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چکیــــده:
مطالعه و بررسی دیوارنگارهها به عنوان یکی از مهمترین نمودهای هنر اسالمی ،جدا از زمینه سازی درک بهتر مفاهیم فرهنگی
بهویژه در بعد هنری ،امکان شناخت بیشتر اصول حاکم بر معماری ایرانی -اسالمی و هنرهای وابسته به آن در ادوار گذشته
را نیز فراهم میآورد.از این رو هدف از این بررسی ،مطالعۀ گونهای خاص از دیوارنگاره که در این نوشتار با عنوان دیوارنگارۀ
بومپارچه معرفی شده است ،در راستای شناخت ماهیت وطبقه بندی روشهای اجرا و نوع مواد و مصالح ،سیر تحول تاریخی
با در نظر گرفتن فراز و رود این تکنیک ،موضوع و ارتباط آنها با یکدیگر میباشد .نادر بودن این نوع از آثار و به تبع آن ،عدم
شناخت کافی از تکنیکها و ویژگیهای آن منجر به کمرنگ شدن بخشی از تاریخ هنر ایرانیاسالمی گردیده و این موضوع
بر اهمیت و ضرورت این بررسی در راستای بازشناخت این هنر ،میافزاید .در این راستا آثار موجود از این هنر با شیوۀ نادر در
ایران ،در معماری دورههای ایلخانی ،صفوی و قاجار به عنوان نمونههای موردی ،بررسی شدند .همچنین،گزارشهای مکتوب
این نوع آثار در دورههای تیموری و زند (عالوه بر موارد ذکر شده) نیز ،مورد مطالعه قرار گرفتند .جهت دستیابی به اهداف،
از مطالعۀ کتابخانهای ،میدانی -پیمایشی و روش توصیفی -تحلیلی استفاده شد .نتایج مطالعات و بررسیها نشاندهندۀ این
نکته است که قدیمیترین دیوارنگارۀ بومپارچهای که در ایران باقی مانده مربوط به دورۀ ایلخانی است .بدلیل شرایط خاص
سیاسی و اجتماعی ،دورۀ صفویه دورۀ اوج استفاده از شیوۀ دیوارنگارۀ بومپارچه بوده است که بسیاری از این نقاشیها توسط
هنرمندان اروپایی و در اروپا اجرا و به ایران منتقل شده است.نتایج بررسی میدانی ده بنای تاریخی ،نشان دهنده الیههای
متعدد دیوارنگارههای بومپارچه،که در واقع ترکیبی از الیههای اولیۀ دیوارنگاره و نقاشی روی کرباس هستند ،بود .جهت ایجاد
این آثار ،از دو تکنیک رنگ و روغن ،یا نقاشی با بست آبی استفاده شده است؛ که کرباس پس از آماده سازی و نقاشی بوسیله
چسب با منشأ گیاهی یا حیوانی ،میخ و یا تلفیق این دو ،بر سطح دیوار چسبانده میشود.
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است که چرا این شیوۀ نمایش در دورههایی مورد اقبال واقع
شده و چرا در دورههایی از یاد رفته و به فراموشی سپرده
شده است .آثار بجا مانده در ایران از دوره ایلخانی آغاز شده
که ادامه آن تا دوره معاصر رواج داشته است ،با این تفاوت
که در دورههای مختلف از شیوههای متفاوتی برای نمایش
اینگونه آثار استفاده شده و هر کدام از آنها بدلیل خاصی
صورت گرفته است ،که این دالیل مورد بررسی ،مطالعه و
پس از شناسایی مورد توجه قرار خواهد گرفت .الزم بذکر
است که این آثار ارزشمند ،در دورههای تاریخی در ایران به
هفت تکنیک و شیوه مختلف اجرا میشده است.
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از جمله شاخصترین آرایههای معماری میتوان به
دیوارنگارهها اشاره نمود؛ که در گذر زمان همواره دستخوش
تحوالت متعدد بودهاند.مشخصۀ متمایزکنندۀ این آثار از دیگر
نقاشیها ،جزئی از معماری بودن و فضای قرارگیریاش،
که تعیین کننده هویت و اصالت اثر است(،)ICOMOS 1964
میباشد؛ و آنچه به نقاشی دیواری هویت میدهد کشف
قابلیتهای بیانی و تصویری در دیوار و دستیابی بهفضای
هارمونیک میان آنها و عناصر و کیفیات بصری فضای
حاکم بر دیوار است (کفشچیان مقدم.)43 ،1385
در حوزه هنر نقاشی و دیوارنگاری اسالمی ،تاکنون پیشینه پژوهش
پژوهشهای متعددی در زمینۀتاریخچه ،سیرتحول ،فن در تزئینات گنبد سلطانیه از آرایه گچی بر روی پارچه
شناسی و حفظ این آثار انجام شده است .با اینحال به سبب استفاده شده که بر روی دیوار میخکوب شده است (دالواله
گستردگی و پیچیدگی این هنر ،همچنان لزوم مطالعه در 1658؛ ویور  ،)1356دیوارهای اتاق مقبره شیخ صفی
راستای شناخت اطالعات و ارزشهای نهفته در آن ،امری الدین اردبیلی پوشیده از نقاشی روی کرباس است که بر
محسوس است .بر این اساس ،در میان شیوههای متعدد سطح دیوار چسبانده شده است (مصباحی 1388؛ حسینی
دیوارنگاری ،گونهای از نقاشی دیواری بر روی کرباس اجرا  ،)1390در عمارت عالیقاپو ،تاالر اشرف و عمارت هشت
و در برخی از بناهای دوره اسالمی ایران مورد استفاده قرار بهشت اصفهان (سازمان حفاظت آثار باستانی ایران 1356؛
گرفته است؛این نوع از دیوارنگاره ،به سبب تفاوت در مواد شاردن 129 ،1735؛ کمپفر  )1940کلیسای مریم اصفهان
و مصالح ،روش اجرا و بطور کلی ماهیت آن ،کمتر مورد (آراکلیان  ،)1383کاخ گلستان تهران (ذکاء 27 ،1342؛
ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است؛ که این موضوع منجر تبریزی  ،)1392مقبره مال اسماعیل یزد (شیشهبری )1388
به عدم شناخت کافی در این حوزه شده است .این گونه از دیوارنگارۀ بومپارچه دیده میشود.همچنین در کشورهای
نقاشیها ،در زمان خلق اثر توسط هنرمندبه عنوان شکلی اروپایی نیز آثاری به این شیوه اجرا شده است از قبیل:
از نقاشی روی کرباس شناخته میشود .اما تفاوت این دو ،تابلو مریم مقدس با اعضای خاندان پزارو 1در باسیلیکای
2
زمانی آغاز میشود که پردههای نقاشی جهت نمایش،
سانتاماریاگلوریوسا در ونیز (دیویس و دیگران1388؛Janson
بهگونهای بر روی دیوار چسبانده میشوند،که گویی جزئی  ،)1964تعداد  31دیوارنگاره بومپارچه بر روی سقف قصر
از ماهیت معماری هستند و در واقع تبدیل به دیوارنگاره دوکاله،)McKay 2002; Vidmar 2012, 380( 3دیوارنگارههای
5
میشود .هویت این آثارپس از قرارگیری در بنا ،دارای بومپارچه در قصر سلطنتی مادرید 4در سالن گاسپارین
دوگانگیای ،شامل نقاشی روی کرباس و نقاشی دیواری (،)Fort et al 2004; Niell 2014, 254; Veliz 1998, 51آثاری
است؛ و از این رو در این نوشتار باعنوان«دیوارنگارههای در بنای پانتئون 6پاریس ( )Wolohojian and Ahinci 2003و
بومپارچه» شناخته میشوند.
آثاری در کتابخانه ملی بستون.)Teri et al 1997, 66( 7
در این نوشتار سعی شده است سیر تحول تاریخی با توجه به اینکه در حوزۀ دیوارنگارههای بومپارچۀ ایران
دیوارنگارههای بومپارچه در ایران بررسی شود و در این پژوهش جامعی تا کنون صورت نگرفته و منابع مکتوب
میان ،شیوههای اجرای اینگونه آثار در بستر تاریخی نیز در این زمینه بسیار ناچیز است ،همچنین بدلیل اینکه
مورد توجه قرار گیرد .از نکات حائز اهمیت در این حوزه این دیوارنگارۀ بوپارچه شیوهای از نمایش نقاشی روی کرباس
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است که پس از نمایش ،این آثار جزو معماری محسوب
میشوند ،پس مطالعه در زمینۀ موضوعاتی مانند وجود
پارچههای منقوش در دورههای اولیۀ ایران ،قدیمیترین
نقاشیهای روی کرباس در ایران ،چگونگی پیدایش
و رونق نقاشی روی کرباس در ایران و همچنین مواد و
مصالح تشکیل دهندۀ آن ،در مورد نقاشی روی کرباس
میتواند به روند این پژوهش کمک کند.
در دورههای تاریخی ،جهت نمایش برخی از این نقاشیهای
روی کرباس ،این آثار بر سطح دیوار چسبانده میشد و در
واقع بصورت دیوارنگارۀ بومپارچه به حیات هنری خود
ادامه میداد.متأسفانه در مورد شناخت آثار ،ویژگیها و
ارزشهای دیوارنگارههایبومپارچه تاکنون مطالعه ویژهای
در ایران انجام نپذیرفته و فقط در برخی از متون فارسی
بصورت گذرا اشارهای به این آثار شده است.

