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چكيده
ديوارنگاري مذهبي در معناي هنر شيعه و با مرکزيت ائمه اطهار به ويژه واقعه کربال از مهمترين گونه هاي 
ديوارنگاري است که دوران شکوفايي خود را در عصر قاجار سپري نمود. به دليل تحوالت پس از مشروطه 
نقاشي مذهبي عمدتًا محدود به نقاشي هاي عاميانه مي شد که اکثرًا در بقاع متبرکه توسط هنرمندان مردمي 
تهيه مي شدند. هدف از اين پژوهش شناسايي مؤلفه هاي اهميت و عوامل ظهور مضامين مذهبي در آثار 
هنري ياد شده است. سؤال هاي اين مقاله عبارتند از: ١- عوامل ظهور مضامين مذهبي در ديوارنگاره هاي 
بناهاي مذهبي عصر قاجار کدامند؟ ٢- ديوارنگاره هاي مذهبي بناهاي مذهبي عصر قاجار مشــتمل بر 
کدام مضامين و محتوا هســتند؟ و آيا اين مضامين و محتوا در بقاع متبرکه گيالن مشاهده شده است؟ 
٣- هنرمندان ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي عصر قاجار براي نشان دادن موضوع از چه مؤلفه هايي بهره 
گرفته اند؟ و آيا هنرمندان بقاع متبرکه گيالن از اين مؤلفه ها بهره برده اند؟ روش تحقيق بر مبناي ماهيت 
توصيفي- تحليل محتوا (متني) و شيوة گردآوري اطالعات کتابخانه اي و ميداني بوده است. نتايج پژوهش 
حاکي از آن است که ارتباط بناهاي مذهبي و ديوارنگاره هاي آن با مفاهيم شيعي و آيين هاي جمعي مرتبط 
با مذهب شيعه موجب پر رنگ شدن نقش اجتماعي اين اماکــن ميشده است. بــه همين دليل از مهم ترين 
عواملي که سبب ظهور مضامين مذهبي شد، نياز به فضاي معنوي، باور به تبليغ و اشاعة مذهب تشيع، 
تأکيد بر هويت مذهبي و فرهنگي، توجه به برخي باورهاي عاميانه مذهبي و شوکت نمايي سلطنت حاکمان 
مي توان اشــاره داشت. همچنين از ديگر نتايج پژوهش آن است که مهم ترين مؤلفه هاي اهميت موضوع 
اين ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي شامل: ابعاد نگاره، ميدان ديد، فضاي باز مقابل تابلو و ارزش معنوي 
است و موضوعات مذهبي در اين پنج بخش گنجانده شده است: باورهاي عاميانه، وقايع نگاري تاريخ ائمه، 
شمايل ها، داستان ها؛ و نقوش مذهبي و نمادين. کلية مؤلفه هاي اهميت موضوع و مضامين مذهبي در بقاع 

متبرکه گيالن   شده است.   
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مقدمه
دين،  بزرگان  به  نسبت  شيعيان  به ويژه  مسلمانان  ارادت 
سبب شد آنان براي باشکوه تر شدن بناهاي مذهبي تالشي 
مضاعف کنند و هنرمندان ايراني آثاري بر جاي نهاده اند كه 
اوج زيبايي در تزيين بنا را نشان ميدهند. هنر قالب هايي 
را براي احساسات، عواطف و باورهاي دينداران به وجود 
مي آورد و مي تواند تصويري نمادين از يک جامعه ارائه 
دهد. يکي از اين تزيينات، ديوانگاري است، سنت ديوارنگاري 
در ايران با موضوعات و مضامين متنوع به دوران کهن و 
مذهبي  ديوارنگاري  تاريخ  اما  ميگردد.  باز  باستان  ايران 
يافتن مذهب تشيع در  با رسميت  پيوند  بهطور خاص در 
دوران صفوي آغاز و در عصر قاجار به اوج رسيد. در 
اين عصر به دليل تحوالت پس از مشروطه، نقاشي مذهبي 
عمدتًا محدود به نقاشي هاي عاميانه ميشد اينگونه خاص 
از ديوارنگاري که اغلب در بناهاي مذهبي چون بقاع متبرکه 
اين  است  مردمي  هنرمندان  به  معطوف  شدهاند،  تصوير 
هنرمندان، مضامين آثار خود را از اعتقادات و باورهاي 
مذهبي خود کسب کرده اند و از اين رو مضامين وقايع کربال 
بيشترين بسامد را در ميان مضامين آثار اين هنرمندان 
دارا است. مضامين اين اماکن بسيار متنوع ترسيم شده اند 
و چشم هر رهگذري را خيره مي کنند. مضامين پرداخته 
شده شامل مذهبي، ادبي، باستاني، حکومتي، علمي، تخيلي 
و روزمره بوده است اما مضامين مذهبي به دليل توانايي 
تبديل شدن به عرصه اي براي حوادث عاشورا، توصيف 
و  داشته  ويژه اي  جايگاه  روايات،  و  قرآني  داستان هاي 
بسيار عبرت آميز بوده است. نقاشي عاميانه با بياني بسيار 
توانمند و رسا توانسته است مخاطبان خود به خصوص 
مردم کوچه و بازار را جلب کند و از عمق اعتقادات قلبيشان 
با آنان سخن گويد. نقاشي مذهبي عاميانه به شکلي که در 
بناهاي مذهبي اين عصر يافت مي شود به داليلي پديد آمده  

است که مهم ترين آن نياز معنوي مردم بوده است. 
مذهبي،  مضامين  شناخت  هدف  با  پيشرو  پژوهش 
عوامل ظهور اين مضامين و مؤلفه هايي که هنرمندان در 
انتخاب اين موضوع ها از آن بهره گرفته اند، صورت گرفته 
است. سؤال هاي اين پژوهش عبارتند از: ۱. عوامل ظهور 
مضامين مذهبي در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي عصر 
مذهبي  بناهاي  مذهبي  ديوارنگاره هاي   .۲ کدامند؟  قاجار 
عصر قاجار مشتمل بر کدام مضامين و محتوا هستند؟ و 
آيا اين مضامين و محتوا در بقاع متبرکه گيالن مشاهده 
مذهبي  بناهاي  ديوارنگاره هاي  هنرمندان   .۳ است؟  شده 
عصر قاجار براي نشان دادن موضوع از چه مؤلفه هايي 
بهره گرفته اند؟ و آيا هنرمندان بقاع متبرکه گيالن از اين 
مؤلفه ها بهره برده اند؟ از اين رو کوشيده مي شود مؤلفه هاي 
اهميت موضوع با تأکيد بر ارزش معنوي نقوش انساني 
علل ظهور  و  تقسيم بندي  و  مذهبي  بر موضوع  توجه  و 
اين مضامين در بناهاي مذهبي، مورد خوانش و ارزيابي 

بناهاي  ديوارنگاره هاي  پژوهش  اين  در  شود.  داده  قرار 
مذهبي و به طور خاص امام زادگان و بقاع متبرکه با تأکيد 
بر نقاشي مذهبي عاميانه مورد بررسي مي گيرد. اهميت 
و ضرورت مقاله حاضر در آن است که ديوارنگاره هاي 
بناهاي مذهبي عصر قاجار که به رغم وجود آثار متنوع 
از آن دوره، تحقيق جامع و کاملي بر روي آن باالخص 
در حيطة مضامين مذهبي، عوامل ظهور اين مضامين و 
مؤلفه هايي که هنرمندان در انتخاب اين موضوع ها از آن 
بهره گرفته اند، انجام نشده است. بنابراين نمونه هاي موردي 
ديوارنگاره هاي استان گيالن مي توان در راهيابي به درکي 
جامع از هنر ديوارنگاري قاجار مفيد باشد. تحقيق کنوني در 

همين چارچوب قابل ارزيابي است.

روش تحقيق
پژوهش از نظر هدف بنيادي- نظري است و از منظر ماهيت 
و روش، توصيفي- تحليل محتوا است. شيوة جمع آوري 
اطالعات کتابخانه اي و ميداني است. مهم ترين ابزار جهت 
گردآوري اطالعات تهيه برگه  شناسه، استفاده از جدول ها 
و پرسش نامه هاي محقق ساخته، کارت مشاهده و اسناد 
تصويري است. جامعة آماري ديوارنگاره هاي بقاع متبرکه 
صورت  به  نمونه ها  شاخص ترين  و  است  گيالن  استان 
ويژگي هاي  اساس  بر  غيراحتمالي)  (نمونه گيري  انتخابي 
مضمون مذهبي مورد بررسي قرار گرفته است. تعداد جامعه 
آماري، ۳۱ ديوارنگاره  از ميان ۱۲ بناي تاريخي و مذهبي 
ايران عصر قاجار از بقاع متبرکه استان گيالن انتخاب شده 
است. ديوارنگاره «داراالنتقام مختار ثقفي» در شهر لنگرود 
گيالن به عنوان نمونه براي بررسي عوامل ظهور مضامين و 
مؤلفه هاي اهميت با موضوع مذهبي، انتخاب و مورد بررسي 
قرار گرفته است. از آنجا که روش تحليل متني، شناسايي و 
تفسير يک سري از نشانه هاي کالمي و تصويري مي باشد. 
هر نشانه مذهبي که با آن روبرو مي شويم ما را از آن به 
تفکر در مورد عوامل ظهور مضامين مذهبي و مؤلفه هاي 
اهميت آن و وا مي دارد. روش تجزيه و تحليل اطالعات کيفي 

از نوع تحليل محتوا (متني) است. 

پيشينة تحقيق
پژوهش هايي مستقيم يا غيرمستقيم به «مضامين مذهبي 
اهميت  «مؤلفه هاي  و  مذهبي»  مضامين  ظهور  عوامل  و 
اختصاصي  طور  به  وليکن  کرده اند  اشاره  موضوع» 
پژوهشي با اين عنوان به صورت کامل تبيين نشده است. 
برخي پژوهش ها که بخشي از موضوع را مورد بررسي 

قرار داده اند، در اين دو بخش بدين شرح هستند:
۱) در تقسيم عوامل ظهور مضامين مذهبي و تقسيم 
موضوعات مذهبي از پژوهش هاي ذيل الهام گرفته شده 
تعزيه  (نمودهاي  خود  مقاله  در  ديگران  و  رئوف  است: 
اساس  بر  گيالن  بقعه هاي  ديواري  نقاشي هاي  روي  بر 

مضامين  ظهور  عوامل  شناسايي 
آن  اهميت  مؤلفه هاي  و  مذهبي 
در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي 
عصر قاجار (مطالعه موردي: بقاع 

متبرکه استان گيالن)  /٢٥-٤٧
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شماره  تاريخي،  جستارهاي   ،۱۳۹۸ پانوفسکي،  ديدگاه 
۱) مضمون مذهبي بقعه ها را به چهار دسته کلي، آييني، 
باورهاي عاميانه، شمايل ها و قصص تقسيم کرده است 
است.  برشمرده  را  هر مضمون  در  موجود  نقش هاي  و 
به غير از چند مورد، نمونه تصاويري براي اين مضامين 
از عوامل ظهور مضامين به طور ويژه به  نياورده است. 
تأثير تعذيه پرداخته است. شاد قزويني در مقاله خود (تجلي 
ديوارنگاره هاي  در مضامين عاشورايي  باورهاي شيعي 
به  بقاع متبرکه گيالن، ۱۳۹۳، شيعه شناسي، شماره ۴۵) 
تحليل مضامين عاشورايي پنج بقعه گيالن پرداخته است 
و از عوامل ظهور مضامين به «تأکيد بر هويت مذهبي» 
خود   مقاله  در  سارويي  اصغرپور  است.  داشته  اشاره 
(بررسي ديوارنگاري هاي قاجار بر مضامين مذهبي، ۱۳۹۲، 
پژوهش هنر، شماره ۱) از مضامين مذهبي «وقايع نگاري 
عاشورا» را بيان کرده است و از عوامل ظهور مضامين به 
«شوکت نمايي سلطنت حاکمان» اشاره داشته است. محمد 
(تحليل  خود  دکتري  رساله  چهارم  فصل  در  اعظم زاده 
مفهومي نقشمايه هاي بومي و سنتي در معماري تکاياي 
مازندران، ۱۳۹۱، رشته پژوهش هنر، به راهنمايي: مجتبي 
انصاري، دانشگاه تربيت مدرس) مضامين مذهبي را شامل: 
قصص قرآني، فرشتگان، وقايع کربال و زندگي پيامبران 
الهي دانسته است و هفت انگيزه مهم هنرمندان عاميانه را در 
شکل  گيري نقوش تکاياي مازندران را مختصر شرح داده 

است. انصاري و ديگران در مقاله خود (مضامين مذهبي 
در نقاشي هاي عاميانه تکايا در مازندران، ۱۳۹۰، مطالعات 
هنر اسالمي، شماره ۱۵) مضامين تصاوير مذهبي تکايا را 
به چهار موضوع کلي استوار کرده است: الف) نقش هاي 
مربوط به زندگي پيامبران و امامان شيعه، و قصص قرآني 
و فرشتگان، ج) نقوش مذهبي با مضامين خير و شر. ج) 
نقوش مرتبط با واقعه عاشورا و حوادث کربال. د) استفاده 
از برخي نقوش نمادين مثل شير و خورشيد و طاووس و 
با نمونه چند مثال به شرح و توصيف تصاوير پرداخته اند. 
مستقيم  صورت  به  مذهبي  مضامين  ظهور  عوامل  به 
اشاره اي نداشته اند و پراکنده توضيحاتي درخور داده اند. 
کاظم چليپا در رسالة دکتري خود (بررسي تأثير هنر و 
ادبيات ملي و مذهبي بر نقاشي خيالي نگاري، ۱۳۹۰، رشته 
پژوهش هنر، به راهنمايي: مصطفي گودرزي و علي اصغر 
شامل:  را  مذهبي  موضوعات  شاهد)  دانشگاه  شيرازي، 
داستان هاي قرآني، شمايل نگاري، وقايع مربوط به تاريخ 
ائمه اطهار و داوري هاي روز قيامت دانسته است و تأکيد بر 
شمايل نگاري داشته است و عمده ترين موارد موضوعات 
برشمارده  را  خيالي نگاري  سبک  نقاشان  بين  رايج 
است. محمودي در مقاله خود (مضامين ديني در نقوش 
سقانفارهاي مازندران، ۱۳۸۷، کتاب ماه هنر. شماره ۱۱۸) 
مضامين و نقوش مذهبي در سقانفارها را به چهار دسته 
کلي، پيامبران، امامان، حوادث ديني و جهان آخرت تقسيم 

تصوير ١. به ميدان رفتن جنگ حضرت علي اکبر(ع)، بقعه و مسجد چهار پادشاهان(ع)، استان گيالن، 
شهر الهيجان. مأخذ: يوزباشي، ١٣٩٩.            



