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چكيده
هنر ديني ايران در پي تجلي امر واال از هرگونه ترسيم پيکرنما پرهيز کرده است. در اين ميان موضوعات مذهبي و 
امور ُاخروي به واسطة نياز به ترسيم پيکرنما و فضاي روايي در وادي ممنوعه قرار گرفتند. با وجود تأکيد بسيار 
قرآن و احاديث در اين حوزه، هنر ايران عاري از مصورسازي امور ُاخروي است- جز موارد انگشت شماري 
مربوط به ديدار پيامبر از بهشت و جهنم در نسخ خطي معراج نامه ها- اعتالي اين حوزه مربوط به هنر عاميانه 
دورة  قاجار است. مطالعات به عمل آمده نشان مي دهد که هنر اسالمي به واسطه نوع نگرش از ترسيم مضامين 
ُاخروي پرهيز کرده است؛ اما با ورود به دوره قاجار براي اولين و به شکل مستقل شاهد ترسيم اين مضامين 
در ابعاد بزرگ هستيم. اين امر وقتي ميسر گشت که طبقه هنرمند و سفارش دهنده تغيير يافت؛ در واقع هنرمند 
عاميانه با توجه به جهان بيني طبقه خويش به ترسيم پيکرنماي امور ُاخروي دست زد. هدف پژوهش ترسيمات 
پيکرنما مضامين ُاخروي در هنر ايران است تا يکي از کليدي ترين موضوعات ديني غايب در هنر ايران مورد 

مطالعه قرار گيرد. 
در اين مقاله به دو سوال زير پاسخ داده شده است:

١.سير حرکت آثار مربوط به مضامين ُاخروي در هنر اسالمي ايران چگونه بوده است؟
٢.ترسيم پيکره نماي مضامين ُاخروي در دورة قاجار چه مشخصاتي دارد و چه تفاوت هايي با دوران پيشين 

دارد؟ 
روش تحقيق در اين مقاله توصيفي- تحليلي است و شيوه گردآوري مطالب کتابخانه اي است. در هنر عاميانه 
قاجار سه حوزة  نقاشي قهوه خانه اي، نقاشي بقاع متبرکه و نقاشي پشت شيشه بررسي شده است که در آن ها با 
دنياي جديدي از ترسيم موضوعات ُاخروي در ابعاد و گستردگي مختلفي روبه رو مي شويم؛ اين هنر براي اولين 

بار ايدئولوژي خاص طبقة  عام را در ايران نمايش داد و آن اعتقادات راسخ مذهبي و باورهاي ديني است. 
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مقدمه
و  ديني  تجلي مضامين  براي  محملي  همواره  ايران  هنر 
مذهبي بوده است،  با اين وجود به ندرت شاهد ترسيم 
پيکرنما عوالم ُاخرويي در آن هستيم. اين فقدان در حالي 
است که به مضامين ُاخروي و معاد بيش از هر موضوعي 
درقرآنپرداخته شده است و نقل هاي فراواني در احاديث 
در  معاد  اهميت  دارد.  وجود  آن  مورد  در  فقهي  کتب  و 
اسالم چنان است که جزء اصول پنجگانه دين محسوب 
مي شود و سوره هاي بسياري چون سوره واقعه، تکوير، 
روز  از  توصيفات  در  است.  شده  نازل  آن  وصف  در 
محشر، جزئي گويي فراواني ديده مي شود اما هنر ايراني 
از آن عاري است؛ دليل اصلي اين امر ريشه در تحريم 

ترسيم پيکرنما در آموزه هاي اسالمي دارد. 
تجسد  نه  و  است  مقدس  امور  تجلي  هنر  اسالمي  هنر 
امور مذهبي، از اين رو موضوعي چون ترسيم مضامين 
ُاخرويي که ذاتًا تجسدگراست و نياز به فضاي پيکرنما و 
روايي دارد خود به خود حذف مي گردد. اما ترسيم اين 
امور در کتب نگارگري معراج نامه که صراحتًا به صحنه 
هايي از بهشت و جهنم مي پردازد خود را نشان مي دهد 
تا جزو معدود موارد ترسيم پيش از دورة قاجار باشد؛ 
اما در دورة قاجار همه چيز تغيير مي کند و شاهد ترسيم 
ابعاد بزرگ و در روش ها مختلف  ُاخروي در  مضامين 
هستيم؛ اين مهم در حوزه هنرهاي عاميانه و با توجه به 
اين طبقه و تحت لواي تحوالت دورة قاجار  بيني  جهان 
محقق مي گردد. در اين مقاله به بررسي ترسيم پيکرنما 
مضامين ُاخروي در دوره هاي مختلف هنر اسالمي ايران 
قاجار  دورة  يعني  اوجش  دورة  در  و  مي شود  پرداخته 
مورد تحليل قرار داده مي شود؛ بايد توجه داشت که هنر 
اسالمي به واسطة ذات تجريدگرايي و پرهيز از ترسيم 
پيکرنما از پرداختن به اين حوزه که نفسًا تجسدگرا است 
تنها در موارد  قاجار،  از دورة  تا پيش  پرهيز مي کرد و 
به  غيره  و  انبياء  قصص  نامه ها،  معراج  نقاشي  معدود 
برخي ترسيمات از بهشت و جهنم دست زده شد.در دورة 
وارد  و  دهنده  سفارش  و  هنرمند  طبقه  تغيير  با  قاجار 
شدن به حوزه هنر عاميانه، ترسيم پيکرنما امور ُاخروي 
در راستاي جهان بيني مردم قرار گرفت و مورد استقبال 
قشر عامه واقع شد، به شکلي که براي اولين بار در دو 
تابلو نقاشي قهوه خانه اي از محمد مدبر به صورت مستقل 
واقعه معاد ترسيم گشت. نقاشي قهوه خانه اي، نقاشي بقاع 
متبرکه و نقاشي پشت شيشه جزو روش هاي هنر عاميانه 
ُاخروي  مضامين  ترسيم پيکرنما  شاهد  آن  در  که  است 
هستيم. باورهاي عاميانه با نقل هاي احاديث و توصيفات 
را شکل  فردي  به  منحصر  تصاوير  و  درآميخته  قرآني 
مي دهد، هنرمندان عاميانه زبان بصري خويش را به شکل 

