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 قصر سردار ماکوییهای دوتایی درنقاشی دیواری خوانش بینامتنی و تقابل

  (فرنگی وسفره ایرانی )

  

 1مریم الری

 چکیده 

شورهای اروپایی      سی ایران و ک سیا شروع    سلطنت فتحعلی دوران  که در روابط منظم  های  ، همواره با چالشدش شاه 

ست.   شان خارجی به دربار و ورود فرهنگ    رابطه با هنر نیز در بزرگی مواجه بوده ا سبب عواملی چون رفت و آمد نقا به 

، و آشنایی ایرانیان با پدیده نوظهور عكاسی، سبك جدیدی     «فرنگ»اروپایی به جامعه، اعزام برخی از نقاشان ایرانی به  

های بارز نه تنها از نظر بیان بصررری بلكه به لحام محتوایی بود. هنر جاجار از نظر دارای ویژگی از هنر به وجود آمد که

سلوب و مضمون از نقاشی اروپایی متأثر گشت و صحنه       هایی از نحوه زندگی اروپایی وارد نقاشی ایرانی شدند. نقاشی     ا

که نظام تصویری آن به طور   نگاری است مضمون مردم ای از اسلوب دیوارنگاری با  روی سقف جصر سردار ماکوئی نمونه   

  باتطبیقی  -این پژوهش خوانشرری با روت توصرری ی .اسررتوار اسررت« غرب »و «شررر  »مشرر ب بر محوریت تقاب  

ترین  اصلی  .دنشینن رمزگان فرهنگی و تصویری به مثابه دو پایۀ اصلی به گ تگو می  در آن رویكردی بینامتنی است که  

از   و آورندهای ضررمنی گوناگونی را به وجود میهای اولیه، داللتداللتهای دوتایی مورد بررسرری جرار می گیرند  تقاب 

شانه  سازی می   طریق ن صویری به معنا صویری دوره جاجار       پردازد.های ت شتاری و ت شی، از متون نو برای خوانش این نقا

س رنامه  صلی ای     مانند  ست. در نتیجه ا ست اده شده ا سردار ماکویی بازتابی معنادار از      ها ا ن پژوهش، نقاشی روی سقف 

 گردد.ارزیابی می «غرب »و «شر  » چالش اصلی دوران جاجار یعنی تقاب  بین

  :اهداف پژوهش 

 چگونگی بازنمایی چالش اصلی دوران جاجار )شر  و غرب( در نقاشی جصر سردار ماکوئی. شناخت .1

  .ماکوئینقاشی جصر سردار در با گ تمان غالب دوران جاجار  مرتبطهای اصلی دوتایی یافتن تقاب   .2

 :سواالت پژوهش  

 ؟ در نقاشی جصر سردار ماکوئی تجلی یافته است (تقاب  شر  و غرب )چگونه چالش اصلی دوران جاجار  .1

  ؟کدامند ماکوئینقاشی جصر سردار در  ،با گ تمان غالب دوران جاجار مرتبطهای اصلی دوتایی تقاب  .2

 : واژگان کلیدی
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.های دوتایی، تقاب  شر  و غربتقاب  نقاشی جاجار، جصر سردار ماکویی، رویكرد بینامتنی،  

 مقدمه  

شت زمان  سبب  ،درک اثر هنری با گذ و م اطب برای گیرد در غباری از ابهام جرار می ،شرایط پیچیدة تولید هنری  به 

جایگاه  دارای « م اطب محور»و « متن محور»های رویكرد ،نقد نودر . دشو میهای متعددی روبرو درک معنا با چالش

ستن ای ویژه سی      ه شنا سیر در مطالعات هنری بر تبار   د. هنگامی کهدارآثار هنری برتری  «مؤلف محور»د و تأوی  و ت 

عدم وجود رابطه نَسرریبی   یعنیهای بینامتنیت ترین جنبهبه یكی از مهم سرراخترا مطرح « مرگ مولف»بارت موضرروع 

شت بین مولف و متن  سش جرار      و این توهم را که انگار متن واجد معنایی واحد او . توجه دا ست مورد پر صی  ا و  دادا

متن، متكثر و در  آواهای درون  بارت  . از نظرتاخت  اسرررت، برای اثر هنری  یگانه  ی ییافتن معنا  پی به نقد کهنه که در     

بلكه زبان در وجه بینامتنی آنست. با این    ،لف در وجه پدرساالرانه آن ؤهستند و خاستگاه متن نه م  نشان  ونامنهایت بی

شت  شو دید متن به بینامتن تبدی  می شام  پندا شیوه ها ، کلیشه د و با ک  رمزگان فرهنگی که  گویش   هایها و انواع 

  است.سبات بینامتنی کننده معنا و مناتدوین لفؤم   در این دیدگاهدگرداست، مرتبط می

به الیه     بارت رمزگان      برای رسررریدن  ثار هنری    که  م تل ی را  های متعدد معنایی،  تأوی  آ گاه ویژه  دارای در  ای جای

شنهاد می هستند،  ضمنی  به داللتکه بُنی رمزگان معنادر   دکنپی شاره دارند،  های  س افراد  هایویژگیها و کنشا   یبرر

و به ویژه   ،و رمزگان نمادین به الگوهای نمادین       ،مراجع فرهنگی و ت كر جمعی تمام د. رمزگان فرهنگی به   شرررون می

در ت سیر آثار هنری بسیار کارآمد هستند. بارت خواننده را به طور فعال  این رمزگان  مربوطند   ، الگوهای تضاد و تقاب 

ا مطرح  رو سیال نقد نو  غیرخطی  ویژگیصراحت  بهکشاند. او  کند و او را به شبكۀ وسیع بینامتنی می  میدرگیر متن با 