امامان، جهان آخرت و مالئک  از  کرده است. تصاويري 
نيز آورده است و به شرح ويژگي هاي اين نقوش پرداخته 
است. به عوامل ظهور مضامين مذهبي به صورت مستقيم 
اشاره اي نداشته  است. در پژوهش حاضر مضامين مذهبي 
در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي عصر قاجار در پنج مورد 
کلي: باورهاي عاميانه، وقايع نگاري تاريخ ائمه، شمايل ها، 
داستان و نقوش نمادين مورد بررسي قرار مي دهد که هر 
کدام به زيربخش هايي تقسيم شده است و نمونه تصاويري 
براي هر کدام آورده مي شود. همچنين علل ظهور مضامين 

مذهبي به طور جامع پرداخته مي شود.
 ۲) پژوهش هايي مستقيم يا غيرمستقيم به مؤلفه هاي  
اهميت موضوع در ديوارنگاره ها اشاره کرده اند وليکن به 
طور اختصاصي پژوهشي با اين عنوان صورت نگرفته 
را مورد  از موضوع  که بخشي  پژوهش ها  برخي  است. 
بررسي قرار داده اند، بدين شرح هستند: ميرزايي مهر در 
فصل سوم کتاب خود (نقاشي هاي بقاع متبرکه در ايران، 
۱۳۸۳، فرهنگستان هنر) اهميت موضوع را بر اساس سه 
معيار: بسامد باالتر، اندازه بزرگتر آن رويداد و تخصيص 
و  است  کرده  مشخص  مضمون  آن  به  مناسب  مکان 
و حضور شخصيت ها  مهم  ترتيب موضوعات  همچنين 

را بيان کرده است. اخويان در مقاله خود (بررسي داليل 
گيالن،  منطقه  نشين  بقاع  ديواري هاي  نقاشي  بازتوليد 
۱۳۹۶، نگره، شماره ۴۲) از مؤلفه هاي اهميت موضوع به 
اندازه، در نظر گرفتن بهترين مکان و تکرار موضوع هاي 
مهم تر اشاره کرده است و ترتيب موضوعات مهم را نيز 
بر شمرده است. حقيقت بين و ديگران در مقاله خود (تحليل 
پيرامون کارکرد ديوارنگاري ها در منظر فضاهاي شهري 
زيرزميني، ۱۳۹۲، پژوهش هنر، شماره ۱) به نکات حائز 
اهميتي در انتخاب ديوارنگاره ها براي يک فضاي شهري 
زيرزميني پرداخته است که از آن ميان اندازه نگاره و ميدان 
ديد مورد استفاده اين پژوهش قرار خواهد گرفت. پژوهش 
پيش رو مؤلفه هاي  اهميت موضوع در ديوارنگاره ها را در 
ابعاد  مي دهد:  قرار  بررسي  مورد  ذيل  کلي  دسته  چهار 
نگاره (اندازه رويداد)، ميدان ديد، فضاي باز مقابل تابلو و 
ارزش معنوي (بسامد) و براي هر کدام نمونه تصاويري 
ارزش  و  مي شود  آورده  گيالن  استان  متبرکه  بقاع  از 

معنوي نقوش انساني، در جدولي نام برده مي شود.

ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي عصر قاجار
تزيينات وابسته به معماري باعث افزوده شدن ارزش، ايجاد 

 تصوير ٢. به ميدان جنگ رفتن حضرت ابوالفضل(ع)، بقعه و مسجد چهار پادشاهان(ع)، استان گيالن، شهر الهيجان. 
مأخذ: يوزباشي، ١٣٩٩

مضامين  ظهور  عوامل  شناسايي 
آن  اهميت  مؤلفه هاي  و  مذهبي 
در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي 
عصر قاجار (مطالعه موردي: بقاع 

متبرکه استان گيالن)  /٢٥-٤٧



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۲۹

فصلنامة علمي نگره

بقيه در صفحة بعد

پرهيز از 
واقع گرايي

(خيال پردازي)

«در اين شيوه نقاش، چهره هايي  را  به تصوير مي کشد که کامًال زاييدة فکر و ذهنيت 
خود اوست. نقاش قهوه خانه اي در تصويرنگاري هايش  فقط اوج ها  و غرورآفريني ها 
بازگو  واقعيت  براساس    نه   و  دارد  آن ها  از  که  ذهنيتي   براساس   را  و شجاعت ها 
از  را  نقاش  هيچگاه  روايتگري،  به  «پايبندي   .(۶۰  :۱۳۸۶ (خان ساالر،  مي کند» 

خيالپردازي و تمثيلسازي باز نميداشت» (پاکباز، ۱۳۷۸: ۵۸۸). 

روايتگري
شيوه بياني توصيفي و روايتگري، اغلب جهت رساتر کردن مفهوم نقوش، به کار 
مي بردند. «نقاش در ارائة تصاوير چه مذهبي، چه حماسي  گاه  عالوه  بر اوج داستان 
کنار  و  گوشه  در  نيز  را  پس وپيش  پيش آمدهاي  از  قسمتي   داستان،  و سربزنگاه 
صحنة اصلي ترسيم مي کند و حتي گاهي تسلسل  حوادث را به صورت زنجيري از 

تصاوير شماره دار  به  مخاطب نشان مي دهد» (خان ساالر،  ۱۳۸۶: ۶۰). 

اصالت در 
چهره سازي

«در پرداخت صحنه هاي شلوع و پرپيکره نيز تکية نقاش را بر چهره ها  به  آساني  
مي توان دريافت» (خان ساالر،  ۱۳۸۶: ۶۰).

عمق نمايي
و سايه-روشن

«در آثار خيالي نگاري  اصل  عمق نمايي  کمتر به کار گرفته شده است و سايه روشن 
و بازي  نور بر سطوح به منظور  تشديد  جسميت سه بعدي بسيار ضعيف به چشم 
مي خورد» (خان ساالر، ۱۳۸۶: ۶۱) «کمابيش شگردهاي برجستهنمايي و ژرفنمايي 

را به کار ميبرد» (پاکباز، ۱۳۷۸: ۵۸۸)

 بي زماني و
المکاني

« نگارگر در اين نوع نقاشي به گم شدن مکان و زمان به منظور پيوند نشان ميان 
گذشته و حال و يکي شدن آن ها با هم اصرار مي ورزد تا بتواند بيش از پيش توجه 
مخاطب را به رويداد ذکر شده اي جلب کند که ممکن است در هر زمان و مکاني اتفاق 
بيفتد و فقط بايد ويژگي هاي مشترکي به لحاظ معنا و مفهوم داشته باشد» (هوشيار 

و افتخاري راد، ۱۳۹۵: ۶۲).
بر سادگي در بيان بيشتر  هرچه  اثرگذاري  و  بيان،  سادگي  و  صراحت  نقاش  هدف  که  آنجا  «از 

کنار تصويرشان  را در  نام اشخاص  پرده اش  در  غالبًا  از همين رو،  بود.  مخاطب 
مينوشت» (پاکباز، ۱۳۷۸: ۵۸۸).

استفاده از
 قراردادهاي 

تصويري

قراردادهاي خاصي را در طرز ترسيم پيکرهها و جامگان، رنگگزيني و ترکيببندي 
رعايت ميکنند (چليپا و ديگران، ۱۳۹۰: ۷۵). يعني «ترکيب بندي ساده و غير حرفه اي 
و رنگ گذاري خام دستانه» (انصاري و ديگران، ۱۳۹۰: ۷۷). «شخصيت اصلي را 
بزرگتر از اشخاص فرعي نشان ميدهند (ترکيب بندي مقامي) و يا از قراردادهاي 
تصويري معيني براي تأکيد بر جنبه هاي مثبت يا منفي شخصيت ها استفاده مي کنند» 

(پاکباز، ۱۳۷۸: ۵۸۸).
تأثير طراحي آزادانه خود  نوبه  به  تصاوير  است،  مردم  اعتقادات  بر  مبتني  ها  طرح  «شکل گيري 

بياني فراوان بر مخاطب دارند. بنابراين طرح ها در عين سادگي، اثرگذار بوده و 
در ايجاد فضاي صميمي و معنوي سهم مهمي دارند» (انصاري و ديگران، ۱۳۹۰: 
۷۷). «صحنه ها را با شيوه و اسلوبي آزاد و بدون رجوع مستقيم به مدل به تصوير 

مي کشند» (پاکباز، ۱۳۷۸: ۵۸۸).

استوار بر
انديشه جمعي 

هنر عاميانه تجلي گر ذوق، فکر و احساس انسان عامي است که بدون هيچ تکلفي بر 
انديشه جمعي استوار مي شود (عناصري، ۱۳۸۰: ۲۶).

 تأثيرپذيري از
هنرهاي ديگر

هنرهاي تجسمي و تصويري، هنرهاي نمايشي، و ادبيات.

جدول ١. ويژگي هاي اصلي نقاشي عاميانه در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي عصر قاجار. مأخذ: نگارندگان



عوامل ظهور مضامينرديف
 در ديوارنگاره

هدف از ترسيم مضامين

رهايي از هرگونه تعلقنياز به فضاي معنوي ۱
مکاني امن براي توسل، دوستي، شفاعت و طلب نجات و حاجت از انبيا و اوليا و 

فرزندانشان
مؤثر در تلطيف شرايط روحي پناهندگان

احياء و حفظ قهرمانان مذهبينياز به داشتن عنصر قهرمان مذهبي۲
الهام از صحنه هاي دالوري هاي قهرماناني چون امام حسين(ع)

خواهان حاجت و گفتگو  با شخصيت هاي تصاوير قهرمانان مذهبي

احراز، تثبيت و تداوم هويت مذهبي، فرهنگي و ملي هر سرزمينتأکيد بر هويت مذهبي و فرهنگي۳
زنده نگه داشتن حماسه ها، رشادت ها و حق طلبي هاي مظلوميت اهل بيت

بر هم سويي با كاركرد بناهاي مذهبي۴ مراسم سوگواري  و  تعزيه  آييني  نمايش هاي  اساس  بر  مذهبي  روايات  ترسيم 
شهداي كربال و وقايع آن

ارتباط با مردمدليل فرهنگي۵
ارتقاء سطح فرهنگي مردم

حفظ و تداوم مذهب تشيعباور به تبليغ و اشاعة مذهب تشيع۶
ارتقاء ارزش هاي اخالقي و انساني

باور به حضور در صحنة حادثه بر اثر عشق و عالقه به ائمه اطهارانگيزه فرافردي هنرمند ۷
ارج نهادن به باور مذهبي

بازپيرايي ديوارنگاره ها و بازسازي اماکن مذهبينذر ديوارنگاره ها۸
تداوم بازپيرايي ديوارنگاره ها براي ارتقاء ارزش به باور مذهبي

توجه به برخي باورهاي عاميانه ۹
مذهبي

انگيزه روايتگري باورها
ثابت کردن اخالص هنرمند در راه بزرگواران ائمه اطهار با ترسيم معادل تصويري 

واژه هاي مقدس

باور به انعکاس اعمال فردي هنرمند ۱۰
در جهان آخرت

ارج نهادن به باور مذهبي
کسب اجر اخروي و بخشش گناهان

توجه به نقوش و موضوعات ۱۱
مذهبي- نمادين

تأکيد بر جنبه نمادگرايي نسبت به واقع گرايي
انتقال مفاهيم معنوي با بياني نمادين

پيام رساني برخاسته از داستان هاي ۱۲
قرآني و روايات

افزايش آگاهي عمومي از مباني و آموزه هاي ديني
انتقال سريع مفهوم

پندآموزي و عبرت از حوادث زندگي ۱۳
ائمه اطهار

ثبت وقايع تاريخ نگاري ائمه در ذهن
عجين شدن مردم با رشادت هاي ائمه بر حقانيت راهشان

انتقال رشادت هاي ائمه به نسل هاي پس از خود

اتحاد شيعيان و ادعاي رهبري جامعه شيعهشوکت نمايي سلطنت حاکمان۱۴
تنفيذ قدرت حاکمان در ميان رقباي داخلي و خارجي

کسب محبوبيت و توجه اذهان عمومي 

گسترش و عموميت يافتن متون ادبي- مذهبي منظوم و منثورتأثير متون ادبي- مذهبي مکتوب۱۵

تأثير تعزيه خواني، روايت راويان و ۱۶
نقل نقاالن

انعكاسي از پديده هاي اجتماعي
افزايش تأثير تعزيه و روايات بر ذهن مخاطبان

بهره گيري نقاشان از کتاب هاي ۱۷
مصور چاپ سنگي

افزايش تأثير متون مذهبي، تعزيه و غيره بر ذهن مخاطبان

توجه به معماري مذهبي اسالمي- شيعي در ايرانتأثير قلمرو جغرافيايي۱۸
آمادگي معنوي براي زيارت اماکن مذهبي 

جدول ٢. عوامل ظهور مضامين و هدف از ترسيم مضامين در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي عصر قاجار. مأخذ: نگارندگان

مضامين  ظهور  عوامل  شناسايي 
آن  اهميت  مؤلفه هاي  و  مذهبي 
در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي 
عصر قاجار (مطالعه موردي: بقاع 

متبرکه استان گيالن)  /٢٥-٤٧



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۳۱

فصلنامة علمي نگره

هماهنگي و کارآمد فضاي معماري مي شود و نقش اساسي 
در شکل گيري و دوام اهداف معماري اسالمي داشته است. 
مطالعه درباره اين تزيينات بيانگر پيشرفت و تعالي آن طي 
تزيينات  اين  از  يکي  ديوارنگاري  مي باشد.  مختلف  ادوار 
است، هنري است که در ايران قدمتي ديرينه دارد. از زمان 
غارنشيني انسان در فالت ايران تاکنون نمونه هاي متنوعي 
متفاوت  اماکن  در  مختلف  موضوعات  با  ديوارنگاري  از 
اجرا شده است. ديوارنگاري اماکن مذهبي ابتدا به صورت 
از رسمي شدن مذهب تشيع  شمايل نگاري۱  مذهبي پس 
در زمان شاه اسماعيل در بين مردم ايران رواج يافت و به 
نمايان  پردههاي درويشي  و  کتاب  صورت تصويرنگاري 
شد. در گام بعد نقاشيها مستقيم بر روي ديوارها تصوير 
شدند و از دوره صفوي به بعد سنت نقاشي روي ديوار در 
ميان تصويرگران عامه فراگير شد. شمايلنگاران تصاوير 
معصومان و وقايع شهادت امام حسين(ع) و ياران و اهل 
بناهاي  ديوارهاي  روي  واسطه  بدون  را  کربال  در  بيتش 
عصر  در  سپس  کردند  نقاشي  زيارتگاهها  چون  مذهبي 
هنر  گرفت.  اوج  و  شد  فراگير  مذهبي  ديوارنگاري  قاجار 
نقاشان  توسط  و  شده  خارج  دربار  انحصار  از  نقاشي 
گسترش  آن ها  عقايد  با  مردم  توده  ميان  در  غيردرباري 
يافت و نقاشي مذهبي در قالب خيالينگاري ظهور وسيع 
عاميانه  نقاشي  دادور، ۱۳۹۷: ۹۰).  و  (نوروزي  کرد  پيدا 
در کل ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي عصر قاجار داراي 
متبرکه  بقاع  ديوارنگاره هاي  و  است  اصلي  ويژگي هاي 
مي باشد  اصلي  ويژگي هاي  اين  داراي  نيز  گيالن  استان 
متبرکه  بقاع  مذهبي  ديوارنگاره هاي  همچنين   .(۱ (جدول 
استان گيالن عصر قاجار داراي مشخصات و مختصات 
خاصي است که براي سهولت در خوانش به تفصيل آورده 
شده است (جدول ۴). در اين خصوص نيز ديوارنگاره هاي 
بقعه چهار پادشاهان(ع) در گيالن يکي از اين نمونه ها مي 

باشد (تصوير ۱ و ۲). 

