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چكيده
هنر ديوارنگاري مذهبي با موضوعات مربوط به وقايع عاشورا و روايات زندگي پيامبران و امامان شيعه، 
بخشي از آثار هنرهاي تجسمي دوره قاجار را شامل شده که فضاي اماکن متبرکه همچون بقاع، تکايا و 
حسينيه ها را به خود مزين کرده است. اين هنر، نمايانگر ويژگي هاي فرهنگ عاّمه مانند اعتقادات ديني، 
ارزش ها، عاليق و جنبه هاي اجتماعي در دوره قاجار است. با توجه به تحوالت فرهنگي ايران در دوره 
مذکور و پيدايش بسترهاي جديد براي ارائه آثار نقاشي، ضروروت دارد تأثير اين تحوالت بر نقاشان قاجار 
مورد بررسي قرار بگيرد. هدف تحقيق، ارزيابي تأثير افق معنايي و امتزاج افق ها برآثار هنرمندان قاجار با 
تأکيد بر دو منطقه گيالن و شهر اصفهان است. سؤال هاي   مورد بررسي عبارتند از: ۱- امتزاج افق ها در 
آثار هنرمندان گيالن و اصفهان چه تأثيراتي گذاشته است؟ ۲- وجوه اشتراک و افتراق آثار آنان چيست؟ 
روش تحقيق، توصيفي-تحليلي با رويکرد هرمنوتيک فلسفي گادامر و داده هاي مورد نظر، به شيوه 
کتابخانه اي و ميداني تهيه شده است. نتايج پژوهش نشانگر آن است که هنرمند بقاع، با پيش داوري هايي 
كه متعلق به افق معنايي روزگار اوست به مكالمه با سّنت گذشته پرداخته و تعاملي سازنده ميان زمان حال 
و گذشته برقرار کرده است؛ به اين مفهوم كه تحت تأثير افق معنايي گذشته، بافت، زمينه اجتماعي – فرهنگي 
خود، دست به خلق آثاري زده كه نوعي تفسير جديد از سنت است؛ در عين حال امتزاج افق ها در هنرمندان 
دو منطقه منتخب، تأثير متفاوتي داشته و هنرمند الهيجاني به دليل بافت و زمينه محل سکونت خود، کمتر از 

هنرمند اصفهاني از جريان هاي روز نقاشي تأثير پذيرفته و بيشتر به سنت ايراني وفادار مانده است. 
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مقدمه
بخشي از فرهنگ تصويــري و هنري دوره قاجار، مربوط 
است بــه هنرهاي تجســمي  کــه با موضوعات مذهبي و 
در تعامــل بــا فضــاهاي معمــاري مانند بقاع متبرکه، 
آرامگاه ها و تکايا شــکل گرفته اســت. اين اماکن مذهبي، 
محلي براي ظهور گونه اي هنر مردمي اند که نمايانگر فرهنگ 
و جنبه هاي  ارزش ها، عاليق  ديني،  اعتقادات  عاّمه شامل 
اجتماعي زمان خود هستند. دوره قاجار، عصر اوج گيري 
مراسم مذهبي شيعي است که به سهم خود در هنرهاي 
تجسمي نيز انعکاس پيدا کرده و منجر به رشد ديوارنگاري 
مذهبي بر اساس باور و اعتقاد مردم و پاسخ به نياز و 

خواست آنها شده است.
هدف اين مقاله، تفسير و بررسي ديوارنگاري مذهبي دوره 
قاجار با استفاده از نظريات هرمنوتيک فلسفي گادامر و 
از  که  افق ها-  امتزاج  و  معنايي  افق  تأثيرگذاري  بررسي 
مفاهيم هرمنوتيک فلسفي گادامر هستند- در آثار هنرمندان 
قاجار، با تأکيد بر دو خّطه گيالن و شهر اصفهان است. 
سواالتي که تحقيق در پي پاسخ گويي به آنهاست عبارتند 
آثار هنرمندان گيالن و اصفهان  افق ها در  امتزاج  از: ۱- 
افتراق  و  اشتراک  وجوه  است؟ ۲-  گذاشته  تأثيراتي  چه 
آثار آنان چيست؟ اهميت و ضرورت تحقيق از آن جهت 
ايجاد  بر  مؤثر  عوامل  تحليل  و  بررسي  اگرچه  که  است 
ديوارنگاره ها و ويژگي هاي سبک شناختي آنها، موضوع 
تحقيقات متعددي در دهه هاي اخير بوده است؛ اما به نظر 
از  استفاده  با  موضوع  اين  روي  بيشتر  تعّمق  مي رسد 
گئورگ  هانس-  هرمنوتيک  جمله  از  فلسفي  رويکردهاي 
گادامرa که شامل مفاهيمي چون سنت، مکالمه، افق معنايي و 
امتزاج افق هاست، مي تواند راه گشاي دستيابي به جنبه هاي 

مغفول اين هنر باشد.

روش تحقيق
رويکرد  با  توصيفي-تحليلي  روش  به  حاضر  تحقيق 
هرمنوتيک فلسفي گادامر و از حيث هدف، توسعه اي است. 
روش گردآوري اطالعات، استفاده از منابع کتابخانه اي و 
نيز بررسي ميداني آثار ديوارنگاري و تهيه عکس از آنها 
است. جامعه آماري، ديوارنگاره هاي استان گيالن و شهر 
آثار يک  ميان  از  ديوارنگاره  تعداد هشت  اصفهان است؛ 
اصفهاني  هنرمند  دو  و  گيالني)  (آقاجان  گيالني  هنرمند 
(سيدعباس آقاميري و نقاش بقعه خوانساري) معرفي شده 
است که چهار عدد از آنها تحليل شده اند. نمونه گيري به 
روش قضاوتي و بر اساس ميزان ارتباط آثار با مفاهيم 
مورد بحث انجام گرفته است. شيوه تجزيه و تحليل، کيفي 
است و به منظور سنجش هدف تحقيق، ابتدا مفاهيم مرتبط 
معرفي  به  سپس  تشريح،  گادامر  فلسفي  هرمنوتيک  با 
مناطق، هنرمندان و آثار منتخب ايشان پرداخته و در نهايت، 
كه  افق ها  امتزاج  طريق  از  فهم  اساس  بر  ديوارنگاره ها 

ديالكتيكي است بـين پيش فهم ها و منابع اطالعات، تحليل 
مي شوند.شيوة تجزيه وتحليل كيفي است. 

