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چكيده
در منطقة گيالن به بقاع متبرکه وامامزاده  هايي که برروي ديوارهاي آن تصاوير مذهبي نقاشي شده باشد 
بقاع  نقشين مي گويند. موضوع اکثر اين نقاشي  ديواري  ها وقايع کربال وروز عاشوراست. ترسيم اينگونه 
نقاشي  ديواري  ها ريشه در تاريخ ايران شيعي دارد، که اوج گسترش آن در منطقة گيالن در دورة قاجار 

بوده است.
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين سؤال است که چرا نقاشي ديواري  هاي بقاع نقشين در منطقة گيالن 

بازتوليد مي شده  اند؟ 
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جمع  آوري گردد و با روش توصيفي به شيوة مردم نگاري نقاشي ديواري  هاي بقاع نقشين منطقة  گيالن 

مورد بازخواني قرارگيرد.
يافته  ها و نتايج تحقيق نشان مي  دهد نقاشي  ديواري  هاي بقاع  نقشين کارکرد  هاي متفاوتي داشته است که نذر 
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مقدمه
نقاشي  به  آراسته  که  بقاعي  به  گيالن  منطقه  مردم 
ديواري باشند   «بقاع نقشين مي گويند». موضوع اکثر نقاشي 
ديواري هاي بقاع نقشين وقايع روز عاشورا است. روزي که 
امام حسين(ع) ويارانش در راه مبارزه باکفر ودفاع ازآزادي 
و اسالم ناب محمدي به شهادت رسيدند. محتواي اين آثار 

از خود گذشتگي، ايثار ، شهادت، مبارزه باظلم  است.
بازپيرايي ونذر  نقاشي ديواري عاشورايي در بقاع متبرکه 
نقشين به نوعي گفتمان کربال محسوب مي شود. گفتمان  
کربال، گفتماني است که دال برتر آن واقعه کربال و روايت 
عاشورا توسط دينداران شيعي در صور مختلف مناسک 
اين گفتمان در کنار  پيدا مي کند.  عزاداري ظهور وبروز 
ساير گفتمان هاي ديني ، نظام گفتمان هاي مذهبي مؤمنان را 
تشکيل مي دهد. در تشيع ،گفتمان کربال، بازنمايي مناسبي 
براي زندگي و دين ورزي مردم، و تغييرات آن در حيطة  
قشر اجتماعي مربوطه است. با گسترش تکنولوژي وهجوم 
تفکرات جهاني شدن والتقاط فرهنگي در جوامع امروزي، 
پاسداري از داشته هاي مذهبي، فرهنگي وهنري امري الزم 
وضروري است. نقاشي ديواري اماکن مذهبي خاصه بقاع 
متبرکه منطقه گيالن  که در گذشته شاهد رخ نمايي بيشترين 
نقاشي ديواري بر در وديوار خود بوده، امروزه روبه افول 

نهاده است.

پرسش تحقيق
پژوهش حاضر با هدف احياي هنر مذهبي ، به دنبال پاسخ 
به اين سئوال است که چرا نقاشي ديواري هاي بقاع نقشين 

در منطقه گيالن بازتوليد مي شده اند ؟

روش تحقيق
نوع تحقيق اين پژوهش از نظر هدف بنيادي است و به روش 
توصيفي تحليلي و به شيوة  مردم نگاري صورت گرفته 
است. شيوه مردم نگاري بيشتر تمرکز بر داده هاي کيفي 
دارد، وآنچه که مشاهده مي شودو مردم منطقه در رابطه 
با نقاشي ديواري هاي بقاع نظر دارند بدون تغيير بازنمايي 
ميداني   به صورت  اطالعات ضروري تحقيق  شده است. 
وکتابخانه اي جمع آوري شده است . جامعه آماري ازميان 
ده ها نقاشي ديواري موجود در بقاع وامامزاده هاي منطقه 
گيالن فقط ۱۶ تصوير مي باشد که به صورت گزينشي و 

مرتبط بابحث انتخاب وبه عنوان نمونه ارايه شده است.

پيشينه تحقيق
ابتداي  بار و در دهه ۱۳۴۰ منوچهرستوده، در  نخستين 
از  استراباد»،  تا  آستارا  از   » کتاب  مجموعه  دوم  جلد 
ديواره نگاره هاي بقاع شرق گيالن و برخي نقاشان بنام 
تحقيقات  آن  از  بعد  ستوده،۱۳۴۷)  است.(  برده  نام  آنها 
نامه  وپايان  رساله  مقاله،  کتاب،  غالب   در  اندک  هرچند 

در رابطه با نقاشي ديواري هاي بقاع خاصه منطقه گيالن 
عنوان  به  که  است  گرفته  انجام  مختلف  ديدگاه هاي  با 
نقاشي هاي  اين تحقيقات اشاره داشت:  به  نمونه مي توان 
نقاشي  کتاب  (ميرزايي مهر،۱۳۸۷)  ايران.  متبركه  بقاء 
چهل   (۱۳۸۸ نژاد،  گيالن.(محمودي  بقعه هاي  ديواري 
(عيسي  گيالن ».  زيارتگاه هاي  مجلس«ديوارنگاره هاي 
زاده،۱۳۹۰) بررسي مضموني وزيبايي شناسي نقاشي هاي 
عاميانه در بقعه ليچا.( شادقزويني، ۱۳۸۶) تجلي باور هاي 
بقاع  نگاره هاي  ديوار  عاشورايي  مضامين  در  شيعي 
متبرکه گيالن.(شادقزويني،۱۳۹۳)  هاله مقدس درنقاشي 
ديواري  هاي متبرکه ايران.(اخويان،۱۳۸۸) تأثير واقع گرايي 
اماکن  ديواري  نقاشي  بر  وادبيات  شعر  گريزي  واقع  و 

مذهبي شيعه در ايران. (اخويان،۱۳۹۰)
 

نقاشي ديواري هاي بقاع به مثابه هنر مردمي
هنرهاي سنتي، هنرهاي عاميانه وهنر قومي در روند تحول 
اجتماعي فرهنگي به مرور شكل گرفته است و در حالي 
كه شخص و افراد خاصي در به وجود آوردن آن نقش 
نداشته اند بلكه تودة  مردم در آن دخيل بوده اند. نقاشي بقاع 
خودجوش و عاطفي است كه انعكاس دهنده فرهنگ بومي 