جستاری در حوزه معادل اصطالح دیوارنگارۀ
بومپارچه

با مطالعاتی که در حوزه شناخت دیوارنگارههای بومپارچه
انجام پذیرفت ،این نتیجه حاصل شد که اصطالح خاص
و مشترکی برای این گونه از دیوارنگارهها در متون علمی
بینالمللی وجود ندارد .معمو ًال برای نامگذاری این آثار به
تعریفی از آن بسنده شده است.در این بخش به نمونههایی
از این تعاریفدر منابع مختلف اشاره میشود :نقاشی دیواری
ماروفلیج ،8نقاشی رنگ و روغن بر روی کرباس روی دیوار،
نقاشی روی کرباس چسبیده شده بر سطح دیوار ،نقاشی
چسبانده شده بر سقف به روش ماروفلیج ،دیوارنگاره روی
کرباس ،دیوارنگارۀ کرباس ،دیوارنگاره با بستر پارچهای.9
10
ودر بسیاری از متون علمی از اصطالح ماروفلیج دیواری
برای دیوارنگارۀ بومپارچه استفاده شده است .البته این واژه
معانی گستردهتری را در برمیگیرد و در واقع ،دیوارنگارۀ
بومپارچه ،بخشی از این آثار تلقی میشود.

تصویر :1الیههای تشکیل دهنده دیوارنگارههایبومپارچه (رنگ تیره :الیههای اصلی و رنگ روشن :الیههای فرعی)(نگارنده)

در حوزه فنشناسی نقاشی در متون کهن ایرانی منابعی وجود
دارد که در زمینه هنر ،علم طب ،علم شیمی (کیمیاگری)،
خوشنویسی و صنعت مطالبی را ارائه نمودهاند که با تحلیل
محتوای آنها میتوان اطالعاتی را در این زمینه استخراج
نمود .برخی از این منابع که قابل دسترسی بود مورد بررسی
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تفاوت ساختمانی (ساختاری) دیوارنگاره و دیوارنگارۀ بومپارچه،
در الیههای تشکیل دهندهی آن است .الیههای
اصلی تشکیل دهنده دیوارنگاره عبارتند از :تکیهگاه ،الیه
آستر ،الیه بستر ،الیه بوم کننده ،الیه رنگ و ورنی .همچنین
الیههای اصلی تشکیل دهنده دیوارنگارههای بومپارچه عبارتند
از :تکیهگاه ،الیه آستر ،الیه بستر ،الیه چسب ،تکیهگاه پارچه
ای ،الیه بومکننده ،الیه رنگ و ورنی (شکل .)1

شیوههای مختلف خلق دیوارنگارههای بومپارچه در
ایران
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تبدیل به دیوارنگارۀ بومپارچه میشود.
شیوۀ ششم :ابتدا کرباس بر روی کاغذ چند الیه چسبانده
شده ،سپس سطح کرباس بومسازی شده و در ادامه ،کتیبه
نوشتاری بوسیلۀ رنگ بر روی کرباس نوشته میشود .پس از
تکمیل شدن کار ،اثر مورد نظر بوسیلۀ چسب بر سطح دیوار
چسبانده میشده است.
شیوۀ هفتم :ابتدا کرباس بر روی کاغذ چسبانده شده ،سپس
سطح کرباس بومسازی شده و در ادامه ،کتیبه نوشتاری
بوسیلۀ رنگ بر روی کرباس نوشته میشود .پس از تکمیل
شدن کار ،اثر مورد نظر بر روی قطعهای از مقوا به اندازۀ اثر
مورد نظر چسبانده شده و در نهایت بر سطح دیوار چسبانده
میشده است .در پایان قاب چوبی بر روی دیوارنگارۀ
بومپارچه نصب میگردد.
سیر تاریخی دیوارنگارههای بومپارچۀ ایران با توجه
به علل اوج و فرود آن