 پيشينه تحقيق
کانون  آن،  درباري  سنت  ويژه  به  قاجار،  نقاشي  اگرچه 
توجه محققان و عالقه مندان به هنر اين دوره بوده است با 
اين حال، توجه به هنر عاميانه و از جمله ديوارنگاري مذهبي 
و ارزش هاي آن نسبت به هنر فاخر درباري تا مدت ها مورد 
بي توجهي واقع شده بود تا آنکه در دهه هاي اخير، توجه به 
ارزش اين آثار سير صعودي يافت و پژوهش هاي متنوعي 
اين شاخه  تحليل  و  توصيف  در  متفاوت  رويکردهاي  با 
هنري نگاشته شد؛ در ادامه به معرفي تعدادي از محققان و 

ذکرآثار آنها به عنوان نمونه پرداخته مي شود:
مقاله يعقوب آژند (۱۳۸۵) با عنوان «ديوارنگاري در دوره 
قاجار» در نشريه مطالعات هنرهاي تجسمي،  شماره ۲۵، 
انواع گرايش هاي ديوارنگاري در دوره قاجار را معرفي و 
توصيف کرده است. مهدي اخويان (۱۳۹۲) در مقاله «علل 
اجتماعي گسترش و انحطاط ديوارنگاره هاي عاشورايي در 
اواخر دوره قاجار» در فصلنامه هنر علم و فرهنگ، شماره 
ديوارنگاري  آثار  تحليل  به  جامعه شناسي  جنبه  از  اول، 
در   (۱۳۹۳) قزويني  شاد  پريسا  همچنين  است.  پرداخته 
فصلنامه شيعه شناسي شماره ۴۵، با عنوان «تجلي باورهاي 
شيعي در مضامين عاشورايي ديوارنگاره هاي بقاع متبرک 
ديوارنگاره هاي  معنايي  بار  و  نمادها  مضامين،  گيالن»، 
عاشورايي را بررسي کرده است. اشرف السادات موسوي 
لر و مينو خاکپور (۱۳۹۴) در مقاله «تحليل مضامين نقوش 
ديوارنگاري بقعه روستاي پينجا در گيالن (مطالعه تطبيقي 
در  که  (ع))»  اکبر  علي  و  (ع)  قاسم  ديوارنگاره حضرت 
نشريه باغ نظر، شماره ۳۶ به چاپ رسيده، مفاهيم خير و 
شر و بومي سازي مضامين را مورد بررسي قرار داده اند. 
با عنوان «بازتاب  سارا شادرخ و هادي رحمتي (۱۳۹۶) 
وجوه هنر عاميانه دوره قاجار در نقاشي هاي بقاع متبرکه 
الهيجان» در فصلنامه تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي، سال 
هشتم، شماره ۲۷، بر اساس نظريه جامعه شناسي بازتاب، 
به جايگاه مذهب در هنر عاميانه در پس تحوالت اجتماعي 
سيدمهدي  و  نيستاني  جواد  رئوف،  سولماز  پرداخته اند. 
تاريخي  جستارهاي  نشريه  در   (۱۳۹۸) کوهپر  موسوي 
انساني و مطالعات فرهنگي، سال دهم،  پژوهشگاه علوم 
شماره اول، به بررسي «نمودهاي تعزيه بر روي نقاشي هاي 
پانوفسكي»  ديدگاه  اساس  بر  گيالن  بقعه هاي  ديواري 
پرداخته اند. کتاب هاي «نقاشي هاي بقاع متبرکه در ايران» 
اثر علي اصغر ميرزايي مهر (۱۳۸۶)، «مذهبي نگاري در بقاع 
شرق گيالن» از پريسا شادقزويني (۱۳۹۷)، کتاب «نقاشي 
ديواري بقعه هاي گيالن» از احمد محمودي نژاد (۱۳۸۸) و 
کتاب «چهل مجلس(ديوارنگاره هاي زيارتگاهاي گيالن) » 
اثر پيمان عيسي زاده (۱۳۹۰) به شکل توصيفي به معرفي 
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مناطق شمالي  در  ويژه  به  آنها،  نقاشان  و  ديوارنگاره ها 
کشور پرداخته اند. از محققان خارجي نيز مي توان به پيتر 
چلکوفسکيb، ويلم فلورc و مريم اختيار (۱۳۸۱) اشاره کرد 
که در کتاب «نقاشي و نقاشان دوره قاجار» ترجمه يعقوب 
آژند درباره هنر ديوارنگاري مذهبي و آيين هاي نمايشي 

قاجار، براي عالقه مندان به هنر اين دوره نگاشته اند.
با وجود توجه محققان داخلي و خارجي به اين موضوع در 
سال هاي اخير، همچنان نياز به واکاوي اين آثار از جنبه هاي 
مختلفي چون جامعه شناختي و فلسفي احساس مي شود که 
در اين تحقيق سعي شده با رويکرد هرمنوتيک فلسفي به 
اين هنر پرداخته شود که تاکنون در تحقيق ديگري سابقه 

نداشته است. 

هرمنوتيک فلسفي گادامر
در قرن بيستم، نگرش هاي جديدي به مقوله تأويل متن و 
هرمنوتيک صورت گرفت که تحوالت چشمگيري در همه 
عرصه هاي اين دانش به وجود آورد. اين نگرش جديد که 
همان هرمنوتيک فلسفي است، از ديدگاه گادامر و بر پايه 
هستي شناختي فهم بنيان شد (الهي راد، ۹۱:۱۳۹۶). در اين 
نگرش، علم هرمنوتيک به عنوان قواعد و ابزاري براي فهم 
علوم انساني تعريف نمي شود بلکه کوششي فلسفي براي 
توصيف فهم به مثابه عملي هستي شناسانه در انسان قلمداد 
مي گردد. هرمنوتيک فلسفي داراي مفاهيم کليدي است که 
تعدادي از آنها مورد استفاده اين تحقيق قرار گرفته اند. اين 

مفاهيم عبارتند از:
که  است  چيزي  هرمنوتيکي،  موقعيت  ايده  معنايي:  افق 
گادامر آن را افق مي نامد. فهم نيز دائمًا متاثر از افق معنايي 
به دليل آنکه «افق  و موقعيت هرمنوتيکي مفّسر است و 
تاريخي  دائمًا  فهْم  تأثير مي پذيرد پس  تاريخ  از  معنايي» 