عوامل ظهور مضامين مذهبي در ديوارنگاره هاي بناهاي 
مذهبي عصر قاجار

ديوارنگاره هاي  هنرمندان  اجتماعی  پايگاه  و  خاستگاه 
بناهاي مذهبي، مردمي بوده است. اين نقاشیها، تصاوير 
روايي است که با شخص مدفون در بقعه رابطه مستقيم 
شخص  اين  قهرمانی  و  دالوري  شرح  هدفش  و  ندارد 
نيست بلکه مربوط به جد بزرگوار آن شخص يعني امام 
حسين(ع) مي باشد و يا مربوط به وقايع نگاري ساير ائمه 
است ولي بيشتر وقايع روز عاشورا به ترسيم کشيده شده 
است. عواملي سبب ظهور مضامين مذهبي و غيرمذهبي 
در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي گشته است. ممکن است 
برخي از عوامل مضامين مذهبي، عوامل مضامين غيرمذهبي 
نيز باشند وليکن در اين پژوهش اهم عوامل ظهور مضامين 

مذهبي شرح داده مي شود (جدول ۲):

۱-نياز به فضاي معنوي 
  بناهاي مذهبي براي ابراز احساسات نقاشان عاميانه است، 
آنان که نام امام حسين(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) را همچون 
نياکان پرده گردان خود، در کوچه ها مي چرخانده، تعزيه برپا 
مي کردند يا همچون نقاشان قهوه خانه، براي قهوه خانه ها 
تصاويري در شأن امامان شيعه رسم مي کردند؛ وظيفه 
باطني خود مي دانستند فضاي معنوي ديگري آراسته نمايند؛ 
مردم به مکاني نياز داشته اند تا مأمني براي کساني باشد 
که دست از همه جا کشيده اند. آن ها بناهاي مذهبي مانند بقاع 
متبرکه را مکاني امن دانسته، تا حرف هايشان را بگويند و 
حاجت خود را طلب کنند. توسل۲ به انبيا و اوليا و فرزندان 
اين عزيزان خدا، در حوزه باورهاي مردم مؤمن جايگاه 
ويژه اي دارد. از عوامل اصلي تحول و گسترش آيين هاي 
عاشورا در ميان شيعيان، دوستي، شفاعت و طلب نجات 
است. ساختمان اين اماکن در هر گوشه از ايران، محل تجمع 
عاشقان آل اهللا است و از نظر آرايه ها و پيرايه ها در خور 
توجه مي باشد. آرايه تصوير مذهبي، مي تواند بهانه اي باشد 
تا مخاطب در خلوت خود، در اين فضاي معنوي به گفتگو با 
خداي خود و يا امام زاده بنشيند و از هر گونه تعلق رهايي 
يابد. ارتباط مردم با بناهاي مذهبي چون تکايا به ويژه در 
به  مذهبي  مناسبت هاي  و  اعياد  صفر،  و  محرم  ماه هاي 
خوبي درک مي شود. آن ها، اين مکان ها را محلي مناسب 
پناهگاهي  مي دانند؛  معنوي خود  نيازهاي  به  پاسخ  براي 
که با نقوش حاوي مضامين مذهبي اش در ايجاد فضاي 
روحاني و تلطيف شرايط روحي آنان مؤثر واقع مي شود 

(انصاري و ديگران، ۱۳۹۰: ۷۶).

۲-نياز به داشتن عنصر قهرمان مذهبي
نقاشي بناهاي مذهبي همانند نقاشي قهوه خانه اي، بر اثر نياز 
مبرم به نمايش و ستايش قهرمانان ملي و مذهبي پارسي 
پديد آمده و بازتاب تالش ملت ها جهت احياء و حفظ قهرمانان 
مذهبي و ملي و الهام از صحنه هاي دالوري هاي آن ها است 
(محمودي، ۱۳۸۷: ۸۳). مردم به عنصر قهرمان نياز داشته اند تا 
پناهگاي براي بي پناهان باشد، درماندگاني که دست از همه جا 
شسته اند. آن ها در مکان هاي امن مانند بقاع متبرکه، عقده دل 
گشوده و حرف هاي ناگفته را بيان مي کنند و خواهان حاجت 
هستند تا دردهايشان را شفا دهد. با ارايه تصوير مذهبي، 
مخاطب مي تواند در خلوت خود، در اين فضاي معنوي به 
گفتگو با شخصيت هاي تصاوير قهرمانان مذهبي چون امام 

حسين(ع) بنشيند و از هر گونه تعلق رها يابد. 

۳-تأکيد بر هويت مذهبي و فرهنگي
رابطة هنر و هويت در نظام هاي هنري امري مهم به نظر 
به  مي توان  هنري  آثار  در  مطالعه  و  تأمل  با  و  مي رسد 
شناخت هويت يک ملت دست يافت. معماري به عنوان يکي 
از هنرها، در تثبيت و تداوم هويت مذهبي، فرهنگي و ملي هر 

از شيوه هاي  Iconography.۱، يکي 
هنر تصويرگري در ايران شمايل نگاري 
يا تمثال سازي از چهره ها و زندگي 
واقعه هاي  در  ايراني  قهرمانان 
اسطوره اي، افسانه اي و تاريخي بوده 
است (بلوک باشي، ۱۳۸۰: ۴). مشوقان 
و پشتيبانان اين هنرمندان تصويرگر 
هم، توده مردم جامعه بوده اند که در 
فرهنگ آن ها مجموعه اي ازگرايش ها 
و باورهاي ملي و ديني- مذهبي نهفته 

بوده است (بلوک باشي، ۱۳۸۰: ۳).
۲. توسل حاجت خواستن از خداوند 
يا وسيله و شفيع قرار دادن پاکان و 
حضرت  جمله  از  معصوم(ع)  ائمه 
سيدالشهدا(ع) و فرندانش و شهداي 
کربالست. توسل ارتباط با معصومان 
به خاطر قرب مقام و  اولياءاهللا را  و 
آسان  متعال،  خداي  نزد  منزلتشان 
مي سازد؛ چرا که اين بزرگواران حق 
شفاعت دارند (عناصري، ۱۳۸۳: ۱۴۲).



سرزمين نقش ارزنده اي دارد و مي توان گفت در بسياري 
هر  مردم  هويت  حفظ  عنصر  شاخص ترين  موارد  از 
سرزمين است. يکي از ويژگي هاي مهم و بارز هنر مردمي 
نهاد  از  برآمده  و  بي واسطه  صريح،  بياني  که  است  آن 
دروني جامعه دارد و هويت مذهبي خود را حفظ مي کند. 
در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي نيز مي توان اين ويژگي 
را يافت. اين ديوارنگاره ها، به نمايش حماسه ها، رشادت ها 
و حق طلبي هايي مي پردازد که هم مظلوميت اهل بيت ما را 
نشان مي دهد و هم مردم را هم درد آن ها مي کند. مردم با 
ياد اهل بيت و مبارزات حق طلبانه شان، آن شور، عشق و 
حماسه را زنده نگه داشتند و بارور ساختند (شادقزويني، 

.(۱۳۵ :۱۳۹۳

۴.هم سويي با كاركرد بناهاي مذهبي
كاركرد اماكن مذهبي منحصر به برگزاري مراسم، مناسك 
انگيزه هاي  با  گسترده  اجتماعات  يا  و  مذهبي  و  ديني 
اجتماعي و سياسي مي باشد. عالوه بر اين موارد، مي توان 
باورهاي متداول و حتي  از عناصر و  آن را مجموعه اي 
پنهان شده در اليه هاي زيرين فكري و فرهنگي هر جامعه 
دانست. ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي با کارکرد مذهبي آن 
در ارتبط مستقيم است. برخي بناهاي مذهبي چون تكايا با 
هدف برپايي نمايش هاي آييني تعزيه، مراسم روضه خواني 

و سوگواري بر شهداي كربال و وقايع آن بنا گرديده اند. 

۵. دليل فرهنگي
نظام آموزش سنتي ايران در عصر قاجار را مي توان نظام 
مکتب خانه اي ناميد. فلسفه آموختن اين نظام بيشتر تربيت 
شاگردان و آموختن شرعيات ديني و مذهبي بود. تا زمان 
ناصرالدين شاه مدرسه به صورت امروزي وجود نداشت 
و تنها مکتب خانه بود که آموزش البته به صورت محدود 
به کودکان و نوجوانان مي داد (محمدي خشويي و غالمي، 
۱۳۹۷: ۱) در نتيجه عدم توانايي خواندن و نوشتن اکثر 
مردم در عصر قاجار سبب شد، عقايد مذهبي بر ديوار و 
سقف اماکن مذهبي به شکلي ساده و گويا ترسيم گردد و 
هنرمند، بر مبناي اعتقادات مردم و متناسب با ذائقه آن ها 

وقايع مختلف را مصور کند.

۶.باور به تبليغ و اشاعة مذهب تشيع
ارتباط بناهاي مذهبي و ديوارنگاره هاي آن با مفاهيم شيعي 
و آيين هاي جمعي مرتبط با مذهب شيعه موجب پر رنگ 
اجتماعي  حيات  تقويت  و  اماکن  اين  اجتماعي  نقش  شدن 
مفاهيم  از  يکي  به عنوان  عاشورا  است.  ميشده  شهر 
شيعي، تجلي باور شيعي است. اگر نهضت عاشورا نبود؛ 
شايد هرگز مذهب تشيع، کالم و تفکر شيعي نمي توانست 
به اين قوت تحقق اجتماعي پيدا کند (شادقزويني، ۱۳۹۳: 
۱۴۹). نقاش بر اين باور است که با زنده نگه داشتن وقايع 

مذهبي، عالوه بر حفظ و تداوم مذهب تشيع، مي تواند به 
ارزش هاي اخالقي و انساني متناسب دست بيابد. پديد آمدن 
ديوارنگاره هاي مذهبي ضمن آن که متناسب با فراواني تعدد 
اين اماکن است، حکايت از ارادت مردم اين مناطق به مکتب 
تشيع دارد. منشأ اين نگرش، به حضور سلسه هاي تشيع 
باز مي گردد. به عنوان مثال دو سلسله مهم تشيع۱ يعني 
علويان (سيزدهم/ هفتم) و مرعشيان در مازندران منشأ 

تشيع بودند.

۷-انگيزه فرافردي هنرمند 
عشق هنرمند به ائمه اطهار به ويژه امام حسين(ع) و حضرت 
مذهبي،  بناهاي  در  که  است  شده  موجب  ابوالفضل(ع) 
صحنه هاي حماسي با سوز و گداز مصور شوند، گويي 
نقاش خود در صحنه حادثه حضور داشته است. اين نگاه 
نقاش عاشورا)،  به  (ملقب  هنرمندانه، خاطره محمد مدبر 
نقاش مکتب خيالي نگاري را زنده مي کند که درباره خودش 
گفته بود: «من عمري در کربال زندگي کرده ام، اگرچه هرگز 
اما، من کرباليي هستم.  پايم به خاک داغ کربال نرسيده، 
من چون مسلم به کوفه رفته ام، دربدري کشيده ام، شالق 
نامردان را خورده ام. هنوز هفت سال بيشتر نداشتم که يتيم 
شده ام. در تعزيه تکيه دولت، نقش دو طفالن مسلم را بازي 
اگر نقاش  يتيمي و غريبي سر داده ام. من  کرده ام، فرياد 
عاشورا نباشم، اگر خون ناکسان را بر پهنه بوم نريزم، 
پس چه کسي به داد مظلوماني چون من خواهد رسيد؟» 

(سيف، ۱۳۶۹: ۴۳).

۸.نذر ديوارنگاره ها
گاهي بر روي ديوارنگاره ها، مجدد نقاشي ديگري صورت 
ديوارنگاره ها  بازتوليد  در  که  مواردي  از  يکي  مي گيرد. 
تأثيرگذار است، بازسازي اماکن مذهبي به ويژه بقاع متبرکه 
و نذر ديوارنگاره ها مي باشد که هر ساله قبل از ايام ماه 
به  نياز  که  ديوارنگاره هايي  و  مي شود  غبارروبي  محرم، 
بازپيرايي دارند تعمير مي گردند و فضاي خالي باقيمانده 
نذر  مردم  که  مي يابد  اختصاص  نقاشي هايي  به  ديوارها 
کرده اند. اين مراسم و آئينها که ريشه در اعتقادات مذهبي 
و فرهنگ مردم به ويژه منطقه گيالن دارد، تا زماني که در 
زندگي مردم جاري باشد باز توليد اين آثار به عنوان يکي 
از صور مختلف واقعه کربال تداوم خواهد داشت (اخويان، 

۱۳۹۶: ۸۰ و ۸۱).

۹.توجه به برخي باورهاي عاميانه مذهبي
نقاش بناهاي مذهبي به دور از هر تکلفي، باورهاي مذهبي 
مردم را در قالب تصوير ارايه مي دهد و معادل تصويري 
واژه هاي مقدس نظير عاشورا، حضرت ابوالفضل(ع)، شهداي 
کربال و غيره را صادقانه نقش مي زند تا اخالص خود را 
روايتگري  انگيزه اش  نمايد.  اثبات  بزرگواران  آن  راه  در 

مضامين  ظهور  عوامل  شناسايي 
آن  اهميت  مؤلفه هاي  و  مذهبي 
در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي 
عصر قاجار (مطالعه موردي: بقاع 

متبرکه استان گيالن)  /٢٥-٤٧

١.حکومت علويان که اندک اندک در 
مازندران پا گرفت و در بين مردم از 
محبوبيت شايان برخوردار گرديد، عليه 
دست نشاندگان خلفا قيام کرده و گروه 
بسياري از مردم به دليل حق طلبي سادات 
و اين که علويان از خاندان پيامبر(ص) 
بودند با آن همگام شدند تا آن جا که 
حدود يکصد سال سادات علوي در 
مازندران بالمنازعه حکم راندند. پس 
از علويان، حضور سلسله مرعشيان 
(چهاردهم/ هشتم) به رهبري قوام الدين 
مرعشي (ميربزرگ) از شهر آمل، در 
تثبيت مذهب تشيع بسيار بارز است و 
اين روند تا اوايل عصر قاجار تداوم يافت 

(انصاري و ديگران، ١٣٩٠: ٧٥).