الف :دورۀ ایلخانی:با توجه به مطالعات انجام شده در حوزۀ
شناخت ماهیت دیوارنگارههای بومپارچه ،قدیمیترین بنایی
که دارای گونهای از دیوارنگارۀ بومپارچه است ،گنبد سلطانیۀ
زنجان میباشد (شکل .)2
تزيينات بناي سلطانيه متعلق به دوران ايلخانان مغول بوده
ودرزمان حكومت الجايتو و ابوسعيد انجام شد ه است .آرایههای
گچی گنبد سلطانیه در سال  720ه .ق .و هفت سال پس از
اتمام بنا اجرا شده است(.)Blair 1987, 66تزئيناتدورۀاول شام
لتزئيناتاصليگنبد،آجروكاشيوآرایههای معماریدورۀدومشاملگچ
بري،نقاشيوپتهكاريرويتزئيناتاليه اولميباشد (حمزهلو ،1381
.)83
دالواله هم در این خصوص به این نکته اشاره کرده که
دیوارههای هشت گوش باالی مسجد و مقبره سلطانیه
پوشیده از پارچههای زربفت و ابریشمی است (دالواله ،)1658
که برای اتصال دیوارنگارههای بومپارچه به سطح دیوار در
این بنا از هزاران میخ دست ساز استفاده شده است (ویور
 .)1356در این آثار گچ را روی کرباس آهار دار میکشیدند
و پس از خودگیری در جای خود مینشاندند (پیرنیا .)1390
همچنین از این آثار در گنبد سلطانیه نمونه برداری و الیه
نگاری انجام شده که الیههای تشکیل دهنده آن به  10الیه
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قرار گرفت که متأسفانه هیچ اطالعاتی در زمینه دیوارنگارۀ
بومپارچه و تکنیکهای اجرای آن در این منابع یافت نشد
(منشی قمی قرن دهم و یازدهم ه.ق؛ صادقی بیگ افشار
قرن یازدهم ه.ق).
با توجه به مطالعۀ منابع مکتوب ،مصاحبه و همچنین انجام
مطالعات و بررسیهای میدانی انجام گرفته در حوزۀ شناخت
دیوارنگارههای بومپارچۀ ایران (فقط آندسته از آثاری که
در منابع مکتوب به آنها اشاره شده است) ،شیوههای خلق
دیوارنگارههای بومپارچه را میتوان به هفت دسته تقسیم
کرد:
شیوۀ اول:ابتدا بومسازی کرباس انجام شده (احتما ًال بوسیلۀ
سریشم) و سپس اجرای الیۀ نازکی از خمیر گچ بر روی
کرباس و قرار دادن ورقۀ کاغذ بر روی گچ و در ادامه ،قرار
دادن قالب بر روی کاغذ و اعمال فشار بوده تا نقش برجسته
حاصل شود .سپس الیههای نقاشی (چسب ،گل سرخ،
ورق طال و رنگ) بر روی آن اجرا میشده است .در پایان،
قطعات آماده شدۀ تزئینات ،بوسیلۀ میخهای آهنی برسطح
دیوار چسبانده میشده است؛ البته به نظر میرسد بخشی از
الیههای نقاشی ،قبل از نصب و بخشی دیگر پس از انتقال
بر روی دیوار انجام میگرفته است (اصالنی .)226 ،1391
شیوۀ دوم:ابتدا نقوش تزئینی تکرار شونده بر روی کرباس
بزرگ نقاشی میشده و سپس به اندازۀ مورد نیاز برای سطح
مختلف بریده میشده و در نهایت ،قطعات کرباس نقاشی
شده بر سطح دیوار چسبانده میشده است.
شیوۀ سوم :ابتدا کاغذ بر روی کرباس چسبانده میشده و
پس از بوم سازی سطح کار ،مراحل نقاشی انجام میشده
و در نهایت بوسیلۀ چسب و میخ به سطح دیوار چسبانده
میشده است.
شیوۀ چهارم :ابتدا نقاشی بر روی کرباس انجام میشده،
سپس بوسیلۀ میخ بر سطح دیوار چسبانده میشده و در پایان،
بخشهای اطراف نقاشی بر سطح دیوار رنگ گذاری میشده
است و در واقع بخش اصلی نقاشی بر روی کرباس بوده و
بخش فرعی مستقیم ًا بر سطحدیوار اجرا میشده است.
شیوۀ پنجم:ابتدا نقاشی بر روی کرباس انجام میشده ،سپس
بوسیلۀ میخ بر سطح دیوار چسبانده میشده که در این مرحله
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میرسد که عبارتند از :پارچه ،چسب ،گچ ،چسب ،کاغذ ،رنگ،
گل سرخ ،چسب ،طال و میخ آهنی (اصالنی .)226 ،1391
در این متون برای نام گذاری این آثار از اصطالح پردههای

تزئینی کرباسی میخکوب استفاده شده است که در واقع این
نوع تزیینات را توصیف نموده است .دیوارنگارههای بومپارچۀ
گنبد سلطانیۀ زنجان به شیوۀ اول خلق شده است.

تصویر :3دیوارنگارۀ بومپارچه ،گنبد سلطانیۀ زنجان

تصویر :2دیوارنگارۀ بومپارچه ،گنبدخانه بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی
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با توجه به مطالعات میدانی صورت گرفته ،هیچ نمونهای از
دیوارنگارۀ بومپارچه در بناهای دورۀ تیموری مشاهده نشد.
احتما ًال مهمترین دلیل آن ،رو آوردن به آرایههای کاشیکاری
و اندک بودن دیوارنگاره در این دوره بوده است.
ب :دورۀ صفوی:در منابع مکتوب به تعداد هشت بنای دوره
صفویه اشاره شده است که دارای دیوارنگارۀ بومپارچه بوده
است :بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی ،چهلستون دارالسلطنه
قزوین ،عمارت ساعت اصفهان ،عمارت عالیقاپوی اصفهان،
تاالر اشرف اصفهان ،عمارت هشت بهشت ،کلیسای مریم
اصفهان و بنایی در شیراز .شیوههای مختلفی از دیوارنگارۀ
بومپارچه در این بناها اجرا شده که در حال حاضر برخی از
آنها موجود و برخی دچار آسیب فراوانی شده است.
در ایران تنها بنایی که سطوح داخلی آن کام ً
ال با دیوارنگارۀ
بومپارچه پوشیده شده است ،بقعۀ شیخ صفی الدین اردبیلی

است .در منابع مکتوب هم اشاراتی به آرایههای این بنا شده
است :دیوارهای اتاق مقبره شیخ صفی اردبیلی تا محل
انتقال دیوار به گنبد ،گچ کاری شده و بر روی گچ کاریها،
پردههای نقاشی میخکوب شده است(ویور 1356؛ حسینی
 ،)1390این پارچهکوبهای دیوار داخلی گنبد اهلل اهلل ،نمونه
زیبایی از تزیین نقاشی در مجموعه شیخ صفیالدین اردبیلی
است.همچنین کتیبه خط ثلث زیر گنبد بعد از اجرا بر سطح
کاغذ ،بر روی پارچه چسبانده شده و سپس رنگ آمیزی و
در خاتمه بر سطح دیوار تثبیت شده است(مصباحی .)1388
در بقعۀ شیخ صفی الدین اردبیلی دو شیوۀ دیوارنگارۀ
بومپارچه اجرا شده است :آثاری که بر سطح دیوارها وجود
دارد ،به شیوۀدوم و آثاری که در قسمت سقف بنا وجود
دارد ،به شیوۀ سوم اجرا شده است (آقاجانی ،1391مصاحبۀ
حضوری) (شکل.)3

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره سیزدهم  /زمستان  / 1395سال چهارم