ومذهبي مردمان منطقه مي باشد.
شناختي  زيبايي  معيارهاي  از  استفاده  با  مردم،  «تودة 
دربارة  هنر قضاوت نمي کنند، هنر مردمي وروستايي را 
فقط تحصيل کردگان به عنوان «هنر» مي پذيرند؛ کساني که 
اين هنر را آفريده اند احساس نمي کنند که  اين هنررا در 
خارج اززندگي عادي و عادات و نيازهاي روزانه خويش 

آفريده باشند.» (هاورز، ۱۳۶۳: ۳۵۷) 
در هنرمردمي توليدکنندگان و مصرف کنندگان را به سختي 
مي توان از همديگر بازشناخت و مرز ميان آنان همواره در 

تغيير است.
 يکي از ويژگي هاي هنر روستايي ومردمي اين است که 

 تصوير١. به ميدان رفتن امام حسين  ع.  نماي بيروني سمت درب 
اصلي بقعة آقاسيد ابراهيم  مأخذ: نگارنده .
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تأثير فرد در آن ها به حداقل مي رسد به طوري که هم 
هنرمند توليدکننده ديوارنگاره ها و هم مخاطب روستايي 
نمايندگان يک گروه و محمل هاي يک ذوق زيبايي شناختي 
مشترک، به شمار مي روند. اگر چه نقاشان خالق نقاشي 
ديواري ها تا حدي متکي بر استعداد و خالقيت هاي فردي 
بوده ولي در کل وابستگي خودش بر ذوق گروه و جامعه اي 
که در او زندگي مي کند نيز مشروط است. به هر حال اين 
واقعيت به اعتبار خود باقي است که استعداد گرچه جنبه 
فردي دارد، ولي عاليق معنوي و ذوق زيبايي شناسانه در 
آن، بين يک جامعه روستايي مشترک است. نقاشان بقاع که 
توليدکنندگان هنري براي تودة  مردم محسوب مي شوند، 
ذوق هنري و شخصي خود را در جايي که احتمال دارد با 
ذوق گروهي و همگاني جامعه فاصله بگيرد، خيلي کمتر از 

هنرمندان ديگر بيان مي کنند. 
براي مردم روستايي اگر هنرمند چهره اشقيا ودشمنان را 
از نظر فني و بصري بسيار زيبا کار کرده باشد براي آن ها 
زشت جلوه مي کند و برعکس اگر چهره هاي شخصيت هاي 
زيبا  را  آن ها  باشد،  نکرده  نقاشي  زيبا  را  آن  محبوب 
مي بينند، منوچهر ستوده با نگاه شخص تحصيل کرده و 
شهري،«ديوارنگاره هاي بقعة  آقاسيدحسن در دهکده کش 
کاليه رنکوه را زشت و بدترکيب معرفي مي کند.» (ستوده، 
ديواري ها  نقاشي  آن  به  مردم روستا  ولي   (۲۸۹ :۱۳۷۴
زيبا  را  عالقه شان  مورد  مي ورزند، شخصيت هاي  عشق 
کريه  و  زشت  را  دين شان  دشمنان  و  اشقيا  و  مي بينند 
مي پندارند. روستاييان آن گونه که اعتقاداتشان ايجاب کند 
ديوارنگاره ها را به روايت دانش از پيش تعيين شدة  خود 
بازخواني مي کنند. زيرا ساختار اجتماعي نقاشي ديواري ها، 
و پايگاه اجتماعي کساني که مخاطب آن ها هستند، به طور 
کلي با ساختار و پايگاه توليدکنندگان نقاشي ديواري ها 
همسان است. تودة  روستانشينان نقشي به مراتب بيشتري 
همين  در  عمًال  و  دارند،  خويش  هنري  آثار  آفرينش  در 
جاست که با توليد هنر براي مصرف داخلي، مخصوصًا 

در زمينه هنرهاي بصري خاصه  نقاشي ديواري ها مواجه 
هستيم . 

موضوع نقاشي ديواري ها
نقاشان بقاع اهميت موضوع نقاشي ديواري ها را براساس 
معيار مختلفي مشخص كرده اند، موضوع هاي مهم مانند به 
ميدان رفتن امام حسين(ع) را بزرگتر از موضوع هاي ديگر 
كار كرده اند. (تصوير۱) از نظر موقعيت، بهترين مكان را 
براي آن در نظر مي گيرند و اين نوع موضوع ها در اكثر 

بقاع تكرار شده است 
شايد بتوان موضوعات مهمي كه در اين نقاشي ديواري ها ديده 
به ميدان رفتن  به ترتيب شهادت علي اصغر(ع)،  مي شود 
حضرت ابوالفضل العباس(ع)، جنگ حضرت ابوالفضل(ع) 
ابن حسين(ع)،  قاسم  ميدان رفتن  به  بن ُسديف،  مارد  با 
ميدان  به  شامي،  ازرق  پسر  با  قاسم(ع)  حضرت  جنگ 
رفتن علي اكبر(ع)، معراج پيامبر(ص)، حسنين(ع) بر زانوي 
مسلم  (ع)،جنگ  علي  امام  كنار  در  حسنين  پيامبر(ص)، 
ثقفي  قتلگاه، داراالنتقام مختار  با كوفيان،گودال  بن عقيل 

(تصوير۲) رانام برد.
در ميان تصاوير ائمه(ع) نيز قطعًا بيش از همه چهره و 
اندام امام سوم شيعيان، امام حسين (ع) بر ديوار بقاع نقش 
بسته است. دركل، شخصيت محوري اين نقاشي ها در همة  
بقاع ابا عبداهللا الحسين (ع) است. حضرت را در حالت هاي 
گوناگون و موقعيت هاي مختلف به تصوير در آورده اند. 
بقاع تصوير شده است  اکثر  در  که  اي  مهمترين صحنه 
طلب آب نمودن سيد الشهدا(ع)  در روز عاشورا براي طفل 
شش ماهه اش علي اصغر است .دومين شخصيتي كه در 
اكثر نقاشي ديواري ها ديده مي شود زين العابدين(ع) فرزند 
امام حسين (ع) است. او در بستر بيماري داخل خيمه ها، 
در غل و زنجير همگام با اهل بيت در حال اعزام به شام به 
عنوان اسير و نيز گاه حاضر در مجلس يزيد نقاشي شده 
است. تصوير امام علي (ع) و حضرت محمد (ص) به اندازه 

تصوير٢. داراالنتقام مختار ثقفي ، بقعة مال پير شمس الدين، الشيدان 
حکومتي، مأخذ: همان.