ترسيم پيکرنما موضوعات مذهبي  برگزيدند. 
در اين مقاله به دو سوال زير پاسخ داده شده است:

ُاخروي در هنر  به مضامين  آثار مربوط  ۱.سير حرکت 
اسالمي ايران چگونه بوده است؟

قاجار  دورة  در  ُاخروي  مضامين  نماي  پيکره  ۲.ترسيم 
چه مشخصاتي دارد و  چه تفاوت هايي با دوران پيشين 

دارد؟ 

روش تحقيق
اين پژوهش، بررسي است بر مبناي مطالعات توصيفي 
و تحليلي در زمينه ترسيم پيکرنما مضامين ُاخروي در 
هنر ايران. تحقيق پيش رو  به روش اسنادي و مطالعات 
گرفته  صورت  مختلفي  منابع  از  استفاده  با  کتابخانه اي 
است؛ جامعه آماري اين پژوهش عبارتند از: نقاشي هاي 
قهوه خانه اي، بقاع متبرکه، نقاشي هاي پشت شيشه و 
چاپ سنگي و تعداد نمونه ۱۰ الي ۱۵ مورد است. با تورق 
بيش از سي جلد کتاب در باب مضامين ُاخروي و هنر 
اسالمي جهت دست يابي به مجموعة از اطالعات و تصاوير 
کار آغاز شد و در ادامه مسير به مطالعه مقاالت مرتبط 
با اين موضوع پرداخته شد و در نهايت نيز آماده سازي 
جداول و ترسيم خطي تصاوير براي تحليل بهتر داده ها، 

صورت گرفت. 

پيشينه تحقيق
با توجه به بررسي هاي به عمل آمده در زمينة موضوع 
حاضر، مي توان عنوان داشت تاکنون تحقيق جامعي در 
هنر  در  ُاخروي  مضامين  ترسيم پيکرنما  ترسيم  مورد 
ايران صورت نگرفته است. کتب فقهي بسياري در زمينه 
از  را  موضوع  اين  که  است  شده  تاليف  ُاخروي  امور 
جنبه هاي مختلف بررسي نموده است؛ اما در وادي هنر، 
بيشتر به هنر ديني و  داليل منع ترسيم پيکرنماپرداخته 
شده است، در حوزه شمايل نگاري پيامبر(ص) و ترسيم 
موضوعات مذهبي چون معراج نامه ها و کتب نگارگري 
خاورن نامه و قصص النبياء و غيره پژوهش هاي بيشتر 
بي مهري  مورد  ترسيم پيکرنما  اما  است  گرفته  صورت 
نگرفته  قرار  ارزيابي  و  تحليل  مورد  و  است  شده  واقع 
است. در مقاله»تطبيق نشانه- معناشناسي تصاوير دوزخ 
در نگاره هاي معراج نامه شاهرخي و آثار ُدره از کمدي 
الهي دانته» به قلم ندا وکيلي(۱۳۹۱)، با مقايسه بخش هاي 
اين عرصه  به  نگاهي  وادي جهنم،  به خصوص  مختلف 
مغفول، شده است.همچنين مقالة «مقايسة ساختاري پردة 
روز محشر اثر محمد مدبر و فرسک داوري واپسين اثر 
ميکل آنژ»  از چاواري(۱۳۸۸) به توصيف و تحليلي تابلوي 

روز محشر(معاد) از مدبر پرداخته شده است.