 است. و متكثر که خوانش متن همیشه ناتمام که در آن سازد می

سب برای ت سیر هر متن آزاد می   ی  یتا الگو کوشید  مقالهگذارد، این از آنجا که بارت، م اطب را در انت اب رمزگان منا

سب و جاب   سب و خوانش بینامتنی دو وجه    بیابدخوانش متون هنری دورة جاجار  برایاتكا منا برای یافتن رمزگان منا

دون  چرا که ب بررسی شدند متن تولیدسیاسی  اجتماعی ررر ، وفرهنگی شرایطاول    بسیار مهم مورد توجه جرار گرفتند

سبی آن خوانش متن ممكن   شی چون طرح و        و دوم رمزگان زیبایی  نبود درک ن شام  موارد فنی نقا سیك که  شنا

 .  نددشمی رنگ

(  1397) اجبالی اند.مورد مطالعه جرار داده های دوره جاجار را با تحوالت آن دورانیارتباط دیوارنگار ،مرتبط هایپژوهش

 که چگونهدارد اذعان می« های جاجارهای خانهبررسررری تاثیر صرررنعت عكاسررری بر دیوارنگاری »عنوان  ای بامقالهدر 

دیوارنگاری به سوی جامعه مدرن   در گرا واجع یموجب حرکت  گذاشته و عكاسی بر جامعه هنری دوران جاجار تاثیرگذار  

 .استشده این امر، پرداخت دجیق جزییات در دیوارنگاری هنرمندان این دوره نتیجه که  شده است

 «طرح و رنگ و بیان آن در نقوت دیواری جاجاریه و متابعت از هنر اروپا» ای با عنوان ( در مقاله1396لبیب زاده )

از  گیریبا بهره دهد. این پژوهشرا نشان میتاثیرپذیری دیوارنگاری دوره جاجار از نقاشی دیواری اروپایی  چگونگی

https://www.civilica.com/Paper-ICCACS03-ICCACS03_939=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Paper-ICCACS03-ICCACS03_939=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Paper-ICCACS03-ICCACS03_939=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Paper-ICCACS03-ICCACS03_939=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C.html
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های دوره جاجار دهی بینش و بیان دیوارنگاریدر شك  ییکه ارکان هنر اروپا دارداذعان میپدیدارشناسانه،  رویكرد

  داشته است.محتوایی و فرمی را در پی  یتاثیرگذار بوده و متابعت

هنرهای وابسته به معماری دوره جاجاری: مطالعه موردی نقاشی دیواری »  ای با عنواندر مقالهنیز  (1396)شی ی باغ

پردازد و می« فرنگ»ایشان به وآمد با غرب و رفتدوره جاجار هنرمندان و معماران به رابطه « خانه بروجردی کاشان

انه خوی   متجلی کردندهنگام بازگشت به وطن، تاثیرات هنر غرب را در بناهای آن دوره  هنرمندان هگیرد کنتیجه می

  نماید.ارزیابی میاز تل یق هنر ایرانی و فرنگی های بارزی را به مثابه نمونهها بروجردی

جنبه نوآوری این مقاله اینست که تا کنون پژوهشی با رویكرد بینامتنی برای خوانش نقاشی دیواری دوره جاجار و ارتباط 

انجام تطبیقی  -روت توصی یمقاله که با این انجام نشده است. در  (تقاب  غرب و شر )آن با چالش اصلی این دوران 

یی مورد بررسی های دوتاترین تقاب و اصلی نشینندرمزگان فرهنگی و تصویری به مثابه دو پایۀ اصلی به گ تگو می شده،

یافتن به  ،شناسیكو زیبائی ،مربوط به اش اص، خوراکرمزگان  به یاری بررسیگیرند. تحلی  کی ی این مقاله جرار می

 است. منجر شدههای ضمنی گوناگونی داللت

 ینامتنیخوانش ب

شانه در  شیدن نه   ،ای خوراکنظام ن ستی  تنهاخوردن و نو بلكه   ،به عنوان رفتاری غریزی با هدف ماندگاری در جهان ه

و  ،هنجارها   ،ها نویسرررد: فرهنگ عبارت از ارزت  در تعریف فرهنگ می  گیدنز به عنوان عملی فرهنگی مطرح اسرررت.  

 و هستند اصول و جواعد معینی  دارای  وها انتزاعی آرمانو ها ارزت است.  معین یگروهشده توسط   کاالهای مادی تولید

ش ب می زندگی اجتماعی را در « نبایدها»و « بایدها» این هنجارها  رود آنها را رعایت کننداز مردم انتظار می   کنند.م

ی کاری،  هاالگوهای ازدواج ، ، رسررمپوشررشچگونگی مواردی چون شرریوة زندگی اعضررای یك جامعه، مثابه فرهنگ به 

، مكان ، زمان و آداب  فو با تعریف  (.1376:36گیدنز، گیرد )را دربرمی های اوجات فراغتمراسررم مذهبی و سرررگرمی 

 .دارندهای فرهنگی جرار خوردن همگی در حوزة فعالیت

گوید: در نظام غذا شاهد  س ن می «زبان خوراک»و از  داندمیای با تعمیم نظام کالمی، خوراک را یك نظام نشانه بارت

گر واحدها که  های داللت( تقاب 2 ،( جواعد منع ) تابوهای غذایی(1زبان خوراک تشكی  شده از   هستیم.   سوسور  تمایز 

)در سرررطک یك خوراک( و چه    ( جواعد متداعی، چه همزمان    3  ،نوع آن باید تعیین شرررود )برای مثال نوع تندشترت(    

از سوی   .ندنکخوراک عم  « بالغت»نوعی  شاید به عنوان های کاربرد که آیین ، و(٤  ،متداعی )در سطک صورت غذا(  