تصوير٣. طلب آب نمودن علي اکبر، بقعة آقاسيد ابراهيم، مأخذ: 
همان.



امام حسين (ع) و حضرت علي اكبر (ع) در ديوارنگاره ها 
ديده نمي شود، بعضي از بقاع امام علي (ع) را در حالتي 
كه حسن و حسين را بر روي زانوان نشانده به تصوير در 
آمده است.حضرت محمد (ص) در اكثر بقاع در حال سوار 
بر ُبراق كه موجودي نيمه انساني است در شب معراج در 
آسمان نشان داده مي شود. از ميان فرزندان ائمه بيش از 
همه علي اكبر (ع) فرزند ۱۸ سالة  امام حسين (ع) در حالت 
ستيز با دشمنان يا در حال خداحافظي با اهل بيت به قصد 
اعزام به جنگ به تصوير در آمده است. و يا در آغوش پدر 

در حال شهادت طلب آب مي كند. (تصوير۳) 
پسر امام حسن (ع) كه همراه اردوي امام حسين (ع) در 
كربال بود، بيش از ديگران نقاشي شده است. او در جنگ با 
سپاه شام نشان داده مي شود كه پسر ازرق شامي را از روي 
اسب بلند كرده بر باالي سر مي چرخاند.(تصوير۴)حضرت 
ابوالفضل (ع) فرزند امام علي(ع) و برادر ناتني امام حسين (ع) 
را در حال جنگ با پهلوان سپاه دشمن، ماردبن سديف، در 
حال رفتن به سوي فرات و نهر القمه جهت آوردن آب براي 
كودكان و يا به هنگام كسب اجازه از امام حسين (ع) براي 
رفتن به جنگ نقاشي كرده اند. علي اصغر (ع)، كوچك ترين 
پسر امام حسين (ع) را در آغوش پدر در ظهر عاشورا در 
حاليكه تيري به گلوي او اصابت كرده است به تصوير در 
آورده اند. تمام قهرمانان و دشمنان در صحنه هاي نقاشي 
ديواري ها مرد هستند و زنان نقش فرعي دارند و كوچكتر 
از مردان به تصوير در آمده اند. از ميان انصار و ياران 
مسلم  همچون  شخصيت هايي  ترتيب  به  حسين (ع)  امام 
بن عقيل در حال جنگ با كوفيان(تصوير۵)، عابسن ابن 
شيب و غالمش شوذب در حالي كه لباس بر بدن بركنده 
به استقبال شهادت مي رود. در  نقاشي ديواري ها دشمنان 
كم رنگ تر  مراتب  به  منفي، حضورشان  و شخصيت هاي 
از قهرمانان است. در مجالس به تصوير در آمده، چهرة  
شخصيت هاي منفي را اغلب با رنگي تيره و سيمايي زشت 
و ناخوشايند و در حال شكست به تصوير در آورده اند. 
حيوانات و پرندگان زيادي در اين نقاشي ديواري ها تصوير 
شده اند بعضي از آنها در داستان حضور دارند و گاهي 
اوقات به صورت تزييني در اطراف عناصر اصلي آمده اند. 
در ميان حيوانات شير و اسب نقشي برابر با انسان ها را در 
نقاشي ديواري ها ايفا مي كنندو فرشتگان معلق در هوا با دو 
بال به تصوير در آمده اند. يكي از اين ماليك جبرئيل است 
كه در مجلس معراج، راهنماي پيامبر است. چهره هاي آن ها 

مانند زنان عهد قاجار تصوير شده است.

بازنمايي عناصر نمادين وتزييني
بعضي ازعناصر بکار گرفته شده در نقاشي ديواري ها از 
دوران هاي گذشته در زندگي مردم خاصه قشر روستايي 
حضور داشته است ونسبت به قرار گيري آن در مکان هاي 
متفاوت معاني متفاوتي پيداگرده اند، مانند نقش شيرکه در 

بقعه ومکان مقدس نقش نگهبان را ايفا مي کند در ميدان 
جنگ نماد شجاعت است ودر کنار امام علي (ع) حضور 
گل  خوشنويسي  چون  ديگر  تصويري  عناصر  دارد. 
که  از جمله عناصري هستند  نخل، سرعلم  وگياه،درخت 
ذوق وسليقة  زيبايي شناسي مردم منطقه را در استفاده 

کردن از نمادها نشان مي دهد. 

خوشنويسي
خط در اين بناها همراه باکادرهاي تزييني در قسمت باالي 
ديوار نزديک سقف در حالي که تمامي ابعاد چهار گوش 
بنا را دور زده قرار دارد.( تصوير۶) گاه به تنهايي وگاه در 
پيوندي رمز آلود باگل وبوته در پيچش موزون وهماهنگ 
خطوط در بسياري موارد به شيوة  نستعليق پخته وپيراسته 
از رنگ  بااستفاده  نيز بسيار خام وابتدايي  ودر مواردي 
سياه وسرخ نوشته شده است.در روستاها سعي شده از 
مضاميني بهره گيرند تا با کاربري بنا هماهنگ ومنطبق 
وايثارگري  ها  رشادت  بيانگر  که  وابياتي  اشعار  باشد. 
شهيد کربال حضرت ابوالفضل عباس(ع) است . همچنين 
شرح حوادث عظيم کربال نيز از موضوعات به کار گرفته 
شده در خط وخوشنويسي ها است. در اين ميان اشعار 
محتشم کاشاني بيشترين استفاده را داشته است . عناصر 
معماري  از جمله ريتم تيرک هاي چوبي سقف وطرح هاي 

 تصوير٤. رزم حضرت قاسم  ع. با پسر ازرق شامي، بقعة آقاسيد 
ابراهيم باباجان دّره مأخذ : همان.
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شيرسري(کولک)  تاالرها همگام باخط نوشته ها يک وجه 
ديداري کامًال انتزاعي وبصري دراين نقاشي ديواري هارا 

دارند .

