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A mural is beyond painting on the wall canvas. In this process, the artist, 

choosing the correct concept, space application, wall location, and other 
features, tries to make a stable relationship between room, design, wall, and 
environment, and create an integrated and high-quality space. Mural has long 
been associated with human societies; a trace of the association that began 
with wall paintings in caves, and as they pass through various eras of art and 
history, they are nowadays portrayed in a variety of fields including 
architecture and urbanism. This art peaked during the Qajar period in Iran 
that was the place of the confrontation between the clash of tradition and 
modernity. Seyed Javadi's mansion in Tehran, as a legacy of the Qajar 
period, has also benefited from murals in its interior decoration. Considering 
the presence of structure and visual elements of naturalism style in the murals 
of Seyed Javadi mansion, it seems that the creation of these works was 
influenced by this style. With regard to this issue and with the aim of 
discovering this relationship, the present study, while describing the 
foundation and features of the school of naturalism, has examined the 
common visual elements and concepts in the murals of this building and 
naturalist style paintings. As a result, the structure and visual components of 
these works are completely in line with the patterns of the style of naturalism. 
Considering that the above-mentioned paintings are custom-made on the 
wall with the opinion of the employer, a member of the ruling class, it seems 
that the owners of this building, under the influence of the ruling spirit of the 
society, imitate it in full and without considering hidden concepts. In this 
structure, (so-called postcard) they have in mind some of the currents in the 
West, including naturalism. 
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 هنر  امتداد   در   دیگر   طرف   از  و   غرب   تأثیرتحت   طرف   یک  از  قاجار   هنر   ن، یمحقق   از   ی برخ   نظر   بنابر 
م   ۀگذشت  دانسته  بررس شود ی ایران  با  ب   ی.  در    يری پذر ی ث أ ت   نیا  رد  توانی م   جاماندهه آثار   ي ها نگاره وار ی درا 
کوشد با انتخاب صحیح مضمون طرح، در فرآیند خلق یک دیوارنگاره، هنرمند می  . مشاهده کرد   ز ین   يقاجار 

ها بتواند پیوندي پایدار بین عناصر کالبدي، طرح و محیط پیرامون کاربري فضا، محل دیوار و سایر ویژگی 
واري هاي دیاي از حکومت قاجار، برخی بناها از نقاش ایجاد و به خلق فضایی یکپارچه دست زند. در دوره 

اند. نظر به حضور عناصر تجسمی سبک ناتورالیسم گرا براي تزئین کالبد خود بهره برده داراي مضامین طبیعت 
تأثیر این سبک صورت رسد که خلق این آثار تحت نظر می جوادي، اینگونه به هاي عمارت سید در دیوارنگاره 

هاي پژوهش حاضر ضمن شرح بنیاد و ویژگی گرفته است. با توجه به این موضوع و با هدف کشف این ارتباط،  
هاي هاي این بنا و نقاشی مکتب ناتورالیسم، به بررسی عناصر تجسمی مشترك و مفاهیم موجود در دیوارنگاره 

پرداخته است.   ناتورالیسم  و    جه،ی نت   عنوان ه ب سبک  بر   کامالً   آثار  نیا  یتجسم   ي هالفه ؤم ساختار  منطبق 
 ي و با نظر کارفرما   ی سفارش   صورت مذکور به   ي هانگاره   نکهی . با توجه به اهستند   سمی سبک ناتورال   ي الگوها
 حاکم روح   ری ث أ ت تحت   ز ین بنا   نی ا  نی که مالک   رسدی م   نظر به   نگونهیاند، انقش بسته   واری حاکم بر د ۀ طبق  عضو 

 ساختار، (اصطالحًا  ن یمستتر در ا  م ی و بدون درنظر گرفتن مفاه   کاستو کم ی ب   و   يد یتقل   شکلجامعه به   بر
 .اند داشته   سم ی مرسوم در غرب از جمله ناتورال   اناتیجر   ی) نظر به برخ یپستال کارت   صورت به 
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 مقدمه 

اند، رد  دیواري از دیرباز همراه جوامع بشري بوده هاي نقاشی 
ها شروع شده امروزه در شئون  این همنشینی را که از غارنگاره 

توان دید. حضور این  مختلف از جمله معماري و شهرسازي می 
تصاویر بر در و دیوار بناهاي گوناگون در نقاط مختلف جهان  

ارزش این آثار در گذر    تواند گواهی بر حسن عملکرد و حفظ می 
سبقه  نیز  ایران  هنر  تاریخ  در  دیوارنگاري  باشد.  بس  زمان  اي 

 و  خصوصی  بناهاي  و  ها در کاخ  دیوارنگاري  رواج طوالنی دارد.  
دورة   صفوي  عصر  نقاشی  شکوفایی  هاي جلوه  از   عمومی  بود. 

 آید می  شمار به  ایران  دیوارنگاري  هنر  در  متفاوت  دورانی  اما  قاجار 

 هاي نقاشی  مضامین  و  سبک  در  تنوع  و  فراوانی   نوآوري،  با  که 

  است. دیوارنگاري  همراه  عامه  میان  در  آن  شدن  فراگیر  و   دیواري 
  .یافت   مردمی  یا  و عامیانه  درباري  متمایز  نمود  دو  دوره  این  در 

دلیل سفرهاي خارجی پادشاهان  این هنر در دورة قاجاریه که به 
ایران   در  مدرنیته  و  سنت  تصادم  و  محل  رسیده  اوج  به  بود 

اولیۀ   بررسی  در همچنین از منظر محتوا دچار استحاله گردید.  
 تقلید  دورة قاجار  آرایی کتاب  و  نگاري دیوارنگاري، کاشی  نقاشی، 

 این  در  که  هایی تصویرگري   از  هایی نمونه  یعنی  غربی،  الگوهاي  از 

عکس پستال کارت  از  اعم  اند؛ شده  ایران  وارد  دوره  و ها،   ها 

تابلوهاي   برابر  هاي نمونه  همچنین اصل   که  اشیایی  نقاشی؛ 

عمارت  شود.  می  مشاهده  اند، داشته  شده   تصویرپردازي  تزیینات 
عنوان میراث  جوادي واقع در مجموعۀ مسعودیۀ تهران نیز به سید 

هاي دیواري در تزئینات داخلی خود بهره  دورة قاجار، از نقاشی 
از طرفی  اینکه  به  نظر  است.  عمارت  دیوارنگاره   برده  این  هاي 

دیگر   طرف  از  و  کشیده  تصویر  به  را  طبیعی  متعدد  مناظر 
گیري سبک ناتورالیسم در اواخر قرن نوزدهم میالدي در  شکل 

زیبایی  به  توجه  و  بدیع اروپا  ویژگی شناسی  که  هاي  منظر 
عدم بی  و  پدیده نظمی  منظره تقارن  را  طبیعی  تر  ساز هاي 
جوادي بوده،  دوران احداث عمارت سید   دانست، در مقارنت با می 

هاي عمارت  آیا در دیوارنگاره   - 1شود که:  این سؤاالت مطرح می 
از   متأثر  و  مشابه  تجسمی  عناصر  و  ساختار  سیدجوادي، 

گراي سبک ناتورالیسم غربی وجود دارد؟ و  هاي طبیعت نقاشی 
کننده چه  هاي مشترك توصیف در صورت وجود، این ویژگی   - 2

ه  به مفاهیمی  گونه  این  می ستند؟  نقاشی نظر  این  که  ها  رسد 
ها نبوده و هنرمند  صرفاً ابزاري جهت پوشاندن دیوارها و سقف 

اثر   دیوار، فضا و خلق یک  نقش،  میان  ارتباط  ایجاد  بر  عالوه 
موجب   ناخودآگاه  یا  و  آگاهانه  آن،  واقعی  معناي  به  دیواري 

در جامعۀ  اجتماعی موجود    - هاي فضاي فرهنگی انعکاس ویژگی 
اي از آن شده است. در این راستا جهت  زمان خود و یا طبقه 

مدل   با  تشکیل  آشنایی  جهت  شده  سعی  پژوهش  مفهومی 
هاي آن تعاریفی ارائه گردیده و  دیواري و ویژگی مباحث نقاشی 
اجتماعی    - هاي هنري دورة قاجار و فضاي فرهنگی با ذکر ویژگی 

دست آید. در ادامه،  د به حاکم بر آن درکی نسبی از شرایط موجو 
هاي مکتب ناتورالیسم اقدام گردیده است. حال  به بیان ویژگی 

هاي  این پژوهش سعی دارد با بررسی عناصر تجسمی دیوارنگاره 
ها از  جوادي، به تشخیص و تبیین چگونگی تأثر آن عمارت سید 

نقاشی  یافتن  ساختار و مفاهیم  بپردازد.  هاي سبک ناتورالیسم 
تنها جهت مشخص کردن اهداف هنرمند  ؤاالت نه پاسخ این س 

به درك   بلکه  عناصر ضرورت دارد؛  این  به تصویر درآوردن  از 
تأثیر دقیق  فرهنگی تر  شرایط  از  دیوارنگاري  هنر    - پذیري 

 . کند اجتماعی حاکم بر آن دورة تاریخی کمک می 
 

 پیشینۀ پژوهش 
سال  پژوهش در  اخیر  ارتباط  هاي  دربارة  مفاهیم  هایی 

قاجار    دیواري   هاي نقاشی  دورة  سیاسی  و  اجتماعی  شرایط  و 
است  شده  نوشته (Ebrahimi Naghani, 2007  انجام  در  اي  ). 

مکتب  تحت  نگارگري  در  انسان  شکل  تطبیقی  مطالعۀ  عنوان 
طبیعت  ورود  دربارة  قاجار  نقاشی  و  نقاشی  هرات  به  گرایی 

می  چنین  عناصر قاجاري  که  هنگام  آن  از  تجسمی    گوید: 
نگارگري ایرانی صورت مثالی و آرمانی خویش را با نزدیکی به  

گرایی معاوضه کرد و به تدریج  طبیعت و رعایت نظام طبیعت 
گرایانه پیدا کرد،  عناصر نقاشی و نگارگري ایرانی صورتی واقع 

فضاي حاکم بر نقاشی ایرانی متحول شد. در این میان، ضعف  
مایی ظواهر طبیعت بود و سعی  فنی نقاش ایرانی که در پی بازن 

کرد با نقاشی رئالیستی و ناتورالیستی غرب رقابت کند، باعث  می 
 ند ک روح و بدون تحرك و پویایی خلق  شد در نهایت، هنري بی 

 

Shekoohian & Shirazi, 2010) (. 
مقاله  تحت در  طبقه اي  و  بررسی  موضوعی  عنوان  بندي 

دسته نقاشی  به  شیراز  ارم  باغ  دیواري  نقاشی هاي  هاي  بندي 
گانۀ اساطیري و باستانی،  دیواري باغ ارم شیراز تحت عناوین سه 

ها اینگونه  به مفاهیم آن داستانی و نقوش تزئینی پرداخته و راجع 
کنند: این مضامین به تأثیرات هنر غربی در برخی  نظر می اظهار 

کرده  اشاره  موضوعات  تجمل از  قدرت اند.  و  طلبی  گرایی 
می   دهندگان سفارش  باشد  نیز  آثار  تنوع  بر  دلیلی   تواند 

.(Yousefian, 2010) کارشناسی رسالۀ  به در  خود  عنوان  ارشد 
نشانه  نقاشی خوانش  در  پیکرنگاري  قاجار  شناسیک  دورة  هاي 

عنوان یکی از نتایج به کارکرد سیاسی و تبلیغی این آثار اشاره  به 
مان قدرت  گوید: هدف اصلی از آفرینش این آثار، گفت کرده و می 

است و از رمزگان فرهنگی در جهت ایجاد گفتمان سیاسی و  
 ,Ramezan Jamaat & Neyestani(   قدرت استفاده شده است 

 ورودي  در فضاهاي  تجدد  و  سنت  هاي نوشته: جلوه ) در  2011

می  دورة  تهران  هاي خانه  عمارت قاجار  بررسی   هاي نویسند: 

 و  ساختاري  کالبدي،  هاي ویژگی   تحلیل  و  قاجار  عهد  تهران 
 ترکیبی  گاه  و  متغیر  متنوع،   هایی جلوه  دهندة نشان  ها آن  تزیینی 

 است  معماري  بر  حاکم   غربی  باورهاي  و  بومی  هاي ارزش  از 

.(Alizadeh, 2015)   شناسی  عنوان بررسی و فن اي تحت در مقاله
 مآبی، نویسد: فرنگی تحول هنر نقاشی در دورة اول قاجاري می 