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۳۳

فصلنامة علمي نگره

براي  اين رو  از  است.  مذهبي  عاميانه  اعتقادات  و  باورها 
تأثيرگذاري عميق بر مردم، به ترکيب هاي ابتکاري بدون 
اجراي قواعد پرسپکتيو و بعدنمايي روي مي آورد. نقاش 
باورهاي عاميانه چون رستاخيز و جهان پس  به برخي 
از مرگ (داوري هاي روز قيامت) مانند ترسيم «عبور از 
پل صراط» (تصوير ۳۳) و نقوش فرشته ها توجه نشان 
داده است. نقش فرشتگان در ارايه برخي از وظايف الهي 
که هشداردهنده و گاه بشارت و رحمت براي انسان است. 
مانند ترسيم «فرشته بالدار» (تصوير ۸). يکي از باورهاي 
رايج بين مردم، ترس از «چشم زخم۱ » است که گاهي از 
عناصر تصويري مربوط به آن که عالوه بر جنبه اعتقادي، 
به گونه اي تزيين نيز تبديل شده است، استفاده مي کردند. 
زخم،  چشم  نقشمايه  طراحي  شيوه  در  عاميانه  نقاشان 
مفهوم چکيده نگاري و انتزاعي را متناسب با فضاي هر بناي 
همواره  طلسم گونه،  تصاوير  اين  کرده اند.  تجربه  مذهبي 
ذهني هستند و هيچ گونه گرايش به طبيعت گرايي ندارند اما 
جنبه روايتگري دارند. در عين حال، جايگزين تصور مردم 
و بخشي از باورها و فرهنگ شفاهي آنان است (اعظم زاده، 

.(۲۰۶ :۱۳۹۱

جهان  در  هنرمند  فردي  اعمال  انعکاس  به  باور   -۱۰
آخرت

انگيزه فردي هنرمند، موجب شد به اين بخش از باورهاي 
مذهبي مردم ارزش قائل شود. از اين رو بناهاي مذهبي مانند 
بقاع متبرکه و تکايا را مملو از مضامين مذهبي و عاشورايي 
مي کند تا از اجر اخروي بهره مند گردد و گناهانش بخشيده 
شود. زندگي و عمل آدمي بر اساس بينش و رويکرد او به 
عالم شکل مي گيرد. بر همين اساس، مهم ترين وظيفه انسان، 
انديشيدن و تأمل به معناي حقيقي کلمه است که به اساس 
و بنياد عالم معطوف مي گردد. براي خوب زيستن بايد اهل 
تفکر شد. تأمل در معناي حقيقي مرگ۲  و خيال۳ ما را به 
عدم جدايي آن ها رهنمون مي گردد. چنين رويکردي به مرگ 

و خيال (نيروي ملکوتي)، مي تواند در عرصه هاي مختلف، 
از جمله علوم، هنر، اخالق و از همه مهم تر، زيستن يا به 
عبارتي هنرمندانه زيستن هدايتگر آدمي باشد (پيراوي ونک، 

.(۱۲۶ :۱۳۸۸

۱۱- توجه به نقوش و موضوعات مذهبي- نمادين
در راستاي مضامين مذهبي، هنرمندان عاميانه در طراحي 
برخي نقوش کوشيده اند، بر جنبه نمادگرايي آن ها تأکيد 
نمايند. نقوش عاميانه ضمن آن که معادل تصويري خوبي 
براي انتقال مفاهيم معنوي هستند همواره با اثرپذيري از 
تلفيق ذهنيت و عينيت مرسوم آن زمان، بياني نمادين نيز 
يافته اند. برخي از مضامين مانند حوادث عاشورا و تصوير 
شير و خورشيد عالوه بر بيان نمادين، جنبه واقع گرايانه 
خود را نيز حفظ کرده اند. در برخي صحنه ها، تصاويري 
از شير و خورشيد، طاووس، اسب و حوض کوثر مشاهده 
مي شوند، نقوشي که پيشينه تاريخي آنها در منسوجات، 
صنايع دستي و نقوش برجسته ايران باستان قابل مالحظه 
است. اين نقوش عالوه بر جنبه روايت گري، جنبه نمادين 
خاصي داشته اند، اما پس از دوره اسالمي منجر به خلق 

مفاهيم نويني، مطابق با آيين روزگار خويش شده اند. 
تزيين  در  که  است  «طاووس»  نقش  آن،  بارز  نمونه 
اماکن مذهبي نماد مرغ بهشتي و ازدياد نعمت ها بوده است. 
همچنين اين نقش بر فراز درب ورودي مساجد، هم زمان 
شيطان را دفع و مؤمنان را استقبال مي کند (انصاري و 
ديگران، ۱۳۹۰: ۸۵). نمونه اين طرح نمادين در «بقعه آقا سيد 
محمد» يافت مي شود (تصوير ۳). نقش شير نيز در برخي 
اماکن مذهبي از جمله اين موارد است. اين نقش در گذر 
زمان، داراي مفاهيمي مثل نگهباني، محافظت، قدرت و گرما 
بوده است. «نام امام علي(ع) در ميان مسلمانان خصوصًا 
شيعيان هميشه با عظمت و توجه خاصي همراه بوده است 
اشعار بسياري از شاعران و آثار هنرمندان خود گواه اين 
مدعا مي باشد. اين اشارات گاه به صورت اسم علي(ع) و 

تصوير ٤. نقش شير و خورشيد، بقعه آقا سيد محمد(ع) تصوير ٣. نقش طاووس، بقعه آقا سيد محمد(ع)

توجه به نقوش و موضوعات مذهبي- نمادين، روستاي باال محله گيلده، آستانه اشرفيه، گيالن. مأخذ: يوزباشي، ١٣٩٩

١. توجه اقوام ايراني به چشم زخم 
(شورچشمي) و باور و اعتقاد به 
که  است  بوده  عميق  آن چنان  آن، 
گاه شالوده زندگي خود را بر اين 
بنياد قرار مي دادند. شايد اين نوع 
نگرش در برخي مناطق روستايي 
بارز  بيشتر  مازندران  مانند  ايران 
نهفته  قدرت  به  که  آنجا  از  است. 
در طبيعت و اشيا معتقد بودند، از 
مهرهاي  از  (استفاده  اشيا  برخي 
رنگين، اسپند باالي گهواره کودک 
اهللا  ِبسِم  يا  آيإالکرسي  نوشتن  يا 
خانه ها)  ورودي  سردر  باالي 
به عنوان طلسم بر سر در خانه ها، 
زمين کشاورزي و بناهاي مذهبي 
استفاده مي کردند. بديهي است که 
و  ساده  امري  زخم،  چشم  مقوله 
با  پيوند عميقي  بلکه  فردي نيست 
روستاييان  به ويژه  مردم  اعتقاد 

دارد (اعظم زاده، ١٣٩١: ٢٠٢).
اساس  بر  که  گذاري  يا  ٢.برزخ 
سوي  به  رو  که  جوهري  حرکت 
دارد  زيبايي  و  حقيقت  و  کمال 

(پيراوي ونک، ١٣٨٨: ١٢٦).
٣.  مرتبه واسط يا برزخي که کمال 
مرتبه محسوس است و دريچه اي 
نه  خيال  معقول.  حقايق  سوي  به 
مرغ  که  ناسوت،  علم  به  متعلق 
جايي  اين  نه  و  است  ملکوت  باغ 
(دار  آنجا  اش  حقيقي  سراي  که 
آخرت) است (پيراوي ونک، ١٣٨٨: 

.(١٢٦



گاهي در قالب نمادين شير ياد شده است. به طور مثال 
ناصرخسرو در ديوانش چنين مي سرايد: بهار دل دوستار 
علي/ هميشه پر است از نگار علي». (خزايي،۱۳۸۰: ۳۷) «در 
فرهنگ دوران اسالمي ايران، شير مقام خاصي پيدا کرد و 
در برخي از روايات مذهبي همدم بعضي از امامان گرديد. 
به طوري که هنوز هم در برخي مراسم عزاداري عاشورا 
مردي در پوست شير مي رود و به ياد شيري که در ميدان 
مي شود»  حمل  بود  آمده  حسين(ع)  امام  کمک  به  کربال 
(بهروزي، ۱۳۹۰، ۱۰۳). همچنين شير در حالي که به اشارة 
امام حسين(ع) از دريدن سلطان قيس صرف نظر کرده و به 
نشانه کرنش سر به دامان و پاي امام مي سايد، نشان داده 
شده است (تصوير ۱۵). پس از اسالم نقش شير با نقش مايه 
نايل  به خلق مفهوم جديدتري  و  پيوند خورده  خورشيد 
آمده است. اين مفهوم جديد درون مايه مذهبي داشته است 
(انصاري و ديگران، ۱۳۹۰: ۸۴). نماد شير روي پرچم هاي 
حاکمان ايران از دوره غزنوي و سلجوقي ادامه داشت تا 
در عهد فتحعلي شاه قاجار، دو پرچم يکي به نشان شمشير 
ذوالفقار حضرت علي(ع) و ديگري نشان شير و خورشيد، 
به رسميت شناخته مي شد. در زمان محمدشاه قاجار اين 
دو پرچم ادغام شده و شمشير بر دستان شير قرار گرفته 
و به يک نماد واحد تبديل گرديد. در زمان پهلوي با قرار 
دادن تاج شاهي بر سر شير اين نماد به يک نشان کامًال 
نماد  به عنوان  نقش  اين  تبديل گشت.  درباري  و  سلطنتي 
شيعه در امام زاده ها و مراکز شيعي و در دوره هاي بعدي 
در حکومت شيعيان مورد استفاده قرار گرفته است. نقش 
خورشيد به عنوان نماد پيامبر اسالم(ع) و شير به عنوان 
نماد حضرت علي(ع) منظور شده است (خزايي، ۱۳۸۱: ۵۵ و 
۵۷). نمونه آن در برخي بناهاي مذهبي نظير بقعه «آقا سيد 
محمد»روستاي گيلده باال آستانه اشرفيه ديده شده است 

(تصوير ۴). 

و  قرآني  داستان هاي  از  برخاسته  ۱۲.پيام رساني 
روايات

استفاده دقيق و عالمانه هنرمندان از آيات، روايات و مضامين 
نبايدهاي  بايدها و  ديني در ديوارنگاره ها و حتي رعايت 
از  آگاهي عمومي  ميزان  بر  آثار، همگي  شرعي در خلق 
مباني و آموزه  هاي ديني حكايت مي كند (الويري و قرائتي، 
۱۳۹۲: ۵) و در انتقال سريع مفاهيم مؤثر واقع مي شود. 
قرآن داراي زباني است تا که براي همة طبقات صرف نظر 
از ويژگي هاي فردي، اجتماعي، فرهنگي و ...، قابل فهم و 
درک باشد. از اين رو، در مسائل اجتماعي و آموزش هاي 
اخالقي، غالبا از طرح َمَثل ها و نقل قصه ها استفاده کرده 
سرگذشت هايي  قرآن،  آيات  اکثر  در  وفور  به  که  است؛ 
عبرت آموز وارد شده است. همين امر سبب عالقة مردم به 
قرآن در طول تاريخ گشته است. «عبرت» به معني گذشتن، 
و از ريشة «عبر» است. در واقع يکي از اهداف قرآن، تربيت 

الهي انسان ها به واسطة مشاهدة حوادث روزگار و تأمل بر 
اين حوادث و نيز تحوالت تاريخي مي باشد، تا که انسان از 

آن ها پند بگيرد (مولوي و خليلي، ۱۳۹۴: ۸۴-۸۳).

۱۳.  پندآموزي و عبرت از حوادث زندگي ائمه اطهار
ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي همچون صحنه هاي نمايش 
يک فيلم، قادر بود واقعة کربال را با رشادت هايش براي 
مردم تصوير کند. مردم عوام بدون آنکه به متون «مقتل» 
مراجعه کنند، با ديدن اين تصاوير، واقعه حماسي عاشورا 
نگاره ها،  اين  قهرمانان  مي کردند.  ثبت  خود  ذهن  در  را 
با  بودند که  ايثار و بزرگ مردي و صالبت  اسطوره هاي 
رشادت هايشان بر حقانيت راهشان تأکيد مي کردند. وجود 
مردم، با اين رشادت ها عجين مي شد. بي شک اگر در گذشته 
همه مردم با حسي مشترک و هدفي واحد براي حفظ حريم 
عقايد شيعي خود و بيان رشادت ها و رادمردي هاي اهل بيت 
در واقعه کربال و انتقال آن به نسل هاي پس از خود، به بيان 
اين باورها در قالب تصاوير ديوارنگاره هاي اماکن مذهبي 
اعتقادي،  ويژگي  همين  واسطه  به  نيز  امروزه  پرداختند، 
مي توان نوعي حمايت مردم را در ارتباط با حفظ حرمت 

اين اماکن شاهد بود (شادقزويني، ۱۳۹۳: ۱۴۰ و ۱۴۹). 

۱۴.  شوکت نمايي سلطنت حاکمان
کوشش شاهان قاجار براي اتحاد شيعيان و ادعاي رهبري 
جامعه شيعه با پشتيباني از مراسم و فعاليتهاي مذهبي و 
احداث و مرمت اين بناهاي مذهبي سبب رشد نقاشي مذهبي 
گرديد. اصوًال ديوارنگاري از ابزارهاي اصلي هر حکومتي 
براي شکوه بخشي به حکومت خود و به رخ کشيدن اقتدار 
سياسي اش بود. قاجارها هم با بهره گيري از اين وسيله 
تبليغي به شوکت نمايي سلطنت خويش پرداختند و آن را 
وسيله اي براي تنفيذ قدرت خود در ميان رقباي داخلي و 
خارجي دانستند (آژند، ۱۳۸۵: ۳۴). در اين عصر مضامين 
مذهبي در ديوارنگاره ها، از تعداد و اهميت بيشتري نسبت به 
ديوارنگاره هاي درباري برخوردار است که علت آن را بايد 
در تالش شاهان قاجاريه براي توجيه و تأکيد سلطنت خود، 
به واسطه حمايت از مراسم و فعاليت هاي مذهبي همسو 
با اعتقادات و گرايش هاي مذهبي مردم جست (اصغرپور 
مناطق چون  اين عصر، برخي  در  سارويي، ۱۳۹۲: ۹۷). 
و حکومتي شده  محلي  منازعات  درگير  گرچه  مازندران 
بودند، اما به دليل پافشاري مردم و ترس حاکمان، ساخت 
و ترسيم نقاشي در بناهاي مذهبي از جمله تکايا و بقاع 
يافت.  رواج  به ويژه روستاها  و  اغلب شهرها  در  متبرکه 
حاکمان قاجار نه تنها از ساخت اين بناها جلوگيري نکردند 
بلکه براي کسب محبوبيت و توجه اذهان عمومي، به مراسم 
مذهبي و به ويژه آيين سوگواري ماه محرم توسل جستند و 
از همين رو تعزيه به اوج هنري خود رسيد و ساخت بناهاي 

مذهبي رونق يافت.