مضامين ُاخرويدر قرآن کريم و اعتقادات اسالمي
عالم  به  مربوط  موضوعاتي  شامل  ُاخروي  مضامين 
چون  اتفاقاتي  که  است  مرگ  از  پس  جهان  و  ملکوت 

بررسي ترسيمات پيکرنما  مضامين   
ُاخروي در هنر اسالمي ايران
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مرگ، پاسخگويي در قبر توسط نکير و منکر، برخاستن 
روح از قبر، عالم برزخ، بهشت و جهنم، معاد و حوادث 
مربوط به آن را شامل مي شود. در قرآن بارها به مرگ و 
فرارسيدن آن براي هر انساني اشاره شده است۱.  مرگ 
پايان مختومي است براي همة انسان ها و هيچ گريزگاهي 
ذائقه  نفسه  مي فرمايد:«کل  قرآن  که  طور  همان  ندارد 
الموت»«هرکسي طعم مرگ را مي چشد». در قرآن بارها 
به برزخ نيز اشاره شده است۲ در خصوص ثواب و عقاب 
که  دارد  وجود  بسياري  روايت  و  آيات  برزخ،  عالم  در 
همگي حاکي از وجود بهشت و دوزخ برزخي است و در 
عالم برزخ، تا برپا شدن قيامت و رسيدگي نهايي به اعمال، 
نيکوکاران از نعمت الهي بهره مند و بدکاران در شکنجه و 

عذاب خواهند بود۳. 
اما هنوز اتفاق اصلي در حوزة مضامين ُاخروي به وقوع 
نپيوسته است؛ اتفاقي که پايان کار جهان است و در همة 
اديان الهي جايگاه ويژة دارد؛  در آموزه هاي اسالمي به 
واقعه معاد، بيش از ديگر موضوعات توجه شده است و 
اکثر  در قرآن از چنان جايگاهي برخوردار است که در 
سوره ها و آيات قيد شده است، سوره هايي چون واقعه، 
مقام  در  که  کساني  غيره.  و  شمس  ق،  قيامت،  تکاثر، 
دست  آيه  حدود۱۴۰۰  به  برآمده اند  آيات  اين  شمارش 
روشني  اين  به   واقعة  هيچ  يافته اند(سبحاني،۱۰:۱۳۷۰) 
که  تغييراتي  با  توصيفات  است.  نشده  تشريح  قرآن  در 
تحوالت  مي شود.  مي دهد شروع  رخ  زمين  در وضعيت 
در وضعيت زمين، آسمان،  کوه ها - به سان ريگ روان 
ها۴آغاز شده؛  دريا  و  مي گردند(سوره مزمل-آيه ۱۴)- 
چون  آسمان  مي شود۵  هموار  زمين  بلندي  و  پستي 
طوماري در هم مي پيچد۶. سپس دميدن در صور۷ ؛ نفخ 
در  و  است  شيپور  در  دميدن  معناي  به  لغت  در  صور 
قرآن کنايه از خبر کردن مردم براي رسيدن به حساب 
مي باشد. در اين هنگام داوري نهايي۸ صورت مي گيرد، 
همة اهل زمين جمع مي شوند و داوران و شافعان وارد 
مي شوند. فرشتگان و ملکان گناه، ديوان و غيره حضور 

مي يابند(حبيبيان،۱۳۸۶: ۲۴۲). 
بخش ديگر مربوط به سرانجام حسابرسي و توصيفات 
بهشت و جهنم است؛ قرآن کريم صريحًا مي فرمايد بهشت 
تهيه شده است(آل عمران ۱۳۳ و حديد۲۱) و همين مطلب 
آنجا  عذاب  اسباب  و  جهنم  آتش سوزان  دربارة  نيز  را 
گوشزد مي کند(آل عمران ۱۲۱ و دهر۴) مساحت بهشت۹ 
را به وسعت پهنة آسمان ها و زمين معرفي مي کند۱۰  و 
نيز جاي بهشت (جنه الماوي) را معين نموده و مي گويد 
در کنار «سدره المنتهي» قرار دارد و سدره المنتهي طبق 
آثار اسالمي درختي است در آسمان هفتم۱۱ و همين طور 
در ضمن رواياتي که راجع به معراج پيامبر اکرم(ص) به 
آسمان ها است، ديدار از بهشت و جهنم نيز قيد شده است. 
آورده  بهشت  مترادف  کلمه  قرآني حدود ۳۸۶  آيات  در 

اجزاي  و  حدائق  جنتين،  جنات،  الجنه،  جنه،  شده است: 
بهشت االنهار و العيون. ذکر نعمت هاي بهشتي حوض ها، 
فراوان۱۳؛  جزييات  با  کاخ ها  درختان،  نهرها،آبشارها۱۲ 
طوبي، درختي در بهشت، درختي است که ريشه اش در 
منزل رسول خدا(ص) است  و هيچ منزلي در بهشت نيست 
مگر آن که از آن شاخه اي در داشته باشد. سدره المنتهي 
نيز درختي است بر باالي آسمان هفتم که بر سر عالميان 
است. آيات ۲۸ و ۲۹ سوره واقعه از سدر مخضود(درختان 
سدر پر ميوه بي خار) و طلح منضود(درختان موز پربرگ 
سايه دار که ميوه شان از پايين تا باال روي هم چيده شده) 
نام برده است؛ همچنين براي بهشت هشت در عنوان شده 