تصویر و کار سلطان شاه طهماسب اناراله برهانه بسیار است.
چند مجلس در ایوان چهل ستون دارالسلطنه قزوین است از
آن جمله مجلس یوسف و زلیخا و نارنج بری خواتین مصر و
زنان زیبا و در آن این بیت مسطور است:
مصریان سنگ مالمت بر زلیخا می زدند
حسن یوسف تیغ گشت و دست ایشان را برید
که در پایین ایوان بر جانب غرب چسبانیده اند (منشی
قمی قرن  10و  .)11با احتمال میتوان گفت که این اثر
را شاه طهماسب در سرای سلطنتی خود اجرا نموده و سپس
برای نمایش این آثار ،آنرا در چهلستون دارالسلطنه قزوین
چسبانده اند که متأسفانه در حال حاضر از بین رفته و وجود
ندارد.
از جملۀ منابع ارزشمند برای مطالعۀ آثار نقاشی در دورههای
تاریخی ایران ،سفرنامهها هستند .در سفرنامۀ شاردن به
مطلبی در خصوص گونۀ خاصی از نقاشی اشاره شده که
حائز اهمیت است :در زمان شاه عباس دوم ،عمارت ساعت
در میدان نقش جهان عبارت است از عده ای از عروسکها و
بازوها و سرها و دستهاییکه به صور نقاشیشده روی دیوار
نصب و بجای اعضای آنها به کار میرود (شاردن ،1735
 ،)42احتما ًال منظور از نقاشی نصب شده به دیوار ،همان
دیوارنگارۀ بومپارچه است که این آثار نیز مانند بسیاری از
دیوارنگارههای بومپارچۀ ایران از بین رفته است.
مطلبی در سفرنامۀ کمپفر و شاردن در مورد آثار نقاشی در

عمارت هشت بهشت اصفهان وجود دارد که جالب توجه
است :در میان نقاشیهای عمارت هشت بهشت ،تصاویر
برهنه و فرح انگیز بسیار زیبا وجود دارد (همان  )129در این
بنا تابلوهای هنرمندان شهیر وجود دارد که آنها را در زیر
شیشههای ونیزی آویختهاند که از پردههای نقاشی بیش از
همه از تصاویر یکی از شاهان قرنهفدهم و همچنین چند
تن از ملکههای قرن شانزدهم لذت بردم (کمپفر .)1940
تعداد دیوارنگارههای بومپارچه در عمارت هشت بهشت
اصفهان بیش از  30تابلو بوده ،که متأسفانه هیچ یک از
نقاشیهای روی پارچه باقی نمانده و فقط در کنار قابهای
گچی ،قسمتهایی از نقاشی که روی گچ اجرا شده بوده،
دیده میشود (شکل .)6دیوارنگارههای بومپارچه در این بنا به
شیوۀ چهارم اجرا شده است.
آثار باقیمانده از دیوارنگارۀ بومپارچه در تاالر طبقۀ سوم
عمارت عالی قاپو (شکل )4و همچنین در تاقچه بلندهای
تاالر اشرف (شکل )5قابل مشاهده است .دیوارنگارههای
بومپارچه در این بناها به شیوۀ چهارم اجرا شده است.
این نقاشیها را در زمانهای بعد بدلیل آنکه راحت کنده
میشده ،برداشته اند و فقط قسمتهایی از آنکه روی دیوار
اجرا شده باقی مانده است (سازمان حفاظت آثار باستانی ایران
 .)1356تکنیک رنگ و روغن بر روی کرباس از ویژگیهای
این آثار است که بوسیله میخ بر سطح دیوار چسبانده شده
است.

 :5محل قرارگیری دیوارنگارۀ بومپارچه در تاالر اشرف اصفهان
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 :4محل قرارگیری دیوارنگارۀ بومپارچه در عمارت عالیقاپو

135

136

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره سیزدهم /زمستان  / 1395سال چهارم

 :6محل قرارگیری دیوارنگارۀ بومپارچه درعمارت هشت بهشت

حال حاضر وجود ندارد.
ج :دورۀ زند و قاجار:پس از دورۀ صفویه که اوج هنر دیوارنگاری
و بدنبال آن دیوارنگارۀ بومپارچه در ایران بوده ،در دورۀ زندیه
بیشتر نقاشی روی چوب رونق گرفت (اوجی  .)62 ،1374ارتباط
با کشورهای خارجی نسبت به دورۀ صفویه کمتر شد(رنجبر
 )58 ،1389که نتیجۀ آن کم شدن نقاشی روی کرباس با
امضای هنرمندان خارجی بود .الزم بذکر است که تعدادی
دیوارنگارۀ بومپارچه در داراالمارۀ شاه زند وجود داشته که
بدستور آقا محمدخان قاجار از بنا جدا و به تهران منتقل شده
است :بنا به اشارات تاریخی ،اولین تغییراتیکه در ساختمان ایوان
داراالمارۀ شاه زند داده شده ،در زمان آغا محمدخان بوده است،
بدین معنیکه پس از حمل ستونهای سنگی بلند یکپارچه و
مرمرها و آئینهها و درها و پردههای نقاشی قصر وکیل ،از شیراز
به تهران و نصب آنها در ایوان مذبور ،ناچار در وضع بنا نیز
مختصر تغییراتی دادند ،مث ً
ال برای نصب آئینهها و پردههای
نقاشی ،بعضی از تاقچهها و تاقنماها را پر کردند (ذکاء ،1342
 ،)27در واقع با جابجایی پردههای نقاشی و چسباندن آنها در
کاخ گلستان ،این آثار تبدیل به دیوارنگارۀ بومپارچه شد.
همچنین در باغ عفیف آباد شیراز ساختمان بزرگی مربوط به
دوره زندیه وجود داشت .این بنا تاالر بزرگی به اندازه حدود
 12متر عرض و  50متر طول داشت که سقف آن نقاشی روی
چوب بود و یک ردیف در دیوارهای آن نقاشی روی پارچه
چسبانده شده بود .چند سال قبل از انقالب ،این بنا را تخریب
کردند .هدف از تخریب این بنا ظاهراً بدلیل ساختن هتل در آن
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دو تابلو اصلی و بزرگ در ضلع شمالی و جنوبی سالن کلیسای
مریم اصفهان در ونیز نقاشی شده (هنرفر  )511 ،1350و توسط
آقای گراگ در اوایل قرن  18م .به کلیسا اهدا شده است و
دو تابلو کوچکتر با موضوع اسکلت ،که در دو طرف دیواره
ضلع شرقی کلیسای مریم نصب شده است (Carswell 1968,
 )41-42دیوارنگارههای بومپارچۀ این بنا هستند که در حال
حاضر موجود است .نقاشی روی دیوار شمالی ،هرودیس پادشاه
و ماجرای سر بریدن یحیی تعمید دهنده است و در پایین آن
آقای گراک زانو زده و دعا می خواند .و نقاشی دیوار جنوبی
تقدیم عیسی مسیح به معبد می باشد همراه با فرزندان و همسر
گراک (آراکلیان .)1383 ،تکنیک اجرای این نقاشیها رنگ و
روغن است (شکل  .)7دیوارنگارههای بومپارچه در این بنا نیز
به شیوۀ چهارم اجرا شده است.
فیگوئروآیکی دیگر از سفرنامه نویسان است که در سال 1025
ه .ق .در شیراز دیوارنگارههایی را مشاهده میکند که این آثار را
با الگوی یونانی -رومی مقایسه کرده و نتیجه گرفته که بیگمان
این آثار از هدایای هیأتهای سیاسی ونیزی برای شاه عباس
بوده است .میدانیم که در میان هدایای هیأت سیاسی ونیزی،
نقاشیهایی از زنان ونیزی و یا موجودات تمثیلی بوده است
(پوپ .)1387 ،زمانی که صحبت از دیوارنگاره است ،منظور
نقاشی است که بر روی دیوار کشیده شده یا چسبانده شده
است .معمو ًال هدیه نقاشی به پادشاهان صفوی ،نقاشی روی
پارچه بوده که در بنا بصورت دیوارنگارۀ بومپارچه درمیآمده
است .متأسفانه این دیوارنگارههای بومپارچه از بین رفته و در