شرراید بتوان روت    تشرركی  شررده اسررت های فردی یا خانوادگی تهیه و تداعیاز کلیۀ تنوع ،در خوراک« گ تار» دیگر

)سرررجودی،   در نظر گرفتیك جور لهجه فردی ، ای از عادات سرررروکار دارندوپز در یك خانواده را که با مجموعهپ ت

 و سررر رة ایرانی»به خوانش نقاشررری این مقاله  ،اییك نظام نشرررانه عنوانفرض خوراک به با جبول پیش (.٨6: 13٨٥

ر متون  درا بینامتنی، رمزگان اجتماعی، متنی و ت سررریری و رویكرد تطبیقی  -توصررری یروت  باو  پردازدمی «فرنگی

صویری   سد  به نظر می .دهدجرار می مطالعهمورد کالمی و ت شانه   با تنها ر سۀ ن صویر و    مقای صویری دو پارة این ت های ت

ا(  ه) مانند س رنامه با متون تصویری و کالمی   آنانمقایسۀ  از سوی دیگر   و مش ب نمودن جایگاه آنان در ک  نقاشی  

https://www.civilica.com/Paper-NCAI03-NCAI03_071=%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Paper-NCAI03-NCAI03_071=%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Paper-NCAI03-NCAI03_071=%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86.html
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و  ،خواهد شرررد. رمزگان تصرررویر به سررره گروه بزرگ  مربوط به اشررر اص، خوراک  پذیرامكانخوانشررری معناسررراز 

   اند.دهشبندی دو گروه هویتی و کُنشی طبقه به نیزمربوط به اش اص  رمزگان  استتقسیم جاب  شناسیك زیبائی

   «سفرۀ ایرانی»در  و کنُشی هویتی رمزگان

شی از دو   شده     اندازهو همکامالً مجزا  ب شنقا شكی   ضای میانی با   وت صویر  ف سبزی پر   یهاردیفت ی از انواع میوه و 

 .(1)تصویر  شده است

  
   )مأخذ: نگارنده(سردار ماکویی، دوره جاجار  رس ره ایرانی و فرنگی، نقاشی روی سقف، جص: 1تصویر 

سی رمزگان هویتی در      ست:  « س ره ایرانی »این موارد در برر س ره   جاب  ذکر ا سترده بر  ای شانزده مرد دور  زمین  گ

دارد.   وجودنیز  یمردان بسیار جوان و پیرمرد  شان در میاناما سال هستند   بیشتر آنان میان  با وجود این کهاند. نشسته  

سبی   تن  چند شده   ریش بدون  امادارای  صویر  سبیلند. هم     اندت ست که دارای ریش و سانی ا با  ان آن هامّا اکثریت با ک

عمامه و ردایی س ید در رأس   باروحانی  مردی اند.مجسم شده  و کالهی بر سر  ( رداریپیراهن و س )لباس سنتی ایرانی  

  کهه نشست   دیگر س ره، مردی رأس در اند. در دو طرف س ره جاگرفته  یسن  تقدمبدون رعایت  دیگرانس ره نشسته و    

اتا  غذاخوری  »  نویسد:میهای بزرگ شرکت داشت،  که در دوران جاجار در مهمانی درووی خانه است. احتماالً صاحب
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نشررینند. در انتهای یكی از اضررالع می مانند دیوان انه به شررك  مربع مسررتطی  اسررت که دورا دور آن همه روی زمین

شستن ایرانیها بر          صاحب انه می  سعی کردم که به نحو ن سال  سه  شام مدعوین را زیر نظر دارد. مدت  شیند و از آنجا  ن

 (.1370:٨7درووی ،)«که موفق شوم بیش از پنج دجیقه دوام بیاورم روی زمین عادت کنم بدون این

در رابطه با آداب غذا   مشررر ول انجام اعمال گوناگونی افرادتوجه اسرررت: نش افراد نیز جاب  کُرمزگان مربوط به نمایش    

چند ن ر با دست غذا      نوشد نوشیدنی می  ،دیگری از جدحی  کشد یك ن ر از دیس وسط س ره غذا می   هستند  خوردن 

شق غذا می را در دهان می مش ول گ تگوست، بقیه     مجاورتخانه که با ش ب  جز صاحب . ندرخوگذارند و دون ر با جا

نویسرررد:  های ایرانی می مانی ربارة نحوة غذا خوردن افراد در مه  ددرووی    دهند. جز غذا خوردن کار دیگری انجام نمی   

و سرر س پنج یا شررش پیشرر دمت آفتابه و  کنندهای جلمكار بزرگی پهن میمیهمانان سرر رهموجع نهار دور اتا  جلو »

ریزند که با دستمال خود آن  لگنهایی جلمزنی شده از جنس مس س ید می آورند و آب روی دست راست میهمانان می    

یها  [ ایران...دارد ]اعالم میشروع صرف غذا را   « بسم الل » [ وجتی س ره چیده شد میزبان با گ تن   ...کنند]را خشك می 

ست غذا می   ست را ست       با د شتن خوراکی با د شنایی ندارند و چون بردا شق، کارد و چنگال آ خورند و با به کار بردن جا

ست         چپ بی ست چپ را در تمام مدت غذا خوردن الی چین جبا و در زیر بازوی را ست از این رو د شودنی ا ادبی ناب 

ساعت طول می  ]...[ ناهار کندپنهان می سینیها را به همان ترتیب که آورده بودند بر    به ندرت یك  شد و پس از آن  ک

کنند که چیزی روی فرت نی تد. س س پیش دمتها با آفتابه لگن که این بار  دارند و س ره را با کمال دجت جمع میمی

ست وارد می    شده ا ست خود را بدو    از آب ولرم پر  ست را ست چپ را جلو بیاورند   شوند. میهمانها هر یك د ن آن که د