است(انصاري و محمودي نژاد، ۱۳۸۶: ۴۴). 
روشني  به  نيز  آن  هاي  عذاب  و  درها۱۴  طبقات،  جهنم، 
هاي  جامه  مهيب،  و  سوزان  آتش  اند:  شده  تشريح 
و  چرک  آشاميدني هاي  جوشان،   ديگ هاي  آتشين، 
کثافت، عقرب جراره و غيره. توصيفات ارائه شده نشان 
از  جدا  و  دارد  اسالم  در  ُاخروي  موضوعات  اهميت  از 
قرآن در کتب معتبر سني و شيعه ۱۵چون کتب اربعه، با 
همين جزيي نگري، توصيفاتي فراواني آورده شده است. 
در  بسياري  جزييات  ائمه(ع)  پيامبر(ص)و  احاديث  در 
توصيف پل صراط، موقوفات، بهشت و طبقات آن، جهنم و 

طبقاتش آورده شده است. 

هنر اسالمي، تحريم ترسيم پيکرنما موضوعات مذهبي
اسالمي  هنر  جزءالينفک  نگاري  شمايل  به  گرايش  عدم 
است. اين تحريم دو جنبه دارد: از يک سو ضامن و مويد 
تا وجود آدمي که در صورت  انسان است  ازلي  عظمت 
خداوند آفريده شده است مورد تقليد قرار نگيرد؛ همچنين 
يک اثر هنري که ضرورتًا محدود و يک جانبه است، نبايد 
حق او را غصب کند. از سوي ديگر هيچ چيزي که حتي 
به شيوه نسبي و گذرا بتواند به شکل نوعي «بت» درآيد، 
نبايد ميان انسان و حضور نامرئي خداوند عايق و مانعي 
ايجاد کند. در اسالم آنچه هر چيز ديگر را تحت الشعاع 
قرار مي دهد شهادت الاله االاهللا است. اين شهادت هر نوع 
تعيين بخشيدن و صورت خارجي دادن ذات خداوند را 
پيش از آن که حتي تحقق پذيرد نقش بر آب مي کند(حقيقت 

بين، ۱۳۸۷: ۳۵-۳۳).
تيتوس بورکهارت منع و تحريم شمايل نگاري در اسالم 
را فقط در مورد تصوير ذات الهي، انبيا و رسول و اوليا 
منع مي داند. وي با مطرح کردن حديث نبوي «خدا انسان 
را مطابق صورت خويش آفريده است» و شباهت انسان 
به خداوند که تا حدي در انبياء و اولياء، به ظهور مي رسد، 
دليل تحريم شمايل نگاري انبياء، رسول و اوليا را در اين 
الهي  ارائة تصوير خشک و بي جان يک مرد  مي داند که 
نمي تواند چيزي جز پوستي بي مغز، امري واهي باشد. در 
حوزه هاي سنتي مذهب عرب، به علت احترامي که براي 

   /١٨٥ عمران  آل   /٣٥ انبياء   .١
٢.عنکبوت ٥٧/ اعراف ٣٤/ نساء٧٨/

جمعه٨.
/١ ٠ ٠ نن منا مو /٢ ٠ ن حما ر .٢

فرقان٥٣به معناي مکاني مابين جهان 
و دنيوي و عالم اخروي.
٣. يس٢٦و ٢٧/ مومن٤٦

قيامت٨و٩/ انشقاق١/  فجر ٢١/   .٤
مرسالت٨/حاقه١٤/تکوير٦ و...

٥. (سوره طه-آيه١٠٦).
٦. (سوره تکوير-آيه ١١).  

٧. زمر٦٨/ يس٤٩و٥٠
٨. غاشيه٢٥و٢٦
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مريم٦٢/  قيامت٢٣و٢٢/انعام١٢٧/ 

احراف٤٣ و ...
١٠. آل عمران-١٣٣

١١.طبق يکي از احتماالتي که مجمع 
البيان نقل نموده است.

١٢. سوره واقعه، آيه٣٠-٣١
١٣. سوره رعد، آيه ٢٣
١٤. سوره حجر:آيه٤٤

به  اربعه،  يا اصول  اربعه  ١٥. کتب 
مهم  حديثي  کتاب  مجموعه  چهار 
شيعه گفته مي شود که بعد از قرآن 
احکام  و  عقايد  اصلي  منبع  کريم، 
شيعيان به شمار مي آيند. اين کتاب ها 
من  و  تهذيب،استبصار  کافي،  به 
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لطيفة الهي در درون هر مخلوقي قائل هستند تصوير کردن 
هر موجود زنده اي را مورد نکوهش قرار مي دهند و اگر 
تحريم صورت نگاري به يک درجه در همة اقوام مراعات 
قالب  اين در مورد هر چيزي که در  با وجود  نمي گردد 
شعاير اسالمي قرار گيرد، شديدًا رعايت مي شود(همان، 