است (واعظي،۱۳۲:۱۳۸۰).
پيش داوري: گادامر پيش داوري ها را امري خارج از وجود 
انسان نمي داند تا مجالي براي برون رفت و چشم پوشي 
از آنها انديشيده شود بلکه آنها را واقعيت تاريخي وجود 
انسان مي داند. ُبعد هرمنوتيکي اين اصل را مي توان اين گونه 
بيان کرد که هيچ تأويلي«بدون پيش فرض» امکان وجود 
ندارد (الهي راد، ۱۲۰:۱۳۹۶). پيش داوري از ديد گادامر يعني 
آگاهي از اين واقعيت که شناخت من از گذشته امروزيست 
و افق انديشه هاي مولف امروزي نيست، گونه اي آغازگاه 

است (احمدي، ۵۸۱:۱۳۷۰).
مکالمه: گادامر معتقد است که حقيقت، همواره در گردش 
بوده و فهم آن در گرو ورود به دنياي مکالمه است. وي 
تأكيد كرده است كه هيچ اصلي را مهم تر از قرارگرفتن در 
موقعيت مكالمه نمي داند (همان:٥٧١). مکالمه ميان دو افق 
روي مي دهد و همراه با خواندن و تأويل، بيانگر تنش مداوم 

ميان دو زمانه است.
سّنت و فهم: گادامر اعتقاد دارد که گذشته، جريان سيالي 

است که ما در هر عمل فهمي در آن حرکت و مشارکت 
مي کنيم. پس سنت چيزي در برابر ما نيست، بلکه چيزي 
است که در آن قرار مي گيريم و از طريق آن وجود داريم؛ 
مبادله اي  يا  گفت و گو  شناخت،  تفسير،  هرگونه  بنابراين 
که در چارچوب اين سنت شکل مي گيرد و پيش مي رود 
و  (محمودي  امروز  و  گذشته  ميان  است  مکالمه اي 

جمشيدي،۵۰:۱۳۸۸).
زبان  دارد.  تأملي  ذات  ساختار  زبان،  گادامر  نزد  زبان: 
با ويژگي ديالکتيکي خود مي تواند محل ترکيب و امتزاج 
افق هاي مفّسر و متن باشد و در اين امتزاج خواه و ناخواه 
معاني ناگفته بسياري تجلي مي يابد (همان:۵۱). زبان، نه 
تنها شرط امکان هرگونه فهم و گفت و گو است، بلکه خوْد 

هدايت کننده آن است (واعظي و فاضلي، ١٩٩:١٣٩٠).     
امتزاج افق ها: وي فهم را امتزاج دو افق معنايي مي دانست 
که از سويي، به افق معنايي صاحب اثر و از سوي ديگر به 
افق معنايي مفّسر اثر برمي گردد. افق معنايي صاحب اثر، 
متعلق به ديروز و افق معنايي مفسر نيز متعلق به امروز 
است. از اين رو شناخت، محصول در هم شدن افق معنايي 
گذشته و حال است که در لحظه خواندن و تأويل ، گريزي 
از اين ادغام وجود ندارد (احمدي، ۵۷۳:۱۳۷۰). بنابراين فهْم 
چيزي جز مواجهه افق مفسر با افق مؤلف نيست (واعظي و 

فاضلي، ۲۰۰:۱۳۹۰).

نقاشان بقاع گيالن و اصفهان
در استان گيالن تعداد قابل توّجهي از بقاع در شهرهاي 
کوچصفهان، آستانه اشرفيه، الهيجان، لنگرود و رودسر، 
منقوش  آنها،  اطراف  روستاهاي  و  ديلمان  نشاء،  نشت 
هنرمندان  بررسي  هستند.  مذهبي  ديوارنگاره هاي  به 
ديوارنگاره ها نشان مي دهد که بيشتر آثار توسط آقاجان 
گيالني فرزند غالمحسين الهيجاني، اجرا يا به وسيله او 
سده  اواخر  در  وي  (اخويان،۷۹:۱۳۹۶).  شده اند  مرمت 
۱۳ قمري در محله خمر کالي الهيجان متولد شده و در 
آثار هنري اش، همواره نام خود را در کنار نام پدرش قرار 

مي داده است (ميرزايي مهر،۱۰۲:۱۳۸۶). 
در تحقيق حاضر، ديوارنگاره هاي آقاجان گيالني از بقاع 
آقا سيد ابراهيم شهرستان املش، روستاي باباجان دّره و 
آقا سيد محمد، شهرستان آستانه اشرفيه، روستاي پنجا به 
عنوان نمونه هنر استان گيالن انتخاب شده است. تصاوير 
بسته  نقش  آن  دروني  و  بيروني  ديوارهاي  بر  بقاع  اين 

است. 
در شهر اصفهان نيز بقاع زيادي قرار دارند که تعدادي از 
آنها داراي ديوارنگاره مذهبي هستند. از اين بناها مي توان 
به امامزاده زيد يا شاه زيد که قدمت نقاشي آن ۱۳۲۳ق 
به  واليت  هارون  بقعه  ديگران،۸۰:۱۳۸۱)،  و  (فلور  است 
و  اسماعيل  امامزاده  ميرحمزه،  امامزاده  قاجاريه،  قدمت 
بقعه آيت اهللا خوانساري در تخت فوالد به قدمت نيمه اول 
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تصوير ۱. به ميدان رفتن امام حسين (ع)
ديوارنگاره بقعه آقا سيد ابراهيم، باباجان دره. تاريخ اجرا: ۱۳۳۵ه.ق. مأخذ: 

ميرزايي مهر،۱۳۴:۱۳۸۶

تصوير ۲. عزيمت کاروان اسرا به شام
ديوارنگاره بقعه آقا سيد ابراهيم، باباجان دره ، تاريخ اجرا: ۱۳۳۵ه.ق. 

مأخذ: رئوف و همکاران،۱۰۵:۱۳۹۸

تصوير ۳. مدد خواستن سلطان قيس از امام حسين (ع)
ديوارنگاره بقعه آقا سيد ابراهيم، بابا جان دره، تاريخ اجرا: ۱۳۳۵ه.ق.  مأخذ: 

ميرزايي مهر،۸۳:۱۳۸۶  

تصوير ۴. به ميدان رفتن حضرت قاسم (ع)
ديوارنگاره بقعه آقا سيد محمد، آستانه اشرفيه، پنجا، تاريخ اجرا ۱۳۳۳ 

ه.ق. مأخذ: موسوي لر و خاکپور،۱۶:۱۳۹۴  
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تصوير ۵. شمايل پيامبر اکرم (ص)آث

ديوارنگاره بقعه هارون واليت اصفهان، تاريخ اجرا: نامشخص. مأخذ: 
سيف،۸۹:۱۳۷۹

تصوير ۶. شمايل حضرت علي (ع)
ديوارنگاره بقعه آيت اهللا خوانساري در تخت فوالد. تاريخ اجرا: 

نامشخص. مأخذ: نگارندگان

تصوير ۷. به ميدان رفتن علي اکبر (ع).
ديوارنگاره بقعه آيت اهللا خوانساري در تخت فوالد. تاريخ اجرا: نامشخص. 