شررویند و مانند پیش از ناهار با  کنند و همچنین ریش خود را میمزه میدهند. آب را در دهان مزهشررو میوشررسررت 

 (. 91: 1370 دروی ،کنند )دستمال که غالباً خیلی کثیف است آن را خشك می

 «سفره ایرانی»در  رمزگان خوراك

شام  نوع غذا، ظروف  رمزگان  سای   ،مربوط به خوراک  س ره بزرگی با نقوت گ    میس ره  و چیدمان  ،و وگیاه  شود: 

های بزرگ در وسط س ره و   . کاسه جرار دارندچهار دیس پلو و چهار ظرف خورت روی آن  کهروی زمین گسترده شده   

به علت   ،سرر ره باالیدار ظرف پایهتویات مح متأسرر انههمانان وجود دارد. در جلو م یهای کوچكکاسررهها و بشررقاب

  چیز ،جدحداخ  و جاشق  افراد در دست   هایجز جاشق دیگر  خوریوسای  غذا از دیدگی نقاشی مش ب نیست.    آسیب 

جلو هر دو ن ر از  » نویسرررد:ها و ترتیب آوردن آنان میدربارة انواع خوراکی درووی  اسرررت.دیگری نمایش داده نشرررده

سینیهای   شیرینی خامه    میهمانان  سكویت و  شیرینی و بی مانان  گذارند. میهدار و نق  و بادام و میوه میبزرگی محتوی 

دارند. این تنقالت بیشرررتر جنبۀ تجم  و خودنمایی دارد.      بیشرررتر از روی نزاکت و نه از روی می  جدری از آن بر می    

شروع می    صله آوردن غذا به ترتیب زیر  گ به پهنای یك پا و طول دو پا که چورک  دمتها نانهای بزرش شود. پی بالفا

شقاب را می  شود می نامیده می صراً کار ب شتن و به دهان گذاردن از   کند و دانهآورند. نان منح های برنجی که موجع بردا

ست می  شربت می       ریزد در آن جمع میدور د سینی پلو جدحی  س س برای هر ن ر یك  آورند.]...[ برای تحریك  شود. 

گذارند. در ایران با به کار بردن گیالس آب وری آشررنا  خیار،تربچه، بادام و حتی نمك بر سررر سرر ره می اشررتها انگور،
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ریزند و کنار آن جاشررق بزرگی از چوب  که با ظرافت و هنرمندانه سرراخته شررده    نوشرریدنیها را در جدح می نیسررتند.

 (.1370:91درووی ،د) نکنگذارند ]...[ در آخر جهوه و جلیان تعارف میمی

 

 «سفره ایرانی»در  شناسیکرمزگان زیبایی 

سی می مربوط به رنگ، فرم، ریتم، ترکیب رمزگان ب ش،در این   صویر   شوند بندی و مانند آن برر در لباس افراد   (2) ت

های این ب ش  رنگکر اسررت اده شررده اسررت. ای، سرربز تیره و اُجهوه مانندای تیرهو های پ ته از رنگ (به جز روحانی)

سنگین    س ر هستند و حتی رنگ  نقاشی وزین و  فرم  سد.  ر، پ ته به نظر میوگیاهنقوت گ نیز به سبب فراوانی   هزرد 

 ظروفو بندی کامالً جرینه اش اص ترکیب .اندرا احاطه کرده آن که افراد چون جابی کلی نقاشی مستطیلی است
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  )مأخذ: نگارنده(سردار ماکویی، دوره جاجار  رروی سقف، جصس ره ایرانی و فرنگی، نقاشی خطوط اصلی در  : 2تصویر 

 

ست.    یكنواخت باعث ست:   چندوجهی و مقامی دید )شیوة ایرانی به دورنمایی ی بصری شده ا   االس ره از ب ( رعایت شده ا

صویر افراد و ظروف از روبرو  اما سوی دیگر، شده  ت صدر مجلس با   اند  از از نظر  ،داردکه در پالن آخر جرار اینوجود فرد 

بندی پ ته و تیره باعث ایجاد       و رنگ  ،بندی جرینه  ریتم یكنواخت، ترکیب   ،تر اسرررت. در مجموعاندازه از دیگران بزرگ 

به هنگام غذا صاحب انه معموالً میهمانان را با   »: کندمیآن یاد  نیز به طریقی دیگر از درووی  سكون تصویری شده که   

کند، در غیر اینصررورت در تمام مدت سرركوت محم حكم رماسررت.    سرررگرم میموسرریقی و بعضرری اوجات با رجب  

 (.1370:91دوروی ،)

 «فرنگیسفرۀ »در  و کنُشی هویتی رمزگان

جوان و  یاند. مرداننشررسررته یدور میز هایهشررت مرد و دوازده زن روی صررندلی «سرر ره فرنگی»در ب ش مربوط به 

سم اروپایی     سال به ر شلوار بر تن  میان سبی  اما  بدون ریشهمگی  و دارندکت و   به جزهمه آنان موی رنگ  اند.دارای 

های گوناگون و رنگ هایی درو با لباسآرایش اروپایی  با نان. زسرررتا ایکه در رأس میز نشرررسرررته، جهوه مرد بلوندی

شده   تزئینات توری  صویر  شواره   ، وگردنبند ،موهایی در زینت زنان گُ از دیگر اند. ت ست گو ضور زنان اروپایی در   . ا ح

س رنامه  ست  سیاحان دوره جاجار   هایایران در  شده ا سد: می پوالک  ذکر  در ایام نوروز ملكه مادر که والده نامیده  » نوی

خانمها و ضمناً خانمهای س رای اروپایی در آن   کند که شاهزاده ای در محدودة خود بر پا میشود، مراسم سالم زنانه   می