 قاجاري  اول  دورة  در  آن  اوج  و  بود  شده  شروع  صفوي  ز اواخر ا  که 

در صحنه  یافت،  ادامه  فقط  ترکیب  ها نه   و  مناظر  و  ها بندي و 
 بکارگیري  در  بلکه  اروپایی،  سبک  نگاري طبیعت  و  ها مایه نقش 

و  انواع  شد.   آشکار  نیز  اثر  ساخت  هاي روش  و  مصالح  مواد 
ارشد خود  کارشناسی   ۀ نام در پایان   (Monzavi, 2014)همچنین  

هاي  با عنوان تحلیل تصویر فرشته و بازنمود آن در دیوارنگاري 
در   فرشته  تصاویر  مفهوم  خوانش  با  رابطه  در  قاجار  دورة 

هاي عصر قاجار اینگونه به نتایج پژوهش خود اشاره  دیوارنگاري 
است:   بر عوامل  کرده  از    تأثیرگذار  فرشتگان  ساختاري  شکل 

  عصر ثیرات آن در نقاشی  أ ثر از آثار نقاشی غربی و ت أ مت   سویی 
بوده است که در هنرهاي مختلف از جمله چاپ سنگی و    قاجار 

می  روغن،  رنگ  نشانه نقاشی  را  توان  آن  کرد هاي    پیدا 

 )Sanieepor et al., 2017 .(   تحت د پژوهشی  واکاوي ر   عنوان: 

بجنورد   مفخم  دارالحکومۀ  عمارت  در  قاجار  دورة  سنتی  معماري 
دارند که هنر  اشاره  این موضوع   دورة  در  ایرانی  معماري  و  به 

 جلوه  تجددگرایی،  تحوالت  و  نوگرایی  جریانات  از  متأثر  قاجاریه، 

 آن،  نتیجه  که  کرد   پیدا  خود  به  تري متفاوت  گاه  و  بارزتر 

 و  کالبد  وارد   تر بیش  چه  هر  غرب،  مدرنیتۀ  عصر  دستاوردهاي 
در  شد.   آن   هاي عمارت  و  ابنیه  جمله  از  شهر  زمانه  معماري  روح 

ۀ  خان  نشیِنشاه  رهاي تاال   در  نگاري ر دیوا  تطبیقی  مطالعۀ مقالۀ  
 Madhoushian Nejadن ( تهرا   الدولۀ قوام  خانۀ  و  تبریز  حریري 

et al., 2018  ( دارند: در گیري خود اظهار می در بخشی از نتیجه 

متأثر از هنر   هاي سبک  و  نقاشی  تأثیر  مشترك  موضوعات  اکثر 
در   .) (Baharloo & Fahimifar, 2017مشاهده است  قابل  غرب 

زیبا  عناصر  دیوارنگاره مقالۀ  در  معراج  شناختی  قاجاري  هاي 
صحنۀ مالقات با شیر توسط پیامبر اسالم را جهت    (ص) پیامبر  

می  برتري  داراي  شیعی  رایج  ( دانن گرایشات   & Shiraziد 

Mousavilar, 2017  .(  مفاهیم خوانش  جهت  در  پژوهشی  در 
کاشی  روي  بسته  نقش  تحت هنري  قاجار  دورة  عنوان:  هاي 

 روي  قاجار (مطالعه موردي  دورة  هنر  در  هویتی  هاي الیه  بازیابی 

 ایران باستان،  قاجار)، چهار الیۀ هویتی شامل  دورة  هاي کاشی 

به  و  مآبی فرنگی  اسالمی،   - ایرانی  را  مف اسالمی  اهیم  عنوان 
). در  (Ansari & Heydari, 2018  دانند بازیابی می موجود، قابل 

ۀ  جامع   و   فرهنگ   تطور   ثیرات أ ت   بر   ملی أ تــ عنوان:  اي تحت مقاله 
  هاي نگاره به گواه دیوار (عصر قاجار بر دیوارنگاري  ۀ  میان   در   ایران 

اینگونه به نتیجۀ خوانش مضامین    )کرمانشاه   ۀ الدول صارم   عمارت 
ایــن تصاویر، بازنمایــی از  کنند:  هاي موردنظر اشاره می نقاشی 

اروپایی هســتند، که  أ ت  با مدرنیته  ایرانی  برخورد ســنت  ثیر 
و  رویایی، به شکل    تنهــا در ظاهر  فرنگ  از  همچون تصوري 

رفته  تغییر در پوشش و رفتارها به تقلید از اروپاییان، صورت پذی 
مقاله   ) (Ebrahimzadeh & Soheili, 2020  است  اي  در 
 ادبیات  عاشقانه - غنایی  هاي منظومه  تطبیقی  عنوان: مطالعۀ تحت 

 موردي:  مطالعۀ  قاجار؛  دورة  هاي نگاره کاشی   در  ایران 

دکترمحسن  هاي نگاره کاشی  و   خانۀ  مضامین  دربارة  مقدم 
 گویند: مراتب ی ها اینگونه م نگاره آمده از کاشی دست الگوهاي به 
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 نگارگر  که  دریافتیم  و  گرفت  قرار  تصاویر  کنار  در   ها الگوواره  این 

 تر آزادانه   شکلی  صور  ارائۀ  در  تنها  و  ادبی بوده  متون  از  متأثر   بسیار 

 ) در مقالۀ بررسی  (Hosseinian et al., 2021است  کرده  عمل 

  هاينقاشی  در  قاجار  دورة  اجتماعی   - سیاسی  تحوالت  تأثیر 
به محتوا و کیفیت این  تهران، راجع  در  جمعه  امام  خانه  دیواري 
 که  داشت  توجه  ها به این موضوع اشاره دارند که: باید نقاشی 

  از  متأثر  زیادي  اندازة  تا  ها، خانه  دیوارنگاري  موضوع   انتخاب 
  فرد  تمول  همچنین،  و  اجتماعی  و  سیاسی  بسترهاي 
 گرایی تجمل   تصاویر،  در  منظور  این  به  است؛  بوده  دهنده سفارش 

به   تصویري  خوانش  دلیل به  رنگ  فزونی  و   مشهود  وضوح بدیع 

 گیري بهره  در  سعی  طبیعت،  تا  گرفته   مرغ  و  گل  تصاویر  است. از 

  توجه  نظر  از  دقیق  و  صحیح  ترسیمات  شکل  به  غربی   نوین  تفکر  از 
است. همانطور که در پیشینۀ پژوهش (جدول   شده  جزییات  به 
ویژگی )  1 به  مختلف  تحقیقات  دورة  پیداست،  نگارگري  هاي 

ویژگی  این  تطبیق  و  بررسی  همچنین  و  بستر  قاجار  در  ها 

پرداخته  گوناگون  پژوهش هنرهاي  این  از  برخی  در  ها،  اند. 
نگاره  در  موجود  ساختمان مضامین  دیواري  جمله  هاي  از  ها 

بناهاي حکومتی، مذهبی و شخصی مورد کنکاش قرار گرفته  
حائز است  نکتۀ  مجموعه   .  که  است  این  هاي  نقاشی   اهمیت 

رغم تعلق آن به فردي از طبقۀ  دیواري عمارت سیدجوادي علی 
ویژگی  با  ارتباط  و  بررسی مضامین  تاکنون جهت  هاي  حاکم، 

اند. بدیهی است که  مکتب هنري خاصی موردمطالعه قرار نگرفته 
ویژگی  ساختن  روشن  بر  عالوه  موضوع  این  به  هاي  پرداختن 

تواند تا حدودي ما را با روح حاکم بر شرایط  گوناگون این آثار، می 
حاضر  – فرهنگی  پژوهش  کند.  آگاه  قاجاري  جامعه  اجتماعی 

نقاشی  به  پرداختن  با  دارد  عمارت  سعی  دیواري  هاي 
سبک  سید  مفاهیم  با  را  آن  مضامین  میان  ارتباط  جوادي، 

االت تحقیق  ؤ به س ناتورالیسم موردبررسی قرار داده و از این راه  
 . پاسخ دهد 
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عنوان متغییري شاخص در شکل انسان به
خوبی  مدار، بهمکاتب و ادوار هنري انسان

تواند وجوه و معیارهاي بصري و نظري آثار  می
هاي  به دیگر مؤلفهآن را   را بکاود و راه تعمیم

ارزشی آثار هنري آن ادوار هموار نماید. از  
نگاري در دوران نقاشی قاجار به بعد چهره

هاي توصیفی، خصلت  راستاي افزودن بر جنبه
نمادین خود را از دست داده. ضعف فنی نقاش  
ایرانی که درپی بازنمایی ظواهر طبیعت بود و  

لیستی کرد با نقاشی رئالیستی و ناتوراسعی می
روح و  غرب رقابت کند، باعث شد هنري بی

بدون تحرك خلق کند. این هنر صرفا صورتی 
تصویرگرایانه داشت که وابستگی کامل به متن  

 Ebrahimi).کند میو  نوشتار پیدا 
Naghani, 2007) 
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در این پژوهش ضمن بررسی  
گانه آثار مذکور و  بندي سهدسته

یابی برخی از مضامین و  ریشه
موضوعات به تأثیرات هنر غربی در  

هاي  مضامین نقاشی
دیواري این بنا به چه  

تقسیم  موضوعاتی قابل
هستند؟ این مضامین و  
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تو
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ت
 

هاي باغ ارم را به سه  این پژوهش نقاشی
داستانی  - 2اساطیري و باستانی   -1موضوع 

افزاید: نقوش تزئینی تقسیم کرده و می -3
هاي دیواري باغ ارم شیراز از  اگرچه تمام نقاشی
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برخی از موضوعات و شیوة اجرایی  
 ها اشاره شده است. آن

ها  هاي اجرایی آنشیوه
از هنر غربی چه  

 است؟   أثیري پذیرفتهت

منظر اجرا با توجه به شرایط هنري زمان خود  
هاي اروپایی  فته از شیوهقاجار و متأثر و برگر

ها  است، اما این تأثیرپذیري در برخی از موضوع
ها نقاشی غربی و اروپایی که منبع الهام آن

 Shekoohian).شود تر دیده میبوده بیش
& Shirazi, 2010) 
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 شناسیکنشانه از تحقیق هدف
 هاينشانه بررسی مکتب، این

 شاخص آثار در موجود تصویري
 شاهفتحعلی نگاري دوران پیکر 

 سبک این اوج نقطۀ عنوانبه
 از نوین خوانشی به بتوان تا است

گسترة   و یافت دست آثار این
 مورد را آن اهداف معانی و

 .داد قرار بررسی

 تریناز مهم یکی آیا
 پیکر اهداف

 دوران هاينگاري
 قاجار شاهفتحعلی
انه است؟  قدرت گفتمان
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 کارکرد به توانمی درباري پیکرنگاري مورد در
 اصلی هدف کرد. اشاره هاآن تبلیغی و سیاسی

 از و است قدرت گفتمان آثار این آفرینش از
  گفتمان  ایجاد جهت در فرهنگی رمزگان

 گفتمان و است شده استفاده قدرت و سیاسی
 اياسطوره شخصیت یک خلق در سعی قدرت

 . (Yousefian, 2010)دارد  شاه فتحعلی از
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 بر  نگاهی با حاضر، پژوهش
 از تا دارد آن قصد پیشین، منابع

  فضاهاي  بحث به متفاوت منظري
 بپردازد. ورودي

 هايشاخصه معرفی
 انواع از یک هر

 ورودي، فضاهاي
 بارز هاي جلوه تحلیل
 موجود تجدد و سنت
 تفکیک و هاآن در

 شناسایی و سبکی
 محالت در هاآن

یل  گوناگون تهران 
حل

و ت
ف 

صی
 تو
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ل 
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 قاجار تهران هايخانه ورودي فضاهاي بررسی
 و  کالبدي، ساختاري هايویژگی تحلیل و

 متنوع، هاییجلوه دهندةنشان هاآن تزیینی
 و بومی هايارزش از ترکیبی گاه و متغیر

است.   معماري بر حاکم  غربی باورهاي
  اقتصادي، شرایط از خود که هاییجلوه

 بافت همچنین و فرهنگی اعتقادي، اجتماعی،
 تأثیر قاجار دورة از زمانی  مقطع هر شهري

 ساخت روند بر خود، نوبۀ به و پذیردمی
 Ramezan)گذارد می اثر تهران هايخانه

Jamaat & Neyestani, 2011) . 
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 نیز مقاله این محوریت و اهداف
بکار   فنون شناخت راستاي در
 رنگ شیوة نقاشی اجراي در رفته