مأخذ: نگارندگان

تصوير ۸. عزيمت کاروان اسرا به شام
www. :ديوارنگاره بقعه شاه زيد اصفهان تاريخ اجرا: ۱۳۲۳ه.ق. مأخذ

   islamicshrines.net

جدول۱. آثار منتخب ديوارنگاري بقاع گيالن و اصفهان. مأخذ: نگارندگان

 تحليل ديوارنگاره هاي مذهبي دوره 
قاجار با رويکرد هرمنوتيک فلسفي 
گادامر  (با تأکيد بر بقاع متبرکه گيالن 

و اصفهان)/ ١١٣- ١٢٣ 



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۱۷

فصلنامة علمي نگره

قرن چهاردهم (سيف، ۹۴:۱۳۷۹) اشاره کرد. نقاش بقعه 
شاه زيد سيدعباس شاهزاده که او را «سيدعباس آقاميري» 
نيز مي گفتند از اساتيد فّن نقاشي در اوايل قرن چهاردهم 
هجري در اصفهان بوده است و نقاشي هاي داخل بقعه شاه 
زيد و بقعه  هارون واليت از آثار اوست (هنرفر،۳۸۵:۱۳۵۰).  
نقاشي بقعه خوانساري که در اين تحقيق انتخاب شده داراي 

رقم مشخصي نيست.
 آثار منتخب گيالن و اصفهان در جدول ۱ با ذکر تاريخ 

نشان داده شده اند:

مشخصات ديوارنگاره ها
همانند بيشتر اماکن متبرکه، صحنه هاي نبرد روز عاشورا 
مانند به ميدان رفتن امام حسين (ع)، حضرت ابوالفضل، 
علي اکبر و قاسم (عليهم السالم) و نيز شمايل پيامبر (ص) 
و حضرت علي (ع) از موضوعات مورد توجه نقاش بقاع 
است. ديوارنگاره هاي گيالن در تصاوير ۱ تا ۴ جدول و 
ديوارنگاره هاي اصفهان در تصاوير ۵ تا ۸ نشان داده شده 
است که در ادامه به توصيف و تحليل دو مورد از هرکدام 

پرداخته مي شود:
(ع)،  حسين  امام  رفتن  ميدان  به  عنوان  با  تصوير۱  در 
(عليهم  بيت  اهل  و  امام حسين  که  اصلي  شخصيت هاي 
بزرگ تر  و  نقاشي  ديد  ميدان  وسط  در  هستند،  السالم) 
شود.  تأکيد  ايشان  اهميت  بر  تا  شده اند  ترسيم  بقيه  از 
گرفته اند.  قرار  کادر  گوشه هاي  در  شخصيت ها  ساير 
شخصيت هاي ديگر حاضر در نقاشي عبارتند از: درويش 
کابلي و قاصد مدينه که در پايين کادر ترسيم شده اند و 
همچنين در باالي کادر، رديفي از پيامبران سلف در سمت 
چپ و صف فرشتگان و جّنيان که براي کمک به امام آمده 
بودند در سمت راست ترسيم شده اند. تصوير ۲، کاروان 
اهل بيت را در مسير شام، سوار بر شتران نشان داده در 
حالي که اشقياء، سرهاي بريده شده شهيدان را بر سر نيزه 
گرفته اند. زنان و امام سجاد(ع) با لباس مشکي و اشقياء با 
چهره هايي در هم پيچيده که نشان از باطن پليد آنها دارد به 

تصوير کشيده شده اند. 
بقعه  در  علي اکبر  حضرت  نبرد  به  مربوط   ۷ تصوير 
خوانساري است. از ويژگي هاي ظاهري آن، مي توان به يک 
ترکيب بندي شلوغ و پويا که شخصيت هاي اصلي آن در 
وسط کادر و بزرگ تر از بقيه نشان داد شده اند نام برد. 
کشته شدگان سپاه يزيد نيز در پايين کادر قرار گرفته اند. اين 
ويژگي ها در نقاشي هاي هنرمند گيالني نيز وجود داشتند؛ 
با اين تفاوت که در اينجا به جزئيات بيشتري در چهره ها، 
لباس ها، دورنما، حجم پردازي و تنوع حرکات پرداخته شده 

است.
 تصوير ۸ که عزيمت کاروان اسرا به شام را نشان مي دهد 
نيز ويژگي هاي تصوير ۷ را دارد و نسبت به آثار گيالن، از 

تنوع رنگي بيشتري برخوردار است. 

پس از معرفي ويژگي هاي کّلي و ظاهري اين آثار، به تحليل 
آنها از ديدگاه مباحث مورد نظر گادامر پرداخته مي شود:

تحليل ديوارنگاره ها بر مبناي هرمنوتيک گادامر
ويژگي هاي ديوارنگاره ها را به منظور تحليل هرمنوتيکي 
اول  بخش  کرد:  تقسيم  بخش  دو  به  مي بايست  گادامر 
در  که  پيشين  تصويري  سنت هاي  به  مي شود  مربوط 
بافت و زمينه جامعه و فرهنگ ديرينه نقاش وجود دارند. 
اين سنت ها را مي بايست از دل اعصار و قرون گذشته و 
ايران جستجو کرد. نخستين  نقاشي در  ابتداي ظهور  از 
ديوارنگاره هاي مکشوفه به دوران اشکاني و در بناهاي کوه 
خواجه به دست آمده و بعد از آن، اين هنر در نواحي ديگر 
قلمرو ايران نيز گسترش يافته است. در زمينه کتاب آرايي و 
طومارهاي پارچه اي مصور هم آثاري از قرن سوم هجري 
به دست آمده اند که بيانگر ويژگي هاي نقاشي مانوي هستند 
(پاکباز،۴۶:۱۳۸۵). بنابراين سنت تصويرگري چه بر ديوار 
قابل مالحظه دارد که اصولي  پيشينه اي  بر کتاب،  و چه 
همواره بر آنها حاکم بوده و نسل به نسل به هنرمندان 
منتقل شده است. اين اصول در ديوارنگاره ها و نگار ه هاي 
ُنسخ خطي در طول سده هاي متمادي رعايت شده تا به 