گل وگياه
نقوش گل وگياه که بيشتر منظري از بهشت را نمايان مي 
سازد يکي از عناصري است که بر روي ديوار هاي گچي 
بقاع ديده مي شود ومابين مجلس ها وفضاي خالي را پُر 
مي کند. نقوش گياهي يکي از کهن ترين موضوعات مورد 
عالقة  آدمي برروي دست ساخته هايش بوده است. اين 
نقوش همچنين، از مضاميني است که همواره مورد پسند 
وهنرها  آفريده ها  دست  تمام  ودر  بوده  روستايي  تودة  
وصنايع روستايي مي توان آن رامشاهده کرد. طبيعت به 
ويژه گياهان از حرمتي خاص برخور دار بوده  وگاه جنبه 
تقدس نيز مي يابند .«براي انسان مذهبي طبيعت هرگز فقط 

طبيعت نيست. (الياده،۱۳۷۵ : ۱۱۲)
دارد  تزييني  نقش  همزمان  كه  نمادين  عناصر  از  يكي 
را  آن  پيرامون  كه  است  زندگي  ويا درخت  درخت سرو 
دو نقش متقارن فرا گرفته است، دو عنصر قرينه كناري 
اژدهاست.  دو  گاه  و  تمثيلي  پرندة   دو  از  بازتابي ساده 
(تصوير۷)نقش درخت سرو در آثار تصويري ايراني سابقه 
بسيار كهن دارد و پيشينة  آن به قبل از اسالم در ايران 

مي رسد. در دورة  اسالمي نمونة  آن بر روي دستبافت ها، 
زيراندازها، گچ بري ها و حجاري ها به وفور ديده مي شود. 
اين نقش تمثيلي است از جاودانگي و سرسبزي كه براي 
شخصيت هاي به تصوير در آمده بر ديوار بقاع و نيز فرد 

مدفون در آن مكان آرزو شده است.
درقسمت هايي از نقاشي ديواري ها تصويرساده شده اي 
از درختي شبيه درخت نخل را مي توان ديد. (تصوير۸) 
حضور تصويري در اين گروه از نقاشي ها نخست يادآور 
سرزمين هايي است كه رويدادهاي تصوير شده از جمله 
با  درختان  است،اين  داده  روي  جا  آن  در  كربال،  وقايع 
طرحي متقارن و تنه اي پهن در بااليي به شكل برگ مانند 
منتهي شده كه شمار برگ ها بين سه تا پنج عدد متّغير است 
عنصري بلندتر در ميانه قرار دارد و يا چهار برگ متقارن 
دو طرف عنصر مركزي را در برمي گيرد. چنين تصوير و 
تركيبي به تمثيل درخت زندگي در گروهي از آثار پيش از 
اسالم شباهتي بسيار دارد كه از آن، به شكلي خالصه تر 
در عصر اسالمي هم استفاده كرده اند. سرو و نخل، هر دو 
در اساطير ايراني نماد جاودانگي بوده اند. «عنصر ديگري 
که با َعَلم ودرخت ارتباط بصري وتصويري دارد، ستون 
است،ستون يکي از اجزا وعناصر مهم در معماري ايراني 
است که کاربرد آن پيشينه اي کهن وديرپا دارد کاوش هاي 
معماري  رادر  از ستون  استفاده  قدمت  باستان شناسان 
ايراني به قدمتي شش هزارساله مي رساند.» (رحيم زاده، 
۱۳۸۲ :۴۶) ستون از آنجا که ياد آور درخت نيز هست وگاه 
تمامي ويژگي ها يک درخت را هم باخود همراه دارد  و از 

زاوية  متفاوتي به آن مي نگرند.
وجود ستون در خانه نشانة  برکت است، نماد برکت نباتي 
است ، ستون جاي اساسي در خانه هاي سنتي ايراني دارد  
و با مسئله برکت مربوط است ، حيات نباتي است، ودر واقع 
مظهر نباتي در خانه است» (بهار،۱۳۷۵: ۳۱) درخت هاي 
نقاشي شده در نقاشي ديواري ها از نظر بصري ارتباط 
بقعه  اطراف  محيط  جنگلي  ودرختان  باستونها  تنگاتنگي 

دارند. 

تاج،اژدها وپرندگان
يکي از نقوشي که در  بقاع به طور مشترک ديده مي شود 
نقش اژدها است. اين نقوش متأثر از داستان هاي عاميانه 
را  گناهکاران  سراط  پل  سر  در  که  است  شده  تصوير 
به  كه  است  عناصري  جمله  از  تاج   (۹ مي بلعد.(تصوير 
با تاجي  ايفاي نقش مي كند. مالئكه هميشه  صورت نماد 
كه بر سر دارند در نقاشي ها حضور دارند و بازشناسي 
آن ها از افراد عادي فقط با وجود تاج ممكن مي باشد. وجود 
تاج بر سر فرشتگان به معني سلطنت معنوي ايشان بر 
اين جهان و نظارت بر اعمال و كردار مردم و نيز برگزيده 
اغلب در  بقاع  بر ديوار  از سوي خداوند است.  بودنشان 
حاشيه نقاشي هاي اصلي و در اطراف درگاهي به وفور 

 تصوير٥. نبرد مسلم باکوفيان، بقعة  آقاسيد ابراهيم باباجان دره 
مأخذ : همان.

 تصوير٦. خوشنويسي در بقعة آقامير شهيد،الهيجان مأخذ: همان.



مي توان نقش تمثيلي پرندگان را مشاهده كرد پرندگان كه 
نماد بهشت و  (پرواز) عروج، خوش آوازي، زيبايي،  نماد 
شهادت مي تواند باشد. خورشيد و ماه با تزيينات خواص 
خودشان كه بيشتر به صورت زنان دورة  قاجاريه رخ 
نمايي مي كند و ماه در شكل هالل به تعداد كمتري در برخي 
بقاع ظاهر شدند كه بيشتر نقش داور آسماني را دارند و 
ناظر بر صحنه هاي رويداده بر نقاشي ديواري ها مي باشند.