گذارد اما شاه این امتیاز را دارد که همۀ   هر چند جوانین اسالم در این مورد فرجی بین شاه و گدا نمی  [ ...].شرکت دارند 

گوید. خانمهای اروپایی با لباسهای زیبا اسباب    آمد می[ والده به مهمانان خوت...] .حاضرین را بدون حجاب تماشا کند  

 .(262: 136٨پوالک، ) حیرت بقیۀ زنها هستند

،  اولدر پالن برای مثال،  :، نوشرریدن و گ تگوسررتمیوه صرررف ،«سرر رة فرنگی»افراد در کوچكهای روهاصررلی گ کُنش

در    و   خورندگیالس می همدوزن روبروی   اندجمع کوچكی را تشكی  داده  ،ی در دست یهاجامبا  چهار زن و سه مرد 

شك  از  گروه شیدن و گ تگو   ،دو زنو  بلوندمرد  مت شیدنی جامدر حالی که  .ست در جریاننو ست  های نو ست  در د   را

شده اما    انمرد همه صویر  و تابل ب شدر این  «نگاه»کنُش  کند.صد  نمی  (به جز یك ن ر)این موضوع در مورد زنان  ت

   دارد.جمع ک  دیگر افراد و نسبت به  افرادرویكرد نمایش سهم مهمی در  ومعناساز است 

 «فرنگیسفرۀ »در  رمزگان مربوط به خوراك

مراسمی    راتصویر  شاید بتوان این    شود نمی ایی دیدهذغ «س رة فرنگی »مربوط به  ب شدر  ،«س رة ایرانی »بر خالف  

صرانه  ست     میوه. جلمداد کردجب  از غذا  صحنه  یا ع سیب و گالبی و انگور ا شام  انار،  از کارد و چنگال در روی  اما  ها 

جرار دارد. طبق رسم    (شاید شیرینی و تنقالت   ری )های دیگمهمانان خوراکیهای جلوی در بشقاب  میز خبری نیست. 
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صور  می جام،در مورد باال بردن  «هافرنگی» شیدنی   صرف د که آنان در حال کرتوان ت ستند که آن را الكلی نوعی نو   ه

داد که از آن  وجودصورت ج ت روی میز  به . برای هرکس دو جام و مجموعاً هشت تنگ  نامیدتسامحاً شراب    توانمی

 .داردرا نتیجه گرفت. یك شمعدان با پنج شمع نیز در میان س ره جرار  نوشیدنیتوان وجود دو نوع می

 «فرنگیسفرۀ »در  شناسیکرمزگان زیبائی

های گوناگون و رنگ درتیره بر تن دارند اما لباس زنان  مردان لباس :رنگ نقش مهمی بر عهده دارد« س رة فرنگی »در

ها  و گ  میوه های درخشان درهمجواری رنگ های شاد و سرزنده لباس زنان  است. رنگ نقاشی شده   اکثراً گرم و روشن  

  اجرینه اسررت امنیز « سرر ره فرنگی»بندی کلی حرک دارد. ترکیبپُرتای گرم و در زمینۀ روشررن رومیزی سرر ید جلوه

ایرة  گروه ه ت ن ری د ن ستدر پالن از پایین به باال،  :وجود آورده استهحرکت افراد در مستطی  اصلی ریتمی پویا ب

سبتاً کاملی بوجود آورده  ستطی  جاب  و افقی  یس س خط و اند ن ست  یك م ش یب ا س یك  س  دوخط افقی دیگر و   ت

سه ن ری   شكی  داده گروه  صاحب     آنرأس  که در اندمثلثی ت ست که مرد  شرابی ا سر خود    جام  صب باالی  ه  گرفتمن

 است.

فراهم آورده است. نمایش دورنمایی   پویافضایی  ،پشتو رخ ، سه ،روبرواز نمایش حرکت بدن افراد و تصویر نمودن آنان 

ست  «س رة ایرانی »مانند  شان داده شده  در پالن آخر ظروف و افراد بزرگو  ا ش  در نمایپرس كتیو غلط  باوجود  .اندتر ن

شتر  پویایی  برایحرکت ریتمیك آنان به عام  دیگری  ،هاصندلی  شی بینامتنی         بی ست. در خوان شده ا صویر تبدی   ت

از سررایر متون تصررویری دوران جاجار پیروی   «سرر ره فرنگی»ها در ها و میوهگ مثلثی آشرركار می شررود که چیدمان 

   .کندمی

 در دو پاره تصویر نشیکُو  هویتیرمزگان  مقایسه

سه رمزگان   صویر،  هویتیدر مقای ضور زنان در  آنها ترین ت اوت بارز در دو پاره ت ست.   «س رة ایرانی »عدم ح ر  دزنان ا

دوران   را در اینعدم حضرررور زنان در کنار مردان  پرداختند. جاجار در اتاجی مجزا به صررررف غذا میدوره  یهامهمانی 

صویری دانست.   رمزگان توان داللت ضمنی این  می با این که بعضی از نویسندگان دربارة مردان    »  نویسد: می درووی ت

شته  شته ایرانی نو شته اند نمیاند اما دربارة آنچه راجع به زنها نو های آنها اعتماد کرد زیرا یك اروپایی در هر توان به نو

دیدار   حتی یكبار موفق بهمقام و منصبی که باشد ممكن است سالیان سال در یك شهر ایران سكونت نماید بدون آنكه 

جا و شدیداً خالف آدابدانی است.   رخسار زن ایرانی شود ]...[ مضافاً به این که حتی بردن اسم زن در محاوره بسیار نابه     

کند آنچه را که درباره زنها بیان نموده از روی گزارشررهایی اسررت که به وسرریلۀ یك خواجۀ   خود اعتراف می شرراردن

 (.3: 1370،درووی « )عقد دوستی بسته بود به دست آورده است حرمسرای شاهی که با او

نویسد: در ایران همیشه عدة مرد به واسطۀ تل ات کمتر از زن است. درمملكتی که  السلطنه دختر ناصرالدین شاه میتاج

سباب آسایش و خورد و خور  دو ثلث او بیكار در خانه بماند و البته یك ثلث دیگرت تا می اک دو  اک و پوش توانند باید ا

توانند پرداخت. حال اگر آنان با یكدیگر مشررر ول        ثلث دیگر را فراهم کنند، ناچار به امورات مملكتی و ترجی وطن نمی     
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[ در مسررافرت تبریز، در تمام عرض راه و ...کار بودند البته دو برابر بهتر مملكت ترجی کرده صرراحب ثروت می شرردند.]