دوره قاجار و نقاشان بقاع رسيده است. 
پيرو  نقاشان،  اين  آثار  که  بپذيريم  مي شود  باعث  آنچه 
اصول سنتي نگارگري ايراني و به بيان گادامر، مطابق با 
چون  اصولي  رعايت  هستند،  گذشته  دوران  معنايي  افق 
غيرواقع گرا بودن، عدم توجه به تناسبات اندام، ايستايي، 
پرسپکتيو مقامي، عدم استفاده از سايه روشن، منبع نور 
نام  دادن  قرار  تقدس،  هاله  نقوش،  ساده سازي  خارجي، 
عنوان  همچنين  است.  آنها  تصوير  کنار  در  شخصيت ها 
مجلس نيز اغلب، در کادري ترنجي شکل باالي تصوير ذکر 
است.                                                              شده 

                             
در نگارگري هاي گذشته، متن شعر در کادرهايي کنار 

يا درون    
  نگاره قرار مي گرفت و موضوع آن بر خواننده مشخص 
مي شد، لذا نقاش بقاع نيز همان سنت ايراني را در آثار خود 
دنبال کرده است. همچنين در نوشتن نام شخصيت ها در 
کنار تصوير آنها، از نقاشي مانوي بهره گرفته اند چرا که 
نوشتن نام افراد نيک خوي از سنت هاي اين نقاشي بوده 
است (موسوي خامنه، ۶۸:۱۳۸۸). ترکيب بندي صحنه هاي 
نبرد نيز برگرفته از سنن نگارگري پيشين است. همانطور 
که در تصوير ۹ ديده مي شود، شخصيت هاي اصلي در 
وسط ميدان ديد قرار دارند و ساير لشگريان و همراهان 
در پشت تپه به نظاره ايستاده اند. اين روش ترکيب بندي را 
در بسياري از ديوارنگاره هاي مذهبي از جمله نمونه هاي 

جدول ۱ مي توان مالحظه کرد. 
١. مجموعة السلطان األشرف الغوري نمي توان پذيرفت که هنرمندان ديوارنگاره ها از سواد بي بهره 



بودند و فقط از روي ذوق و عالقه نقاشي مي کشيدند؛ زيرا 
و  نقاشي  دانش  با  ايشان  آشنايي  نشان دهنده  آثارشان 
داشتن سواد بصري است. اين سواد، جز با مشاهده آثاري 
ديوارنگاره هاي  سنگي،  چاپ  کتب  نگارگري ها،  همچون 
خانه ها، گرمابه ها، نقاشي قهوه خانه اي و غيره بدست نيامده 
است. هنرمند بقاع، اين قواعد و رسوم را از مشاهده آثار 
گذشته به دوره خود منتقل کرده، سپس با تفکر امروزي و 
پيش داوري هاي خود با آنها به گفتگو نشسته و آنها را به 
زبان روز تفسير کرده است. يعني حفظ سنت ها در قالبي 

جديد که هم شامل مضمون و هم شامل محل قرارگيري آن 
در يک مکان متبرک است. زبان هنرمند گيالن و اصفهان 
به عنوان يک مفّسر با سنت ها و پيشينه فرهنگي اش گره 
خورده و اين را مي توان در آثار ايشان به وضوح مشاهده 

کرد.
در بخش دوم تحليل بايد به مفهوم ديگري در هرمنوتيک 
گادامر پرداخت و آن، افق روز هنرمند يا به عبارت ديگر 
زمينه هاي مربوط به جامعه روز عصر هنرمند است. زيرا 
هنرمند داراي پيش فرض هايي است که از افق روز خود 

تصوير ٩. سنت هاي اصيل ايراني ( ترکيب  بندي، رنگ هاي خالص و تخت، ساده سازي فرم ها، اشعار درون کادر. 
 https://collections.lacma.org/node/219849  :مأخذ

 تحليل ديوارنگاره هاي مذهبي دوره 
قاجار با رويکرد هرمنوتيک فلسفي 
گادامر  (با تأکيد بر بقاع متبرکه گيالن 

و اصفهان)/ ١١٣- ١٢٣ 
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۱۱۹

فصلنامة علمي نگره

نشئت گرفته و وابستگي وي بر نيازها، ساليق و فرهنگ 
لذا  انکارناپذير است.  جامعه اي که در آن زندگي مي کند 
وجود  آن  در  ساکن  جامعه  و  هنرمند  ميان  اشتراکاتي 
دارد و نقاشان بقاع تالش کرده اند تا هنر خود را نزديک 
به خواسته مردم جامعه، عاليق، اعتقادات و ذوق بصري 

آنها ارائه دهند. 
به دليل تحوالت اجتماعي صورت گرفته در دوره قاجار، 
هنر به اليه هاي مختلف اجتماع کشيده و وسيله اي براي 
بيان اعتقادات ملي و مذهبي مردم شد. ديوارنگاري بين 
عامه مردم رشد زيادي کرد و مردم عادي با ساليق و 
(آژند،۳۴:۱۳۸۵).  ذوق خودشان وارد صحنه هنر شدند 
به اعتقاد گرابر، دوره قاجار مقارن بود با تغييرات مهم 
و برگشت ناپذير در اکثر فرهنگ هاي اروپايي و آسيايي- 
همانطور که ميشل فوکو درباره آن بحث کرده است- پس 
دليلي براي مستثني کردن قاجار از تغييرات روح دوران 
خود وجود ندارد چرا که هنر قاجار از اين منظر هنريست 
اصيل و غير تقليدي که پيرو نوگرايي جهاني قرن نوزدهم 
بود (Grabar,۲۰۰۱:۱۸۴ &۱۸۶). فلور به نقل از پيترسن 
مي نويسد: براي ارزيابي نقاشي هاي قاجاري بايد آنها را با 
نسخه هاي تعزيه خواني مقايسه کرد زيرا به محض پذيرش 

تعزيه از سوي عوام،  شماري از مومنان به اجراي نقش اتقيا 
و اشقيا پرداختند و اين گامي بود در جهت پذيرش نقاشي ها 
نزد عموم مردم که در آنها روايت تعزيه ها نقش اساسي 