 :7دیوارنگارۀبومپارچه در کلیسای مریم اصفهان ،ضلع شمالی
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محل بود ولی واقعیت این بود که می خواستند نقاشیهای روی
چوب ،آینه کاری و نقاشیهای روی کرباس چسبانده شده به
دیوار را بدلیل منفعت شخصی ،جدا نمایند (آیتالهی ،1392
مصاحبه حضوری).
با توجه به مطالعات کتابخانهای و همچنین مصاحبه و
بررسیهای میدانی ،این نتیجه حاصل شد که شیوۀ دیوارنگارۀ
بومپارچه در دورۀ زندیه کمتر از دورۀ صفوی بوده و آثار بجا
مانده از آن بسیار اندک است.
در دورۀ قاجار ،نقاشی روی کرباس با تکنیک رنگ و روغن
رونق گرفت؛ مخصوص ًا فتحعلی شاه قاجار از این هنر حمایت
میکرد و در واقع موضوع بسیاری از این نقاشیها ،شخص شاه
بود (آژند  .)76-74 ،1386قدیمیترین دیوارنگارههای بومپارچۀ
دورۀ قاجاریه ،همان آثاری است که مربوط به داراالمارۀ شاه زند
بوده و بدستور آقامحمد خان آنها را از بنا جدا و در اتاق نقاشی
کاخ گلستان تهران بر روی دیوار چسباندند.
همچنین در سال  1219ه.ق .مهرعلی ،نقاش باشی دربار
فتحعلیشاه دو تابلو بزرگ تمام قد از فتحعلیشاه نقاشیکرد
(رابینسون  )1379که یکی در حال جلوس بر روی صندلی
مرصع و دیگری به حال نشسته بر روی سجاده مروارید دوزی
است و هر دو به تناسب نخستین طاق نماهای سمت چپ و
راست ایوان ساخته شده و بجای پردههای قبلیکهگویا مجلس

شکار و غیره بود نصب گردید (ذکاء  .)29 ،1342از آثاری که
گروه مرمت کاخ گلستان در دهه  1370مرمت نمودند ،میتوان
به دو نقاشی از فتحعلی شاه به رقم مهرعلی اشاره کرد ،که در
حال حاضر در موزه امارت الماس نگهداری میشود (تبریزی
 .)1392در حال حاضر تعداد  15دیوارنگارۀ بومپارچه در اتاق
نقاشی در بنای تخت مرمر (کاخ گلستان) وجود دارد که فقط دو
مورد از آنها دچار تغییرات بنیادین شده است .تکنیک اجرای
این آثار ،نقاشی رنگ و روغن بر روی کرباس است که به شیوۀ
پنجم اجرا شده است(شکل.)8
یکی از انواع دیوارنگارههای بومپارچه در ایران از نظر موضوع،
کتیبۀ نوشتاری نقاشی است .یعنی کتیبۀ نوشتاری با استفاده از
رنگ (رنگدانه  +بست) بر روی پارچهای که بومسازی شده،
اجرا میشده است .اینگونه آثار فقط در دورۀ قاجار اجرا شده
که در شیوۀ اجرا تفاوتهایی با دیگر آثار در دورههای قبل
وجود دارد.
یکی از این نمونهها از میانه آیه دوم تا بخش اول آیه دهم از
سوره جمعه است که به خط ثلث بر بستر پارچهایدر سال 1253
ه.ق .توسط محمد حسین شریف ،نوشته شده است .سپس این
اثر برسطح دیوار مقبره مال اسماعیل یزد چسبانده شده است
(شکل()9شیشهبری  .)1388این دیوارنگارۀ بومپارچه به شیوۀ
ششم اجرا شده است.

 :9دیوارنگارۀ بومپارچه ،مقبره مال اسماعیل یزد ،سوره جمعه

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

 :8دیوارنگارههای بومپارچۀ اتاق نقاشی ،کاخ گلستان
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 :10دیوارنگارۀ بومپارچه در آرامگاه امامزاده حسین قزوین (منبع :قجر )1393

در آرامگاه حسین بن علی بن موسی الرضا (ع) شهر قزوین
نیز بیش از  40قطعه کتیبه نوشتاری و نقوش تزئینی بر
روی پارچه وجود دارد (قجر  .)1393تکنیک اجرای این
آثار ،نقاشی با بست آبی (مانند صمغ عربی) است که در
ارتفاع  170سانتی متری بر سطح دیوار چسبانده شده است
(شکل  .)10این دیوارنگارههای بومپارچه به شیوۀ ششم
اجرا شده است.
همچنین کتیبهای به تاریخ 1313ه.ق .در  16قطعه در بقعۀ

 :12کپی کتیبههای اصلی در بقعه سید حمزه تبریز

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

 :11دیوارنگارۀ بومپارچه ،بقعه سید حمزه تبریز (منبع :نعمتی)1382 ،

سید حمزۀ تبریز وجود داشته که  15قطعۀ آن دیوارنگارۀ
بومپارچه بوده است (شکل  .)11این آثار به شیوۀ هفتم
اجرا شده است .در سال  1382جهت حفاظت و مرمت ،این
قطعات از دیوار جدا و به آزمایشگاه منتقل شده و عملیات
مرمتی بر روی آنها انجام پذیرفته است (نعمتی  .)1382در
حال حاضر این آثار بصورت اشیای موزهای در ادارۀ اوقاف و
امور خیریۀ تبریز نگهداری میشود و تصویر آنها در محل
اصلی بر روی دیوار نصب شده است (شکل .)12
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تحلیلی از دیوارنگارههایبومپارچه ایران

تکنیک آبرنگ اجرا شده که موضوع نقاشی ،نقوش ختایی
و اسلیمی است .همچنین تعداد چهار دیوارنگارۀ بومپارچه
در کلیسای مریم اصفهان اجرا شده است .در منابع اشاره
شده که دو نقاشی در ونیز با تکنیک رنگ و روغن روی
کرباس اجرا شده و پس از انتقال به اصفهان در ضلع شمالی
و جنوبی کلیسا چسبانده شده و ادامه این نقاشیهای روی
کرباس که به سطح دیوار چسبانده شده از سه جهت بر
روی دیوار اجرا شده است.
اوج اجرای شیوۀ دیوارنگارۀ بومپارچه مربوط به دورۀ
صفوی است .از دالیل اینکه در دورۀ صفویه این شیوه
نسبت به دیگر دورهها بیشتر اجرا میشده میتوان به این
موارد اشاره کرد :الف :ارتباط با کشورهای اروپایی و دریافت
هدایا از آنها ،که معمو ًال در بین هدایا ،نقاشی روی کرباس
هم وجود داشته است .ب :سفارش یا خرید نقاشی روی
کرباس و انتقال آن به ایران توسط تاجران ارمنی مقیم
ایران .ج :اعزام برخی از هنرمندان ایرانی به اروپا برای
آموزش نقاشی ،و اجرای نقاشی روی کرباس توسط این
هنرمندان در ایران .د :نبود موزه یا گالری برای نگهداری
و نمایش نقاشیهای روی کرباس ،در نتیجه نمایش اثر
در معماری و بصورت آرایۀ معماری (دیوارنگارۀ بومپارچه)
انجام میپذیرفته است.
با توجه به منابع مکتوب و مصاحبههای انجام شده ،در پنج
بنای دوره قاجار دیوارنگارۀ بومپارچه وجود داشته است.
آثارموجود در یکی از بناها کام ً
ال از بین رفته است .در اتاق
نقاشی کاخ گلستان تهران تعداد  15اثر از این نوع دیوارنگاره
وجود دارد .نقاشیهای تصویری و منظره با تکنیک رنگ و
روغن بر روی کرباس اجرا شده است .این نقاشیها به مرور
زمان دچار آسیبهایی شده که در دورههای گذشته چندین
بار مرمت شده است .بجز دو مورد ،سیزده نقاشی شرایطی
نزدیک به شرایط زمان اجرا را دارند (جدول .)1