مضامين  ظهور  عوامل  شناسايي 
آن  اهميت  مؤلفه هاي  و  مذهبي 
در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي 
عصر قاجار (مطالعه موردي: بقاع 

متبرکه استان گيالن)  /٢٥-٤٧



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۳۵

فصلنامة علمي نگره

جدول ٣. مضامين و محتوا مذهبي در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي عصر قاجار (نمونه موردي تصاوير: استان گيالن). مأخذ: 
نگارندگان

عنوان مضامين
مضامين

محتوا و شماره نمونه تصاوير

باورهاي 
عاميانه

رستاخيز و 
جهان پس از 

مرگ 

عبور از پل صراط (۳۳)؛ گناهکاران در جهنم؛ اژدها در چهره موجودي دوزخي (به عنوان 
يک فرشته عذاب خداوند)

فرشته باران (۴)؛ فرشته بالدار؛ فرشته با ترازوي اعمال؛ فرشته با گزارش اعمالفرشته ها

وقايع 
نگاري

 تاريخ 
ائمه

رزم

بر بالين 
شهادت

غمخواري امام حسين(ع) بر بالين حضرت علي اکبر(ع) (۱۴)؛ قتلگاه و جدا 
شدن سر امام حسين(ع) توسط شمر؛ شهادت حضرت علي اصغر(ع) توسط 
حرمله؛ شهادت امام حسين(ع) و يارانش؛ وقايع روز عاشورا؛ کفار بر پيکر 

شهدا؛ امام سجاد(ع) و خيمگاه 

غل و زنجير 
و انتقام

امام موسي کاظم(ع) در غل و زنجير (۳۰)؛ دارالنتقام مختار ثقفي (۹ و ۲۱)؛ 
امام سجاد(ع) در غل و زنجير همگام با اهل بيت

به ميدان 
جنگ رفتن

امام  رفتن  ميدان  به  ۳۱)؛  و   ۲۷  ،۲۲  ،۱۶) امام حسين(ع)  رفتن  ميدان  به 
ميدان  به  (۲۹)؛  علي اکبر(ع)  حضرت  رفتن  ميدان  به  ۱۱)؛  و   ۵) حسين(ع) 
شيث؛  بن  شارق  با  علي اکبر(ع)  پيکار  (۲۸)؛  ابوالفضل(ع)  حضرت  رفتن 
سربازان و ياران امام به صف و شمشير به دست؛ سربازان دشمن به 

صف ايستادن
در حال 

جنگ
بن  مارد  با  ابوالفضل(ع)  نبرد حضرت  (۱۲)؛  با دشمنان  علي اکبر(ع)  پيکار 
ُسديف (۲۰)؛ رزم حضرت قاسم(ع) با پسر ازرق شامي (۱۷)؛ جنگ مسلم با 
کوفيان (۶، ۱۳ و ۱۹)؛ پيکار عابس بن شيب در روز عاشورا (۱۰)؛ سلطان 

قيس رومي در حال نبرد با امام حسين

اعزام اسرا 
و سر شهدا 

بر نيزه

اعزام اسراي اهل بيت به شام توسط سربازان (۷ و ۳۲) دشمن و سر امام 
حسين(ع) باالي نيزه

گرفتن مشک آب توسط حضرت عباسساير

حجله بزم
عروس

حضرت قاسم در جوار همسرش فاطمه در حجله (۳۵)

سر بريده امام حسين(ع) و شهدا در مجلس ضيافت يزيدضيافت

شمايل ها
تمثال پيامبر(ص)؛ پنج تن(ع)؛ امام علي(ع) در جوار حسنين(ع) و انصار؛ امام علي(ع) در جوار همنشيني ائمه

حسنين(ع)؛ پيامبر(ص) در جوار حسنين(ع) و انصار؛ سيماي اولياي دين (۲۳)
ام ليالزنان

داستان

پيامبر(ص) سوار بر براق (معراج پيامبر) (۲۵)؛ ذبح حضرت اسماعيل(ع) (۲۶)قرآني

روايات

امام  امام رضا(ع) به عنوان ضامن آهو (۲۴)؛  با براق؛  شير در صحنه معراج پيامبر(ص) 
علي(ع) در گهواره اي در حال دريدن اژدهايي به نام حي به عنوان پهلوان اژدهاُکش (۳۴)؛ 
حضرت فاطمه(س) و نو عروسي قريش (۱۸)؛ مدد خواستن سلطان قيس از امام حسين(ع) 
(۱۵)؛ کرنش شيرهاي بخت النصر براي دريدن دانيال نبي(ص) در برابرش؛ مسموم شدن 
امام  به  آب  تقديم  حال  در  کابلي  درويش  هارون الرشيد؛  توسط  کاظم(ع)  موسي  امام 

حسين(ع)؛ صف اجنه براي کمک به امام حسين(ع)
شير در حال اشارة به امام حسين(ع) از دريدن سلطان قيس صرف نظر کرده (۵)؛ شير در نماديننمادين

جوار امام علي(ع) و حسنين(ع)؛ شير بر پيکر شهدا 



۱۵-تأثير متون ادبي- مذهبي مکتوب
بوم  و  مرز  اين  ادبيات  در  مي توان  را  داليل  از  يکي 
جست وجو کرد چرا که گسترش و عموميت يافتن متون 
روايات  پديده  منثور،  و  منظوم  ادبي-مذهبي  مضامين  و 
تصويري را نيز به دنبال داشته است. در اين ديوارنگاره ها 
کتاب  چون  مذهبي)  (عرفاني-  حماسي  ادبيات  تأثير 
«خاوران نامه۱» مشاهده شده است. بسياري از کتاب هاي 
منبع براي شکل گيري ديوارنگاره هايي با نقاشي خيالي نگاري، 
امام  بر  وارده  مصائب  تذکر  بوده اند.  مقتل۲»  «کتاب هاي 
حسين(ع) به نظم و نثر موجب ايجاد آثار بسياري گرديد که 
هنرمندان در ديوارنگاره ها از آن استفاده کردند. بيشتر آن 
روضه خواني و ذکر وقايع حزن انگير کربال است، قديمي ترين 
نام  الشهدا»  «روضة  سنخ،  اين  از  کتاب  معروف ترين  و 
داشته که تأليف «حسين واعظ کاشفي» است. سابقه قرائت 
اين کتاب را روضه خواني مي گفته اند. بعدها اين اصطالح بر 
خواندن کتب ديگر از قبيل «طوفان البکاء» يا «اسرار الشهادؤ» 

نيز اطالق شده است (چليپا، ۱۳۹۰: ۱۲۳- ۱۲۵).

۱۶-تأثير تعزيه خواني، روايت راويان و نقل نقاالن
مضامين ادبيات نمايشي آن طور که در اروپا بوده، در ايران 
رايج نبوده است ولي نمي توان گفت هيچ گونه جلوه نمايشي 
نمايش  ديني،  مراسم  است.  نداشته  وجود  ما  کشور  در 
روحوضي، تعزيه، روضه خواني، نقالي، مغ کشان، خطابه 
و غيره هر يک نوعي نمايش به معني عام آن بوده است. 
بنابراين اگر در ايران ادبيات نمايشي نبوده، الاقل عناصر 
و اجزاي آن بوده است زيرا نمايش از عناصر و اجزايي 
تشکيل مي شود از قبيل: ادبيات و داستان، سخنوري، حرکت 
دست و سروگردن و چشم و ابرو، موسيقي، صحنه سازي 
و شعرخواني (اعظم زاده، ۱۳۹۱: ۱۲۷). قاجارها از تعزيه به 
عنوان نمايش ايراني در مقابل تئاتر غربي حمايت کردند در 
نتيجه تعزيه، روايت راويان و نقل نقاالن در پيدايش نقاشي 
مذهبي عصر قاجار مؤثر بوده است. نقاش، موضوعات 
را مطابق با شرحي که از زبان نقال، تعزيه خوان، مداح و 
روضه خوان مي شنيد و همان گونه که در ذهن مردم کوچه 
و بازار وجود داشت به تصوير مي کشيد (پاکباز، ۱۳۷۹: 
۲۰۱) به طور مثال در منطقه مازندران گونه اي از نمايش 
نظير اميري خواني۳  و نمايش تعزيه داشته و داريم. برخي 
نشان  مازندران  و  ايران  تکاياي  از  مانده  به جا  تصاوير 
مي دهند که ماه محرم، مردم در اين مکان تجمع کرده و 
در انتظار نمايش تعزيه هستند. البته شکل ظاهري اين گونه 
مراسم در تکايا تصويرسازي نشده است، اما گاهي جلوه هاي 
ويژه از حرکت نمايشي ديده مي شود که نمونه هاي آن را در 
تکيه روستاي کبرياکال (بابل) مشاهده مي شود (اعظم زاده، 
۱۳۹۱: ۱۲۷). يعني آنچه نقاش در ديوارنگاره هاي بناهاي 
مذهبي تصوير كرده است، انعكاسي از پديده هاي اجتماعي 
بوده كه در تعزيه ها اجرا مي شده است. بدين معنا كه مردم 

تكايا گرد  برگزاري مراسم محرم در حسينيه ها و  براي 
هم مي آمدند، نقاشي ها را به عنوان زمينة روضه خواني، 
تعزيه  نمايش  از  انعكاسي  مثابة  به  واقع  در  و  سينه زني 
به كار مي بردند. بنابراين صحنه هاي دراماتيک تعزيه به 
صورت مجزا و يا مجموعه اي از داستان ها بر ديوارها به 
تصوير كشيده مي شد و اين گامي بود به سوي پذيرش 
نقاشي ها در نزد عموم كه در آن ها روايت تعزيه ها نقشي 
اساسي داشت. اين نقاشي ها در نمايش هاي تعزيه اي بازتاب 
مستمري از اجراي تعزيه محسوب مي شدند. در حقيقت 
نقاشي هاي قاجاري واقعة كربال، تبديل تعزيه ها به هنرهاي 
تجسمي است تا تأثير آن بر ذهن مخاطب فزوني يافت (فلور 

و ديگران، ۱۳۸۱: ۸۳ و ۸۶).

۱۷. بهره گيري نقاشان از کتاب هاي مصور چاپ سنگي 
رواج چاپ سنگي و بهره گيري نقاشان عاميانه عصر قاجار 
از اين فن، از ديگر علل شکل گيري نقوش در بناهاي مذهبي 
مي باشد. «بي ترديد با چاپ سنگي، عرصه جديدي به وجود 
آمده است. چنين تصاويري در اغلب کتاب هاي چاپ سنگي، 
فراوان يافت مي شود و متون قصه، تعزيه و غيره را شامل 
مي گردد و تأثير چنين شيوه اي را در برخي ديوارنگاره ها 

مشاهده مي شود (ستاري، ۱۳۸۲: ۴۷).

۱۸- تأثير قلمرو جغرافيايي
تجلي مضامين و موضوعات شيعي در همه ديوارنگاره هاي 
شهرهاي مختلف عصر قاجار يکسان نبوده، بنا به ماهيت 
و ويژگيهاي اقليمي آن شهر، خاستگاه و بستر مناسب تري 
پناه  چون  عواملي  بوده اند.  مضامين  اين گونه  تجلي  براي 
و  (گيالن  کوهستاني  مناطق  به  پيامبر  خاندان  آوردن 
مازندران) از شر خلفاي بغداد (حريم امن بنا) و حضور 
علويان زيدي و تشکيل حکومت آن ها در سال ٢٥٠ ق (گيالن 
و مازندران) در انعکاس مضامين مذهبي مؤثر واقع بوده اند. 
برخي شهرهايي چون کرمانشاه بر سر راه زيارتي کربال 
و نجف قرار گرفته اند. زوار قبل از آنکه به مقصد زيارت 
خود برسند، بر سر راه آن ها اماکن مذهبي قرار داده اند تا 
نمازهاي يوميه خود را در اين فضاهاي مقدس به جا آورده و 
همچنين آمادگي معنوي براي زيارت داشته باشند، در نتيجه 
اين ديوارنگاره ها را آراسته به مضامين مذهبي کرده اند تا 

در بارگاه پاکان جهان حضوري مشتاقانه پيدا کنند.

مضامين مذهبي ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي عصر 
قاجار (نمونه موردي: استان گيالن)

برد  پي  مي توان  قاجار  ديوارنگاره هاي عصر  بررسي  با 
که هر کدام از اين آثار داراي مضامين و مفاهيمي خاص 
هستند. ديوارنگاره هاي عصر قاجار مضامين متعددي را 
شامل مي شوند که عمدتًا به دو گروه مذهبي و غيرمذهبي 
تقسيم مي گردند. چند مضمون غيرمذهبي بر آن سيطره 

مضامين  ظهور  عوامل  شناسايي 
آن  اهميت  مؤلفه هاي  و  مذهبي 
در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي 
عصر قاجار (مطالعه موردي: بقاع 

متبرکه استان گيالن)  /٢٥-٤٧

مثنوي  يک  ١.«خاوران نامه 
حماسي است که در آن افسانه ها 
و داستان هاي خيالي از سفرها و 
حضرت  دالوري هاي  و  جنگ ها 
و  اشتر  مالک  يارانش  و  علي(ع) 
ابوالمجحن در سرزمين خاوران و 
پادشاه خاور زمين  قباد،  با  جنگ 
و جنگ با ديو و اژدها و امثال اين 
به نظم کشيده شده است»  وقايع 

(کي کاوسي، ١٣٨٠: ٩٨).
عنوان  تحت  کتاب ها  ٢.اولين 
کساني  توسط  «مقتل الحسين» 
طبري،  بالذري،  مخنف،  ابو  چون 
خوارزمي  موفي،  اعثم  بن  احمد 
قران  حدود  تا  طبراني  امام  و 
چهارم هجري قمري نگاشته شده 
است . اين کتاب ها مهم ترين منابع 
(چليپا،  بودند  عاشورا  تاريخي 

.(١٣٩٠: ١٤٩
٣.اميري خواني بخشي از شعرخواني 
مازني ها محسوب مي شود. اميري  
اهل  مكتب  دلباختگان  اين  خوانان 
فتوت،  بارقه ي  از  الهام  با  بيت(ع) 
ابر  اوصاف  راوي  جوانمردي، 
مرد تاريخ موالي متقيان علي(ع) و 
فرزندان پاك و معصوم آن حضرت 
هستند. قرن هاست كه اميري خواني 
امير  از  تأسي  به  اميري سرايي  يا 
و  بنام  شعراي  از  پازواري  «امير 
مازندران  در  تبري سرا»  بزرگ 
از  بسياري  مردم  و  دارد  رواج 
ضرب المثل ها و يا اشعار محلي را 
در مراسم عروسي و عزا از ديوان 
«كنزاالسرار» امير، انتخاب مي كنند 
مازندران،  شبستان  (خبرگزاري 

١٣٩٤: شناسه خبر ٤٦٨١٥١).