تصوير تمثيلي شير در اکثر بقاع به وفور استفاده شده. 
اساسًا در فرهنگ ايراني، شير از ديرباز مورد توجه بوده 
است.شير درباور ايرانيان نماد قدرت،سلطنت و اقتدار است. 
اين تصاوير احتماًال تحول يافته و ساده شدة  آيين ها و 
عاميانه  شكل  به  هستند  اساطيري  كهن  بسيار  نمادهاي 
بازخواني شده وبه نام شيرخدا نمادي از دالوري وشجاعت 
امام علي(ع) مورد استفادة  هنرمندان مردمي در نقاشي 

ديواري هاي بقاع قرار گرفته است.

َعَلم 
مراسم َعَلم بندي و َعَلم واچيني از مراسم بسيار قديمي و 
رايج در گيالن است، َعَلم به نوعي نماد درخت نخل، درخت 
سروودست بريده شده ابالفضل عباس است(تصوير۱۰)  
ديده  بقاع  نگاره هاي  ديوار  در  آن  يافتة   تغيير شکل  که 
به  نزديك  خورتو  در  آقاسيدقاسم  بقعة   در  مي شود. 
به  مانده  روز  هفت  سياهكل،  توابع  از  چوشل  روستاي 
پاييز، در يك روز جمعه َعَلم را مي بندند و جمعه هفته بعد 
طي مراسم خاصي آن را وامي چينند. اهالي روستا ترجيح 
مي دهند علم واچيني جلو نقاشي ديواري حضرت ابالفضل 
عباس (ع) علم دار امام حسين (ع) انجام گيرد. عالوه بر آن 
بسياري از نذرگذاران كه به حاجت خود رسيده اند، در اين 
روز قرباني مي كنند و طعام مفصلي به زوار مي دهند. خون 
گوسفند قرباني را به پايين ديوار نگارة  به ميدان رفتن امام 
حسين (ع) در ظهر عاشورا مي مالند . اين نقاشي ديواري ها 
کارکرد هاي متفاوتي در نزد مردم روستا داشته است. در 

بعضي مناطق ديوار نگاره ها جزو زنجيره ومراحل َعَلم 
واچيني وقرباني کردن محسوب مي شوند.

هالة  نوراني 
   در نقاشي ديواري بقاع متبركه دور سر بعضي از مقدسين 
و  نارنجي، سفيد  قرمز،  زرد، سبز،  رنگ  به  نوراني  هاله 
طاليي ديده مي شود.« از جايي كه بحث نور و هاله نوراني 
در فرهنگ و تمدن كهن ايران ريشه دارد و در بين حكما 
و عرفاي اسالمي به سبب توجه قرآن به نور از جايگاه 

ويژه اي برخوردار بوده است».(هاشم رضي، ۱۳۷۹ :۱۴۳)
در  امامزاده ها  كه  معتقدند  گيالن  روستاييان  از  برخي 
شب هاي خاص و اغلب در شب هاي جمعه به ديد و بازديد 
يكديگر مي روند.از اين رو نقاشان در اين امامزاده ها به 
سفارش مردم روستا دور سر مقدسين هاله هاي رنگين 
هاله هاي  نقاشي  يک  در  اوقات  وگاهي  کنند  مي  ترسيم 

رنگين متنوعي ديده مي شود .(تصوير۱۱)
  

معاني رنگ ها
«نقاش ديوار نگاره هاي عاشورايي گيالن به رنگ واقعي 
چندان  مي كرد  ترسيم  كه  پيكرهايي  و  عناصر  طبيعي  و 
توجهي نداشت به همين علت ممكن است در نقاشي هايش 
رنگ هاي كامًال غيرطبيعي ديده شود. مثًال اسب نيلي رنگ 
يا چهرة  بنفش . او براساس زيبايي شناسي حسي خود 
و روابط متقابل چشم نواز و خوشايندي، گسترة  ديوارها 
اثرش  روستايي تر،  چه  هر  نقاش  مي كند.  رنگ آميزي  را 
آزادتر،  و  ذوقي تر،  ذهني تر،  حسي تر،  شوريده تر،  نيز 
نمادها  از پيش تعريف شده و رعايت  بدون قراردادهاي 
رنگي است.»(ميرزايي مهر،۱۳۸۷:۶۴) رابطة  تنگاتنگي بين 
لباس هاي تعزيه خوان ها و نقاشي ها وجود دارد. لباس سبز 
لباس قرمز براي مخالف خوان بوده  امام خوان و  براي 
است. در نقاشي ديواري ها اين رسم تا حدودي رعايت شده 
است. اغلب سربند، پيشاني بند، دستار و   عمامة  بزرگان 

بررسي  داليل  باز  توليد  نقاشي 
ديواري هاي بقاع نقشين  منطقه گيالن

تصوير٧. درخت زندگي، نماي 
بيروني بقعة  چهار پادشاه الهيجان، 

مأخذ: همان.

 تصوير٨. درخت نخل در طرف 
امام علي ع .بقعة آقا سيد محمد 

يمني گوراب سر. مأخذ: همان.

 تصوير ٩.  اژدها در سر پل سراط ، 
بقعة آقاسيد محمد ليچا، مأخذ:  

همان.