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

نتیجه مطالعات انجام پذیرفته نشاندهندۀ آن است که
دیوارنگارۀ بومپارچه از زمان پیش از دوره ایلخانی در
معماری ایران باقی نمانده است و در واقع قدیمیترین آثار
باقیمانده مربوط به دوره ایلخانی و در گنبد سلطانیه زنجان
است .نقاشی این آثار با تکنیک آبرنگ (رنگدانه  +بست
آبی مانند صمغ یا کتیرا) اجرا شده و موضوع نقاشی ،نقوش
تزیینی گیاهی است کهمتأسفانه به مرور زمان ،بخش
زیادی از دیوارنگارههای بومپارچۀ این بنا از بین رفته است.
در مورد دیوارنگارههای بومپارچۀ دوره تیموری ،در متون
مکتوب به یک اثر ،قصر تیمور ،اشاره شده است که آن نیز
از بین رفته و در حال حاضر موجود نیست.
در هشت بنای دوره صفویه ،در منابع مکتوب به
دیوارنگارههای بومپارچه اشاره شده است .دیوارنگارههای
بومپارچۀ سه بنای دوره صفوی کام ً
ال از بین رفته است؛
در سه بنا بخشی از نقاشی که روی دیوار اجرا شده باقی
مانده و نقاشی روی کرباس مفقود شده است؛ آثار چهار
دیوارنگارۀ بومپارچه در تاالر طبقه سوم عمارت عالیقاپو
به چشم میخورد که نشاندهنده تکنیک رنگ و روغن
است .تعدادی میخ در لبه نقاشی باقی مانده که نشاندهنده
اتصال اثر به سطح دیوار است .باقیمانده نقاشی حاکی
از تصویری بودن نقاشیها است.بیش از  30دیوارنگارۀ
بومپارچه در عمارت هشت بهشت وجود داشته که شرایط
حال حاضر این آثار مانند آثار عمارت عالیقاپو است .و
آثار هفده دیوارنگارۀ بومپارچه در تاالر اشرف اصفهان قابل
مشاهده بوده که وضعیت کنونی این آثار ،مشابه عمارت
هشت بهشت و عالیقاپوی اصفهان است ،یعنی در حال
حاضر نقاشی روی کرباس مفقود شده و فقط آثار آن بر
روی دیوار قابل مشاهده است؛ با این تفاوت که در برخی
موارد بدلیل از بین رفتن اثر ،گونهای از آرایه گچی موسوم
به کشتهبری بر روی تزیینات قبلی و در محل قرارگیری
دیوارنگارۀ بومپارچه در تاالر اشرف اجرا شده است.
از آثار دورۀ صفوی ،فقط در دو بنای بقعۀ شیخ صفی الدین
اردبیلی و کلیسای مریم اصفهان ،دیوارنگارههای بومپارچه
بصورت کامل موجود است .آثار بقعۀ شیخ صفی اردبیلی با
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جدول  :1ویژگیهای دیوارنگارههای بومپارچۀ ایران با توجه به منابع مکتوب و مطالعات میدانی ،از دوره ایلخانی تا دوره قاجار(نگارنده)

دیوارنگارۀ بومپارچه

دورۀ تاریخی

گنبد سلطانیه زنجان

ایلخانی

وضعیت کنونی اثر بر
اساس مشاهدات میدانی

بقعه شیخ صفی اردبیلی

تیموری
صفوی

اثر موجود نیست

عمارت ساعت اصفهان

صفوی
صفوی

اثر موجود نیست

-

تاالر اشرف

صفوی

بخشی از اثر موجود است

رنگ و روغن

میخ

بخشی از اثر موجود است

رنگ و روغن

میخ

قصر تیمور

چهلستون قزوین
عمارت عالیقاپو

عمارت هشتبهشت

صفوی
صفوی

بخشی از اثر موجود است

نقاشی با بست آبی

میخ

اثر موجود است

نقاشی با بست آبی

میخ و چسب

-

-

اثر موجود نیست

بخشی از اثر موجود است

کلیسای مریم اصفهان

صفوی

کاخ گلستان تهران

زند و قاجار

اثر موجود است

مقبره مال اسماعیل یزد

قاجار

اثر موجود است

بقعه سید حمزه تبریز

قاجار

بنایی در شیراز

باغ عفیف آباد شیراز

امامزاده حسین قزوین

صفوی
قاجار
قاجار

تکنیک نقاشی

اتصال به سطح دیوار
بوسیلۀ

اثر موجود است

-

رنگ و روغن
رنگ و روغن

اثر موجود نیست

-

اثر موجود نیست

-

اثر موجود است

نقاشی با بست آبی

موجود در اداره اوقاف
تبریز

از بین دیوارنگارههای بومپارچه فقط در سه بنا کتیبه
نوشتاری نقاشی اجرا شده است :مقبره مال اسماعیل یزد،
امامزاده حسین قزوین و بقعه سید حمزه تبریز .تفاوتی که
در مراحل اجرای این آثار با دیگر دیوارنگارههای بومپارچه
وجود دارد ،اضافه شدن یک یا چند الیه کاغذ و یا مقوا
به پشت کرباس ،قبل از چسبانده شدن به سطح دیوار

-

میخ
میخ و چسب
-

رنگ و روغن

میخ و چسب

نقاشی با بست آبی

چسب

نقاشی با بست آبی

میخ

-

چسب

میباشد .احتما ًال دلیل این کار رسیدن به سطح صاف و
یکنواخت جهت نوشتن کتیبه نوشتاری بوده است .هر سه
مورد با تکنیک آبرنگ (نقاشی با بست آبی مانند صمغ
عربی) اجرا شده است .دیوارنگارههای بومپارچهای که با
توجه به منابع مکتوب و همچنین مصاحبه ،مورد مطالعه و
بررسی قرار گرفت ،با هفت شیوه اجرا شده است (جدول .)2
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08
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جدول  :۲موضوع نقاشی و شیوة اجراي دیوارنگاره هاي بوم پارچۀ ایران با توجه به منابع مکتوب و مطالعات میدانی (نگارنده)

دیوارنگارۀ بومپارچه

موضوع نقاشی

نوع اجرا

گنبد سلطانیه
زنجان

نقاشی تزیینی

شیوۀ اول

دیوارهای بقعه
شیخ صفی اردبیلی

نقاشی تزیینی

شیوۀ دوم

سقف گنبد بقعه
شیخ صفی اردبیلی

نقاشی تزیینی

شیوۀ سوم

عمارتعالیقاپو،
تاالر اشرف ،عمارت
نقاشی تصویری
هشتبهشت،کلیسای
مریماصفهان

شیوۀ اجرا

اجرای تزئین گچی قالبی بر روی کرباس
بومسازی شده ،چسباندن کاغذ بر روی تزئین
گچی ،بومسازی سطح و اجرای الیههای نقاشی،
چسباندن اثر به سطح دیوار بوسیلۀ میخ