داشت (فلور و ديگران،۷۶:۱۳۸۱).
هم  ايران،  در  متبرکه  بقاع  و  امامزاده ها  که  آنجايي  از 
جايگاهي متبرک براي عبادت و زيارت بوده اند و هم نقش 
فرهنگي داشته اند بنابراين به عنوان محلي قابل احترام به 
منظور گردهمايي مردم براي انجام آيين هاي ديني، محلي، 
جشن ها، عزاداري ها و متناسب با فرهنگ بومي مردم بوده اند 
گستردگي  دليل  به  گيالن  مردم  (شادقزويني،۱۴:۱۳۹۷). 
باورهايشان، نذر خود را در بقاع ادا مي کردند. يکي از اشکال 
نذر، اهداي نقاشي است و به همين دليل بيشتر امامزاده هاي 
شرق گيالن داراي ديوارنگاره هايي بر پايه اعتقادات مذهبي 
هستند (همان). نذر نقاشي از مهم ترين نذرهاي زنان روستا 
بوده که سفارش آن در روزي خاص، به هنگام تعمير بقعه 
انجام مي گرفته و گاهي چند نفر در اين نذر شرکت مي کردند 
ابراهيم  آقاسيد  بقعة  مثال،  طور  به   .(٧٧:١٣٩٦ (اخويان، 
در باباجان دّره از بقاعي است که چوپانان براي سالمتي 
دام هايشان نذر گوسفند مي کنند و براي نقاشي ديواري هاي 
آن احترام زيادي قائل هستند يا در روستاي مراد دهنده از 

ن
ال

گي

تصوير ١٠- عنوان 
ديوارنگاره: «کوفيان از 

آب مضايقه کردند» مأخذ: 
اخويان، ٧٧:١٣٩٦

تصوير ١١- آيه در بقعه 
آقا سيد ابراهيم مأخذ: 

همان جا

تصوير ١٢- ترکيب 
اسامي مقدس مأخذ: 

همان جا

تصوير ١٣- علم بقعه 
آقا سيد ابراهيم. مأخذ: 

همان:٧٦

ن
ها

صف
ا

تصوير ۱٤- شعر نويسي بر 
حاشيه تصوير علي اکبر (ع)، 
www. :بقعه شاه زيد مأخذ

islamicshrines.net

تصوير ۱٥- عنوان اشخاص در 
کنار تصوير آنها در بقعه شاه زيد. 

www.islamicshrines. :مأخذ
net

تصوير ۱۶- کتيبه بقعه شاه زيد. 
www.islamicshrines.net :مأخذ

جدول ۲. نمونه هايي از کاربرد خط و نقوش نمادين در ديوارنگاره هاي گيالن و اصفهان. مأخذ: نگارندگان 



مفاهيم
بقاع اصفهانبقاع گيالن هرمنوتيک گادامر

ته
ش

گذ
ي 

اي
عن

 م
ق

باورها، اف
حکايت ها، 
مفاهيم، 
رسوم، 
تجارب 

مشترک، 
عادات

مكالمه  ديوارنگاري،  کهن  سنت  تداوم 
ايراني،  نقاشي  کهن  سنت  با  گفتگو  و 
سنتي  تصويرگري  اصول  به  وفاداري 
طراحي  اصول  تکنيکي،  جنبه هاي  از 
حماسي،  موضوعات  ترکيب بندي،  و 
فضاسازي غير واقعي و شکست زمان 
روايت،  موضوع  اقتضاي  به  مکان  و 

قرارگيري سوژه اصلي در مرکز کادر

مكالمه  ديوارنگاري،  کهن  سنت  تداوم 
ايراني،  نقاشي  کهن  سنت  با  گفتگو  و 
تصويرگري  اصول  به  نسبي  وفاداري 
سنتي از جنبه هاي تکنيکي، اصول طراحي 
حماسي،  موضوعات  ترکيب بندي،  و 
فضا سازي غير واقعي و شکست زمان 
روايت،  موضوع  اقتضاي  به  مکان  و 

قرارگيري سوژه اصلي در مرکز کادر

وز
 ر

ي
اي

عن
 م

ق
اف

پيش 
داوري ها، 
تحوالت 
اجتماعي

اجتماع،  مختلف  اليه هاي  به  هنر  نفوذ 
رشد  شيعي،  مذهبي-  مراسم  اوج 
عناصر  مردم،  عامه  بين  ديوارنگاري 
فرم ها،  شامل  کهن  نمادين  بصري 
با  تطبيق  اساس  بر  رنگ ها  و  جانوران 
بقاع  در  نقاشي  کارگيري  به  موضوع، 
دوره هاي  ممنوعيت  خالف  بر  متبرکه 
گسترده  به کارگيري  پيشين،  تاريخي 
گيالن  از  زيادي  مناطق  در  ديوارنگاره 
با توجه به اهميت زياد بقاع در گيالن، 
ديوار  بر  منقوش  تقدس شخصيت هاي 
نقاشي ها  تأثير  به  باور  و  مردم  براي 
به سليقه روز  توجه  ايشان،  زندگي  بر 
نقاشي  تبديل  روستا،  و  شهر  مردم 
همساني  روستاييان،   مرسوم  نذر  به 
پوشش و چهره ها با نوع مرسوم دوره 

قاجار 

نفوذ هنر به اليه هاي مختلف اجتماع، 
عناصر  شيعي،  مذهبي-  مراسم  اوج 
ها،  فرم  شامل  کهن  نمادين  بصري 
جانوران و رنگ ها بر اساس تطبيق با 
موضوع، به کارگيري نقاشي در بقاع 
متبرکه بر خالف ممنوعيت دوره هاي 
و  پوشش  همساني  پيشين،  تاريخي 
چهره ها با نوع مرسوم دوره قاجار، 
متعدد  فاخر  ديوارنگاره هاي  وجود 
بزرگان اصفهان،  منازل  کاخ ها و  در 

حاميان هنري با تمّکن مالي بيشتر  
ها

ق 
 اف

اج
تز

ام

الگوي 
هرمنوتيکي، 

تغيير در 
فرآيند رشد 

روابط و 
ميان کنش ها، 
فرآيند فهم، 

ترجمه 
گذشته به 

امروز

حاصل مکالمه ميان سنت و افق معنايي 
روز و پيش داوري هاي نقاش، آفرينش 
اصيل  ويژگي هاي  بر  منطبق  آثاري 
نقاشي ايراني در قالب مضامين مذهبي- 
بستر  در  و  مردم  پسند  مورد  حماسي 
جديدي چون اماکن مذهبي، تأثيرپذيري 
بسيار کم از شيوه هاي رايج نقاشي به 
سبک طبيعت گرا که در کاخ ها و منازل 
بزرگان رواج داشته است، امتزاج سنت 