تصوير١٠. َعَلم نماد درخت نخل، 
درخت سرو ودست بريده  شده 
ابالفضل عباس، بقعه الشيدان،  

مأخذ:  همان.
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دين سبز است و هالة  نوري كه گرداگرد سر ايشان را 
از  بيش  گاه طاليي رنگ است. سبز  فرا مي گيرد سبز و 
ديگر رنگ ها جنبة  نمادين داشته و تقريبًا در همه جا با 
آگاهي انتخاب شده و نماد و نشانة  پاكي و قداست است، 
در گروهي از آثار، رنگ نيلي براي قديسان استفاده شده و 
نماد آرامش دروني و وقاري معنوي است. رنگ سياه در 
پوشاك زنان اهميت زيادي دارد تا جايي كه مي توان گفت 
اساسًا رنگ لباس زنان در اين روايات، سياه است و طبعًا 
نماد و نشانه اي است از عزاداري ايشان در ماتم از دست 
رفتن مردان و سرنوشت غم باري كه برايشان رقم خورده 
بعضًا  نيز  اسب ها  اندام  در  رفته  كار  به  رنگ هاي  است. 
با بيان نمادين عرضه مي شود. مثًال رنگ بدن ذوالجناح، 
اسب امام حسين (ع)، در همه جا سفيد است. در حالي كه 
رنگ اسب دشمنان در همه جا تيره است.رنگ بدِن ُبراق 
نيز اغلب سفيد يا ُاکر انتخاب شده است. در رنگ آميزي 
فرشتگاه رنگ سفيد بسيار كاربرد دارد. لشكر انبياء در ظهر 
عاشورا همه سفيدپوش هستند كه هم نماد پاكي و هم نماد 
از خودگذشتگي و شهادت است. رنگ هاي به كار برده شده 
در اين تصاوير بر اساس رنگ هاي موجود در بازار سنتي، 
ازجنس رنگ هاي معدني وگياهي است که نقاش تهيه نموده 
وپس از سايدن ومخلوط کردن با مواد ديگر از آن استفاده 

نموده است

بازپيرايي و نذر نقاشي ديواري
بروز  هنگام  در  دوردست،  نقاط  در  ساكن  روستاييان 
بيماري، اغلب به طب سنتي روي مي آوردند، اما وقتي ديگر 
امكان معالجه براي آنان وجود ندارد، ناچار به بقعة  محل 
خود يا روستاي اطراف متوسل مي شوند. بقعه آخرين نقطة  
اميد و واپسين روزنة  بهبودي امراض و درمان بيماري ها 
و حالل مشكالت روحي و جسمي است. مردم براي شفاي 
خود نذوراتي را به بقعه اختصاص مي دهند، نذر نقاشي 
زن  خاصه  که  است  نذوراتي  مهمترين  از  يکي  ديواري 
هاي روستايي به نقاش سفارش مي دهند، البته اين نذر 

تصوير١١. هاله نور رنگين دور سر مقدسين، بقعه دوازده تن، دهکده 
مالط رانکوه،  مأخذ:  همان.

 تصوير١٢.  مکان مقدس  مورد احترام چوپانان ، بقعة  آقاسيد ابراهيم ، 
باباجان دره، رود سر،  مأخذ: همان.

 تصوير١٣. نقشه مراکز زيارتي وکوه هاي مقدس در منطقه گيالن، 
مأخذ: اخويان،١٣٧٥: ٢٠.

 تصوير ١٤. تعمير نقاشي ديواري به ميدان رفتن حضرت علي اکبر ع، 
بقعه چهار پادشاه،  مأخذ: نگارنده١٣٨٦.



در روزهاي خاصي از سال که به داليلي بقعه مورد باز 
پيرايي وتعمير قرار مي گيرد سفارش داده مي شود. در 
مواردي چند نفر باهم شريک مي شوند وبه اندازه وسع 
خود ديوار نگاره بزرگ ويا کوچک سفارش مي دهند وپس 
از پايان کار در صورت توافق نقاش نام آن هارا در زير 

نقاشي ديواري مي نويسد. 
ديواري هاي  نقاشي  بقعه وحضور  آرامش بخش  فضاي 
عاشورايي واعتقاد مردم به اين نقاشي ها در شفابخشي 
مريضي هاي آن ها مأثر است. مريضي که در اين بقعه شفا 
پيدا کند  خويشاوندان او جشن وشادي بر گذار مي نمايند، 
بقعه را آذين بندي مي کنند وغذاي نذري به مردم مي دهند و 
در صورت متمول بودن صاحب مجلس، بقعه را باز  پيرايي 
مي کنند وداخل وبيرون آن را به نقاشي ديواري ها ديني 

وعاشورايي مي آرايند.
که  است  بقاعي  از  دّره  باباجان  در  ابراهيم  آقاسيد  بقعة 
چوپانان براي سالمتي دام هايشان نذر گوسفند مي کنند 
وبراي نقاشي ديواري هاي آن احترام زيادي قايل هستند. 
( تصوير۱۲)آن ها براي نقاشي ديواري ضامن آهو که در 
آن امام رضا آهوي زخمي را از دست شکار چي نجات 
مي دهد، نگهبان رمه هاي خود مي دانند. در منطقة  «کجيد» 
در ارتفاعات رودسر نقاشي ديواري هاي عاشورايي وديني 
بااعتقادات عاميانة روستايي همگام شده و در  به نوعي 
زندگي روزانة  آن ها جاري است.                                 

در دهکده مراد دهنده از توابع جنوب الهيجان، بقعه اي است 
به نام آقاسيدحسين که گفته مي شود از پسران امام موسي 
کاظم (ع) است. اهالي به اين امامزاده اعتقاد زيادي دارند 
و باور دارند که تمام نيازهاي حاجتمندان را روا کرده و 
مخصوصًا امراض چشمي را شفا مي دهد. نام روستا دقيقًا 
نشأت گرفته از همين اعتقاد است. مردم بر اين باورند اگر 
دست خود رابه نور دور سر وصورت تمثال مبارک ائمه(ع) 
در نقاشي ديواري ها بکشند وبر سروصورت وچشمان 

خود قرار دهند نور چشمشان بيشتر مي شود.