شرررود، یك ن ر   دیدم. در تمام یك ده، یك ن ر  بیكار  دیده نمی      مشررر ول کار می [...]دهات ، زن و مرد را با یكدیگر    

مسررت دم من خواسررتم در راه برای خودم بگیرم، هی  یك از دهاتین راضرری نشرردند و زندگانی آزاد صررحرایی خود را  

 (. 137٨:1٤٨ ،السلطنهتاج) ن روختند]...[ یك زن فاحشه در تمام دهات وجود ندارد

تعداد آنان  «سرر رة  فرنگی»عمالًًٌ در دوران جاجار تعداد زنان فرنگی از مردان خارجی کمتر بود اما در نقاشرری  با اینكه

ست     شده ا شان داده  شد که نقات برای نقش زنان در    می مطلباین   بیش از مردان ن ضمنی از اهمیتی با تواند داللتی 

ست.    شده ا شانه  جامعه غربی جائ   سازی   ،ایلباس به عنوان یك نظام ن شی نقش مهمی در معنا    کندمیای ا  این نقا

سنتی ایرانی در   شان  ،فرنگی هایلباس مقاب لباس  ست  یفرهنگمهم  ت اوت گرن ،  ویتیرمزگان هدر  بارز دیگرت اوت. ا

. جدرت و منزلت روحانیون در جامعۀ سررنتی دوران  اسررتداللتی ضررمنی از مقام اجتماعی آنان  به مثابهچیدمان افراد 

تر از دیگران نشان داده شده و رنگ س ید    بزرگ که یابدتجلی می «س ره ایرانی »جاجار در نمایش مرد روحانی در صدر  

  ارد.دین ظرف خوراکی در جلوی او جرار تربزرگهای تیرة لباس سایر افراد است. از طرف دیگر   لباسش در تقاب  با رنگ 

صاحب در مقاب  ر انگور دار پُظروف پایه نمایشبا این تمهید  «س رة فرنگی »در  صب  مرد  شده  من شراب و تكرار    جام 

ترین نقطۀ تصررویر اسررت. رنگ موی او بر خالف سررایر مردان   سررازد که کلیدیرأس مثلثی را میرأس مجلس وی در 

شده تا تأکیدی بر     ،فرنگی شان داده  شد و او را از   ویبودن  «فرنگی»بلوند ن سازد. از ت اوت سایر  با ای  همردان متمایز 

صاحب    س ره، جایگاه  ستن خود        دیگر این دو  ش صاحب انه با ن ست. در فرهنگ ایرانی  س ره ا س ره    خانه در  در پائین 

 نشیند.خانه در باالی س ره میدهد در حالی که در فرهنگ غربی، صاحبهمانان نشان میخضوع خود را به م

اصلی   یعالوه بر این دو رفتار، گ تگو نقش «س رة فرنگی»خوردن و نوشیدن است اما در  «س رة ایرانی»نش اصلی در کُ

در س رة فرنگی   ( 7به معاشرت و گ تگو ب ردازند.) تصویر   افراد  در آنای است که  بر عهده دارد انگار س رة فرنگی بهانه 

ش ول   های کوچك افراد در گروه ستند  صحبت  م س رة ایرانی   اماه ست  سكوت   (جز یك مورد)در  باب  در  حكم رما

اما چون با هم سرر ره خورد، ه ت  »  :اسررت این گونه آمدهخان جریب در فتوت نامۀ میرزا عبدالعظیم آداب غذاخوردن

دوم،   .ادب نگاه دارد: اول، به س ره دست نكند تا صاحب س ره دست نكند، اگر اول دست بكند، دیگران را منتظر ندارد      

«  سرر ت خاموت نباشررد و سرر ن خوت وجتها بگوید، اما بیهوده نگوید که خاموت طعام خوردن عادت جهودان اسررت

(113:13٨2 .) 

سعادت غزالی می  ست     »خوانیم: در کیمیای  سیرت عجم ا سر طعام که آن  شد بر  (. در آداب  2٨٨:136٤« )خاموت نبا

اند س ن ناگ تن در میان طعام کار   خوردن کراهیت نداشته و گ ته س ن گ تن در حالت طعام  » المریدین آمده است:  

ست  سهروردی،  « گبران ا شده آمد 136: 136٤)ال سكوت در هنگام   ،(. چنانچه در منابع ذکر  غذا نه تنها  صرف  ح ظ 

 نیز چاشنی غذا گردد.  « س ن خوت»الزم نیست بلكه بهتر است که 

  رایاندگ تند. می« درایان جویشن »شود و این گناه را   ناه محسوب می در آیین بهدنیان، س ن گ تن به هنگام طعام گ 

به معنی خوردن اهریمنی است. زرتشتیان پیش از طعام خوردن نیایشی ویژه  جویشنبه معنی س ن گ تن اهریمنی و 
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حین خوردن  خواندند و در گرفتند ویشررت میکردند. شرراخۀ بیرسرریم به دسررت میبرگزار می« باج نان»را با نام گرفتن 