 اول قاجاري دورة به مربوط روغن
 انواع در مورد کوشدمی و است
 دوره این در بکاررفته هايفن

 .کند کسب تريبیش معرفت

در دورة قاجار از   آیا
 همان مواد استفاده و

 صفوي هايشیوه
 با یا شده دنبال
 و فنون از استفاده

 از وارداتی آثار نمونه
 ارائه جدیدي آثار اروپا

 شده است؟ 

فی
صی

تو
-

لی 
حلی

ت
 

 هايالیه درخصوص آزمایشگاهی بررسی
 مواد بکارگیري و استمرار  از هانقاشی مختلف

صفویه)   و پیشین (زندیه هايدوره فنون و
 اروپایی جدید فنون و مواد بکارگیري با همراه
 واردات از ناشی یا تأثیرپذیري دارد. این نشان

 تجربۀ از فراگیري اثر بر یا است مستقیم
 . (Alizadeh, 2015)کشورها  این هنرمندان
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 با تا دارد آن بر سعی حاضر مقالۀ
 و ایران سنتی معماري بررسی
 به قاجاریه، دورة در آن تحوالت
 دوره این معماري اثرات مطالعۀ

 بر غرب معماري تأثیر
 قاجار دورة معماري

  و منفی، یا بوده مثبت
 یا شکوفایی باعث آیا

ی 
صیف

تو
-

لی 
حلی

ت
 

 قدیمِ الگوهاي و مبانی اصول، قاجار، معماري
 ارتقا غربی معماري کنار در را ایران معماري
 وجود به فضا نظر از هایینوآوري  و بخشید

 خلق الزم قوت  رسد،می نظر به آورد. لیکن،
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 عمارت این معماري بر
 ویژهبه بجنورد، مفخم دارالحکومه

و   کارکردي حوزة دو در
 مورد و بررسی را زیباشناسی

 .دهد قرار کنکاش

در   نو سبکی ایجاد
 ویژهبه ایران، معماري

 در
 عمارت معماري

 مفخم دارالحکومه
 خیر؟  یا است شده

 این در واقع در .نداشت را نوین معماري یک
 ایران در غربی معماري نفوذ به توجه با دوره

 معماري الگوهاي و مبانی در را آن ما معماران
 این تلفیق از ولی کردند غرق خودمان سنتی

 به و رو جدید الگویی یا سبک نتوانستند دو
 (Sanieepor et al., 2017). بسازند  جلو
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 مقایسۀ  با رسدمی نظر به
 شهرهاي در دیواري نقاشی هنر
  به بتوان قاجار، دورة تهرانِ و تبریز
 فرهنگی وضعیت از درستی تصور
 هنريِ هايت تفاو و عصر آن

 قالب در دیواري نقاشی حوزة
  همچنین و منتخب موضوعات

 .برد پی فنی و تصویري وجوه

 قوا و حریري هايخانه
 تمایز وجوه چه الدوله

منظر  از تفاوتی و
مضامین   هايویژگی

 در تصویري
 با دیواري هاينقاشی
 کدام دارند؟ هم

  در سبکی هايشاخصه
 این هايدیوارنگاري

 و تفاوت باعث بنا دو
 گردند؟ می هاآن تشابه

ی 
بیق

تط
- 

خی
اری

ت
 

 سازيپیاده و اجرا فن تصاویر؛ بنديترکیب در
 موضوعات و مشخص هايبنديقالب در نقوش

 در اندکی  هايتفاوت عصرهم نقاشی متداولِ
 اکثر در که نحويدارد. به وجود هاخانه

 هايسبک و نقاشی تأثیر مشترك موضوعات
 رغماست. علی  مشاهده قابل غرب هنر از متأثر

 در محسوس هاییتفاوت اشتراك، وجوه
  مناظر مذهبی، هايمضامین همانند: نگاره

درجۀ   همچنین و جانبی طبیعت وگیر،گرفت
 نظربه که دارد وجود مالکان اجتماعی

تمایز  دلیل ترینمهم آخر  گزینۀ رسد،می
بناست   دو هايدیوارنگاري

(Madhoushian nejad et al., 2018) . 
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هاي  بررسی دقیق نقوش دیوارنگاره
ابنیۀ مذهبی که معراج پیامبر  

کنند بیانگر  یت میاسالم را روا 
اشتراکات نگارگري و لیتوگرافی  
است و در مواردي، امکان وجود  

 کشد. تأثیرات متقابلی را پیش می

عناصر ساختاري و  
زیبایی شناختی  

هاي قاجاري  دیوارنگاره
اند؟ نحوة ترسیم و  کدام

ارائۀ این عناصر چگونه  
بوده و وجه تشابه یا  

هاي  ها با نمونهتمایز آن
چاپ سنگی    مشابه در

و نگارگري ادوار  
گذشته تا چه میزان  

 است؟ 

ی 
صیف

تو
– 

قی
طبی

و ت
ی 

لیل
تح

 

محوریت و مرکزیت پیکر و شخصیت پیامبر و 
حمد و ثناگویی ایشان در حین عروج، تناسب  

پوشش و آرایش عناصر در تناسب با  
هاي هر عصر، و نیز نبود تکنیک  ویژگی

نمایی در کنار نمایش لحظۀ اوج رویداد با  ژرف
هایی کمابیش حماسی، از اشتراکات هر  جنبه

 & Baharloo)شود سه حوزه شمرده می
Fahimifar, 2017) 
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 مقاله این در بررسی مورد آنچه
 در هنر به نگرش نحوة است،

 در موجود مضامین قاجار، عصر
 دورة هنر در باستان، ایران هنر

 عصر جامعۀ  نگرش نحوة و قاجار
 غرب با رویارویی مسئلۀ به قاجار

 برخی ماندن باقی  همچنین و
 اسالمی هنر هايمایهبر بن هنرها

 هویتی هايالیه -1
 دورة هنر در موجود

 کدامند؟  قاجار
 کاريکاشی در -2

 کدام قاجار، دورة
 و بروز هویتی هايالیه

 داشته تريبیش ظهور
 اند؟ 

ی 
صیف

تو
- 

لی 
حلی

ت
 

 و برگیرنده در قاجار عصر هنري آثار
 در استفاده مور هايمایهنقش دهندةبازتاب

 در اسالمی ادوار هنر اسالم، از پیش ایران هنر
 نیز و مآبیفرنگی و غرب از تأثیر ایران،

است.    اسالمی-ایرانی وجوه از ترکیبی
 و هارویه کنار در هاگیريجهت این سانبدین

  این هنري هايگونه سایر در دیگر هايگرایش
 خود پیشین هايدوره با متمایز هنري دوران،
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 و صفات با آمیخته در هنري است؛ زده رقم را
 ارزشمند حال عین در و گوناگون خصایص

 . (Shirazi & Mousavilar, 2017)است 
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 با مطابقت در را هامؤلفه

 کاشی در تصویرشده هايصحنه
 .است کرده بررسی هانگاره

 پیوند هايزمینه
 عاشقانه هايمنظومه

 از  هانگارهکاشی با
 روایی ادبیات دیدگاه

 عنصر و چیست در
 چه تصویري و کالمی

 ساختار در پیوندي هم
دارند؟   مضامین و

 هايصحنه توصیفات
 با منظومه روایی
 هانگاره کاشی تصاویر
 هاییمطابقت چه

 داشت؟  خواهند
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 نگارهکاشی چهار شکلی ترکیب در
 در جدید نقوش چنان،هم موردبررسی،

 شود. با می دیده قاجاري کاشی هاينگاره
 اجزایی کهن، هايداستان روایی ماهیت وجود
 طبیعت، اجزاي در سادگی پرسپکتیو، چون

  لباس،  در سایه ایجاد جدید، هايرنگ
 Ebrahimzadeh)شود می دیده وضوح،به

& Soheili, 2020) . 
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 از گیريبهره با حاضر مطالعۀ
- سیاسی تحوالت بستر هايمؤلفه

 همچنین معیارهاي و جتماعیا
  با و قاجار دورة در نقاشی نقش

 یکدیگر با هاآن گذارياشتراك
 جدیدي هايمؤلفه تولید در سعی

  در هااستفاده از آن با که دارد
 به با و دیواري هاينقاشی زمینۀ
 خود زمانه وقایع  کشیدن تصویر

 اجتماعی،- سیاسی هايعرصه در
 را مخاطب ذهن فرهنگی و مدنی
 .سازد آشنا تصویر زبان با

سیاسی   تحوالت تأثیر
 قاجار دورة اجتماعی -

 دیواري  هاينقاشی بر
 جمعه خانۀ امام
 است؟  چگونه

ي 
سیر

تف
- 

خی 
اری

ت
 

 اندازه تا ها،خانه دیوارنگاري موضوع انتخاب
 و اجتماعی و سیاسی بسترهاي  از متأثر زیادي

 است؛ بوده دهندهسفارش فرد تمول همچنین،
 فزونی و گراییتجمل تصاویر، در منظور این به

 وضوحبه بدیع  تصویري خوانش دلیل به رنگ
 تا گرفته مرغ  و گل تصاویر است. از مشهود

 نوین  تفکر از گیريبهره در سعی طبیعت،
 از دقیق و صحیح ترسیمات شکل به غربی

 تمامی زیرا است؛ شده جزییات به توجه  نظر
 سرزمین در غرب تفکر حضور  در ریشه هاآن

 توانمی که  جایی چنین، دارد. هم ایران
  غیر و ایرانی بینابینیت مبناي بر را تصاویر

 Hosseinian)نمود  تفکیک بودنش ایرانی
et al., 2021) 
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 تا گردید موجب 19تحوالت قرن 
 تطورات دچار خود بطن در هنر

 آن تبع به و شده بسیاري
 غنی ايریشه که نیز  دیوارنگاري

  با تدریجبه داشت، ایران هنر در
 و شده همراه تحوالتاین 

 در دادهرخ تغییرات
 جهتبه قاجار جامعۀ
 موجب  غرب با مواجهه

 نوع چه پیدایش
 هنر در هاییدیوارنگاره

 رابطۀ  و گردید دوره آن

ی 
صیف

تو
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ت
 

 کرمانشاه، الدولهصارم عمارت هايدیوارنگاره
 روند خوبیبه که است تصویري اسناد از یکی

 به را ایرانی جامعۀ بطن در سازيفرنگی
 داشت ابراز توانمی نهایتاً  .گذاردمی نمایش

 تغییرات فوج از گویایی  زبان تصاویر، این که
 عهد زمامداري  میانۀ در ایران جامعه ظاهري
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  .گیرد خود به جدید سیمایی
 حديبه تغییرات این گاهی

 توانمی هاآن ازکه  است، مشهود
 مطالعه جهت اسنادي عنوانبه

 بهره دوره آن جامعۀ وضعیت
 یکی مطالعۀ با مقاله جست. این

تأثیر  بررسی ها بهنمونه این از
 پردازد. تحوالت مذکور می

 با ها دیوارنگاره متقابل
 رخ اجتماعی تحوالت

 آن فرهنگ در داده
 چیست؟  دوره

 نمایش به را غرب با ارتباط از متأثر و قاجار
 الگوي جایگزینی با ایشان  که گذارند،می

 در سعی خود، سنتی الگوي جاي به فرنگی
 سبک به تجدد رویاي تحقق سوي به سیر

 ,Ansari & Heydari)داشتند  اروپایی
2018) . 

 

 روش پژوهش 

تحلیلی و روش    -این پژوهش با ترکیب روش توصیفی
هاي موردنیاز از اسناد و کیفی انجام شده است. داده-تحلیلی

کتابخانه در  موجود  بانکمدارك  منابع  ها،  و  اطالعاتی  هاي 
اند. همچنین با مطالعۀ میدانی،  دست آمدهتی به روزآمد اینترن

به   نسبت  عکاسی  دوربین  از  استفاده  و  مستقیم  مشاهده 
گردآوري و ثبت تصاویر اقدام گردیده و در ادامه با استفاده  

به اطالعات  تشکیل  دستاز  به  نسبت  مذکور  منابع  از  آمده 
ها انجام شده  بندي یافتهمدل مفهومی پژوهش اقدام و دسته

تحلیل  ا به  استنتاجی  استدالل  از  استفاده  با  نهایتاً  ست. 
 محتواي جداول شکل گرفته پرداخته شده است.