و تجدد  مطابق با بافت و زمينه

افق  و  سنت  ميان  مکالمه  حاصل 
معنايي روز و پيش داوري هاي نقاش، 
آفرينش آثاري نزديک به ويژگي هاي 
اصيل نقاشي ايراني در قالب مضامين 
مردم  پسند  مورد  حماسي  مذهبي- 
اماکن  چون  جديدي  بستر  در  و 
مذهبي(امامزاده ها و آرامگاه بزرگان 
دين)، تأثيرپذيري از شيوه هاي رايج 
در  که  گرا  طبيعت  سبک  به  نقاشي 
داشته  رواج  اصفهان  مهم  بناهاي 
است، امتزاج سنت و تجدد مطابق با 
بافت و زمينه شهر اصفهان با پيشينه 

هنري طوالني

جدول ۳. جمع بندي تحوالت نقاشي دوره قاجار در گيالن و اصفهان. مأخذ: نگارندگان 

 تحليل ديوارنگاره هاي مذهبي دوره 
قاجار با رويکرد هرمنوتيک فلسفي 
گادامر  (با تأکيد بر بقاع متبرکه گيالن 

و اصفهان)/ ١١٣- ١٢٣ 



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۲۱

فصلنامة علمي نگره

توابع جنوب الهيجان، بقعه اي است به نام آقاسيدحسين که 
مردم روستا بر اين باورند که اگردست خود را به نور دور 
سر و صورت تمثال ائمه(ع) در نقاشي ديواري  ها بکشند و 
بر سر و صورت و چشمان خود قرار دهند، نور چشمشان 

بيشتر مي شود (همان:٧٨).
در  گسترده اي  نقش  نيز  نمادين  و  تزئيني  عناصر 
نقاشي  خالي  سطوح  و  داشته اند  گيالن  ديوارنگاره هاي 
مانند  عناصري  مي کردند.  پر  را  ديوار  حاشيه هاي  يا 
دفعات  به  سرعلم  نخل،  درخت  وگياه،  گل  خوشنويسي، 
در آثار هنرمند گيالني ظاهر شده اند. گرچه اين نمادها از 
اعصار گذشته به نسل هاي جديد رسيده اند ولي هنرمند بر 
پايه نياز روز که افق فکري دوره خودش ايجاب کرده، از 
اين نمادها براي ديوارهاي بقاع استفاده کرده است (جدول 

۲) (تصاوير١٦-١٠).
نوع پوشاك و چهره ها، داللت به افق معنايي و يا زاويه 
نگرش و ويژگي هاي عصر هنرمند دارد كه تغييراتي نسبت 
به افق معنايي گذشته کرده است. در چهره نگاري ها نيز 
ابروان  مانند  قاجاري  ايجاد شده و ويژگي هاي  تغييراتي 
کماني و چشمان درشت و دهان کوچک دارند. نيکي و بدي 
شخصيت ها در چهره آنها نمايان است؛ اتقياء با چهره هاي 
معصوم، آرام و بدون ترس و اشقياء نيز با صورت هاي 
خشن، هيجان زده و ابروهاي در هم گره خورده ترسيم 

گرديده اند.
و  دارد  وجود  تفاوت هايي  اصفهان،  ديوارنگاره هاي  در 
آن نيز در سبک اجراي آثار است. نگاهي به پيشينه شهر 
بعد نشان مي دهد که سنت  به  از دوره صفويه  اصفهان 
قاپو، چهلستون و  از کاخ هايي مثل عالي  نقاشي ديواري 
هشت بهشت تا خانه هاي اشراف و بزرگان شهر و بناهاي 
عمومي چون گرمابه و کاروانسراها گسترش داشته است. 
لذا در چنين بافت و زمينه اي، هنرمند اصفهاني بقعه، تحت 
تأثير افق معنايي معاصر خود قرار گرفته و آثاري خلق 
با سنت هاي تصويري اصفهان  کرده که قرابت بيشتري 

داشتند. در اين نقاشي ها، عناصر تزئيني يا نمادين همانند 
سر علم استفاده نشده ولي حيوانات مشابه با آثار گيالن 
وجود دارد. ترکيب بندي ها شلوغ تر و پر تحرک تر هستند. 
گرچه اين آثار به لحاظ کيفيت و طراحي همانند آثار فاخر 
اصفهان نيستند ولي در بقعه شاه زيد که کامل ترين نقاشي ها 
را نسبت به ساير بقاع اصفهان دارد، سبکي از نقاشي ديده 
مي شود که با سادگي سبک نقاش گيالني تفاوت دارد.  در 
اينجا نقاش تالش بيشتري در ايجاد حجم پردازي و ارائه 
جزئيات، به خصوص در چهره پردازي کرده و سطوح تخت 
در اثرش کمتر ديده مي شود. همچنين از رنگ هاي بيشتري 
به گونه اي  نام شخصيت ها را  استفاده کرده و اشعار و 
متفاوت با آثار هنرمند گيالني و بدون قرار دادن در کادر 
ترنجي آورده است. آيات قرآن در کتيبه اي فاخر و جداگانه 
بر باالي نقاشي ها اجرا شده است (جدول ۲) (تصاوير١٦-

١٤).  بنابراين هنرمند اصفهان در مکالمه اي ميان دو افق 
معنايي،  بر اساس پيش داوري هاي خود، در نهايت اثري 
خلق مي کند که حاصل امتزاج افق هاي گذشته و حال وي 

است.
 در مجموع، تأثير هنرمندان از سنت هاي قديم و جديد محل 
زندگي شان  نمايان است و نقاشان ضمن ارزش دادن به 
سنت نقاشي تاريخي، بر اساس شيوه هاي مرسوم و سليقه 
رايج عمل کرده اند؛ منتها به روشي متفاوت نسبت به يکديگر. 
شايد نقاش گيالني نيز با آثار فاخر اصفهان آشنا بوده ولي 
در نقاشي هاي خود سعي کرده به فرهنگ و زمينه مردم 
خود پايبند باشد و آثارش را به شيوه اي قابل درک براي 
مخاطبان به تصوير بکشد. لذا مي بينيم که تأثير تحوالت 
نقاشي دوره قاجار در آثار او، کمتر از هنرمندان اصفهان 
است و اين به معني آن است که امتزاج افق ها نتوانسته در 
همه جنبه ها بر هنرمندان اثر بگذارد و ويژگي هاي بومي و 
سنتي، نقش خود را همچنان حفظ کرده اند. بنابراين نمي 
برابر سبک  در  خودباختگي  بر  مبني  واحدي  حکم  توان 

طبيعت گرايي رايج براي نقاشي قاجار صادر کرد.