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۳۷

فصلنامة علمي نگره

تصوير شماره ۸تصوير شماره ۷تصوير شماره ۶تصوير شماره ۵

مأخذ: (ميرزايي مهر، ۱۳۸۶: 
(۳۸

مأخذ: (همان: ۳۹)مأخذ: (همان: ۳۸)مأخذ: (همان: ۸۲)

فرشته باراناعزام اسراي اهل بيت به شامجنگ مسلم بن عقيل با کوفيانبه ميدان رفتن امام حسين(ع)

بقعه سيد امير کيا(ع) (سيد داور کيا): استان گيالن، شهرستان 
الهيجان، بخش رودبنه، شهر الهيجان، دهستان رودبنه، روستاي صداپشته

تصوير شماره ۱۲تصوير شماره ۱۱تصوير شماره ۱۰تصوير شماره ۹

۱۳۹۸: مأخذ: (همان،: ۸۲)مأخذ: (همان: ۴۱) ديگران،  و  (رئوف  مأخذ: 
(۱۰۵

مأخذ: (ميرزايي مهر، ۱۳۸۶: 
(۴۱

پيکار عابس بن شيب در روز دارالنتقام مختار ثقفي
عاشورا

پيکار علي اکبر(ع) با دشمنانبه ميدان رفتن امام حسين(ع)

بقعه آقا پير مال شمس الدين(ع): استان گيالن، شهرستان الهيجان، بخش مرکزي، 
شهر الهيجان، روستاي الشيدان حکومتي

تصوير شماره ۱۵تصوير شماره ۱۴تصوير شماره ۱۳

مأخذ: (همان: ۸۳)مأخذ: (همان: ۴۵)مأخذ: (همان: ۳۶)

امام حسين(ع) بر بالين علي اکبر(ع)پيکار مسلم بن عقيل با کوفيان
قبل از شهادت

مدد خواستن سلطان قيس 
از امام حسين(ع)

بقعه آقا مير شهيد(ع) (آقا امير شهيد(ع)/ آقا سيد احمد(ع)): 
استان گيالن، شهرستان الهيجان، بخش مرکزي،  دهستان 

بازکياگوراب،
روستاي مالگوراب، خيابان امير شهيد، ابتدا خيابان موالنا

امام زاده باباولي(ع) (قادر 
پيغمبر(ع)): استان گيالن، 

شهرستان سياهکل، بخش 
ديلمان، دهستان ديلمان، روستاي 

باباولي

بقعه آقا سيد ابراهيم(ع): 
استان گيالن، شهرستان 

املش، بخش رانکوه، دهستان 
کجيد، روستاي باباجان دره

جدول ٤. مشخصات ديوارنگاره هاي مذهبي بقاع متبرکه استان گيالن عصر قاجار. مأخذ: نگارندگان



تصوير شماره ۱۹تصوير شماره ۱۸تصوير شماره ۱۷تصوير شماره ۱۶

مأخذ: (اخويان، ۱۳۹۶: 
(۷۴

مأخذ:(رئوف و ديگران، مأخذ: (همان: ۷۴)
(۱۰۵ :۱۳۹۸

مأخذ: (ميرزايي مهر، 
(۲۹ :۱۳۸۶

به ميدان رفتن امام 
حسين (ع)

رزم حضرت قاسم(ع)
 با پسر ازرق شامي

حضرت فاطمه(س) و
 نو عروسي قريش

جنگ مسلم با کوفيان

بقعه آقا سيد ابراهيم(ع): استان گيالن، شهرستان املش، بخش رانکوه، 
دهستان کجيد، روستاي باباجان دره

تصوير شماره ۲۳تصوير شماره ۲۲تصوير شماره ۲۱تصوير شماره ۲۰

مأخذ: (همان: ۳۵)مأخذ، ميرزايی مهر، ۴۴مأخذ: آرشيو يوزباشی، ۱۳۹۹مأخذ: (همان: ۸۰)
نبرد حضرت ابوالفضل(ع)

با مارد بن ُسديف
داراالنتقام مختار 

ثقفي
به ميدان رفتن امام 

حسين(ع)
سيماي اولياي دين

بقعه آقا سيد حسين(ع):
استان گيالن، شهرستان لنگرود، بخش مرکزي، شهر لنگرود،

 فشکالي محله، شمال بازار لنگرود

امام زادگان دوازده تن 
(ع) (امام زاده سيد علي 

کيا(ع)): استان گيالن، 
شهرستان لنگرود، بخش 
کومله، دهستان درياسر، 

روستاي مالط رانکوه

تصوير شماره ۲۷تصوير شماره ۲۶تصوير شماره ۲۵تصوير شماره ۲۴

مأخذ: (آرشيو يوزباشي، 
(۱۳۹۸

مأخذ: (ميرزايي مهر،مأخذ: (همان)
(۴۰ :۱۳۸۶ 

مأخذ: (همان: ۳۲)

شفاعت (امام رضا(ع))
آهوان نزد شکارچي

به ميدان رفتن امام حسين (ع)ذبح اسماعيل(ع)معراج پيامبر(ص)

ادامه جدول ٤. 

مضامين  ظهور  عوامل  شناسايي 
آن  اهميت  مؤلفه هاي  و  مذهبي 
در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي 
عصر قاجار (مطالعه موردي: بقاع 

متبرکه استان گيالن)  /٢٥-٤٧



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۳۹

فصلنامة علمي نگره

بقعه آقا سيد محمد يمني(ع):
استان گيالن، شهرستان آستانه  اشرفيه، بخش مرکزي،
شهر آستانه اشرفيه، دهستان کيسم، روستاي گورابسر

بقعه آقا سيد علي(ع): 
استان گيالن، شهرستان 
الهيجان، بخش مرکزي، 
شهر الهيجان، دهستان 
رودُبنه، روستاي متعلق 

محله

تصوير شماره ۳۱تصوير شماره ۳۰تصوير شماره ۲۹تصوير شماره ۲۸

مأخذ: (آرشيو يوزباشي، 
(۱۳۹۸

مأخذ: (همان)مأخذ: (همان)مأخذ: (همان)

به ميدان رفتن حضرت 
ابوالفضل(ع)

امام موسي کاظم(ع) در غل به ميدان رفتن علي اکبر(ع)
و زنجير

به ميدان رفتن امام 
حسين (ع)

بقعه و مسجد چهار پادشاهان(ع):
استان گيالن، شهرستان الهيجان، بخش مرکزي، شهر 

الهيجان، 
ابتدا خيابان کاشف

 (روبرو مسجد جامع الهيجان و کنار بقعه 
ميرشمس الدين)

بقعه آقا سيد محمد(ع): 
استان گيالن، شهرستان 
آستانه  اشرفيه، بخش و 
شهر کياشهر، دهستان 

دهگاه، روستاي باال محله 
گيلده (گيلده باال)

بقعه آقا سيد محمد 
يمني(ع): 

استان گيالن، شهرستان 
رشت، 

بخش لشت نشاء، شهر 
رشت، روستاي ليچا

تصوير شماره ۳۵تصوير شماره ۳۴تصوير شماره ۳۳تصوير شماره ۳۲

مأخذ: (همان)مأخذ: (همان)مأخذ: (همان)مأخذ: (همان)

اعزام اسراي اهل بيت به 
شام توسط سربازان دشمن 

و سر امام باالي نيزه

امام علي در گهواره اي در عبور از پل صراط
حال دريدن اژدهايي به نام 

حي

حضرت قاسم(ع) در جوار 
همسرش

فاطمه در حجله عروس

بقعه آقا سيد محمد يمني(ع): استان گيالن، شهرستان رشت، بخش لشت نشاء، شهر رشت، روستاي ليچا 

ادامه جدول ٤. 



داشته که شامل مضامين ادبي، باستاني، حکومتي، علمي، 
تخيلي و روزمره است. شماري از اين مضامين به خدايان 
به  ايزداني همچون مهر و تعدادي ديگر  از اسالم و  قبل 
اعتقادات بعد از اسالم و امامان و حوادث کربال اختصاص 
مي يابند. در اين پژوهش از آنجا که هنر ديوارنگاري مذهبي 
به عنوان يك نوع از انواع تزيين براي بنا، داراي مقامي واال 
در معماري اين عصر کسب کرد، به مضامين مذهبي بعد از 

اسالم پرداخته مي شود.
در بررسي سير شکل گيري هنر ديوارنگاري مذهبي، 
رسيد  خود  اوج  به  قاجار  عصر  در  كربال  واقعه  نقاشي 
و  زنان  اسارت  تا  از شهادت  لحظهها،  تمام  که  به طوري 
كودكان و حضور در مجلس يزيد، همگي در اين عصر به 
تصوير كشيده شد. صحنهها حالتي قهرمانانه، حماسي و 
ستيزگرانه دارند. در اين نقاشيها از هزيمت، ظلمپذيري، 
است  هرچه  بلکه  مي شود.  ديده  كمي  اثر  فاجعه،  و  گريه 
دالوري، شجاعت، حملههاي دليرانه، دشمن را تا به كمرگاه 
قتلگاه  به سوي  خندان  با روي  كردن،  نيم  دو  و  شكافتن 
رفتن و دشمن را به هيچ انگاشتن، است (رئوف و ديگران، 
نقاشي  به  که  بقاعي  به  گيالن  منطقه  مردم   .(۱۰۲ :۱۳۹۸
مي کنند  ياد  نقشين  بقاع  عنوان  با  باشند  آراسته  ديواري 
که موضوع اکثر اين ديوارنگاره ها به مانند موضوع ساير 
وقايع  مختلف،  شهرهاي  مذهبي  بناهاي  ديوارنگاره هاي 
روز عاشورا است (اخويان، ۱۳۹۶: ۷۲). مضامين مذهبي 
ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي عصر قاجار به پنج مورد کلي 
تقسيم شده است که نمونه هاي موردي تصاوير مربوط به 
استان گيالن است: ۱- باورهاي عاميانه (مانند: تصوير ۸ 
و ۳۳)، ۲- وقايع نگاري تاريخ ائمه (تصوير ۵ و ۶)، ۳- 
شمايل ها (منظور از شمايل ها در اين پژوهش، تصاويري 
از ائمه هستند که به تنهايي و يا در جوار يکديگر نشسته اند 
(مانند: تصوير ۲۳) و يا تصاويري که تنها مربوط به زنان 
است) ۴- داستان (مانند: تصوير ۲۴ و ۲۵) و ۵- نقوش 
مذهبي که نمادين نيز هستند (مانند تصوير شير: ۱۵). 
عنوان مضامين، محتوا و شماره تصاوير مرتبط با محتوا 
آورده شده است (جدول ۳)؛ از آنجا که تعدد ديوارنگاره هاي 
مذهبي زياد است در برخي عناوين مضامين به ذکر عناوين 
محتوا بسنده شده است و نمونه هاي تصاوير آن آورده 
نشده است (جدول ۳). همچنين تصوير مرتبط با محتوا، 
شماره و مأخذ تصوير، عنوان محتوا و آدرس بناي مذهبي 

ذکر شده است (مشخصات ديوارنگاره ها) (جدول ۴).

اهميت موضوع در ديوارنگاره هاي بناهاي  مؤلفه هاي 
مذهبي عصر قاجار (نمونه موردي: استان گيالن)

يکي از عنصرهاي مهم ديوارنگاره رابطه آن با معماري 
است، انتخاب ديوار به عنوان بستر نمايش بايد از يک سو 
ساختار  مانند  معماري  در  معنايي  و  بصري  عوامل  با 
مشخصه  عنوان  به  فرم  و  رنگ  اندازه،  زيبايي شناختي، 

تأثيرگذار نقاشي و از سوي ديگر با ساختار روان شناختي 
مخاطب (دريافت کننده اثر) خود را هماهنگ کند. موضوع 
هر اثر هنري بايد متناسب با محيط و نياز تأثيرگذاري آن 
بر مخاطبان باشد. نقاشان بناهاي مذهبي اهميت موضوع 
مشخص  اصلي  مؤلفه  چهار  اساس  بر  را  ديوارنگاره ها 
كرده اند که در تمام ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي عصر 
قاجار چون استان هاي اصفهان، خوزستان و گيالن مشهود 
است. به همين دليل نمونه هاي موردي تصاوير، نمونه هايي 

با مضامين مذهبي از بقاع متبرکه استان گيالن هستند:

۱. ابعاد نگاره (اندازه رويداد)
ابعاد و اندازه هر ديوارنگاره پيرو ابعاد فضا و قسمتي از 
فضا است که در آن جاي مي گيرد. اگر ابعاد يک ديوارنگاره 
از ابعادي که فضا حکم مي کند بيشتر باشد، آن اثر ديده 
نخواهد شد و يا اين که ناقص ديده خواهد شد. نقاشان 
با توجه به ساير مؤلفه هاي نشان دادن موضوع، ابعاد را 
انتخاب مي کردند. براي مثال در بخشي از فضاها کادري 
کادري  ديگر  فضاي  در  و  سانتي متر  ابعاد ۲۱۰×۱۶۰  با 
با ابعاد ۵۰×۳۷ سانتي متر به وجود آمده است. به عنوان 
نمونه هيچگاه «دو طفالن مسلم» و يا «اعزام اسرا به شام» 
موضوع اصلي، يعني بزرگ ترين مجلس نبوده است (مانند: 
ميدان رفتن  «به  مانند  بلکه موضوع هاي مهم  تصوير ۷). 
امام حسين(ع)» را بزرگ تر از موضوع هاي ديگر كار كردهاند 
(مانند: تصوير ۲۷ و ۳۱). در بقعه آقا سيد محمد يمني(ع) 
در روستاي ليچاي شهر رشت موضوعي چون «حضرت 
قاسم(ع) در جوار همسرش فاطمه در حجله عروس» (تصوير 
۳۵) را کوچکتر از موضوعي چون «عبور از پل صراط» به 

تصوير کشيده اند (تصوير ۳۳).

۲. ميدان ديد
ارتباط روان و آسان بصري بيننده با تابلوها به شکلي که 
نگاره ها در معرض ديد بازديدکننده باشد (پرويزي، ۱۳۸۴: 
۸۱) و فاصله يک ديوارنگاره نسبت به ناظر آن به دليل اين که 
چگونگي شرايط ديده شدن تابلو را فراهم مي کند، داراي اهميت 
است (حقيقت بين و ديگران، ۱۳۹۲: ۱۲۰). گاهي ديوارنگاره ها 
در سقف و زير گنبد قرار گرفته اند و براي ديدن آن مخاطب 
بايد به سمت باال نگاه کند و اين ميدان ديد مناسب نيست. 
بهترين ميدان ديد، ديد از روبرو است. مانند ديوارنگاره هاي 
بقعه آقا سيد محمد يمني(ع) در  روستاي ليچا شهر رشت که 

داراي ميدان ديدي از روبرو است (تصوير ۳۲ و ۳۳) .

3. فضاي باز مقابل تابلو
قرارگيري مکان  تابلو، عاملي مؤثر در  مقابل  باز  فضاي 
مناسب تابلوها است. به طور مثال ديوارنگاره هاي بقعه آقا 
سيد محمد يمني(ع) از اين ويژگي برخوردار هستند (تصوير 
۳۲ و ۳۳). گاه نقاالن و تعزيه خوانان از تابلوها به عنوان 

مضامين  ظهور  عوامل  شناسايي 
آن  اهميت  مؤلفه هاي  و  مذهبي 
در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي 
عصر قاجار (مطالعه موردي: بقاع 

متبرکه استان گيالن)  /٢٥-٤٧



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۴۱

فصلنامة علمي نگره

پرده نقالي استفاده مي کردند (پرويزي، ۱۳۸۴: ۸۱) مانند 
لنگرود  شهر  در  حسين(ع)  سيد  آقا  بقعه  ديوارنگاره هاي 

(تصوير ۲۱ و ۲۲).