 (. ٨:1369گ تند )شایست نا شایست، طعام، هی  س ن نمی

صلی کُ  ش دیگری  . کناست  «س رة فرنگی »در برابر گ تگو در  «س رة ایرانی »نشی در این دو س ره  سكوت در    تقاب  ا

و با احترام  افراد چهارزانو  «سرر رة ایرانی»در   توان از آن سرر ن گ ت، احترام به سرر ره در فرهنگ ایرانی اسررتکه می

خوانی دارد در حالی که س رة فرنگی محلی برای این رفتار با سكوت آنان هم که ندنشینند و برای س ره جداست جائلمی

  با این« غرب» در مقایسه با زمان صرف غذا در فرهنگ ایرانی   یصرف غذا و گ تگو و معاشرت است. شاید علت کوتاه     

 د.باشدرک جاب  استدالل 

 در دو پاره تصویر مربوط به خوراك مقایسه رمزگان

بر نگارنده چندان   علت این امر. دهدمینمایش را صرف میوه و تنقالت   «س رة فرنگی » اماصرف غذا   «س رة ایرانی »

ست   ش ب نی ست   هایویژگیشاید نقات از    م شته و یا نمایش میوه و گ  را زیباتر یافته ا  و غذاهای فرنگی اطالع ندا

ار  ک. س رة س ید فرنگی در تقاب  با س رة جلم   کنندپهن میصرف غذا س ره    برایایرانیان فقط شاید علت این باشد که   

ر آن ونگار ببر زمین ری ته و به صورت نقش  «س رة ایران »در  ،«س ره فرنگی »های ها و گ انگار میوه  ایرانی جرار دارد

 .است پ ش شده

مورد صرف   امر در این  که خورندجز چند مورد از جاشق خبری نیست و افراد بیشتر با دست غذا می     «س رة ایرانی »در 

ترین  مهمشررك بیشررود. کارد و چنگال دیده نمیدر روی میز نشررانی از  و کندصررد  مینیز ها در سرر رة فرنگی میوه

س ره   رمزگانی شان می را که تقاب  فرهنگی دو  ست که   شراب  دهد،ن ست.       ازبرآن ا شده ا صری تأکید فراوان  نظر ب

ای خوراک است. اینكه  های نظام نشانههمانطور که بارت به آن اشاه کرد جواعد منع یا تابوهای غذایی از مهمترین تقاب 

ا  باز طرف دیگر  با جاطعیت در نقاشی مطرح شده است.    ،دنوشن شراب می « هافرنگی»اما یم نوش شراب نمی « ما»امر که 

تمام مردان فرنگی اما تعداد کمی از زنان فرنگی شررراب » توان به این داللت رسررید کهمی « ره فرنگیسرر»تماشررای 

 های اصلی هستند.و جام شراب از تقاب  (که درووی  به آن اشاره کرد)در مود ظروف، جدح «. نوشندمی

 گیرینتیجه

ای زن و هجطب سازد:های دوتایی رهنمون میتقاب به یافتن بارزترین بیننده را ، جداسازی دو پاره تصویر توسط نقات

ره و و تی ،تحرکمرد، چپ و راست، باال و پائین، سكوت و گ تگو، حالل و حرام، غرب و شر ، ایرانی و فرنگی، سكون و 

 باشد:  رابطهشك  دارای د به سه نتواندو جطب می تش یب هستند.روشن جاب 

د و کنند و هی  پیونهمدیگر را کامالً دفع می  گیرندر مقاب  یكدیگر جرار میدو جطب ددر آن که  الف( رابطۀ تناجضی

 آنان نیست. میانارتباطی 
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اعث آورند که بوجود میعنصر سومی را به همبا کنند و كدیگر را ن ی نمییدو جطب در آن ب( رابطۀ دیالكتیكی که 

 شود.تكام  و حرکت می

 همبا  یگرید و یا به وسیله عنصر دنپذیرند و با یكدیگر ادغام می شورا می كدیگریدو جطب در آن ج( رابطۀ پیوندی که 

 (.160: 13٨٥کنند )عباسی،ارتباط بر جرار می

بین دو  رابطۀ بندی است:به این صورت جاب  جمع «س ره فرنگی»و  «س ره ایرانی»در  های دوتاییجطببارزترین رابطه 

ای بین س رة ایرانی و فرنگی وجود ندارد. این مسئله هی  رابطهاز این نظر  چرا کهجطب زن و مرد از نوع متناجم است 

در مورد راست و چپ نیز کامالً محسوس است. س ره ایرانی درسمت راست تصویر و س رة فرنگی در سمت چپ آن جرار 

در سمت « ما»قی است که گرفته است. در فرهنگ ایرانی ر اسالمی ، راست بر چپ مقدم است، بنابر این کامالً منط

 ای متناجم استنیز رابطه( مرجع جدرت) باال و پائینجایگاه باشند. رابطۀ  درست چپ جرار داشته « دیگران»راست و 

ته نشسرأس مجلس در منصب مرد صاحب «س ره فرنگی»اما در  باالی س رهفرد روحانی در  ،«س ره ایرانی» درکه  چرا

جطب  . دوتناجضی دارندای رابطهنیز شر  و غرب، ایرانی و فرنگی، حالل و حرام (، ونهنمیك جز ) است. سكوت و گ تگو

ی اتیره و روشن به علت لباس روشن روحانی صدر مجلس در س ره ایرانی و لباسهای تیرة مردان در س ره فرنگی رابطه

رف   از طدهدجامعۀ جاجار خبر می از جدرت اجتماعی او دربزرگترین فضای تصویری به روحانی،  ت صیبپیوندی دارند. 