تصویر اثر

اجرای نقاشی روی کرباس بزرگ ،بریدن کرباس
به اندازۀ مورد نیاز ،چسباندن قطعات کرباس نقاشی
شده بر روی دیوار
چسباندن کاغذ بر روی کرباس ،اجرای نقاشی روی
کاغذ ،چسباندن اثر بر سطح دیوار

اجرای نقاشی بر روی کرباس ،چسباندن کرباس به
شیوۀ چهارم
سطح دیوار ،تکمیل نمودن نقاشی بر روی دیوار

کاخ گلستان تهران

نقاشی تصویری
نقاشی تزیینی

شیوۀ پنجم

مقبره مال اسماعیل
یزد ،امامزاده حسین
قزوین

کتیبه نوشتاری

شیوۀ ششم

بقعۀ سید حمزه
تبریز

کتیبه نوشتاری

شیوۀ هفتم

اجرای نقاشی روی کرباس ،چسباندن کرباس به
سطح دیوار
چسباندن کرباس روی کاغذ (چندالیه) ،بوم سازی
کرباس ،اجرای کتیبه روی کرباس ،چسباندن اثر
بر سطح دیوار
چسباندن کرباس روی کاغذ ،بوم سازی کرباس،
اجرای کتیبه روی کرباس ،چسباندن اثر بر روی
مقوا ،چسباندن اثر بر سطح دیوار ،اجرای قاب
چوبی بر روی اثر
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

برای اجرای این شیوه از دیوارنگاره بطور خالصه میتوان
دالیلی را ذکر کرد که برای ارائۀ دقیق مطالب در این مورد،
نیاز به مطالعات دقیقتر و بیشتر است .از جملۀ این دالیل
میتوان به باال بردن سرعت اجرای دیوارنگاره ،اجرا توسط
پادشاهان و صاحب منصبان ،نمایش نقاشیهای روی
کرباس که بهصورت هدیه دریافت شده ،سفارش اجرای

نقاشی به هنرمند خارجی و انتقال اثر به بنا و سهولت اجرا
اشاره نمود (جدول .)3
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جدول  :3دالیل اجرای دیوارنگاره به شیوۀ دیوارنگارۀ بومپارچه (نگارنده)

دالیل اجرای دیوارنگاره به شیوۀ دیوارنگارۀ بومپارچه
بناهای مورد مطالعه
باالبردن سرعت اجرای تزیین معماری (مکینژاد )1388؛ گنبد سلطانیه بزرگترین گنبد
تاریخی ایران است و اجرای تزئینات در سقف بنایی با این وسعت بسیار زمانبر خواهد
گنبد سلطانیه زنجان
بود .بنابراین شیوهای را ابداع کردهاند که بر این مشکل فایق آیند.
اجرا توسط شخصیت صاحب منصب عالقه شاه طهماسب اول به هنر نقاشی (فلسفی
 )1371و فراگیری آن نزد استادانی مانند بهزاد و سلطان محمد (ذکاء 1342؛ ترکمان
چهلستون دارالسلطنه قزوین
قرن  11ه.ق) اجرای نقاشی و چسباندن آن به دیوار ایوان چهل ستون (منشی قمی
قرن  10و .)11
عمارت هشت بهشت ،عمارت نمایش و حفظ نقاشیهای روی کرباس که بهصورت هدیه دریافت شده است به
عالی قاپو و تاالر اشرف شیوۀ دیوارنگارۀ بومپارچه (پاکباز ،1391مصاحبه غیر حضوری؛ آقاجانی  ،1392مصاحبۀ
حضوری).
اصفهان
سفارش اجرای نقاشی به هنرمند خارجی و انتقال اثر به بنا و چسباندن آن به سطح دیوار
کلیسای مریم اصفهان
(Carswell 1968, 41-42؛ آراکلیان 1383؛ ذکاء .)1342
مقبره مال اسماعیل یزد ،سهولت اجرا (الف :نوشتن کتیبه بصورت مستقیم بر روی دیوار ،نسبت به پارچه و کاغذ
امامزاده حسین قزوین ،بقعۀ مشکلتر است؛ ب :خطاطی نکردن بعضی از هنرمندان خوشنویس ،مستقیم ًا بر روی
دیوار) (شادمان  ،1395مصاحبۀ حضوری).
سید حمزه تبریز
نتیجهگیری
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دیوارنگارۀبومپارچه ترکیبی از نقاشی روی کرباس و نقاشی
دیواری است.در واقع نقاشی بر روی پارچهای اجرا شده که
بر روی دیوار چسبانده شده است به گونهای که جزئی از
آرایه معماری شناخته میشود .این آثار هویتی دوگانه دارد،
هم نقاشی روی کرباس بوده که قابلیت نمایش در موزه و
گالری را دارا است و هم نوع خاصی از دیوارنگاره است که
میتواند مکمل معماری باشد .چسباندن کرباس بر روی
دیوار هم میتواند قبل از اجرای نقاشی باشد و هم پس از
اجرای نقاشی .همچنین این شیوه ،به هنرمند اجازه می دهد
که با سهولت بیشتری بتواند نقاشیهای بزرگ را در فضای
معماری اجرا نماید و یا اینکه اجرای نقاشی در یک شهر یا
کشور دیگر انجام شود.
در زبان فارسی ،انگلیسی و فرانسوی اصطالح خاصی برای
اینگونه از دیوارنگارهها وجود ندارد که در تمام متون علمی
مشترک باشد .ولی در بسیاری از متون علمی از اصطالح