۴. ارزش معنوي (بسامد)
و وسعت جغرافيايي شباهت هاي  به گستردگي  توجه  با 
وجود  صحنه ها  انتخاب  و  موضوعي  لحاظ  از  زيادي 
براي  را  مكان  بهترين  موقعيت،  نظر  از  اثر  خالق  دارد. 
موضوع نگاره در نظر مي گيرد و اين نوع موضوع ها در 
اكثر بقاع تكرار شده است. تا جايي که در دو نقاشي در 
باهم  سال  زماني ۴۰- ۵۰  نظر  از  که  متفاوت،  نقطه  دو 
فاصله دارند و ده ها کيلومتر از لحاط مکاني با هم اختالف 
دارند، موضوعاتي مشابه يکديگر يافت مي شود و عناصر 
تصويري تقريبًا يکي و يا مشابه صحنه ها با اندک تفاوتي 
در نحوه اجرا و بيان در اکثر بقاع تکرار مي شوند (خاکبان، 
۱۳۸۱: ۹۹). مانند: تصوير «به ميدان رفتن امام حسين(ع)» 
نقاشي  اين  از  مجموعه اي  که  بقاعي  تمامي  در  تقريبًا 
به چشم  مطلوب  ديدي  ميدان  و  اندازه  در  باشند  داشته 
مي خورد (تصوير ۵، ۱۱، ۱۶، ۲۲، ۲۷ و ۳۱). گويي طي 
اعصار و قرون، ضوابط و قواعد مشخص و نانوشته اي 
براي هنرمند پديد آمده است که تخطي از آن جايز نيست. 
امام  مانند  اصلي  شخصيتهاي  اغلب  نقاشي ها  اين  در 
پيكره ها نشان  از ديگر  پرده بزرگ تر  حسين(ع)، در مركز 
داده شده اند و شخصيتهاي ديگر، تقريبًا صحنه را به يک 
اندازه پر کرده اند. در اين پژوهش صرفًا به ارزش معنوي 
انساني پرداخته شده است؛ ترتيب ارزش معنوي  نقوش 
(بسامد) شامل: امامان، پيامبران، امام زاده ها، زن ها، انصار 
و دشمنان است که محتوا و شماره تصاوير هر يک از اين 
ارزش ها آورده شده است (جدول ۵)؛ تصاوير مرتبط با 
محتوا ديده مي شود (جدول ۳). شايد بتوان ارزش معنوي 
نقوش انساني و ترتيب محتواهاي به تصوير کشيده شده 
را به  اين ترتيب بيان کرد: امامان (به ميدان جنگ رفتن امام 
حسين(ع)، شفاعت آهوان نزد شکارچي توسط امام رضا(ع) و 
حسنين(ع) در کنار امام علي(ع))، پيامبران (معراج پيامبر(ص))، 
امام زادگان (به ميدان جنگ رفتن حضرت ابوالفضل(ع)، به 
ميدان جنگ رفتن حضرت قاسم ابن حسين(ع) و جنگ با پسر 
ارزق شامي، حضرت علي اکبر(ع) در حال ستيز با دشمنان و 
شهادت حضرت علي اصغر(ع))، زن ها (حضرت زينب، رقيه 
و سکينه، حضرت فاطمه(س) در مجلس عروسي همراه با نو 
عروس قريش)، انصار (جنگ مسلم بن عقيل با کوفيان و 
داراالنتقام مختار ثقفي)، دشمنان (پسر ارزق شامي معلق 
در هوا بر باالي سر حضرت قاسم(ع)). ارزش معنوي بسامد 
را در صورتي که موضوع در حيطه شمايل هاي امامان، 
پيامبران، امام زادگان و تصاويري از بهشت و دوزخ هستند 
در درجه باالتري نسبت به ساير موضوعات انساني قرار 
گرفته اند (جدول ۳، ۴ و ۵). ديوارنگاره «داراالنتقام مختار 

ثقفي» در شهر لنگرود به عنوان نمونه با موضوع مذهبي، 
انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته است (تصوير ۳۶).

بررسي ديوارنگاره داراالنتقام مختار ثقفي در بقعه آقا 
سيد حسين(ع) استان گيالن

مختار بن ابي عبيدة ثقفي از مشهورترين شخصيت هاي 
تاريخ اسالم در نيمة دوم سدة اول هجري است. شخصيت، 
قيام و پيامدهاي قيام او از نظر سياسي، اجتماعي و مذهبي 
در مقطعي از تاريخ اسالم تأثير بسزايي داشته است (مهدي 
و غريب، ۱۳۹۰: ۷۸) وي از ياران و دوست داران اهل بيت(ع) 
بود كه در واقعة روز عاشورا حضور نداشت. بعد از واقعه 
به همراه چند تن از ياران خود، در صدد گرفتن انتقام از 
قاتلين و عاملين شهادت امام حسين(ع) و يارانش بر مي آيد 
و پس از رسيدن به خالفت، عاملين را يافته و حكم شرعي 

را در مورد آن ها اجرا مي رساند. 
داراالنتقام  ديوارنگاره  مضمون  ظهور  عوامل  تحليل 
مختار ثقفي بدين شرح است: هنرمند و زائر براي رهايي از 
هرگونه تعلق به بقاع متبرکي چون بقعه آقا سيد حسين(ع) 
پناه مي برند و  بقعه را مکاني امن براي توسل، دوستي، 
شفاعت و طلب نجات و حاجت از انبيا و اوليا و فرزندانشان 
مي داند (نياز به فضاي معنوي) و از صحنه هاي دالوري هاي 
مختار ثقفي به عنوان عنصر قهرمان مذهبي در زندگي الهام 
مي گيرد و با وي به گفتگو مي نشيند و حاجت خود را از 
قهرمانش مي طلبد (نياز به داشتن عنصر قهرمان مذهبي) 
رشادت ها  حماسه ها،  ثقفي،  داراالنتقام  ترسيم  با  هنرمند 
مي دارد  نگه  زنده  را  بيت  اهل  مظلوميت  و حق طلبي هاي 
تأکيد بر هويت مذهبي). اين ديوارنگاره بر اساس روايت 
مذهبي و نمايش هاي آييني تعزيه و مراسم سوگواري بر 
شهداي كربال و وقايع آن ترسيم شده است (هم سويي با 
كاركرد بناهاي مذهبي). ارتباط با مردم و ارتقاء سطح 
است  اين مضمون شده  نيز سبب ظهور  مردم  فرهنگي 
قاجار،  آنجا که مذهب رسمي عصر  از  (دليل فرهنگي). 
شيعه بوده است براي حفظ و تداوم مذهب تشيع و ارتقاء 
ارزش هاي اخالقي و انساني اين موضوع را ترسيم کردند 
به  باور  هنرمند  تشيع).  مذهب  اشاعة  و  تبليغ  به  (باور 
حضور در صحنة داراالنتقام دارد و به اين باور مذهبي 
ديوارنگاره  اين  هنرمند).  فرافردي  (انگيزه  مي نهد  ارج 
گيالن  متبرکه  بقاع  ديوارنگاره هاي  از  بسياري  مانند  به 
نذر  و  بازپيرايي  به  مذهبي  باور  به  ارزش  ارتقاء  براي 
کردن آن مي پرداختند (نذر ديوارنگاره ها). هنرمند داراي 
انگيزه روايتگري باورهاي خود بود و با ترسيم معادل 
تصويري واژه «انتقام» به ثابت کردن اخالص خود در راه 
بزرگواران ائمه اطهار پرداخت (توجه به برخي باورهاي 
عاميانه مذهبي). هنرمند به باور مذهبي خود ارج مي نهد و 
ترسيم ديوارنگاره را وسيله اي براي کسب اجر اخروي و 
بخشش گناهان خود مي داند (باور به انعکاس اعمال فردي 



جدول ٥. ارزش معنوي (بسامد) موضوع هاي ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي استان گيالن عصر قاجار. مأخذ: نگارندگان
محتواي ديوارنگاره هاي بقاع متبرکه و شماره نمونه تصاويرترتيب مرتبهبسامد

امامان

به ميدان جنگ رفتن حضرت (۵، ۱۱، ۱۶ و ۲۲)؛ به ميدان جنگ رفتن حضرت (۲۱ و ۲۷)؛ اعزام امام سوم: امام حسين(ع)
اسراي اهل بيت به شام و سر بريده شهدا بر سر نيزه (۷ و ۳۲)؛ غمخواري بر سر پيکار حضرت 
علي اکبر(ع) (۱۴)؛ بدن بدون سر وي در گودال قتلگاه؛ وقايع روز عاشورا؛ مدد خواستن سلطان 
قيس از امام (رام کردن شير توسط وي) (۱۵)؛ سيماي امام در جوار اولياي دين (۲۳)؛ جداشدن 
سر وي توسط شمر؛ سر بريده وي در مجلس عيش يزيد داخل تشت؛ طلب آب براي حضرت 
علي اصغر(ع) در روز عاشورا؛ اتمام حجت با اشقيا؛ رخصت دادن به دالوران براي اعزام به ميدان 
جنگ يا اعداء؛ نماز خواندن در ظهر عاشورا؛ نظاره بر جنگ قاسم بن حسن از دور دست؛ در 

آغوش پدر يا پدربزرگ خود
در غل و زنجير همگام با اهل بيت؛ در بستر بيماري در داخل خيمه ها؛ در حال اعزام به شام به امام چهارم: زين العابدين(ع)

عنوان اسير، حاضر در مجلس يزيد

شفاعت آهوان نزد شکارچي، در حال ميل کردن ميوه مسموم شده به دست مأمون (۲۴)امام هشتم: موسي الرضا(ع)

غل و زنجير در زندان هارون (۳۰)؛ مسموم شدن وي توسط هارون الرشيدامام هفتم: موسي بن جعفر(ع)

در جوار حسنين(ع) و انصار؛ در گهواره اي در حال دريدن اژدهايي به نام «حي» (۳۴)؛ در جوار امام اول: علي(ع)
حسنين؛ نشاندن حسن و حسين بر روي زانوان خود و قرار گرفتن شمشير معروفش «ذوالفقار» 

در نيام

امام علي النقي(ع) و امام 
محمدتقي(ع)

دو امام در جوار يکديگر

پيامبران

معراج؛ وي سوار بر ُبراق (۲۵)؛ تمثال حضرت؛ پنج تن؛ در جوار حسنين(ع) و انصارحضرت محمد(ص)

حضرت ابراهيم(ع) و حضرت 
اسماعيل(ع)

آماده بريدن سر فرزندش اسماعيل(ع) (ذبح اسماعيل) (۲۶)

کرنش شيرهاي بخت النصر براي دريدن وي در برابرشحضرت دانيال نبي(ع)

پاسخ مثبت دادن جمعي از پيامبران در هنگامة ظهر عاشورا به «هل من ناصر ينصرني»جمعي از پيامبران

امام 

زاده ها

حضرت علي اکبر(ع)

(فرزند ۱۸ ساله امام حسين(ع))

در حال ستيز با دشمنان (۱۲)؛ مجروح و خونين طلب آب کردن در آغوش پدر در لحظات قبل 
از شهادت (۱۴)؛ در حال ستيز همراه با حضرت قاسم(ع) با شارق بن شيث ؛ به ميدان جنگ رفتن 

حضرت سوار بر اسب (۲۹)؛ خداحافظي با اهل بيت به قصد اعزام به جنگ
حضرت قاسم(ع)

(پسر امام حسين(ع))

جنگيدن با شاميان و بلند کردن پسر ازرق شامي از روي اسب و چرخاندن او بر باالي سر (۱۷)؛ 
در حال ستيز همراه با حضرت علي اکبر(ع) با شارق بن شيث ؛ در جوار همسرش فاطمه در حجله 

عروس (۳۵)؛ همراه اردوي امام حسين در کربال پيش از ديگران

حضرت ابوالفضل(ع)

(فرزند امام علي و

برادر ناتني امام حسين (ع))

به ميدان رفتن حضرت (۲۸)؛ جنگ با مارد بن ُسديف (۲۰)؛ پيکار حضرت با مارد بن ُسديف و 
دشمنان؛ گرفتن مشک آب؛ رفتن به سوي فرات و نهر علقمه جهت آوردن آب براي کودکان؛ هنگام 

کسب اجازه از امام حسين(ع) براي رفتن به جنگ

حضرت علي اصغر(ع)

(پسر امام حسين (ع))

در آغوش پدر در ظهر عاشورا در حال اصابت تير به گلو (شهادت حضرت)؛ داخل گهواره درون 
خيمه ها و ميان اهل حرم

حضرت عبداهللا(ع) (فرزند امام 

حسن(ع))

قطع کردن دست وي توسط اشقيا

مضامين  ظهور  عوامل  شناسايي 
آن  اهميت  مؤلفه هاي  و  مذهبي 
در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي 
عصر قاجار (مطالعه موردي: بقاع 

متبرکه استان گيالن)  /٢٥-٤٧
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۴۳

فصلنامة علمي نگره

زن ها

حضرت زينب(س)

(خواهر امام حسين(ع))

پرستاري از حضرت زين العابدين بيمار در خيمه؛ بدرقه حضرت علي اکبر(ع)، حضرت قاسم(ع) و يا 
حضرت ابوالفضل(ع) به سوي ميدان جنگ؛ بر باالي شتر در حال اسارت رو به سوي شام؛ حاضر 

در مجلس عيش يزيد همراه با ديگر ُاسرا
دختران امام حسين:

ام کلثوم(س)، رقيه(س) و سکينه(س)

طلب آب از عموي خود و کاسه به دست

داخل حجله عروسي و حضرت قاسم(ع) در جوار وي (۳۵)فاطمه همسر قاسم

رباب و ام ليال (همسران امام 
حسين(ع))

داخل حرم و ميان خيمه ها و در کنار کودکان؛ در کاروان اسراي شام

در تنور يافتن سر امام حسين(ع)همسر حارث (همسر خولي)

در شهداي روز عاشورامادر وهب

در مجلس عروسي همراه با نو عروس قريش (۱۸)حضرت فاطمه(س)

انصار

جنگ با کوفيان (۶، ۱۳ و ۱۹)مسلم بن عقيل

عابس بن شبيب و غالمش 

شوذب

از فرط شوق شهادت تن پوش از خود به در آورده و جنگيدن با دشمنان در روز عاشورا (۶)

دار االنتقام مختار (۹ و ۲۱)مختار ثقفي

حر و حضرت رسول(ص) در بهشتحر

دو طفالن مسلم (محمد و 
ابراهيم)

در دست حارث (قاتلشان)

آب آوردن براي فرزندان تشنه کامدرويش کابلي

از امام حسين(ع) مدد خواسته در حال نبرد و شيري کنارش؛ بر روي اسبي در محضر امام حسين(ع) (۱۵)سلطان قيس رومي

نامه آوردن از دختر امامقاصد کوفه

ياران حصرت محمد(ص) و امام علي (ع) 

(سلمان، ابوذر، عمار، مقداد و جابر)

در جوار پيامبر(ص) و حسنين(ع)

جوار امام علي(ع)قنبر (غالم امام علي(ع))

زعفر جني (پادشاه جني ها) و 

ملک منصور (سرور مالئکه و 

ياور امام)

جوار امام حسين(ع)

دشمنان

فرماندهي و جنگ در روز عاشوراعمر سعد

فرماندهي به تيراندازان مخصوص جهت نشانه گرفتن گلوي علي اصغر(ع)حرمله

معلق در هوا بر باالي سر حضرت قاسم(ع) (۱۷)پسر ازرق شامي

سينه چاک کردن در غم از دست دادن پسران خودازرق شامي

هدايت اسب ازرقغالم ازرق شامي

نبرد با حضرت ابوالفضل(ع) (۲۰)مارد بن سديف

پيکار حضرت علي اکبر(ع) و حضرت قاسم(ع) با ويشارق بن شيث

جدا شدم سر امام حسين(ع) توسط اوشمر

بارگاه وي؛ مجلس عيشيزيد

کشتن فرزندان مسلم بن عقيلحارث

بريدن انگشت امام حسين در قتلگاهَبجَدل بن سليم

ادامه جدول ٥. 