برخي از بقعه ها تنها جمعه ها زوارکشي دارند. گاهي در 
عصر پنج شنبه، عده اي زائر از دور و نزديک به بقعه مي آيند 
و شب را در محل آن بيتوته مي کنند. بقعه در اين روز آب 
وجارو مي شود، گرد وغبار ديوار نگاره ها را مي گيرند و 
گاهي اوقات تميز کردن نقاشي ديواري ها موجب فرسايش 
وتخريب آن ها مي شود. بيشترين بقعه وکوه هاي مقدس در 
شرق گيالن متمرکزهستند که اکثرا زائر دارند.(تصوير۱۳) 
بعضي بقعه ها نيز جز چند نفر از اهالي همان ده که گاهي به 

بقعه سر مي زنند و نذر و نياز مي کنند، زايري ندارند. 
آن جا  در  نبي  قادر  روايتي  به  که  ديلمان  باباولي  بقعة  
فضايي  باراني،  روزهاي  و  غروب  هنگام  در  است،  دفن 
روحاني دارد. ديوار نگاره هاي بيروني بقعه باموضوعات 
عاشورايي جلوه اي خاص به بقعه بخشيده ومردم حضور 
از آن جا عبور مي کنند در  شهداي کربال را همه روزه 
دارند. مردم تصوير شهداي  نگه مي  زنده  خاطرة  خود 
کربال را در نقاشي ديواري هاي فضاي بيروني بقعه به 

بررسي  داليل  باز  توليد  نقاشي 
ديواري هاي بقاع نقشين  منطقه گيالن

تصوير ١٥. چند اليه اي بودن نقاشي ديواري ها، قسمتي از نقاشي 
ديواري بقعه سيد محمد گيلده باال ، اطراف الهيجان،  مأخذ:  همان.

تصوير١٦. نبرد مسلم باکوفيان، بقعه آقاسيد محمد، بارکوسرا، 
اطراف لنگرود  مأخذ: همان.

بقعه  هاي  ديواري  نقاشي  وبازپيرايي  تعمير   تصوير ١٧.کتيبه 
آقاسيد محمد، بارکوسرا، اطراف لنگرود  مأخذ: همان.
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نام بقعه
نام نقاش و تاريخ 

بازپيرايي
تاريخ و نام 
خوشنويس

مکان بقعهتاريخ بنا

روستاي پنجا- آستانه-۱۳۳۳ هـ.قآقاجان الهيجاني۱. بقعة آقاسيدمحمد

۲. بقعة آقاسيدحسن کيا (امام زاده 
روستاي کيسم--آقاجان الهيجانيذوالفقار)

نوبيجار الهيجان-آقاجان الهيجاني ۱۳۵۳ هـ.ق۳. بقعة آقاسيدعلي موتار محله

روستاي بازکو سراي الهيجان--آقاجان الهيجاني ۱۳۳۰ هـ.ق۴. بقعة آقاسيدموسي

روستاي فشو پشته الهيجان--۱۳۲۵هـق۵. بقعة آقاسيدمحمد

آقاجان الهيجاني و رضا الهيجاني ۶. بقعة آقاسيدابراهيم
۱۳۳۵

رضا الهيجاني 
بابوجان دره۱۳۰۲ هـ.ق۱۳۳۵

روستاي ليالستان الهيجان۱۳۲۴-مشهدي آقاجان الهيجاني۷. بقعة آقاسيدحسن-

۸۲۰ هـ.ق-تقي ابراهيمي ۱۳۴۲ هـ.ش۸. بقعة دوازده تن
 

روستاي مالط رانکوه (سيدعلي 
کيا)

روستاي کش کاليه رانکو-۱۳۶۶ هـ.قابوالقاسم کليشمي ۱۳۶۶ هـ.ق۹. بقعة آقاسيدحسن

روستاي چالرس- رانکو-۱۳۴۲ هـ.ق-۱۰. بقعة آقاسيدنصير

مشهدي آقاجان الهيجاني ۱۳۳۵ ۱۱. بقعة آقاسيد خلر
روستاي خوشتم- رانکو--هـ.ق

شسته رود رنکوه--غالمحسين الهيجاني ۱۳۰۹ هـ.ق۱۲.بقعة شاه نجف

روستاي کومس- ديلمان--آقاجان الهيجاني ۱۳۴۲ هـ.ق۱۳. امام زاده قاسم

روستاي لشکريان سياهکل-۱۲۸۰ هـ.ق-۱۴. بقعة آقاسيدمحمد سيدمحمود

۱۵. بقعه آقاسيداحمد 
۱۲۰۶هـ.ق ميرزاعلي -(آقاميرشهيد)

الهيجان-رضا

--غالمحسين الهيجاني۱۳۱۶هـ.ق۱۶. بقعه چهار پادشاه
شهر الهيجان-

روستاي الشيدان حکومتي --رضا کفاش صورتگر ۱۳۶۶ هـ.ق۱۷. بقعة مالپيرشمس الدين
الهيجان

جدول ١. مشخصات کلي تعدادي از بقاع نقشين گيالن که تاريخ باز پيرايي دارند،مأخذ: نگارنده.



نتيجه
مناسک عزاداري و گفتمان کربال به دليل نقشي که در زندگي مردم داشته، در صور مختلفي متبلور شده 
و مردم آن را در طي مکانيسم ها و صورت بندي هاي متنوعي بازسازي کرده اند.  نقاشي ديواري هاي 
بقاع همچون صور ديگري مناسک مذهبي، مثل روضه خواني، سفره هاي نذري خانگي، هيئت هاي 
سينه زني و عزاداري که تحت تأثير اين گفتمان حيات ديني مردم را تشکيل مي دهند، همه بيانگر تکثر 

تجليات گفتمان کربال در زندگي مردم هستند.
در عرصه خلق و بازتوليد نقاشي ديواري هاي بقاع نقشين گيالن، مجموعة  عامالني که در موقعيت هاي 
گوناگون اجتماعي وجود دارند اعم ازهنرمندان، سفارش دهندگان ، نذر کنندگان، خيرين، روحانيون يا 
به عبارت ديگر همة  کساني که پشتيبان ومشوق ديوارنگاره هاي ديني بودند، همانند هنرمندان در توليد 
هنر مشارکت دارند. در حقيقت همة  اين عامالن در موقعيت هاي متفاوت اجتماعي در ايجاد يک زبان 

هنري مشخص که به زمانة  ايشان اختصاص دارد دخيل هستند.  
درجهت پاسخ به پرسش تحقيق يافته هاي پژوهش نشان مي دهد يکي از متغيير هاي تأثير گذار در 
بازتوليد  نقاشي ديواري ها، بازپيرايي  بقاع متبرکه ونذر نقاشي ديواري مي باشد که هر ساله قبل از ايام 
ماه محرم، بقعه غبار روبي مي شود ونقاشي ديواري هايي که نياز به بازسازي دارند تعمير مي گردند 
وفضاي خالي باقي مانده ديوارها اختصاص به نقاشي هايي مي گردد که مردم نذر کرده اند. اين مراسم 