 

 ها یافته 

 نقاشی دیواري   
به که  هنر  نوع  بشر  این  خالقانۀ  پدیدة  اولین  عنوان 

شده از یکسو حامل نوعی بیان هنري است نخستین شناخته 
رفتار در  مد  نوعی  تابع  دیگر  سوي  از  میو  باشد.  محیطی 

نقاشیلغت روبرت  فرانسوي  تعریف نامۀ  چنین  را  دیواري 
هر نوع نقاشی که مستقیم روي دیوار ترسیم "نموده است:  

یا در جاي دیگري کارگردد و سپس روي دیوار نصب شود و 
نقاشی میشود،  گفته  اینگونه  دیواري  عمدة  تفاوت  و  شود، 

سه نقاشی  با  نقاشینقاشی  که  است  آن  در  در پایه  دیواري 
تناسب با معماري و فضاي اطراف خود ربط و تناسب پیدا  

اثر خلق   .(Kafshchian Moghadam, 2005)  "کند می یک 
طوح وسیع باید داراي کیفیتی دیواري باشد. اگر  شده براي س

ویژگی نقاشیبخواهیم  سههاي  نقاشی  با  را  پایه  دیواري 
دیواري مقایسه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که نقاش

تواند براي تفنن و لذت خویش دست به قلم ببرد و از  نمی
به   و  اختیار شرایط  در  باید همواره  دریافت سفارش  هنگام 

انعطافتعبی کامالً  دیگر  باشر  ( پذیر   ,Shad Ghazviniد 

نقاشی).  2010  Wall(  دیوارنگاري یا دیواري بنابراین 

Paintings or Mural Paintings(  از بخشی توانمی را 

. دارد معماري با نزدیک ارتباط که  برشمرد نگارگري
 در بدون دیوارها بر نقوش از بخش وسیعی شامل دیوارنگاري

می است کارشیوه  گرفتننظر    و هاسبک  انواع تواندکه 
 دیواريشوند، نقاشی شامل را اندازينقش اجرایی هايشیوه 

 از دیوارنگاري بخشی پیدا کرده که  خاصی مفهوم  به توجه  با

را    آهک یا گچ روي  بر نقش ایجاد معموالً  و گیردمی دربر  را
.  (madhoushian nejad et al., 2018)شودمی شامل نیز

هاي مختلف  هاي مختلف دیوارنگاري در بخشامروزه از روش 
می استفاده  شهرسازي  و  دیوارنگارهمعماري  این  ها  گردد. 

حمل  می و  تبلیغ  جهت  یا  و  تزئینی  نیاز،  اساس  بر  توانند 
پیامی خاص در داخل بنا و یا محیط شهري مورد استفاده  

 قرار گیرند.
 رگري قاجار نگا

دست گرفتن قدرت و نشستن حاکمان گوناگون پس از به
هاي خود در شئون مختلف  بر اریکه، سعی بر توسعۀ دیدگاه

توانند متأثر از تفکرات و  نمایند. این رویکردها میکشور می

 

ها با آداب، فرهنگ  اعتقادات مذهبی طبقۀ حاکم یا مواجه آن 
مانند سایر    ایران نیز به و رسوم سایر کشورها اتفاق بیافتد.  

هایی مختلف به خود ها و حکومتملل در طول تاریخ، دوره
  1783-1924قاجاریان ( استقرار  دیده است. با افول زندیه و

 ساخت شرایط، ثبات با پایتخت و  عنوانبه  تهران انتخاب و م)

تبع آن، عمدة صناعات مربوط به  . به گرفته شد سر از ابنیه
 هنر  نگاري نیز رونق را تجربه کردند.ه دیوار ساختمان از جمل

از   نیز  تأثیراتی ضمناً و شد باستانگرا ایران، تاریخ از  دوره این
ساختن (Shirazi et al., 2015)پذیرفت غرب  هايکاخ . 

 توسط را ها آن  تزئین ضرورت قاجار دورة در متعدد

ضمن طلب نقاشیهايپرده  هانقاشی این اینکه میکرد، 

ساخت  می فراهم دربار جالل و قدرت نمایش  براي را مجالی
(JamehBozorg, 2016).  تأثیرتحت  طرف از یک قاجار هنر 

گذشته امتداد در  دیگر طرف از و غرب  ایران هنر 

. نقاشی دورة قاجار که   (Afzaltousi & Selahi, 2017)است
شود و آوازة جهانی  یاد می  "هنريمکتب "عنوان  حتی از آن به 

نیز دارد، در سیر تحول نقاشی ایرانی سیماي متفاوت با آنچه  
شناخته شده است پیدا کرده   "ایرانینگارگري "عنوان  تحت

وکم متفاوت  است. علت عمدة آن را شاید بتوان در ظاهر بیش
ردیسی حاکم بر آن در مقایسه با ادوار  عناصر تجسمی و دگ

فرهنگی، طرز تلقی  نقاشی قبل و بعد از خود دانست. محیط
خاص هنرمندان این دوره در این جریان تأثیر  بینیو جهان

 . نقاشی(Ebrahimi Naghani, 2007)مستقیم گذاشته است  

 ادامه بیستم قرن اوایل تا و شروع نوزدهم قرن از قاجارة  دور

 قدیمی هايشیوه تلفیق قاجار ابتدایی نقاشی دوران .یابدمی

 که یافت دوران رواج این در روغن و رنگ نقاشی .بود جدید و

هنر از متأثر و ایرانی کامالً  در پیشین  نگارگري سنت 

 عهد در   (Panjehbashi, 2017).زندیه بود و صفویه هايدوره

یافته بود  ادامه دربار از خارج در سازيفرنگی هايشیوه،  زندیه
 و صفوي هايقالب ترکیب و تلفیق دوره این هر چند نقاشی
 و دستانهخام تابلوهاي هم آن نتیجۀ که بود، سلیقۀ عامیانه

شد،  .نشد ظاهر شکوهمند هنري صورت به گاههیچ خشن 
 و یافت انتقال قاجار دورة به  تغییري مختصر با همین سبک

.  (Alizadeh, 2015)آورد پدید را قاجاري به مکتب موسوم
هاي  نقاشی  قاجار،   عصر  در   دربار  رسمی  نقاشی   برخالف
آثار.  دارند  نیز  دیگري  هايویژگی  دیواري   برخالف  این 

  بدون   دارند،  زیادي  ابعاد   ها، کتاب  در  موجود  مینیاتورهاي
بوم  صفحات  براي  محدودیت   تزئینات  براي  ها آن   زیرا  ها، و 

کاخباغ  ها، خانه  خارجی  و  داخلی  فضاي   ها، حمام  ها،ها، 
اند  شدهها استفاده میدروازه  و   ها، معابرسقاخانه  ها،زورخانه 

(Taghipour & Alebrahim, 2016).  هاي قاجاري  دیوارنگاره
هاي کمی و آماري و بسته به محل اجرا و با توجه به بررسی

منظر از  فهیمی Baharloo مضمونشان،  حوزة و  چند  به  فر 
هستند:  قابل  عمده (کاخ1تقسیم  سلطنتی  ابنیۀ  ها،  . 

کوشکعمارت اقامتگاهها،  سلطنتی)؛  ها،  خانه2هاي  هاي  . 
ها، کاروانسراها؛  . بازارها، گرمابه3شخصی متموالن و نخبگان؛  

زیارتگاه4 مساجد،  موضوعات .  به  نظر  این،  بر  عالوه  ها. 
هوانی  شده، این آثار با عناوین دودمانی و حماسی، شترسیم

قابل مذهبی  همچنین  و  نفسانی،  است.  بخشو  بندي 
به هادیوارنگاره موضوعات  محدود مشخص مباحثی اغلب 

 گل، زنان، درباریان، و شاه همچون تصاویر موضوعاتی میشد،

تغزل و روایتی تصاویر (مراسم   ,Baharloo & Fahimifarی 

 نوع این که معتقدند دیبا همچون محققین  از برخی).  2017

 باشد، لیکنتصاویر براي به نمایش گذاشتن قدرت شاهان می

 هاو آن نیست صادق  موارد اغلب در نگرش این گرابار، منظر از

 کنندةمنعکس و داشته دیوارها روي بر تزیینی نقش عموماً

 ,Ansari & Heydariد (باشنمی قاجارة  دور التقاطی فرهنگ

طور کل،  طور اخص و خاندان قاجار بهشاه بهفتحعلی ). 2018
 دورة هنر.  (Floor, 2016)عالقه وافر به پیکرنمایی داشتند  

 افزونروز  جدایی  .بود بنیادي مشخصۀ  سه نشانگر قاجار

 تشیع پیروزي  نتیجۀ  در اسالمی عظیم سنت  از  ایرانیفرهنگ  

 ؛مردمی هنر عناصر افزوندم ورود  عثمانی؛ با رقابت و
 با دوره این هنر  .غربی هنر تأثیرات  به یابنده رشد وابستگی

 قرار پیشین ادوار  از ترپایین سطح در کیفی نظر از اینکه

 به را ايپالوده و مستقل کامالً هویت و ویژگی اما داشت،

با(JamehBozorg, 2016)گذاشت   نمایش  این به توجه  . 
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ها با آداب، فرهنگ  اعتقادات مذهبی طبقۀ حاکم یا مواجه آن 
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شود و آوازة جهانی  یاد می  "هنريمکتب "عنوان  حتی از آن به 

نیز دارد، در سیر تحول نقاشی ایرانی سیماي متفاوت با آنچه  
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ها، کاروانسراها؛  . بازارها، گرمابه3شخصی متموالن و نخبگان؛  

زیارتگاه4 مساجد،  موضوعات .  به  نظر  این،  بر  عالوه  ها. 
هوانی  شده، این آثار با عناوین دودمانی و حماسی، شترسیم

قابل مذهبی  همچنین  و  نفسانی،  است.  بخشو  بندي 
به هادیوارنگاره موضوعات  محدود مشخص مباحثی اغلب 

 گل، زنان، درباریان، و شاه همچون تصاویر موضوعاتی میشد،

تغزل و روایتی تصاویر (مراسم   ,Baharloo & Fahimifarی 

 نوع این که معتقدند دیبا همچون محققین  از برخی).  2017

 باشد، لیکنتصاویر براي به نمایش گذاشتن قدرت شاهان می

 هاو آن نیست صادق  موارد اغلب در نگرش این گرابار، منظر از

 کنندةمنعکس و داشته دیوارها روي بر تزیینی نقش عموماً

 ,Ansari & Heydariد (باشنمی قاجارة  دور التقاطی فرهنگ

طور کل،  طور اخص و خاندان قاجار بهشاه بهفتحعلی ). 2018
 دورة هنر.  (Floor, 2016)عالقه وافر به پیکرنمایی داشتند  

 افزونروز  جدایی  .بود بنیادي مشخصۀ  سه نشانگر قاجار

 تشیع پیروزي  نتیجۀ  در اسالمی عظیم سنت  از  ایرانیفرهنگ  

 ؛مردمی هنر عناصر افزوندم ورود  عثمانی؛ با رقابت و
 با دوره این هنر  .غربی هنر تأثیرات  به یابنده رشد وابستگی

 قرار پیشین ادوار  از ترپایین سطح در کیفی نظر از اینکه

 به را ايپالوده و مستقل کامالً هویت و ویژگی اما داشت،

با(JamehBozorg, 2016)گذاشت   نمایش  این به توجه  . 
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توان با توجه به تاریخ  میهایشان را  سبک و نقاشان مطالب،
 تا شاهفتحعلی اولین دوره از عصر به دو دوره تفکیک نمود:

شاه، دوم و ناصرالدین  زمان دورة  بعد   به شاهناصرالدین از 
با اولین دوره در باشد.می  و خود خاص هايویژگی تصاویر 

خارجی غالب  ایرانی بیان و عناصر شیوة   و شده ظاهر بر 
 رنگ و طرح  در پیراسته و سبکی متوازن توانستند هنرمندان

 دورة بعد، در آورند. اما وجودبه هاي سنتیارزش  به پایبند و

چون داشتند،  الدولهمزین و الملککمال هنرمندانی  سعی 
 ایران سنتی تصویري فرهنگ جایگزین را بینی عینیجهان

در که کنند . (Alizadeh, 2015)داشت   خیالعالم ریشه 
 و طبیعت از معدودي، به جز این دوره دیوارنگار هنرمندان

تکامل و گرفته الهام برگ و گل هايبوته  هاي  نقش ادامۀ 
 هايرنگ  از استفاده و داده قرار کار اصلی زمینۀ را ایرانی

 طالورق  روغن (تمپرا)و نیمه  روغنی لعابی و جسمی  و روحی

 و اسلیمی هندسی و تزیینی خطوط گیريشکل  در طالآب یا
 خود به واال مقامی تشعیر، نیز و هاترنج و بوته و گل  ختایی،