 .(۳۵
ازآنجا که هنر اسالمي، ساختن اشکال پيکرنما را ممنوع 
تزييناتي پرداختند  ايجاد  به  کرده بود، طراحان مسلمان 
که عناصر اصلي شان، خطوط هندسي و نقوش تجريدي 
بود و ديري نگذشت که در هر سرزميني، سبک معماري 
ايراني، شامي، سوري،  و زينت کاري خاص محل، چون 
قبطي به وجود آمد(مرزبان،۱۳۶۵: ۱۲۰). اما اندک اندک 
از  برخي  در  مذهبي  موضوعات  پيکرنما  ترسيم  تمايل 
از  واقع پس  در  نمايان شد.  دربار  نسخه هاي سفارشي 
اسالمي گشت،  هنر  که طريق رسمي  تزيين گرايي  رواج 
نوبت به تصويرگري و نگارگري انساني، حيواني و در 
چهره نمايانه  روش  به  اوليا  و  مقدسان  نگارگري  نهايت 
نقش  بيشتر  شيوه  اين  در  رسيد.  پوشانه  چهره  و 
داستاني و ادبي هنرهاي تصويري ديده مي شود تا جنبة 

تقديسي آن ها(مددپور، ۱۳۸۳: ۲۹۶). 
نخستين نمونه موجود از شمايل هاي حضرت محمد(ص) 
مربوط به دورة سلجوقي است و در نسخه ورقه گلشاه 
ترسيم شده است (سعيدي زاده و موسوي گيالني،۱۳۹۳: 
۳۹؛ تصوير۱). نسخه اي معروف و معتبر ديگر کتاب جامع 
که  است  همداني  اهللا  فضل  رشيدالدين  نوشتة  التواريخ 
بخشي از آن در موزة بريتانيا و بخشي ديگر در کتابخانة 
براي  رشيدالدين  مي شود.  نگهداري  ادينبرو  دانشگاه 
مصورسازي کتاب، هنرمندان را از نقاط گوناگون از جمله 
تبريز گردآورد. شمايل ها با ديگر پيکره هايي که هنرمند 
تصوير کرده است تفاوت چنداني ندارند و پيامبر هيچ کجا 
با هالة نوراني از ديگر پيکره هاي تصوير، متمايز نشده 
است(تصوير۲). در مقابل، نسخه اي مصور از آثارالباقيه 
متعلق به ۷۲۷ه.ق در کتابخانة دانشگاه ادينبرو وجود دارد 
که پيامبر را با هاله اي نوراني نشان داده است(تصوير۳). 
هر چه به پايان قرن هشتم ه.ق نزديک شده هاله اي نوراني 
به دور سر ظاهر مي شود، که يادآور هاله هايي است که 

براي بودا به کار رفته است. از اواخر قرن دهم ه.ق کم کم 
سنت کشيدن حجابي بر چهرة پيامبر از پيشاني تا انتهاي 
محاسن شکل مي گيرد. نمونة از اين دست نگارة معراج 
پيامبر در نسخة مصور خمسة نظامي است. در نسخة 
مصوري از بوستان سعدي، متعلق به قرن دوازدهم ه.ق، 
تصويرمربوط به معراج پيامبر، چهره اي ايشان را تمامي 
با نقابي بزرگ پوشانده اند. از اين پس هنرمندان براي بيان 
احترام و اردات، از تصوير کردن بدن حضرت خودداري 
کرده اند و ايشان را به طور کلي مانند هاله اي از نور به 
تصوير مي کشيدند(عکاشه،۱۳۸۳ : ۱۰-۱۱). از رخدادهاي 
مهم در دولت تيموري، اهميت تاريخ نگاري ديني با روح 
نياکان انگارانه ترکان و تاتارهاي آسياي ميانه است. در 
اين دوره، نوعي تاريخ نگاري اوليا و انبياء شکل گرفت که 
در آغاز در تصويرهاي آن خبري از هاله هاي گرد سر 
اوليا و روبندهايي که چهرة آن ها را مي پوشاند نبود؛ اما 
در گذر زمان و در دورة متاخر تيموري گونة معنوي تري 
از تاريخ نگاري تکوين يافت که از ادبيات تاريخي متفاوت 
بود؛ تذکرة اوليا و معراج نامه چنين موقعيتي داشتند. اين 
آثار به قصد اقتدا به زندگي اوليا و جستجوي اسوة احسنه 
و پند گرفتن از طريقت حيات آن ها براي اصالح نفوس و 
رسيدن به مرتبة واليت و حداقل وصول به حکمت بود. 
آثار جديد در حقيقت به تحريک احساسات ُقدسي و ديني 

مردمان مدد مي رسانند(مددپور، ۱۳۸۳: ۲۹۶).
هنر  روح  حفظ  کنار  در  ايران  هنر  صفويه،  دورة  در 
اسالمي و رعايت اصول هنر ُقدسي و ديني، هنر مذهبي 
مذهب  شدن  رسمي  با  که  معنا  بدين  ساخت  ُپررنگ  را 
شيعه، موضوعات شيعي مطرح شد و ترسيم زندگي امام 

بررسي ترسيمات پيکرنما  مضامين   
ُاخروي در هنر اسالمي ايران

گلشاه،  و  ورقه  پيامبر(ص)،  محضر  در  شام  پادشاه  تصوير١. 
زاده و موسوي  استانبول، مأخذ: سعيدي  توپقاپو  قرن ششم، موزه 

گيالني،١٣٩٣ :٣٩.