بررسي  داليل  باز  توليد  نقاشي 
ديواري هاي بقاع نقشين  منطقه گيالن

نوعي ناظر بر اعمال خود مي دانند.
«در دو منطقة  آستارا مراسم عزاداري عاشورا پر ازدحام و 
باشكوه است. نخست مزار پيرقطب الدين واقع در باغچه سرا 
و ديگري در امامزاده كانرود. دسته جات عزادار وقتي به 
حياط بقعه مي رسند، هر يك در گوشه اي جا مي گيرند و 
عزاداري مي كنند. علم گردان شخصي از جوانان محل است 
كه علم مخصوص بقعه را در محوطه ميدان مي گرداند و 
ديگران نذر خود را به او مي دهند و او اين نذورات را براي 
يا خادم مسجد وبقعه مي سپارد.»  به متولي  بقعه  تعمير 
نگارة   ديوار  راجلو  َعَلم  گردان،  َعَلم   (۵۳: (غالمي،۱۳۸۷ 
ابولفضل عباس(ع) َعَلم دار دشت کربال مي گرداند واز او 
مي خواهد تا شفيع شود ونذر تمام مردم را خداوند قبول 
کند.بعضي از سالخوردگان منطقه معتقدند تصوير ابولفضل 

عباس(ع) جزء مراسم علم گرداني است.
درکش کاليه املش و در جوار بقعة  آقاسيدحسن، پيشتر 
در  که  مردمي  مي شد.  برگزار  هفتگي  بازار  دوشنبه 
زيارت  نيز  را  مزار  اين  مي کردند،  بازار شرکت  دوشنبه 
مي کردند. زماني در زمين نزديک بقعه،کشتي گيله مردي 
برپا مي داشتند. کشتي گيران وپهلوانان به بقعه مي آمدند 
وقبل از کشتي براي پيروزي خود نذر مي کردند ودر برابر 
ديوار نگارة  امام علي(ع) ويا حضرت علي اکبر(ع)  براي 
موفّقيت خود مّدد مي طلبيدند. به نظر مي رسد ديوار نگاره 
باموضوع امام علي (ع) نذوراتي باشند که پهلوانان سفارش 

آن را به نقاشان داده اند. 
مردم مؤمن نيت مي كنند وسايل داخل بقعه را كه مستعمل 

و يا معيوب شده عوض  كنند. گاهي اوقات نذر مي کنند ، در 
بازپيرايي بقعه تمام نقاشي ديواري ها را تعمير وبازسازي 
کنند.   اهالي روستاها در زمان هاي مشخص و مناسبت هاي 
گوناگون به زيارت بقاع متبرکه محل خود يا بقاع مناطق 
دور يا نزديک خاصه بقاعي که نقاشي ديواري قديمي دارند 
مي شتابند و با بستن قفل و دخيل و تقديم نذورات از خداوند 
مي خواهند که به پاس حرمت آن زيارتگاه، حاجت آنان را 
برآورده کند. يکي از نذوراتي که مردم به بقاع وامامزاده ها 
هديه مي کنند، نذر نقاشي ديواري است. اين نذورات هر 
ساله طي مراسم« باز پيرايي» بقاع به نقاشان سفارش داده 
اين باز پيرايي، بقاع غبار روبي  مي شوند.(جدول ۱) در 
براثر  که  ديواري هايي  نقاشي  شوند،  مي  وجارو  وآب 
عوامل طبيعي وفرسايشي آسيب ديده اند، مرمت مي گردند. 
( تصوير۱۴) در بقاعي که تعداد سفارش نذر نقاشي نسبت 
به ديوارهاي بقعه بيشتر باشد، روي آثار قبلي وقديمي با گچ 
پوشيده مي شوند، ودوباره روي آن نقاشي ديواري جديد 
ترسيم مي گردد. از  اين رو بعضي از ديوار نگاره هاي بقاع 
چندين اليه مي باشند.(تصوير۱۵) البته نقاشي هاي متآخر 
از نظر زيباشناسي وساختاري از کيفيت پايين تري نسبت 
برخوردارند.(تصوير۱۶)  قديمي  هاي  ديواري  نقاشي  به 
اکثر نقاشي ديوارهايي که از قدمت بيشتري برخوردارند 
فقط  نيست،  مشخص  آن  بازپيرايي  ويا  ترسيم  تاريخ 
نقاشي ديواري هايي که از قدمت کمتري برخوردار هستند 
است.  ذکر شده  آن  پيرايي  باز  تاريخ  بقاع  از  بعضي  در 

( تصوير۱۷)
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وآئين هاکه ريشه در اعتقادات مذهبي و فرهنگ مردم منطقه دارد ، تازماني که در زندگي مردم جاري 
وساري باشد باز توليد اين آثار به عنوان يکي از  صور مختلف گفتمان کربال تداوم خواهد داشت.
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The holly tombs and shrines with religious scenes on the walls are called “Naqshin” (painted) 

tombs in Guillan region. Most of the religious themes in these frescos refer to the Karbala 

event – location of the historical martyrdom of one of the Shiite spiritual leaders, Imam 

Hussain, also known as the Ashura event – referring to the date of the martyrdom. The roots of 

these traditional frescos go back to the Shiite backgrounds and religious culture of Iran which 

culmination was in the Guilan region, in the north of current day Iran, during the Qajar era. 

The present article mostly tends to explain why these frescos have been vastly reproduced in 

the region.

In order to find the answer to the major question, the essential data was collected through library 

sources and field studies. Then using the descriptive method with an ethnographic approach, 

the frescos of the holly tombs in the Guilan region werereinterpreted.

The results and findings show that these religious frescos of “Naqshin” (painted) tombs enjoy 

multiple functions along with the decorative and informative aspects usually ascribed to them, 

to note one, the oblations and vows for patronage of the renewals and repainting of the frescos 

seem to have secured the endurance of the whole tradition. 
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