(اس  داده اختصاص  ,Baghsheikhi & Sheikhzadehت 

 قاجار نقاشی موضوع  Rajabiو    Shafizadehاز نظر  ).  2017

 در یابد. نقاشمی دست ايویژه  تنوع و تحول  اول به دورة در

 این از پیش که یابدمی دست اجتماعی به نگرش دوران این

داشت   وجود   .(Shafizadeh & Rajabi, 2008)کمتر 
 شاهزادگان شخص شاه، قاجاري نقاشی  موضوعات ترینعمده

 هايحکایت  شکار، نبرد و هايصحنه  درباري، بانوان نمایش و

 است مذهبی همۀ مضامین از ترتأملقابل و ترمهم و دلدادگی

 مذهبی و رزمی بزمی، هايشیدستۀ نقا  سه  در کلی طوربه  که

هاي  الیهلر  شیرازي و موسوي   شود. همچنینمی بنديتقسیم
گرایی، هویت  هویتی در هنر قاجار را به چهار بخش باستان

فرنگی  -ایرانی و  اسالمی  هویت  تقسیم  اسالمی،  مآبی 
 . (Shirazi & Mousavilar, 2017)اندکرده
 ناتورالیسم در غرب و تجلی قاجاري آن   

ترین واحد معرفتی  شود بزرگدر علوم مختلف تالش می
از روح زمانه یاد  مؤثر بر سایر معرفت ها کشف گردد. هگل 

 
۱epistemic  

می اعالم  و  تغییر  کرده  باعث  زمان  روح  تغییر  که  دارد 
شناسی  شود. پیاژه در حوزة روان بندي معرفت هم میصورت 

گوید که هر  کند. او میناختی صحبت میشدر مورد چارچوب 
چارچوب دوره این اي  و  داشته  را  خود  خاص  شناختی 

ها را دستخوش تغییر شناسیهاي شناختی، معرفتچارچوب 
کند که همانند  را مطرح می 1کنند. فوکو مفهوم اپیستمهمی

به دهد. کوهن راجعروح زمان جابجایی معرفتی را شکل می
را مطرح   2معناییه و دوران مفهوم حوضچه پارادایم سخن گفت

میمی او  حوضچه کند.  یک  داراي  دوره  هر  معنایی  گوید 
تأثیر خود قرار بندي معرفت را تحت باشد که همۀ صورتمی
 محمدپور  و  آبادي. حسین (Afzaltousi et al., 2014)دهد  می
کارکرد  سه  هنر) شناسی عنوان (انسان  تحت خود کتاب در

 در هنر سیاسی را کارکردهاي اساسی و رهنگیف اقتصادي،

را کارکرد هاآن  .دندانمی اجتماعی حوزة  عامل  اجتماعی 

 دانند کهفرهنگی می و اجتماعی هايهویت  ایجاد در اساسی

 کند، تضعیف  را ها آن یا تقویت را ملیّ هايهویت تواندمی

تکثیر، هافرهنگخرده تواندمی  که همچنان  یا تقویت را 

 ایدئولوژیک کامالً ابزاري  قالب در تواندمی هنر. نماید تضعیف

یا  حاکم قدرت خدمت در  و انقالبی نقش  برعکس دربیاید 
 همچنین هاآن . بگیرد خود به  قدرت این علیه جویانهمبارزه

هنر   هايقابلیت اینجا در گویند: می  سیاسی کارکرد دربارة
 ها،آن هدایت ،احساس  بسیج و تحریک  در عاملی مثابۀبه

 امکان همچنین و واقعی شناخت گوناگون،  اشکال ایجاد

 بستگی هم اجتماعی، انسجام ایجاد براي هنر  از استفاده

اي  جامعه آوردنپدید جهت در بخشیهویت و  اجتماعی
(انمطرح  بستههم  ,Hosseinabadi & Mohammadpourد 

اواخر قرن نوزدهم ناتورالیسم مکتب ادبی است که در  ).  2016
زوال   امیل  ادبی،  مکتب  این  بنیانگذار  آمد.  پدید  اروپا  در 

اس بوده  فرانسوي  (نویسندة   ,Radfar & Hassanzadehت 

کند، در درجۀ اول عبارت است  پیشنهاد می  زوالآنچه  ).  2004
واردکردن روش  و همچنین  از  ادبیات  به  علوم طبیعی  هاي 

  است   دست دادههن علوم باي که ای تازه  اطالعاتاستفاده از  

۲basin semantic  
 

)Seyyed Khoshk Bijari, 2020  .(  یا ناتورالیسم 
گرایی اصطالحی است که از فلسفه پا به هنر گذاشته،  طبیعت 

در   و  طبیعت  در  هستی،  عناصر  تمام  تفکر  این  اساس  بر 
محدودة دانش عملی و تجربی جاي دارند و هیچ چیز ماوراي  

هنر دیدگاه  از  اما  ندارد.  وجود  سادهماده  مفهوم  در  و ي  تر 
مهرورزي عامیانه و  طبیعت  داشتن  دوست  آن  از  مراد  و  تر 

نسبت بدان و ابراز همدردي و عالقه و وابستگی و اظهار عشق 
به مظاهر آن از قبیل خورشید و ماه، جنگل و آسمان، گل،  
پرندگان   ابر،  دریا،  و  رودخانه  دشت،  و  کوه  درخت،  و  گیاه 

است بوده  غیره  و  آواز  همچنین (Servat, 2007)  خوش   .
طبیعتساختمان  هنري  آثار  در  اروپایی  پیشرفتۀ  گرا هاي 

این  خورند.  عنوان نمادي از علم و تکنولوژي به چشم میبه
 طبیعت، تجزیه و تحلیل طبیعت آدمی و تأثیر  واقعمکتب در  

هر  روحیات  و  حاالت  (اس  فرد  در   & Radfarت 

Hassanzadeh, 2004.( 
نیستند،  ها  ناتورالیست  بیرونی  طبیعت  توصیف  پی  در 

  اگرچه طبیعت بیرونی همواره در تمام مکاتب حضور داشته 
ناتورالیست  توجه  مورد  اما  منظور  است،  نیست.  ها 

به  ناتورالیست  علوم طبیعی، توجه  به  از طبیعت، گرایش  ها 
هاي پلید  مسئلۀ وراثت و ژنتیک در انسان و نمایاندن واقعیت

 ,Seyyed Khoshk Bijariت ( انسانی و اجتماعی اسو نازل  

آثار).  2020 انسان در   ترمهم اطراف محیط از همیشه رئال 

اهمیت در اما بود؛ این   تربیشء  اشیا اهمیت از ناتورالیسم 

 علیه قیامی صورتبه ناتورالیست  سانبدین  .نیست

گشته هاداوريپیش میدان   بر جامعه که  سانسوري و وارد 

 درهم را است کرده اعمال زندگی و طبیعت مظاهر از بخشی

طبیعتمی آثار  شکند.  در  کلی  شکل  سه  به  معموال  گرایی 
 پردازيطبیعت  و طبیعت آثار  -1کند:  هنري نمود پیدا می

 و  شناسی زیبایی بعد در تزئینی  و فرعی عنصر یک عنوانبه
 استفاده نقاشی فضاي خالی کردن پر صرفاً جهت اوقات گاهی

عنوان به بلکه فضا،  پرکنندة عنوانبه نه طبیعت  -2  .شوندمی
 -3  .است شده گرفته نظر در موضوع و نقاشی از بخشی
 اندشده نقاشی 18 و 17 قرن در تربیش  که آثار اینگونه

 ترینبیش  داراي و  است نقاشی موضوع  عنوانبه  خود طبیعت

 قرن در.   (Lohrasbi, 2012)است معنایی بار و بصري فضاي

 تحول یک خواستار بالقوه جامعه طرف یک از سیزدهم،

 از  ايگونهبه که قاجارمکتب   و بود فرهنگی و اجتماعی

 محتوا نظر  از دیگر بود  گرفته مایه  ایرانی مینیاتور هايسنت 

 فرهنگی نفوذ دیگر طرف از  نداشت، دادن ادامه  توان شکل، و

 به زمان  این در بود، شده آغاز صفویه زمان از  که غرب

که رسیده ايمرحله   از بسیار ذوق و فکر بر بتواند بود 

 بود تفکري  چنین  . در (Jafari, 2008)افکند سایه هنرمندان

 این در گشت. مداريانسان وادي رهسپار قاجاري هنر  که

 غرب  بورژوآزي تفکر  در طبیعت مفهوم به خارج عالم وضعیت

 و بود، رسیده ظهوربه گرایانهانسان  تفسیر اساس بر
 که بود نسبتی این و شد متجلی  آنان نزد در گراییطبیعت 

 و صفویه  دورة نقاشان توسط قاجار، دورة نقاشان از پیش
 این  .شد ظاهر پنهان و آشکار  طور به  زمان محمداً  خصوص

 در  خصوصا نیز، غرب نقاشی در تلفیقی شناسیزیبایی و معنا

 اروپا فئودالیسم دورة نقاشی تمامیت يمرحله  نگاريشمایل

 هايموضوع  پردازي،چهره جان،بی  طبیعت هویداست.

  شود می دیده  هاآئینه قاب و هاقلمدان روي در غیره و تاریخی
(Jalali Jafari, 2004)  مکتب اصلی  موضوع  واقع  در  اول . 

 حیوان)  و (انسان پیکرنمایی بر تأکید در همزمان طوربه قاجار

 آن به اثر فضاي اعظم بخش اختصاص و  انسانیة  پیکر ویژهبه

مکتب   و اشرافی حالت  در اصلی  موضوع  و  دوم  تصنعی 
 گیريجان، اوجبیطبیعت   نقاشی و نگاريمنظره  گیريشکل

 اسلوب براساس  نگاريچهره حیوان) و و پیکرنگاري (انسان

یکی گرايطبیعت نقاشی بود.   ترینمتداول از غربی 
  شاگردانش، و الملککمال کار در خصوصبه موضوعات،

 رفتهرفته قاجار  دوران است. از بوده مناظر و هامکان از نقاشی

 عنوانبه جانبیطبیعت   و نگاريمنظره نگاري،پیکره با

 از بیش او پیرو نقاشان  و الملککمال  .ایممواجه  اثر موضوع

 و هامکان و جانبیطبیعت    پرتره، از دیگري  موضوع هر
کرده مناظر  نیز الملککمال  از پیش البته اند؛نقاشی 

 چون کسانی کار  در هامکان ثبت به گرایش از هایینمونه 
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)Seyyed Khoshk Bijari, 2020  .(  یا ناتورالیسم 
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اهمیت در اما بود؛ این   تربیشء  اشیا اهمیت از ناتورالیسم 
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گرایشمی دیده الشعراملک خانمحمود   نقاشی به شود. 