هنرمند در جهان آخرت). هنرمند به انتقال مفاهيم معنوي 
با بياني نمادين مي پردازد. در نحوة نمايش نشستن مختار 
بر تخت از فرم نشستن قراردادي برگرفته از هنر قاجار 
به صورت دو زانو نشسته بهره گرفته شده است. خطي 
بر تخت  به ستون، صحنة حضور مختار  عمودي شبيه 
شهداي  قاتالن  عاملين  و  محاكمه  صحنة  از  را  حاكميت 
كربال جدا كرده  است، با استفاده از اين خصوط پالن هاي 
تصوير ترسيم شده است (توجه به نقوش و موضوعات 
مذهبي- نمادين). از آنجا که شخصيت، قيام و پيامدهاي 
قيام مختار ثقفي در مقطعي از تاريخ اسالم تأثير بسزايي 
داشته است به افزايش آگاهي عمومي و انتقال سريع مفهوم 
از اين راه پرداختند (پيام رساني برخاسته از داستان هاي 
قرآني و روايات). براي ثبت وقايع تاريخ نگاري ائمه در ذهن 
و عجين شدن مردم با رشادت هاي ائمه بر حقانيت راهشان 
و انتقال آن به نسل هاي پس از خود به رسم اين موضوع 
پرداختند (پندآموزي و عبرت از حوادث زندگي ائمه اطهار). 
براي تنفيذ قدرت حاکمان در ميان رقباي داخلي و خارجي 
و کسب محبوبيت و توجه اذهان عمومي به ترسيم نگاره 
مي پرداختند (شوکت نمايي سلطنت حاکمان). براي گسترش 
و عموميت يافتن متون ادبي- مذهبي «مختارنامه» (تأثير 
متون ادبي- مذهبي مکتوب)، افزايش تأثير تعزيه و روايات 
راويان  روايت  تعزيه خواني،  (تأثير  مخاطبان  ذهن  بر 
چاپ  کتاب  مذهبي  متون  تأثير  افزايش  و  نقاالن)  نقل  و 
سنگي «روضه  المجاهدين/ مختارنامه) بر ذهن مخاطبان 
(بهره گيري نقاشان از کتاب هاي مصور چاپ سنگي) اين 
معماري  به  توجه  براي  همچنين  کردند.  رسم  را  عنوان 
مذهبي اسالمي- شيعي در گيالن و آماده کردن زائران 

تصوير ٣٦. مضمون مذهبي، وقايع نگاري تاريخ ائمه (داراالنتقام مختار ثقفي) بقعه آقا سيد حسين(ع)؛ 
استان گيالن، شهر لنگرود، فشکالي محله. مأخذ: يوزباشی، ١٣٩٩

براي زيارت بقعه متبرکه به نقاشي اين موضوع گرويدند 
(تأثير قلمرو جغرافيايي). پس در اين نگاره تمامي عوامل در 

ظهور مضمون مذهبي «داراالنتقام ثقفي» دخيل بوده اند.
تحليل مؤلفه هاي اهميت با موضوع داراالنتقام مختار 
ثقفي بدين شرح است: صحنه اي كه در نقاشي ديواري بقعه 
آقا سيد حسين(ع) مالحظه مي شود مختار را در حال حكم 
راندن بر يكي از عامالن حادثه روز عاشورا نشان مي دهد. در 
اين تصوير مختار با شمايلي به سبك چهره نگاري قاجاري 
و بزرگ تر (به علت ارزش و قدرت معنوي شخصيت مختار 
ثقفي) از همه عناصر مجلس مشاهده مي شود. اين اثر به 
صورت افقي و در اندازه بزرگ تصوير شده است، داراي 
ميدان ديد مناسب و فضاي باز در مقابل اثر است. ارزش 
معنوي آن داراي جايگاهي بعد از آثار مربوط به امامان، 
پيامبران و زنان اهل بيت است. نکته اي که قابل توجه و 
حائز اهميت مي باشد اين است که، در عصر قاجار از هنر 
به عنوان ابزاري براي سياست استفاده مي کرده اند؛ براي 
بيان شد  پيش تر  که  را همان طور  مثال، تصاوير شاهان 
بزرگ تر ترسيم مي کرده اند و همچنين با توجه به مؤلفة 
قدرت، بر وجه آرماني و استعاري شاهان تأکيد مي شده 
علت چهره  بدين  نيز  ديوارنگاره  اين  در  اين رو  از  است. 
مختار ثقفي را بزرگ تر به تصوير درآورده اند تا که بيانگر 
جايگاه قدرت آن باشد. البته در اين جا جايگاه قدرت را از دو 
نظر مي توان مدنظر داشت، جايگاه قدرت به واسطه حکمران 
بودن و همچنين جايگاه قدرت به واسطة شخصيت معنويي 
که مختار ثقفي دارا است. پس هر چهار عامل: ابعاد نگاره 
بزرگ، ميدان ديد روبرو، فضاي باز مقابل تابلو و ارزش 
معنوي باال در اين نگاره مشاهده شده است (تصوير ۳۶).

مضامين  ظهور  عوامل  شناسايي 
آن  اهميت  مؤلفه هاي  و  مذهبي 
در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي 
عصر قاجار (مطالعه موردي: بقاع 

متبرکه استان گيالن)  /٢٥-٤٧
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نتيجه
پيدا کرد.  اين دوره جلوه اي خاص  در عصر قاجار ديوارنگاره به عنوان بخشي از سنت تصويري 
موضوعات بسيار متنوعي را در برمي گرفت و در آن، مجالي براي عرض تبليغات حکومتي، مذهبي، ادبي، 
باستاني، علمي، تخيلي و روزمره پديد آمده بود. بهخاطر ضعف اقتصادي، سياسي و فرهنگي اين عصر، 
هنر نيز به سوي نابودي پيش رفت و مردم به سمت هنر خيالي نگاري روي آوردند که از دردها، آرزوها و 
اعتقاداتشان حرف بزند در اين هنر بود که مذهب با آن ترکيب شد و اعتقادات ملي و مذهبي و روح حاکم 
بر جامعه را نشان داد و تابلوهاي مذهبي با رويکرد به واقعه عاشورا به تصوير کشيدند. اين نقاشي هاي 
مذهبي عاميانه بقاع متبرکه يک ميراث ملي و معنوي محسوب مي شوند که ارزش هاي بسياري را در خود 
حفظ کرده و با باورهاي مردم گره خورده است. اين ديوارنگاره ها عالوه بر جنبة پوشش ديوارها و يا 
نشان دادن يک موضوع مذهبي، يک الزام اجتماعي نيز بود که هويت ملي و مذهبي او را بيان مي کرد و 
در راستاي اعتقادات و باورهاي مردم شکل گرفته است و رعايت اصول زيباشناسي حاکم بر آن ها در 
پيوندي تنگاتنگ و مستقيم با قلب هاي مملو به عشق ايشان (هنرمند و مردم) به واليت و اهل بيت پيامبر 

است. با توجه به يافته هاي پژوهش در جهت پاسخ به سؤاالت به ترتيب شرح داده شده  است: 
١- عوامل ظهور مضامين مذهبي در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي عصر قاجار کدامند؟ اهم عوامل مؤثر 
بر ظهور مضامين مذهبي در اين ديوارنگاره ها، با توجه به جدول ٥ مي توان عوامل ذيل را برشمارد: نياز به 
فضاي معنوي، نياز به داشتن عنصر قهرمان مذهبي، تأکيد بر هويت مذهبي و فرهنگي، هم سويي با كاركرد 
بناهاي مذهبي، دليل فرهنگي، باور به تبليغ و اشاعة مذهب تشيع، انگيزه فرافردي هنرمند، نذر ديوارنگاره ها، 
توجه به برخي باورهاي عاميانه مذهبي، باور به انعکاس اعمال فردي هنرمند در جهان آخرت، توجه به 
نقوش و موضوعات مذهبي- نمادين، پيام رساني برخاسته از داستان هاي قرآني و روايات، پندآموزي و 
عبرت از حوادث زندگي ائمه اطهار، شوکت نمايي سلطنت حاکمان، تأثير متون ادبي- مذهبي مکتوب، تأثير 
تعزيه خواني، روايت راويان و نقل نقاالن، تأثير تعزيه خواني، روايت راويان و نقل نقاالن و تأثير قلمرو 

جغرافيايي. 
٢- ديوارنگاره هاي مذهبي بناهاي مذهبي عصر قاجار مشتمل بر کدام مضامين و محتوا هستند؟ و آيا 
اين مضامين و محتوا در بقاع متبرکه گيالن مشاهده شده است؟ مضمون مذهبي ديوارنگاره هاي بناهاي 
مذهبي بر طبق جدول ٣ و ٤ مي توان در اين پنج بخش گنجاند: ١- باورهاي عاميانه (رستاخيز و جهان پس 
از مرگ و فرشته ها) که در بخش رستاخيز و جهان پس از مرگ محتوايي چون «عبور از پل صراط» و 
در بخش فرشته ها محتوايي چون «فرشته با ترازوي اعمال» را شامل ميشود؛ ٢- وقايع نگاري تاريخ ائمه 
اطهار (رزم و بزم)، در بخش رزم محتواهاي «بر بالين شهادت» مانند غمخواري امام حسين(ع) بر بالين 
حضرت علي اکبر(ع)، «غل و زنجير و انتقام» مانند امام موسي کاظم(ع) در غل و زنجير، «به ميدان جنگ 
رفتن» مانند به ميدان رفتن حضرت ابوالفضل(ع)، «در حال جنگ» مانند رزم حضرت قاسم(ع) با پسر 
ارزق شامي و «اعزام اسراي و سر شهدا بر نيزه» مانند اعزام اسراي اهل بيت به شام توسط سربازان 
و در بخش بزم محتوايي چون «حجله عروس» مانند حضرت قاسم(ع) در جوار همسرش فاطمه(س) در 
حجله و «ضيافت» مانند سر بريده امام حسين(ع) و شهدا در مجلس ضيافت يزيد را شامل مي شود؛ ٣- 
شمايل ها (همنشيني ائمه و زنان)، در بخش همنشيني ائمه، محتوايي چون «پنج تن(ع)» و در بخش زنان 
محتوايي چون «ام ليال» را شامل ميشود؛ ٤- داستان (قرآني و روايات) در بخش قرآني محتوايي چون 
«ذبح حضرت اسماعيل(ع)» و در بخش روايات محتوايي چون «امام رضا(ع) به عنوان ضامن آهو» را 
شامل ميشود و ٥- نقوش مذهبي و نمادين که محتوايي چون «شير بر پيکر شهدا» را شامل مي گردد. اين 

مضامين در بقاع متبرکه گيالن مشاهده شده است وليکن تمامي محتواها در اين بقاع رؤبت نشده است. 



٣- هنرمندان ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي عصر قاجار براي نشان دادن موضوع از چه مؤلفه هايي 
بهره گرفته اند؟ و آيا هنرمندان بقاع متبرکه گيالن از اين مؤلفه ها بهره برده اند؟ در انتخاب موضوعات 
اين ديوارنگاره ها مؤلفه هايي هستند که از اهميت بيشتري برخوردار هستند و شامل: ابعاد نگاره (اندازه 
رويداد)، ميدان ديد، فضاي باز مقابل تابلو و ارزش معنوي (بسامد) (جدول ٢) مي باشد. رابطه اي ميان 
ابعاد نگاره، ميدان ديد و فضاي باز مقابل تابلو با ارزش معنوي اثر دارد. بدين صورت که هرچه اهميت و 
ارزش معنوي موضوع نگاره باالتر بوده است؛ نگاره در ابعاد بزرگ تري طراحي شده است و ميدان ديد 
وسيعتر و فضاي باز بيشتري براي نظاره کردن مخاطب (زائر) در نظر گرفته اند. هنرمندان بقاع متبرکه 

استان گيالن از اين چهار مؤلفه در ديوارنگاره ها بهره برده اند.
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the subject by emphasizing the spiritual value of human motifs and paying attention to the 

religious subject and the division and causes of the emergence of these themes in religious 

monuments. In this research, the murals of religious monuments, especially regarding the 

Imams and holy shrines, with emphasis on folk religious paintings are examined. 

The research method is based on descriptive-analytical nature. The method of collecting 

information was library-based and fieldwork, and the method of qualitative analysis. The 

number of statistical population is 31 murals from 12 historical and religious monuments of 

Qajar Iran that have been selected from the holy shrines of Guilan province. The method of 

qualitative information analysis is content (textual) analysis. The mural of «Mukhtar Saghafi 

Revenge House» in the city of Langrud, Guilan, has been selected and studied as an example 

to examine the factors of the emergence of themes and components of importance with regard 

to a religious theme.

The results of the research show that folk murals are religious monuments, a national and 

spiritual heritage that have preserved many values, and are tied to people>s beliefs. For this 

reason, the most important factors that led to the emergence of religious themes are the need 

for a spiritual atmosphere, the belief in the propagation of Shiism, the emphasis on religious 

and cultural identity, attention to some popular religious beliefs and the shock of the ruling 

monarchy. What components did the mural artists of the religious monuments of the Qajar 

era use to show the subject? In choosing the subjects of these murals, there are components 

that are more important and include: the dimensions of the mural (size of the event), the 

field of view, the open space in front of the painting and the spiritual value (frequency). The 

relationship between the dimensions of the painting, the field of view and the open space in 

front of the painting has a spiritual value. Thus, the higher the spiritual importance and value 

of the subject of the painting, the image is designed in larger dimensions and has a wider field 

of view as well as a more open space for the audience (the pilgrims) to watch.

Findings indicate that the most significant components of the importance regarding the subject 

of these murals of religious monuments include: dimensions of the painting, field of view, open 

space in front of the painting and spiritual value, and religious issues are included in these five 

sections: folk beliefs, chronicles of Imams, icons, stories, and religious and symbolic motifs. 

All the components of the importance with regard to the subject and religious themes have 

been seen in the holy shrines of Guilan.

Keywords: Qajar, Religious Monuments, Murals, Folk Paintings, Religious Themes
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Due to the post-constitutional developments, religious painting was mainly limited to folk 

paintings, which were mostly produced in sacred shrines by non-court painters and aimed 

at folk artists. The Qajar dynasty covered a wide variety of subjects, with opportunities for 

governmental, religious, literary, archeological, scientific, fictional, and everyday propaganda. 

Due to the economic, political and cultural weakness of this era, art also went to extinction and 

people turned to the art of fantasy to talk about their pains, desires and beliefs. It was in this art 

that religion was combined with national beliefs, and it showed the ruling spirit of the society 

and depicted religious paintings with an approach to the Ashura event. These folk religious 

paintings of sacred relics are considered a national and spiritual heritage that preserves many 

values and is tied to the beliefs of the people. In addition to covering the walls or showing a 

religious theme, these murals were also a social obligation that expressed national and religious 

identity, and was formed in line with the faiths and beliefs of the people. The observance of the 

aesthetic principles governing them occurred in close connection and directly with hearts (of 

artists and people) full of their love for the province and the family of the Prophet of Islam.

The purpose of this study is to identify the components of importance and factors of the 

emergence of religious themes in works of art. The questions of this article are: 1- What are 

the factors of the emergence of religious themes in the murals of religious monuments of the 

Qajar era? 2- What themes and content do the religious murals of the religious monuments of 

the Qajar era contain? And have these themes and content been observed in the holy shrines 

of Guilan? 3- What components did the mural artists of the religious monuments of the Qajar 

era use to show the subject? And have the artists of Guilan>s holy shrines benefited from 

these components? Attempts are made to present the components of importance regarding 
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