محمد(ص) تصوير٢. پيامبر و يارانش در نسخة آثار الباقيه، مأخذ: شايسته فر، ١٣٩٠ :٥٠. حضرت  به  مسيحي  بحيراي  گذاشتن  احترام  تصوير٣. 
همان، ٤٩. مأخذ:  ادينبرو،  دانشگاه  التواريخ–  نسخه خطي جامع  در 



شماره۴۳  پاييز ۹۶
۱۰۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

علي(ع) و فرزندانش مورد توجه قرار گرفت؛ کتبي چون 
نگارگري  علي(ع)  امام  باب رشادت هاي  در  خاوران نامه 
شد، اسامي امام و فرزندانشان در کاشي کاري هاي مساجد 
فلزکاري ها،  روي  مي شد؛  کار  بنايي  خطوط  شيوه  به 
اسامي آنان قلم زني مي شد، با اهميت عزاداري هاي ماه 
توجه  مورد  عزاداري  هيئات  کتل هاي  و  علم ها  محرم، 
قرار گرفت و غيره. با وجود توجه ويژه هنوز هم ترسيم 
پيکرنما موضوعات مذهبي به شکل بارز و در ابعاد بزرگ 
و تعداد زياد رخ نمي دهد و دليل اصلي آن عدم حمايت 
دربار از اين نوع نمايش است؛ اما در دورة قاجار، هنر از 
طبقه اشراف خارج شده و  وارد طبقه عامه مي شود و در 
اختيار قشر فرواني قرار مي گيرد و از حوزه محدود دربار 
در تعداد محدود خارج مي شود، ترسيم پيکرنما مضامين 
ُاخروي در کنار مضامين مذهبي در اين دوره به شکوفايي 

مي رسد. 
اما در کل مي توان گفت نقاشي مذهبي در اسالم محدود 
است به مصورسازي روايت هايي از شخصيت هاي ديني 
عيسي(ع)،حضرت  حضرت  محمد(ص)،  حضرت  چون 
ابراهيم(ع)و ديگر پيامبران در کنار ائمه چون امام علي(ع)، 
از  عبارتند  جنبه ها  ديگر  ائمه.  ديگر  و  حسين(ع)  امام 
برانگيختن واکنش احساس به صور مقدس ومصورسازي 
متون صوفيانة  در  که  دست  آن  از  اندرز  و  پند  ادبيات 
از عذاب  تلقين وحشت  يافت مي شود و  به وفور  ايراني 
جهنم و برافروختن اشتياق برخورداري از نعمات بهشت 
و تشويق سرنهادن به مشيت و ارادة الهي(عکاشه، ۱۳۸۳ 

.(۹ :

ترسيم بهشت و جهنم در دوره هاي اسالمي تا پيش 
از دورة قاجار

ترسيم موضوعات ديني در هنر اسالمي ايران به ندرت 
از  پيش  دوره هاي  در  خصوص  به  است  افتاده  اتفاق 

وقايع  و  پيامبر  زندگي  مورد  در  اين سخت گيري  قاجار 
اسالمي تا مضامين ُاخروي ديده مي شود و همة آن ها به 
يک اندازه ناديده گرفته شده اند، در واقع بايد گفت به يک 
اندازه از ترسيم آنان پرهيزشده است. اما محققان هنرهاي 
اسالمي اعتقاد دارند، هنرمندان مسلمان به ترسيم بهشت 
به شکل  آنکه  بدون  پرداخته اند  هنرهاي سنتي  انواع  در 
مستقيم، يادي از آن کنند؛ تجسم باغ و نقوش گياهي به 
گچبري،  کاري،  کاشي  نگارگري،  در  پيچان  و  تنيده  هم 
فرش و غيره معرف همين ديدگاه است. در واقع به جاي 
کم  برجسته هاي  نقش  حيواني،  انساني،  ترسيم  هرگونه 
عمق، آجرکاري و گچ بري اهميت تزييني  يافت. از کاربرد 
نقاشي طبيعت گرايانه و حتي بعضًا تجريدي در تصوير 
اوليا پرهيز شد، بدين جهت بود که هنر نقاشي ديني بيشتر 
از روح کلي و اجمالي اسالم برخوردار شد تا به نمونه 
هاي واقعي و انضمامي تاريخي و تصويرگري قرآن روي 

آورد(مددپور، ۱۳۸۳: ۲۹۵).
دکتر حصوري تصوير فردوس را در فرش چنين تشريح 
مشخص  طور  به  ايران  قالي هاي  از  دسته اي  مي کند:« 
داراي نقشة باغي بودند. نام اصيل ايراني براي اين نقش ها 
گلستان است که به علت رواج آن از قديم، در ترکيه هم 
به همين نام(Gulistan) معروف است. در دورة صفويه 
ظاهرًا آن را گلزار مي ناميدند و بر روي يک فرش صفوي، 
کتيبه اي وجود دارد که يک مصراع آن چنين است: «نقش 
گلزار ز رويش خجل است». متاسفانه عمدة مترجمان و 
مولفان معاصر، به ترجمه از انگليسي و فرانسه و آلماني 
آن را نقشه باغي مي نامند. آرتور اپهام پوپ در جستجوي 
به  چيز  هر  از  بيش  ايراني،  طرح  بنيادهاي  يا  زمينه ها 
 (Paradise)فردوس باغ  از  ايراني  و تصور  باغ ها  نقشة 
که گلستان مينوي است توجه کرده است. فردوس، باغي 
است که در چند حصار پشت سرهم که يک حصار آن 
به  حصار   هفت  معموًال  است،  پهن تر  و  بلندتر  همه  از 