 مرسوم ژانرهاي از تبعیت اغلب  نقاشان این کار در نگاريمکان

 Esmaeilzadehد (شومی دانسته اروپایی  نقاشی فرهنگ در

& Shad Ghazvini, 2018  .(ترینمعروف از غفاري، محمد 

 سبک پیرو  چون خود را  شاگردانش زمان قاجار، هنرمندان

(طبیعت  ادامه  گرایی)ناتورالیسم  اولین  راه  پرورد.  دهندگان 
کالسیزکمال برابر  در  شیفتگی  وجود  با  تفکر الملک،  یسم، 

فلسفه حاکم بر این دیدگاه را به درستی شناختند، از این رو 
در آمیزه رمانتیسیزم  تا  گرفته  ناتورالیسم  از  ناقص  هایی 

می رخ  طبیعتآثارشان  نوعی  واقع  در  آثار  دهد.  در  گرایی 
کمال پیروان  از  خالف  بسیاري  که  است  مشهود  الملک 

توان گفت در  هاي پیشین نگارگري بود. درنهایت میپیمان
منظره راستا  طبیعت  این  و  شاگردان بینگاري  جان 

پردازي صرفاً تقلیدي را نشان  الملک، مؤکد بر طبیعتکمال
. ثروت از تأثیر علم  (Moghbeli & Golchin, 2014)  دهدمی

عنوان اصول و روش علمی، جبرگرایی و ضدیت با اخالق به
می نام  و    Radfar.  (Servat, 2007)  برد ناتورالیسم 

Hassanzadeh   به را  زیر  موارد  ویژگینیز  هاي  عنوان 
می روشناتورالیسم  از  استفاده  حقیقت دانند:  علمی،  هاي 

سلب آزادي انتخاب و مسئولیت اعمال  حتی اگر زشت باشد،  

انسان که  ،  از  گونه  آن  زندگی  توصیف  و  واقعیت  بر  تأکید 
  قانون بقاي،  عنوان حیوانانسان به  ۀبررسی و مطالع،  هست

توجه به جزئیات و توصیف و  نسب و پیروزي قوي بر ضعیف
. روابط بین (Radfar & Hassanzadeh, 2004)  هادقیق آن

قابل ).  2رؤیت است (جدول  موارد مذکور در مدل مفهومی 
ایرانی  ویژگی  از  دیگر  یکی  سازيسبک    نقاشان   بود.  نقاشی 
  را  هاآن  تشخیص و را اصلی طبیعت هايویژگی  کردند سعی

دیدن    .دهند  نمایش   ثابت  هايراه   از  برخی  با روش  این 
سازي و تکرار مورد استفاده گرایی بود. سادهنوعی طبیعتبه

اجازه   هنرمند  به  متقارن  ساختارهاي  گرفت،  قرار  تأکید  و 
صحنه بتواند  تا  خیالدادند  کندهایی  خلق  دیدنی  و    . انگیز 

طبیعت   مقیاس  تغییر  از  سنتی  خود هنرمندان  آثار  در 
استفاده کرده و جهت نشان دادن جهانی غیرواقعی و خیالی  

بر  به  .(Lari & Yazdi, 2011)کردند  اغراق می و  طور کلی 
تقلیل   ناتورالیسم  فاکتورهاي  از  یکی  فوق،  مطالب  اساس 

می اشیاء  حد  تا  انسان  این ارزش  اینکه  به  توجه  با  و  باشد 
اعی وقت ایران بوده اجتم  - مسئله در تضاد با شرایط فرهنگی

شود که الگوبرداري از این مکتب هنري  این گمان تقویت می
گرفته تا آنکه در جهت  تر بر اساس تقلید صوري صورتبیش

 . انعکاس مفاهیم آن بوده باشد 
 

 (Authors) یمفهوم مدل .2 جدول
 سم یسبک ناتورال ینقاش یتجسم و یمفهوم يهایژگ یو

 ر یتصاو میمفاه
 جان یب   عتیطب و ينگارمنظره ي مهرورز و عتیطب داشتن  دوست
 د یخورش آسمان، جنگل، ا،ی در ودخانه،ر  درخت، عت یطب مظاهر  انواع  به   عشق اظهار 

 يدر آثار هنر ییاروپا  ۀ شرفتیپ يهاساختمان وجود ي تکنولوژ و علم به  نینماد  اشاره
 خاص  اتیجزئ  بدون   و ساده ي هاپرسوناژ رامونیپ اء یاش از  انسان  تر شیب   تیاهمعدم

 عناصر بر فصول، شب و روز و حاالت  دیکأت یی جبرگرا و قت یحق ش ینما 
 

 

 
 (Masoudieh Palace, 2015) يدجوادیعمارت س یاصل ينما .1 شکل

 

 يدجوادیس  ي بنا  ی معرف
(شکل  عمارت مجموعۀ  1سیدجوادي  در  مسعودیۀ ) 

مسعودیه را مسعودمیرزا ملقب  عمارت  تهران واقع است. باغ
ظل ناصرالدینبه  اول  پسر  استاد  السلطان،  معماري  به  شاه، 

رضاقلی سرکاري  و  معمارباشی  به  شعبان  ملقب  خان 
(میدان  سراج  نگارستان  باغ  غربی  جنوب  ضلع  در  الملک 

فعلی) سال  بهارستان  (بین  نظامیه  باغ  از  بخشی  هاي  و 
کر1257-1252 احداث  (هـ.ش)   & Mahdinejadد 

Bashtani, 2015 .( ة با شمار 1377دي  27این اثر در تاریخ  
ایران به ثبت رسیده به   2190ثبت   از آثار ملی  عنوان یکی 
عمر خود شاهد  مسعودیه در طول سال  عمارت  .است هاي 

بسیار ج  يوقایع  جریان  در  به  بود.  توجه  با  مشروطه  نبش 
ظل اختالف  و  بهارستان  میدان  به  آن  با  نزدیکی  السلطان 

مظفرالدین پایگاهبرادرش  از  یکی  او،  فرزند  و  هاي  شاه 
محمدعلیمشروطه  مخالفان  و  سال  خواهان  در  بود.  شاه 

 ۀساز زیر کالسکدر نزدیکی این عمارت بمبی دست  1287
الزم را براي به توپ بستن    ۀشاه منفجر شد که بهانمحمدعلی

مسعودیه   مجلس دست او داد. پس از واقعه بهارستان، عمارت
خان همراه  به  مشروطه  ۀ نیز  سایر  و  به  ظهیرالدوله  خواهان 
شد بسته  امروز  . (HonarOnline, 2016)رگبار  که    هآنچه 

  بخش مانده، مشتمل بر  مسعودیه باقیمجموعۀ  عنوان  تحت
. تهکتار مساحت اس  5/1بالغ بر  غربی مجموعه، یعنی زمینی  

 انتومیبر اساس وضع موجود  مانده را  بناهاي تاریخی باقی
شرقی که شامل  ۀ  محوط،  به دو بخش مشخص تقسیم نمود

کالسکه سردر  عمارت  مرکزي،  حیاط  عمارت  باغ،  و  رو 
دیواري مشبک از    خانه بوده و محوطه غربی که توسطدیوان 

این    جداشرقی  ش  بخ است.  شامل به  شبخشده  ترتیب 
اصلی   سردر  عمارت حیاط(پیاده)  عمارت  و  خلوت 

حیاط و  سیدمشیرالملکی  حیاط  و  عمارت    جوادي مشیري، 
سفره)3و  2(شکل   عمارت  آبدا،  و  است رخانه  بوده    خانه 

(Azami et al., 2016) به سیدجوادي  بناي  جنوبی  نماي   .
حفظ  پهلوي  دورة  تغییریافتۀ  شکل  از  همان  نشانی  تا  شده 

سال   50وپرورش کشور در طول  اتاق وزیر فرهنگ، آموزش
به دورة بريباشد. گچ این ساختمان مربوط  اول  هاي طبقۀ 

) مربوط  3کوبی سقف (جدول  هاي روي لمهپهلوي و نقاشی
اساس   بر  عمارت سیدجوادي  است. معماري  قاجار  به دورة 

گرفته که در نماي رو به جنوب الگوي ایوان دوستونۀ شکل 
ب شکل  آن  آن   5ه  سر  پشت  عناصر  و  شده  نمایان  ستون 

پنجبه اتاق  (شکل  صورت  سه4دري  و  وسط  در  در )  دري 
) و یک راهرو تقسیم شده،  5دري (شکل  طرفین که به یک دو
است تفکیک   برجستۀ تزئینات  .(Chakaad, 2020)  قابل 

 گل گیاهی، هاينقش با گچبري شامل عمارت بیرونی نماي

برگپنجره  باالي هايکتیبه  در گلدان، و  در کنگر هايها، 

 و غالمان و گیاهی هايطرح با کاريکاشی ها،سرستون 
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 (Masoudieh Palace, 2015) يدجوادیعمارت س یاصل ينما .1 شکل

 

 يدجوادیس  ي بنا  ی معرف
(شکل  عمارت مجموعۀ  1سیدجوادي  در  مسعودیۀ ) 

مسعودیه را مسعودمیرزا ملقب  عمارت  تهران واقع است. باغ
ظل ناصرالدینبه  اول  پسر  استاد  السلطان،  معماري  به  شاه، 

رضاقلی سرکاري  و  معمارباشی  به  شعبان  ملقب  خان 
(میدان  سراج  نگارستان  باغ  غربی  جنوب  ضلع  در  الملک 

فعلی) سال  بهارستان  (بین  نظامیه  باغ  از  بخشی  هاي  و 
کر1257-1252 احداث  (هـ.ش)   & Mahdinejadد 

Bashtani, 2015 .( ة با شمار 1377دي  27این اثر در تاریخ  
ایران به ثبت رسیده به   2190ثبت   از آثار ملی  عنوان یکی 
عمر خود شاهد  مسعودیه در طول سال  عمارت  .است هاي 

بسیار ج  يوقایع  جریان  در  به  بود.  توجه  با  مشروطه  نبش 
ظل اختالف  و  بهارستان  میدان  به  آن  با  نزدیکی  السلطان 

مظفرالدین پایگاهبرادرش  از  یکی  او،  فرزند  و  هاي  شاه 
محمدعلیمشروطه  مخالفان  و  سال  خواهان  در  بود.  شاه 

 ۀساز زیر کالسکدر نزدیکی این عمارت بمبی دست  1287
الزم را براي به توپ بستن    ۀشاه منفجر شد که بهانمحمدعلی

مسعودیه   مجلس دست او داد. پس از واقعه بهارستان، عمارت
خان همراه  به  مشروطه  ۀ نیز  سایر  و  به  ظهیرالدوله  خواهان 
شد بسته  امروز  . (HonarOnline, 2016)رگبار  که    هآنچه 

  بخش مانده، مشتمل بر  مسعودیه باقیمجموعۀ  عنوان  تحت
. تهکتار مساحت اس  5/1بالغ بر  غربی مجموعه، یعنی زمینی  

 انتومیبر اساس وضع موجود  مانده را  بناهاي تاریخی باقی
شرقی که شامل  ۀ  محوط،  به دو بخش مشخص تقسیم نمود

کالسکه سردر  عمارت  مرکزي،  حیاط  عمارت  باغ،  و  رو 
دیواري مشبک از    خانه بوده و محوطه غربی که توسطدیوان 

این    جداشرقی  ش  بخ است.  شامل به  شبخشده  ترتیب 
اصلی   سردر  عمارت حیاط(پیاده)  عمارت  و  خلوت 

حیاط و  سیدمشیرالملکی  حیاط  و  عمارت    جوادي مشیري، 
سفره)3و  2(شکل   عمارت  آبدا،  و  است رخانه  بوده    خانه 

(Azami et al., 2016) به سیدجوادي  بناي  جنوبی  نماي   .
حفظ  پهلوي  دورة  تغییریافتۀ  شکل  از  همان  نشانی  تا  شده 

سال   50وپرورش کشور در طول  اتاق وزیر فرهنگ، آموزش
به دورة بريباشد. گچ این ساختمان مربوط  اول  هاي طبقۀ 

) مربوط  3کوبی سقف (جدول  هاي روي لمهپهلوي و نقاشی
اساس   بر  عمارت سیدجوادي  است. معماري  قاجار  به دورة 

گرفته که در نماي رو به جنوب الگوي ایوان دوستونۀ شکل 
ب شکل  آن  آن   5ه  سر  پشت  عناصر  و  شده  نمایان  ستون 

پنجبه اتاق  (شکل  صورت  سه4دري  و  وسط  در  در )  دري 
) و یک راهرو تقسیم شده،  5دري (شکل  طرفین که به یک دو
است تفکیک   برجستۀ تزئینات  .(Chakaad, 2020)  قابل 

 گل گیاهی، هاينقش با گچبري شامل عمارت بیرونی نماي

برگپنجره  باالي هايکتیبه  در گلدان، و  در کنگر هايها، 

 و غالمان و گیاهی هايطرح با کاريکاشی ها،سرستون 
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 خصوص در.  است هاپنجره  و درها در چوبکاري و مالزمان

 در برجسته نقش لعابدار هايسفالینه و هاگلدان نقوش

اروپائیان گفت  توانمی هاکاشی هايطرح  از   نقش تأثیر 

 بناهاي سایر مثل نیز مجموعه این است. در داشته بسزایی

 نیز و شهرسازي هايسبک  و  پردازيمنظره به عالقه قاجار

 هايبام ها،پنجره تزئین آن شاخص که معماري عناصر خاص

شود  می دیده نئوکالسیکسبک    عناصر از بعضی و شیبدار
(Azami et al., 2016) . 