ماروفلیج استفاده شده است .بنابراین در زبان فارسی تصمیم
گرفته شد که از اصطالح دیوارنگارۀبومپارچه برای نامیدن
این آثار استفاده شود.
تفاوت ساختاری دیوارنگاره و دیوارنگارههای بومپارچه،
الیههای تشکیل دهنده آن است .الیههای اصلی تشکیل
دهنده دیوارنگاره عبارتند از :تکیهگاه ،الیه آستر ،الیه بستر،
الیه بوم کننده ،الیه رنگ و ورنی .همچنین الیههای اصلی
تشکیل دهنده دیوارنگارههای بومپارچه عبارتند از :تکیهگاه،
الیه آستر ،الیه بستر ،الیه چسب ،تکیهگاه پارچه ای ،الیه
بومکننده ،الیه رنگ و ورنی .تشخیص دیوارنگارههای
بومپارچه از دیوارنگارههای معمول و متواتر نیز با توجه به
شناخت الیههای تشکیل دهندۀ آن حاصل میگردد.
قدیمیترین دیوارنگارههای بومپارچه مربوط به دوره ایلخانی
و در گنبد سلطانیه زنجان اجرا شده است .برای باال بردن
سرعت اجرای آرایههای معماری در بزرگترین گنبد ایران،
از این شیوه که در واقع یک شیوۀ نو ظهور است استفاده
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شده است .از دوره تیموری اثری باقی نمانده است .از دوره
صفوی دیوارنگارههای بومپارچۀ دو بنا موجود و در سه
بنای صفوی فقط آثار اینگونه از دیوارنگارهها قابل مشاهده
است و در واقع نقاشی روی کرباس که تعداد آن حدوداً
پنجاه مورد بوده ،مفقود شده است .اوج اجرای این شیوه از
دیوارنگاره مربوط به دورۀ صفویه است .بدلیل ارتباط بیشتر
با اروپاییان و دریافت هدیه (نقاشی روی کرباس) از آنها،
سفارش اثر توسط تاجران ارامنۀ اصفهان ،اجرای هنرمندان
ایرانی و نبود موزه جهت نمایش نقاشیهای روی کرباس،
شیوۀ دیوارنگارۀ بومپارچه (که میتوان گفت نوعی نمایش
آثار نقاشی است) در دورۀ صفویه بوجود آمد .دیوارنگارههای
بومپارچۀ بناهای دوره قاجار بدلیل قدمت کمتر نسبت به
دیگر دورهها ،آسیب کمتری دیده و تعداد زیادی از آنها
موجود است.
تکنیک نقاشی دیوارنگارههای بومپارچه در دوره ایلخانی
آبرنگ (نقاشی با بست آبی مانند الجورد با بست کتیرا)،
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در دوره صفوی یک مورد آبرنگ و دیگر نمونهها رنگ
و روغن ،در دوره قاجار سه مورد آبرنگ و یک مورد رنگ
و روغن است .در واقع تکنیک اجرای دیوارنگارههای
بومپارچه ،بیشتر از تکنیک اجرای دیوارنگاره در دورههای
تاریخی تبعیت میکند و همچنین تحولی که در حوزۀ هنر
نقاشی در دورۀ صفویه اتفاق افتاده (تأثیر پذیری از هنر
غرب) ،در دیوارنگارههای بومپارچۀ شهر اصفهان به خوبی
مشهود است و در واقع آغاز این تحول با شیوۀ دیوارنگارۀ
بومپارچه بوده است.
چسباندن نقاشی روی کرباس در دورههای مختلف ،میخ،
چسب و یا هر دوی اینها بوده است .موضوع نقاشی در
دوره ایلخانی :نقاشی تزیینی ،در دوره صفوی :یک مورد
نقاشی تزیینی و چهار مورد نقاشی تصویری ،در دوره قاجار
در یک بنا نقاشی تصویری و نقاشی تزیینی اجرا شده و در
سه بنا کتیبه نوشتاری اجرا شده است.

پی نوشت

1-Madonna with members of the Pesaro Family
2- Basilica di Santa Maria GloriosadeiFrari
3- Hall of the Grand Council, Palazzo Ducale, Venice
4- Royal Palace of Madrid
5- Hall of Gasparini
6- Pantheon
7- Boston Public Library
8- Marouflage
9- Marouflage wall painting (Motta et al 2011); Marouflaged Mural (Monaghan 2010); Oil painting on canvas onto walls
(Koller 2005, 13); Canvas painting adhered to the wall surface (Peez 2007); The painting had been adhered to the ceiling by
Marouflage (Quiroga Riviere 1992, 63); Mural painting on canvas (Embajada de Brasil 1989, 27); Canvas murals (Ilchman
2014, 58); Fabric-based murals (Scofield 1979).
10- Marouflaged Mural
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Abstract
Murals are the main, media of human culture and civilization and the place and its long history
in Iranian art is clear. There are specific forms of mural paintings in some Iranian architecture
that are different from other usual wall paintings in materials, methods as well as implementation
techniques. Unfortunately, these mural paintings are not studied certainly until now. Therefore,
further investigation is needed due to the importance of this issue.
In the scientific literature, different definitions of this kind of murals which provided examples of
them pointed out: Canvas murals, Oil-on-canvas mural, Marouflage wall painting, Marouflaged
canvasmural, Oil painting on canvas onto walls, Marouflaged Canvas, Textile wall hangings, Canvas
painting adhered to the wall surface, The painting had been adhered to the ceiling by Marouflage,
Mural painting on canvas, Used a canvas set in to the wall, Oil on maroufle canvas for mural painting,
Fabric-based murals, Ceiling canvases, Painting Hung on the wall, Wall Cover, Oil on Canvas attach
on wall, Oil on Canvas mounted on wall.
In Europe during the 17th century there was a movement away from painting on solid supports
towards more portable painting techniques, giving rise to the easel painting tradition. Particularly in
France, traditional fresco painting techniques were replaced by mural painting techniques similar to
those used in easel painting. This new mural painting technique involved the use of textile supports
that the artist could work on in their studio instead of on high scaffolding in large public places1.
Marouflage is the term often used to describe this mural painting process, which involves attaching
a large-scale painting on canvas to a solid substrate. The solid substrate is often architectural, such
as a wall or ceiling. The complete canvas murals were often hung by specialized mural hangers,
not the artist themselves. Experienced hangers developed techniques with adhesive properties that
were able to bond, two materials which have widely varying properties, such as degree of expansion
and contraction, porosity, etc. Ideally a marouflage adhesive needs the following characteristics:
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a viscous paste that is easy to apply, a slow to medium setting time, high initial tack and bond
strength. Using a thick paste prevents dripping and unwanted mess during application. A high initial
tack prevents the mural from falling during installation and slower setting times allow substantial
working time so that the large murals can be properly positioned.
Regarding to importance of necessity of art understanding before conservation, it is obvious that
common conservation procedures on these relics (without appropriate understanding) have an
inappropriate results on authenticity and integrity of the relics. Unfortunately, there is not adequate
research about technology and conservation of these relics and related fields. The aim of this research
is the identification of history of development, and used materials and techniques in these historic
paintings by field and literature investigations. Technological understanding of this kind of murals
during the time by application of literature review and data explanation. Due to low information in
Persian, European Marouflaged canvasmural has been studied more than Iranian relics. The research
subject and case studies are studied in a qualitative and descriptive research method and the subject
is considered with ten historical and theoretical aspects. These paintings are executed on the layer
of cloth (canvas) and then installed on the wall that is known as a part of the architecture arrays.
This research at the first library study is conducted and then according to the results, the field studies
are carried out and finally, the data are analyzed. Knowing the number of Marouflage according to
literature review, the identification of constituent layers of Marouflage according to field studies, and
Understanding the differences between a common wall Paintings and Textile Marouflage in Iran, are
the results of this paper. In architectural conservation in Iran there is a perspective called IranianIslamic whose meaning is the influence of Islamic belief and thought upon tradition of conservation
architectural works during Islamic era of Iran.
In this paper, the process of formation of this type of wall painting in Iran was studied and present
examples of this method in Iranian architecture are introduced and explained. Some of the
architectural interior surfaces are decorated by the textile painting by Marouflaged in Ilkhanid,
Safavid and Quajarperiod; funerary monuments with polygonal plan have the most decorative
surfaces such as Soltanieh Dome, Sheykh Safi mausoleum, Maryam church, Golestan palace
and etc. According to studies, there was technical change in manufacturing process of large wall
paintings and ceiling paintings at Renaissance period. It resulted to production of new kind of
murals which known as Marouflaged canvasmural. The research obtained appropriate results about
production, manufacturing, historical samples and effect of technological problems on conservation
of Marouflaged canvasmural.
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