تصوير٤.نگاره هايي از معراج نامه احمد موسي، پيامبر (ص)سوار بر دوش جبرئيل، اهداي پياله ها به پيامبر(ص)، مأخذ: تهراني ١٣٨٩: ٢٥-٣٠-٣٣.



طوري که اهريمن نتواند به آن وارد شود، محصور است. 
حاشيه هاي مکرر مخصوصًا يک حاشيه پهن و مشخص 
مياني در فرش ايران همين ديوارهاي مکرر فردوس است. 
جانداران  انواع  و  فراوان  آب  داراي چشمه هاي  فردوس 
است. طرح هاي شبکه اي با آبگيرها و تقسيمات مختلف که 
در تقسيمات فرش نيز رويت مي شود»(ژوله، ۱۳۹۰ :۲۶). 
در کاشي کاري مساجد نيز اين برداشت تجريدي از بهشت 
وجود دارد و نقوش بسيار زيبايي در روش هاي مختلف 
اما در ترسيم جهنم هيچ کار  اين هنر ديده مي شود.  از 
تجريدي رخ نداده است؛ اين امر در تفکر هنر اسالمي نهفته 
است، هنري که از نمود عناصر شرارت، گريزان است  تا 
مساجد با سکون و آرامش ُپر شود؛ برعکس کليساهاي 
قرون وسطي که از انواع شکنجه هاي جهنميان و فرجام 
دهشتناک گنه کاران لبريز است- اين تصاوير اغلب بر سر 
در و ورودي کليساها کار شده است- اين چنين است که 
قالب تجريد  به بهشت مي کند و آن را در  اسالم دعوت 

نقوش پيچان و هفتاد رنگ کاشي و فرش نمايش مي دهد.
شايد بتوان تنها ترسيم پيکرنما و عيني مضامين ُاخروي 
را در معراج نامه ها و در برخي موارد، کتب قصص انبياء 
از  پيامبر  سفرشبانه  مورد  در  معراج نامه   جست؛ 
مسجدالحرام به مسجداالقصي و شرح صعود به طبقات 
برترين آسمان است و از فضاهايي مانند بهشت، دوزخ و 
برزخ و کيفيت آن ها سخن به ميان آورده است، منابع فقة 
اين کتب قرآن۱ و  احاديث هستند. تعداد معراج نامه هاي 
منثور و منظوم زياد است؛ به عنوان مثال نظامي گنجوي 
سروده  پيامبر  معراج  دربارة  شعر  قطعه  ده  حدودًا 
و  است  محدود  مصور  معراج نامه هاي  تعداد  اما  است. 
دارد؛ يکي نسخة  دو نسخه مصور بسيار مطرح وجود 
دورة ايلخاني منصوب به احمد موسي و ديگري نسخة 
دورة تيموري معروف به معراج نامة شاهرخي. نخستين 
تصاوير از معراج مربوط يه دوره ايلخاني است؛در کتاب 
جامع التواريخ رشيدالدين فضل اهللا همداني متعلق - قرن 

بررسي ترسيمات پيکرنما  مضامين   
ُاخروي در هنر اسالمي ايران

تصوير٥. پيامبر در بهشت، حوريان بهشتي، معراج نامه شاهرخي- مکتب هرات، مأخذ: شايسته فر: ١٣٨٨، ٢٢.

تصوير٦. پيامبر بر ورودي دوزخ و مواجه با نگهبان دوزخ – شکنجه متکبران توسط خزندگان،  معراج نامه شاهرخي، مأخذ: وکيلي 
و جواني: ١٣٩١، ٥٢.

اسراء،  اول سوره  آيه  ذيل  در   .١
جسماني  به  تصريح  که  داريم 
بودن معراج دارند؛ «سبحان الذي 
المسجد  من  ليال  بعبده  ي  اسر 
الذي  االقصي  المسجد  الي  الحر ام 
آياتنا  من  يه  لنر  حوله  کنا  بار 
و  «پاک  البصير»  السميع  هو  انه 
را  اش  بنده  که  خدايي  است  منزه 
به  الحرام  مسجد  از  يک شب،  در 
مسجد االقصي -که گرداگردش را 
پربرکت ساخته ايم- برد، تا برخي 
از آيات خود را به او نشان دهيم؛ 
چرا که او شنوا و بيناست»(خداداد 