 

  
 ۀمجموع در يدجواد یس  عمارت تیموقع و یشمال ينما . 2 شکل

 (Shariatmadari, 2018)هیمسعود
 ۀدر مجموع يدجواد یعمارت س تیو موقع یجنوب ينما .3 شکل

 (Shariatmadari, 2018)هیمسعود

 
عمارت   این  داراي همانطور که ذکر شد، فضاي داخلی 

کوبی  توان به لمهها میتزئینات متنوعی است که از جمله آن 
هایی از مناظر طبیعی آراسته شده، اشاره  سقف که با نقاشی

دري هم قابل  ها در برخی دیوارهاي اتاق پنجکرد. این نقاشی
این   از هنرمند یا هنرمندانی که  مشاهده هستند. متأسفانه 

اند، سندي در دست نیست.  ها پدید آمدهدست آنها بهنقاشی

اینگونه برداشت کرد که به دلیل  از این موضوع شاید بتوان 
صورت رونگاري از تصاویر آمده از غرب و به  اینکه این آثار به 

گرفته شکل  کارفرما  کارفرما  سفارش  ذائقۀ  اهمیت  اند، 
فرهنگیبه جریانات  شناخت  در  -جهت  موجود  اجتماعی 

 ر بوده است.تجامعه از نام نقاش آن مهم

 

  
 .(Authors) يدودر اتاق داخل يفضا. 5 شکل (Authors) يدرپنج اتاق داخل يفضا. 4شکل 

 

 بحث 

جوادي و مضامین  هاي عمارت سید عناصر موجود در نقاشی 
به آن  قابل مشاهده    3شده در جدول شمارة  صورت تفکیک ها 
باشند. نظر به اهمیت بیان حقیقت در سبک ناتورالیسم و  می 

همچنین اعتقاد به غلبۀ قوي بر ضعیف، وجود اجبار و نفی اراده،  
رندگان به سه  هاي موجود از نظر زمان وقوع توسط نگا نقاشی 

اند. آسمان روز در فصل گرم، آسمان غروب  بخش تقسیم شده 

 

دهندة این  در فصل گرم و آسمان روز در فصل سرد که نشان 
داري نقاش در انعکاس شرایط  بخش هستند، نمایانگر امانت سه  

). همچنین اجبار و غلبۀ قوي  4باشد (جدول  واقعی محیط می 
و زمستان بر تابستان به  بر ضعیف توسط چیرگی شب بر روز  

نمایش گذاشته شده است. از طرف دیگر تنزل جایگاه انسان که  
پرداختن به  ویژگی دیگر این سبک است را می  توان در عدم 

جزئیات در ترسیم پرسوناژ مبهم از افراد یافت. وجود تصاویري  
نقوش  از خانه  این  در  اروپایی  به سبک  طبقه  یا دو  یک  هاي 

ت می  گویاي  نشأت تواند  و  روز  علم  به  و  وجه  سفرها  از  گرفته 
پیشرفت  عناصر  مشاهده  نهایت  در  باشد.  اروپاییان  هاي 

مهم تشکیل  از  که  طبیعت  ویژگی دهندة  سبک  ترین  هاي 
صورت نقوش آسمان، رودخانه، چمنزار، کوه،  ناتورالیسم است به 

به   ... و  قرار  درخت  موردتأکید  تصاویر  این  در  صورت گسترده 
است  عین گرفته  انطباق  به  توجه  با  تجسمی  به .  عناصر  عین 

هاي  هاي دیواري عمارت سیدجوادي با نمونه موجود در نقاشی 
گونه نتیجه گرفت که در ترسیم  توان این گراي غربی می طبیعت 

دیوارنگاره  گرته این  ناتورالیسم  سبک  از  است.  ها  شده  برداري 
ها  تبع آن به موضوع شایان توجه دیگر این است که کارفرمایان و  

نقاشان این آثار، توجهی به انطباق معانی و مضامین مستتر در  
جهت وادادگی در  هاي جامعۀ خود نداشته و به ها با واقعیت آن 

نظیر این آثار  مآبی، اقدام به ترسیم نظیربه مقابل فرنگ و فرنگی 
نمونه  روي  کرده از  آن  فرنگی  به هاي  علی اند.  مثال  رغم  عنوان 
نگاري در عصر قاجار، افراد حاضر در  ده به پیکره گرایش گستر 

باشند.  این نقوش فاقد هرگونه جزئیات در چهره و پوشش می 
هاي اروپایی که  توان در ترسیم ساختمان این تضاد را حتی می 

الزامات احداث ساختمان  با  اقلیم شهر تهران  در تناقض  ها در 
 است نیز مشاهده کرد.  

 

  (Authors) سمیناتورال میمفاهبر اساس  يدجوادیس يهایدر نقاش موجود یتجسم صور يبنددسته. 3 جدول
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دهندة این  در فصل گرم و آسمان روز در فصل سرد که نشان 
داري نقاش در انعکاس شرایط  بخش هستند، نمایانگر امانت سه  

). همچنین اجبار و غلبۀ قوي  4باشد (جدول  واقعی محیط می 
و زمستان بر تابستان به  بر ضعیف توسط چیرگی شب بر روز  

نمایش گذاشته شده است. از طرف دیگر تنزل جایگاه انسان که  
پرداختن به  ویژگی دیگر این سبک است را می  توان در عدم 

جزئیات در ترسیم پرسوناژ مبهم از افراد یافت. وجود تصاویري  
نقوش  از خانه  این  در  اروپایی  به سبک  طبقه  یا دو  یک  هاي 

ت می  گویاي  نشأت تواند  و  روز  علم  به  و  وجه  سفرها  از  گرفته 
پیشرفت  عناصر  مشاهده  نهایت  در  باشد.  اروپاییان  هاي 

مهم تشکیل  از  که  طبیعت  ویژگی دهندة  سبک  ترین  هاي 
صورت نقوش آسمان، رودخانه، چمنزار، کوه،  ناتورالیسم است به 

به   ... و  قرار  درخت  موردتأکید  تصاویر  این  در  صورت گسترده 
است  عین گرفته  انطباق  به  توجه  با  تجسمی  به .  عناصر  عین 

هاي  هاي دیواري عمارت سیدجوادي با نمونه موجود در نقاشی 
گونه نتیجه گرفت که در ترسیم  توان این گراي غربی می طبیعت 

دیوارنگاره  گرته این  ناتورالیسم  سبک  از  است.  ها  شده  برداري 
ها  تبع آن به موضوع شایان توجه دیگر این است که کارفرمایان و  

نقاشان این آثار، توجهی به انطباق معانی و مضامین مستتر در  
جهت وادادگی در  هاي جامعۀ خود نداشته و به ها با واقعیت آن 

نظیر این آثار  مآبی، اقدام به ترسیم نظیربه مقابل فرنگ و فرنگی 
نمونه  روي  کرده از  آن  فرنگی  به هاي  علی اند.  مثال  رغم  عنوان 
نگاري در عصر قاجار، افراد حاضر در  ده به پیکره گرایش گستر 

باشند.  این نقوش فاقد هرگونه جزئیات در چهره و پوشش می 
هاي اروپایی که  توان در ترسیم ساختمان این تضاد را حتی می 

الزامات احداث ساختمان  با  اقلیم شهر تهران  در تناقض  ها در 
 است نیز مشاهده کرد.  
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(Authors) 

 

Century)  th(Constable, 19 (Hobbema, 1662)  
(BENJAMIN, 1904) 

 

 ي ر ی گ جه ی نت 

نظر   از  اجرا  روش  بر  عالوه  قاجار  دورة  در  نقاشی  هنر 
دست  نیز  سفرمحتوا  شد.  تغییرات  متعدد  خوش  هاي 

ها به اروپا موجب ورود  پادشاهان و درباریان و فرستادگان آن 
گرفته از غرب به هاي علمی، فرهنگی و هنري نشأتویژگی

دیواري نیز از  ایران گردید. نقاشیشئون مختلف زندگی در  
این امر مستثنی نبود. در این میان نقاشانی که جهت تعلیم  
این هنر به آنجا رفته بودند، شروع به استفاده از مفاهیم غربی  
توسط شاگردان   روش  این  و  نمودند  ایران  در  آثار خود  در 

ها گسترش یافت. همچنین با توجه به وادادگی پادشاهان  آن 
حکام فرنگی  و  و  فرنگ  برابر  در  مکتب  قاجاري  مآبی، 

گرایی نیز توانست در دورة قاجار پا به  ناتورالیسم یا طبیعت
فرهنگی مفاهیم  -عرصۀ  بیان  به  و  گذاشته  کشور  اجتماعی 

نقاشی در  جمله  از  عمارت هايخود  سیدجوادي   دیواري 
بپردازد. در جهت پاسخگویی به سؤال اول تحقیق و با توجه 
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(جدول   آن  قبیل  5قاجاري  از  تجسمی  عناصر  وجود   ،(
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تشکیل مضامین  از  که  سبک (پرسوناژ)  تصاویر  دهنده 
گرداند.  پذیر میوجود این ارتباط را امکان ناتورالیسم هستند 

به   توجه  با  و  تحقیق  سؤال  دومین  به  پاسخ  در  همچنین 
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رئالیسم پرسوناژ  "سبک  ترسیم  فاقد  (با  و  مبهم  هاي 
به علم"جزئیات)،   بر حقیقت"و    "توجه  (با ترسیم   "تاکید 

مختلف)  فصول  و  شب  و  روز  آسمان،  جوي  شرایط  دقیق 
نقاشیعنوان مفاهیم تجلیتوان بهمی این  اشاره  یافته در  ها 

 صورت به  مذکور  يهانگاره  نکهیا  به  توجه  با  ن،یبنابراکرد.  
  يوارهایحاکم بر د  ۀطبقعضو    ينظر کارفرما  طبقو    یسفارش

  ن یکه مالک  رسدیبه نظر م  نگونهیاند، اعمارت نقش بسته  نیا
منصبان از افراد متمول و صاحب    ياریبسمانند    زیبنا ن  نیا

 و  يدیتقل  شکل  به  جامعه  بر  حاکم  روح  ریثأ تتحت  يقاجار
  ن یا  در  مستتر  م یمفاه  گرفتن  درنظر  بدون  و  وکاستکمیب

 (اصطالحاً  ،خود  ۀجامع  اتیواقع  با   تضاد  در  هرچند  ساختار،
به    ،)یپستالکارت  صورتبه غرب   سمی ناتورال  سبکنظر  در 

ی از لطف نیست  خال  زین  نکته  نیا  انیب  تینها  دراند.  داشته 

نقاشی هرچه  عمارت هايکه  حیث    دیواري  از  سیدجوادي 
هاي غربی سبک ناتورالیسم منطبق هستند،  کمیت بر نمونه

همان   خامبه  آنمقدار  نقاشان  کار  کیفیت  در  ها  دستی 
 . کند) خودنمایی می5(جدول 

 
 

 ي سپاسگزار 

 .وجود ندارد
 

 منابع مالی 

 .وجود ندارد 
 

 تعارض منافع 

 .بین نویسندگان تعارضی در منافع وجود ندارد
 

 
References 

 
Afzaltousi, E., Selahi, G., & Selahi, L. (2014). 

Investigating tiles with qajar women motifs in 
houses of Shiraz. Woman in Culture and Art 
(Women's Research), 5(4), 577-594. [in 
Persian] 

Afzaltousi, E.,  Selahi, G., & Selahi, L. (2017). 
Tileworks of Houses of Shiraz in the Qajar Era: 
a mythological study. Mytho-mystic Literature 
Journal (Persian Language and Literature 
Journal), 13(48), 13-37. [in Persian] 

Afzaltousi, E., & Selahi, G. (2017). Iconography 
of Prophet Muhammad (PBUH) in the 
Tileworksof the Houses in Shiraz. Negareh, 
12(41), 5-15. [in Persian] 

Alizadeh, S. (2012). Survey on ways of painting 
development in the first part of Qajar period. 
Negareh, 7(22), 73-84. [in Persian] 

Ansari, H., & Heydari, E. (2018). Reflection on 
Evolution Effects of Culture and Society of Iran 
in Mid-Qajar Epoch on the Wall Painting (to 
Witness the Wall Paintings of Sarim al-Dawla 
mansion in kermanshah). Honar-ha-ye-

Tajassomi (Honar-ha-ye-Ziba), 23(1) : 17-28. 
[in Persian] 

Azami, Z., Amirian, F., & Sohangir, S. (2016). 
Analytical study of decorations taken from 
western architecture in the garden - Masoudiyeh 
mansion. The Second Annual Conference on 
Architectural, Urban Planning and Urban 
Management Research, Tehran. [in Persian] 

Baghsheikhi, M., & Sheikhzadeh Bidgoli, M. 
(2017). Analysis of the themes of Takia 
Abbasabad wall paintings in Kashan. Iranian 
Handicraft Arts, 1, 14. [in Persian] 

Baharloo, A., & Fahimifar, A. (2017). Aesthetic 
Elements in Qajar Popular Wall Paintings of the 
Prophet's Mi’raj (In Comparison with Those in 
Prints, Images of Lithography and Miniature). 
CFL, 5(13), 75-110. [in Persian] 