نتيجه
تحوالت سياسي و اجتماعي در دوره صفويه منجر به رشد مناسک مذهبي شيعي از جمله تعزيه و 
پرده خواني شد؛ سپس در دوره قاجار که اوج هنر تعزيه بود و مورد حمايت دربار نيز قرار داشت، 
هنرهاي وابسته به آن نيز مانند نقاشي قهوه خانه اي و ديوارنگاره هاي اماکن مذهبي مانند بقاع و حسينيه ها 
رونق يافت. در استان هاي گيالن و اصفهان، تعداد زيادي بقعه متبرکه وجود دارد که از دوره قاجار 
مزين به هنر ديوارنگاري مذهبي شده اند. به منظور پاسخ به سواالت تحقيق، تعدادي از آثار هنرمندان 



گيالني و اصفهاني - که از دو منطقه جغرافيايي با زمينه تاريخي و فرهنگي متفاوت بودند- بررسي و 
مشخص گرديد که امتزاج افق ها در هنرمنداني که در يک دوره تاريخي زندگي مي کردند نتيجه يکساني 
نداشته است. به اين معنا که آثار خلق شده، بيانگر زمينه و بافت متفاوت دو هنرمند به معناي طرز فکر، 
سليقه، ذوق هنري همشهريان وي و خواسته و انتظاراتي است که آنها از هنرمند براي آفرينش اين آثار 
دارند. زبان هنرمندان گيالن و اصفهان به عنوان يک مفسر با سنت ها و پيشينه فرهنگي شان گره خورده 
و اين را مي توان در آثار ايشان به وضوح مشاهده کرد.  آثار نقاش گيالني از نظر سادگي اجرا به 
سنت هاي کهن ايراني نزديک تر مانده و اين نشان دهنده عدم تمايل نقاش و جامعه اي که او در آن زندگي 
مي کند به سبک هاي جديد مرسوم در دوره قاجار است که سعي در تقليد طبيعت گرايي داشتند. اما 
هنرمندان بقاع اصفهان بر اساس شيوه هاي رايج شهر خود سبکي متفاوت را در آثارشان منتقل کردند.  
بر اساس نظرات گادامر، هنرمند بقاع، با پيش داوري هايي كه متعلق به افق معنايي روزگار اوست، به 
مكالمه با سنت گذشته پرداخته و باعث تعاملي سازنده ميان دو دوره شده است. وي، بخشي از اصول 
هنري گذشته را اخذ کرده و در تركيب با انديشه نوگرايي عصر خود به خلق اثر هنري پرداخته است. 
کار او ترجمه گذشته به امروز است؛ بدين معنا كه تحت تأثير شرايط و افق معنايي زمان خود، دست به 

خلق آثاري زده كه نوعي تفسير جديد از سنت به همراه تأثيرات فرهنگ بومي اوست.
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recent decades. But, it seems that pondering on this subject, using philosophical approaches such 

as Hans-Georg Gadamer’s hermeneutics, which includes concepts such as tradition, conversation, 

semantic horizon and horizon fusion, can pave the way for achieving the neglected aspects of 

this art and hence the necessity of applying this approach becomes clear. The purpose of present 

research is to interpret and study the influence of the semantic horizon and horizon fusion in 

religious artworks by artists of Gilan and Isfahan in the Qajar era. The studied questions are: 1- 

What are the effects of horizon fusion in the works of artists in Gilan and Isfahan? 2- What are 

the commonalities and differences between their works? The research method was descriptive-

analytical with philosophical hermeneutic approach of Gadamer. In this method, understanding 

occurs through the blending of horizons, which is dialectical, between preconceptions and 

information sources. What is needed here is understanding the context in which the text or dialogue 

has taken shape and given rise to different interpretations. These interpretations are created through 

the mixing of the text, its context and the horizons of the participants. The method of collecting 

information was using library resources as well as field study of mural works by taking photos of 

them. The statistical population was the murals of Gilan province and Isfahan city. Eight murals 

were introduced from the works of one Gilani artist (Aghajan Gilani) and two Isfahani artists 

(Seyed Abbas Aghamiri and the painter of the Khansari tomb); four of which had been analyzed. 

Sampling was done by judgmental method and based on the relationship between the works and 

the concepts under discussion. The method of analysis was qualitative and in order to measure 

the purpose of the research, first the concepts related to Gadamer,s philosophical hermeneutics 

were described, then the regions, artists and their selected works were introduced and finally, the 

murals were analyzed dialectically based on understanding by merging horizons. The results of 

the research showed that the artist of murals, with the prejudices that belonged to the semantic 

horizon of his time, conversed with the past tradition and established a constructive interaction 

between the present and the past; in the sense that under the influence of the semantic horizon of 

the past, the context, its socio-cultural context, began to create works that were a new interpretation 

of tradition. At the same time, fusion of horizons has had a different effect on the artists of the two 

selected regions, and Gilani artist, due to the context of his residence, has been less influenced by 

the contemporary trends of painting than the Isfahani artist and has remained more loyal to the 

Iranian tradition.

Keywords: Mural, Holy Shrines, Hermeneutics, Gadamer, Qajar, Gilan, Esfahan
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The art of religious murals with themes of Ashura, narrations of prophets and Shiite imams, is a 

part of Qajar visual arts, which has adorned the space of holy places such as mausoleums, Takyehs 

and Hoseyniyehs. This art reflects the characteristics of popular culture such as religious beliefs, 

values, interests and social aspects in the Qajar era. During this era, due to the social changes 

which took place in it, art was extended to different layers of society and became a means of 

expressing the national and religious beliefs of the people. Mural painting grew a lot among the 

ordinary people and they entered the art scene with their own tastes. Large paintings on the walls 

or canvases with the themes of Shiite martyrs appeared, and in fact were the results of about eleven 

centuries of gradual development and evolution of Shiite mourning rituals. The phenomenon of 

religious murals in this era was created by preserving the logical values of religious art, based on 

people,s beliefs, needs and desires, because the Qajar era was the culmination of public Shiite 

religious ceremonies, which in turn was reflected in the visual arts. The epic themes of the murals 

show the support of the people of the liberation movements of this era. To evaluate the Qajar 

paintings, one must compare them with the versions of Ta,zieh, because as soon as the Ta,zieh was 

accepted by the common people, a number of believers performed the role of martyrs and sinners, 

and this was a step towards accepting the painting. Considering Iran’s cultural developments in the 

mentioned era and the emergence of new contexts for presenting paintings, it is necessary to study 

the impact of these developments on Qajar painters. The study and analysis of the factors affecting 

the creation of murals and their stylistic features have been the subject of numerous researches in 