داللتی ا این رمزگان ر، شاید بتوان در فرهنگ ایرانی دوجطبی بودن سیاه و س ید و برتری س ید بر سیاهدیگر با توجه 

 دانست.دوران جاجار در در مبارزه با استبداد  ونروحانیبرخی از ررنگ پُنقش از ضمنی 

ست؟ به ا تناجضیکامالً  «فرنگی»رابطۀ دو جطب ایرانی و در این نقاشی که توان نتیجه گرفت با این توضیحات آیا می

هت ای پیوندی در جتصویر از رابطهرمزگان نظر نگارنده با وجود اینكه در وجه غالب این رابطه متناجم تعریف شده اما 

جاجار  دورهنشریات ها و مانند کتاب این موضوع با توجه به متون کالمی  که دهدحرکت جطب ایرانی به فرنگی خبر می

با غذا  صرفمانند « س رة ایرانی» رمزگاندر بعضی از  «فرنگی» سویحرکت جطب ایرانی به  .است تش یبجاب نیز 

و  « شر»چگونگی رابطۀ بین نیز امروزه   شود.دیده میریش بودن تعدادی از مردان  فاجدو  ،گ تگوی پالن اوّل ،جاشق

در دوره جاجار اعتقاد به لزوم ای برخوردار است. ترین مسئله فكری دوران جاجار، از اهمیت ویژهبه عنوان مهم «غرب»

دو گروه روشن كران را از یكدیگر مجزا  ،«دیگران ما و»و یا رابطۀ پیوندی ادغام « دیگران»در مقاب  « ما»رابطۀ تناجضی 

توسط گروهی مطرح گشت و افق جدیدی را در گ تمان رایج مسئله « یگرانما و د» در این میان رابطه دیالكتیكی   نمود

 غرب و شر  گشود. 
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 فهرست منابع و مآخذ 

مران، المللی عسومین کن رانس بین« های جاجارهای خانهبررسی تاثیر هنر عكاسی بر دیوارنگاری(»1396)مولود،اجبالی -

 .، تهرانمعماری، و طراحی شهری

 (آداب المریدین، ترجمۀ شیرکان، تهران: مولی.1363السهروردی،ضیاءالدین) -

 ( لذت متن، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: مرکز.13٨2بارت، روالن) -

« دیواری خانه بروجردی کاشانهنرهای وابسته به معماری دوره جاجار، مطالعه موردی: نقاشی(»1396)میالد، شی یباغ -

 .، تهرانشناسی ایرانباستانسومین همایش ملی 

 ( س رنامه، ترجمه کیكاووس جهانداری، چاپ دوم، تهران: خوارزمی.  136٨پوالک، یاکوب ادوارد) -

 ( خاطرات، به کوشش مسعود عرفانیان، تهران: تاریخ ایران.137٨تاج السلطنه) -

 هدایتی، تهران: چشمه. (، به کوشش مهران افشاری و مهدی13٨1چهارده رساله در باب فتوت و اصناف) -

 ( س ر در ایران، ترجمه منوچهر اعتماد مقدم، تهران: شباویز. 1370درووی ، گاس ار) -

 .6و ٥، بیناب، شماره «بینامتنیت( » 13٨6ساسانی، فرهاد)  -

 نمقاالت دومین هم اندیشی نشانه شناسی هنر، فرهنگستا« درآمدی بر نشانه شناسی خوراک( »13٨٥سجودی، فرزان) -

  .هنر، تهران

 (ترجمۀ کتایون مزداپور، تهران : مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1369شایست ناشایست) -

المللی کن رانس بین«  طرح و رنگ و بیان در نقوت دیواری جاجاریه و متابعت از هنر اروپا (»1396)راضیه، زادهلبیب -

 .، تهرانمعماری و شهرسازی ایران معاصر

 د: نشوبرای مطالعات آتی پیشنهاد میعناوین زیر  

  نگاری.در سایر اشكال هنر جاجار مانند نقاشی الکی و کاشیهای دوتایی تقاب یافتن خوانش بینامتنی و    

 شناختی و پسااستعماری.  مطالعه تطبیقی نقاشی دیواری جاجاری و هنر اروپایی با رویكردهای دیگری چون جامعه 
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An Intertextual Survey on Dual Oppositions in the Maqouee Palace Mural 

(Iranian and European Sofreh) 

Maryam Lari 

Abstract  

The process of getting acquaintance with European culture which had begun in 18th 

century in Iran reached to its critical summit in 19th century (Qajar era). Travelling 

abroad, familiarity with modern ideas, and printing industry were some of the most 

influential causes which affected all aspects of Iranian life. The encounter of "East" and 

"West" as the main challenge of the time was reflected in Persian art and literature. This 

article explores dual oppositions on the Maqouee Palace mural painted on the ceiling of 

a palace in Iran. Cultural codes which were completely related to social situation and 

esthetic codes based on visual style of the time were examined. With the descriptive-

comparative method, the article detected direct implications and circuitous connotations 

by comparing the main painting with other visual "texts". Foreign travels, biographies 

and newspaper articles also played a dominant role. After defining three possible 

connections between dual oppositions as antagonistic, relevant and dialectic, the most 

significant poles were chosen. Opposition of “West" and "East as the most momentous 

oppositions of Qajar era was reflected on the mural. 

Research Objectives: 

-Recognition of how the main challenges of Qajar era were reflected on the Maqouee 

Palace mural 

-Discovering the main dual oppositions in Maqouee Palace mural related to the dominant 

discourse of Qajar era 

Research Questions: 

- How the main challenges of Qajar era were reflected on the Maqouee Palace mural? 

- What are the main dual oppositions in the Maqouee Palace mural related to the 

dominant discourse of Qajar era? 

Key words:  

Qajar Painting, Maqouee Mural, Intertextual Approach, Dual Oppositions, "East" and 

"West" Oppositions.                    
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