Chakaad. (2020).  Masoudieh Mansion of Tehran.  
Retrieved on 2020/09/29 from: 
http://chakaad.com/must-see-places .[in 
Persian] 



جلوۀ ناتورالیسم در دیوارنگاره های قاجاری عمارت سید جوادی ǀ آرش مصطفوی و جمال الدین سهیلی

231

 

 

رئالیسم پرسوناژ  "سبک  ترسیم  فاقد  (با  و  مبهم  هاي 
به علم"جزئیات)،   بر حقیقت"و    "توجه  (با ترسیم   "تاکید 

مختلف)  فصول  و  شب  و  روز  آسمان،  جوي  شرایط  دقیق 
نقاشیعنوان مفاهیم تجلیتوان بهمی این  اشاره  یافته در  ها 

 صورت به  مذکور  يهانگاره  نکهیا  به  توجه  با  ن،یبنابراکرد.  
  يوارهایحاکم بر د  ۀطبقعضو    ينظر کارفرما  طبقو    یسفارش

  ن یکه مالک  رسدیبه نظر م  نگونهیاند، اعمارت نقش بسته  نیا
منصبان از افراد متمول و صاحب    ياریبسمانند    زیبنا ن  نیا

 و  يدیتقل  شکل  به  جامعه  بر  حاکم  روح  ریثأ تتحت  يقاجار
  ن یا  در  مستتر  م یمفاه  گرفتن  درنظر  بدون  و  وکاستکمیب

 (اصطالحاً  ،خود  ۀجامع  اتیواقع  با   تضاد  در  هرچند  ساختار،
به    ،)یپستالکارت  صورتبه غرب   سمی ناتورال  سبکنظر  در 

ی از لطف نیست  خال  زین  نکته  نیا  انیب  تینها  دراند.  داشته 

نقاشی هرچه  عمارت هايکه  حیث    دیواري  از  سیدجوادي 
هاي غربی سبک ناتورالیسم منطبق هستند،  کمیت بر نمونه

همان   خامبه  آنمقدار  نقاشان  کار  کیفیت  در  ها  دستی 
 . کند) خودنمایی می5(جدول 

 
 

 ي سپاسگزار 

 .وجود ندارد
 

 منابع مالی 

 .وجود ندارد 
 

 تعارض منافع 

 .بین نویسندگان تعارضی در منافع وجود ندارد
 

 
References 

 
Afzaltousi, E., Selahi, G., & Selahi, L. (2014). 

Investigating tiles with qajar women motifs in 
houses of Shiraz. Woman in Culture and Art 
(Women's Research), 5(4), 577-594. [in 
Persian] 

Afzaltousi, E.,  Selahi, G., & Selahi, L. (2017). 
Tileworks of Houses of Shiraz in the Qajar Era: 
a mythological study. Mytho-mystic Literature 
Journal (Persian Language and Literature 
Journal), 13(48), 13-37. [in Persian] 

Afzaltousi, E., & Selahi, G. (2017). Iconography 
of Prophet Muhammad (PBUH) in the 
Tileworksof the Houses in Shiraz. Negareh, 
12(41), 5-15. [in Persian] 

Alizadeh, S. (2012). Survey on ways of painting 
development in the first part of Qajar period. 
Negareh, 7(22), 73-84. [in Persian] 

Ansari, H., & Heydari, E. (2018). Reflection on 
Evolution Effects of Culture and Society of Iran 
in Mid-Qajar Epoch on the Wall Painting (to 
Witness the Wall Paintings of Sarim al-Dawla 
mansion in kermanshah). Honar-ha-ye-

Tajassomi (Honar-ha-ye-Ziba), 23(1) : 17-28. 
[in Persian] 

Azami, Z., Amirian, F., & Sohangir, S. (2016). 
Analytical study of decorations taken from 
western architecture in the garden - Masoudiyeh 
mansion. The Second Annual Conference on 
Architectural, Urban Planning and Urban 
Management Research, Tehran. [in Persian] 

Baghsheikhi, M., & Sheikhzadeh Bidgoli, M. 
(2017). Analysis of the themes of Takia 
Abbasabad wall paintings in Kashan. Iranian 
Handicraft Arts, 1, 14. [in Persian] 

Baharloo, A., & Fahimifar, A. (2017). Aesthetic 
Elements in Qajar Popular Wall Paintings of the 
Prophet's Mi’raj (In Comparison with Those in 
Prints, Images of Lithography and Miniature). 
CFL, 5(13), 75-110. [in Persian] 

Chakaad. (2020).  Masoudieh Mansion of Tehran.  
Retrieved on 2020/09/29 from: 
http://chakaad.com/must-see-places .[in 
Persian] 

 

Constable, J. (19th Century). Constable Country. 
Painterest: Sock Gallery. 

Ebrahimi Naghani, H. (2007). The manifestation 
of human form in Qajar period painting. 
Golestan E Honar, 9(3), 82-88. [in Persian] 

Ebrahimzadeh, V., & Soheili, J. (2020). 
Comparative Study of Lyrical and Romantic 
Literature Poetry of Iran Existing in Tile 
Paintings of Qajar Era (Case Study: Tile 
Paintings of Mohsen Moghadam's House). 
Journal of Jelve-y Honar, 12(2), 7-18. [in 
Persian] 

Esmaeilzadeh, K., & Shad Ghazvini, P. (2018). 
The Genre of Landscape and Building-Painting 
(The Artistic) and the Discourse of Nationalism 
(The Political), during the Late Qajar and Early 
Pahlavi Periods an Analysis Based on 
“Mediation” and “Totality” in Methodology of 
Georg Lukács. Kimia-Ye-Honar, 7(28), 57-77. 
[in Persian] 

Floor, W. (2016). Mural painting in the Qajar 
period. Tehran: Peykareh. [in Persian] 

Hobbema, Meindert (1662). The Travelers. 
Encyclopædia Britannica: Encyclopædia 
Britannica. 

HonarOnline. (2016). Masoudiyah Mansion; 
From Colonel Liakhov's attack to the first 
Iranian museum. Retrieved from: 
http://www.honaronline.ir/fa/tiny/news-78015. 

Hosseinabadi, Z., & Mohammadpour, M. (2016). 
A Study of Coffeehouse Paintings Containing 
Religious Themes on Public Opinions. Journal 
of Jelve-y Honar, 8(2), 69-78. [in Persian] 

Hosseinian, H., Soheili, J., & Eslami, S. (2021). 
Studying the Effect of the Political-Social 
Development in Qajar Era on Murals of the 
House of Imam Jom’a in Tehran. Journal of 
Jelve-y Honar, 12(3), 7-24. [in Persian] 

Jafari, P. (2008). Iranian Painting from the 
Timurid Period to the End of the Qajar: A Look 
at the Foundations of Iranian Painting 
Modernity. Book of the Month of Art, 126(1), 
60-71. [in Persian] 

Jalali Jafari, B. (2004). Qajar painting: Aesthetic 
critique. Tehran: Kavosh ghalam. [in Persian] 

JamehBozorg, Z. (2016). Architecture and 
painting in aristocratic houses of Qajar period. 
The third scientific congress of new horizons in 
the field of civil engineering, architecture, 
culture and urban management of Iran, Tehran. 
[in Persian] 

Kafshchian Moghadam, A. (2005). A Study of 
Murals Features. Honar-ha-ye-Ziba، (20), 67-
78. 

Lari, M., & Yazdi, Y. (2011) Photography and 
Painting Relationship in 19th century in Iran. 
International Conference on Social Science and 
Humanity (IPEDR vol.5), IACSIT Press: 
Singapore. 

Leader, B. W. (1904). Evening on the Thames in 
Wargrave. Rehs Galleries: Rehs Galleries Inc. 

Lohrasbi, F. (2012). A study of naturalism in the 
paintings of the first Qajar period. Msc. Thesis, 
IAUCTB. Retrieved from: 
https://ganj.irandoc.ac.ir . 

Madhoushian Nejad, M., Haddadian, M. A., & 
Razani, M. (2018). A Comparative Study of 
Mural Paintings in the Main Halls of Qavam-ol-
Dowlah House in Tehran and Houses of Hariri 
in Tabriz-IRAN. JIC, 2(1), 36-51. 

Mahdinejad, J., & Bashtani, P. S. (2015). The 
Process of Determining the Use of Masoudieh 
Historical Complex in Tehran Based on The 
Revitalization Principles of Cultural-Historical 
Complexes. Maremat-E Asar & Baft-Haye 
Tarikhi-Farhangi, 5(9), 87-102. [in Persian] 

Masoudieh Palace (2015). Wikimedia Commons. 
Retrieved From: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mas
oudieh_Palace_(76).jpg . 

Moghbeli, M., & Golchin, Sh. (2014). Explaining 
the roots of modernist painting in Iran (1320-
1345 AH). Chideman, 3(6), 14. [in Persian] 

Monzavi, H. (2014). Analysis of the image of an 
angel and its representation in Qajar period 
murals. Msc. Thesis, University of Elm o 
Farhang e Tehran, Tehran. 

Norouzi, N., & Dadvar, A. (2018). Comparative 
Aesthetics of Religious Murals (Karbala Event) 
in Imamzadeh of Zeyd and Tekyeh of Moaven 



 سال ǀ 42 شمارة ǀ 2 تابستان 1400

232

 

 

al-Molk in Interaction with Ta'ziyeh. Negareh, 
13(48), 86-103. [in Persian] 

Panjehbashi, E. (2017). A Comparative Study of 
Two Women in Qajar Painting Using Semiotic 
Approach. Woman in Culture and Art (Women's 
Research), 8(4), 453-472. [in Persian] 

Radfar, A., & Hassanzadeh, A. (2004). Criticism 
and study on the distinctions and similarity of 
applied principles of Realism and Naturalism 
schools. LIRE, 1(3), 29-44. 

Ramezan Jamaat, M., & Neyestani, J. (2011). The 
Manifestations of Modernity and Tradition in 
the Entrance Spaces of Houses in Tehran in 
Qajar Era. Honar - ha - ye - Ziba Memari - va - 
Shahrsazi, 2(44), 65. [in Persian] 

Sanieepor, H., Farhad, S., & Mirzaali, 
M. (2017). Analysis of traditional architecture 
in building the capital of Qajar period 
Mofakhem. Honar-ha-ye-Ziba: Memari va 
Shahrsazi, 22(2), 75-86. [in Persian] 

Servat, M. (2007). School of Naturalism. Journal 
of Humanities (Shahid Beheshti University), 54. 
[in Persian] 

Seyyed Khoshk Bijari, S.S. (2020). Concept of 
nature in literary schools of classicism, 
romanticism, naturalism and symbolism and its 
reflection in modern Persian poetry.  BAHAR-E-
ADAB, 13(49), 229-247. [in Persian] 

Shad Ghazvini, P. (2010). The place of murals in 
art education - Educational critique of murals 

from design to restoration. Ketab-e Mah-e 
Honar, 150(1), 88-93. [in Persian] 

Shafizadeh, P., & Rajabi, M. A. (2008). Qajar 
(official) court paintings, showing the glory of 
the image. Negareh, (6). [in Persian] 

Shariatmadari, E. (2018). Masoudiyeh and the 
historical inscriptions of the building in the 
collection and documents. Retrieved from: 
http://chakaad.com/must-see-places . 

Shekoohian, Gh. A., & Shirazi, A. A. (2010). 
Surveying and Classifying the Subjects of the 
Murals in Shiraz Eram Garden in Qajar Period. 
Negareh, 5(16), 27-41. [in Persian] 

Shirazi, M., Dadvar, A., Kateb, F., & Hoseini, M. 
(2015). A Study of an Illustrated Manuscript of 
the "Nameh-ye Khosravan" and Its Reflection in 
the Qajar Visual Arts. Negareh Journal, 10(33), 
67-81. [in Persian] 

Shirazi, M., & Mousavilar, A. (2017). Retrieval 
of Identity layers in Qajar Era (case study: 
ceramics). Negareh, 12(41), 17-29. [in Persian] 

Taghipour, Sh., & Alebrahim Dehkordi, S. 
(2016). Comparison and Analysis of Zand and 
Qajar Iranian Painting with Shah 
Zeydholyshrine Murals. The Turkish Online 
Journal of Design, Art and Communication – 
TOJDAC,  Special Edition: 3369-3372 . 

Yousefian, M. (2010). Qajar painting from the 
point of view of semiotics (iconography). Msc. 
Thesis, Isfahan university of art: Isfahan.

 