و اسدي، ١٣٨٩: ٥٢).
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نقاشي  هاشورزني  شيوه  از  آن  در  هجري-که  هشتم 
چيني دوره تانگ استفاده شده است. قلم گيري هاي زمخت 
و جامه پردازي ها به وضوح بين النهريني هستند.  همچنين 
اولين کتاب معراج نامه نيز مربوط به همين دوره است 
وبه نظر مي رسد موالنا عبداهللا آن را مثني برداري کرده 
است و نقاشي هايش منسوب به احمد موسي است. اين 
آلبوم  نگاره هاي  از  اي  در مجموعه  امروزه  نامه  معراج 
بهرام ميرزا در کتابخانه توپقايي نگه داري مي شود(خداداد 

و اسدي، ۱۳۸۹: ۵۲). 
معراج نامه احمدموسي در تبريز دورة ايلخاني کارشده 
است(۷۱۸-۷۳۵ه.ق). وي اين معراج نامه را براي سلطان 
ابوسعيد ايلخاني مصور کرده است که در دورة صفويه 
در  موجود  تصاوير  گرفت.  جاي  ميرزا  بهرام  مرقع  در 
مرقع بهرام ميرزا تنها نگاره هاي باقي مانده از اين معراج 
نامه هست که به خط خوشنويس نامدار عبداهللا صيرفي 
کتابت شده است(تهراني: ۱۳۸۹: ۲۴). تعداد تصوير معراج 
مراحل  با  بيشتر  و  است  نامة شاهرخي  معراج  از  کمتر 
روبرو  آسمان  طبقات  از  ديدار  و  به عرش  پيامبر  سفر 
داراي  نگاره  اين  جهنم.  و  بهشت  نمودهاي  تا  هستيم 
رنگ هاي آبي، سبز و قرمز است که در ديگر آثار مغولي 
به کاررفته است و گاهي زمينه ها به گل ماشي که جاي 
رنگ طاليي استفاده مي شد درآمدند و تاثيرات هنر چيني 
تصوير۴).   مي شود(تهراني: ۱۳۸۹: ۳۴؛  ديده  آن  در  نيز 
در معراج نامة ميرحيدري يا شاهرخي با فضاي بيشتري 
از  بهشت و جهنم مواجه مي شويم؛ اين نسخه در حال 

اين  مي شود.  نگه داري  پاريس  ملي  کتابخانة  در  حاضر 
۸۰۷ه. ـ  تيموري(۸۵۱  شاهرخ  درهراتوبراي  که  کتاب 

شده  ه.ق،نقاشي  ۸۴۰ـ۸۳۹  مصورگشت،درسال  ق)، 
است ونقاش در نگاره هاي آن نهايِت مهارِت فني خود را 
نشان داده است.معراج نامة شاهرخي به وسيلة ميرحيدر 
شاعر و به زبان ترکي، ترجمه و به وسيلة مالک بخشي 
هراتي، به خط ايغور کتابت شد. اين نسخة خطي، مّزين 
به ۶۱ تصوير است که سفر پيامبر(ص)از سرزمين هاي 
آبي و طاليي رنگ بهشتي، همراه فرشته هايي با بال هاي 
از سايه هاي دوزخي  به دنيايي  رنگارنگ شروع شده و 
ختم  مي کنند،  شکنجه  را  دوزخيان  شياطين،  آن  در  که 

مي شود(سگاي، ۱۳۸۵: ۱۱؛ تصاوير۸-۵)
غناي  دليل  به  نخست،  مقام  در  ميرحيدر،  معراج نامة 
رنگ آميزي، تحسين برانگيز است. شکل لباس ها، برگرفته 
با  عمومًا  قديمي،  سبک  به  که  است  مغولي  سنت  از 
لباس هاي بلند و گشاد و معموًال تک رنگ و يا با خطوط 
مرتب و تاج ها و شکل موهايي به سبک تيموري مشخص 
و  است  پيچيده تر  بهشتي،  باغ هاي  تصاوير  است.  شده 
بيش تري مشاهده  به جهنم سادگي  در تصاوير مربوط 
پيکرة  و  سياه  جهنم،  در  تصاوير،  کلية  زمينة  مي شود. 
حضرت محمد، سوار بر براق و جبرئيل تقريبًا به صورت 
کليشه وار تکرار مي شود و تنها حالت دست ها و يا زاوية 
صورت و بيرون زدگي از کادر تنوعي کم به اين کاراکترها 

مي دهد(سگاي، ۱۳۸۵: ۲۶).
کتاب  به  مربوط  صفويه  دورة  از  ديگر  نگارگري  در 
قصص انبياء نيز تصوير بهشت مصفا ترسيم شده است که 
زيبايي چشمگيري دارد. در اين چند نمونه محدود، بهشت 
درختان  و  گياهي  پوشش هاي  انواع  با  باغي  را همچون 
بلند و ساختمان هاي مجلل ترسيم کرده اند که در آسمان 
به بهشتيان  آن فرشتگان در پروازند و در حال خدمت 
هستند(تصوير۹)؛ خبري از جزييات روايات چون تقسيمات 

تصوير٨. عاقبت آز و حرص و مال اندوزي – شيطان در حال 
شکنجه زنان گنهکار، مأخذ: همان،٥٤.

رنگ-  قرمز  به دست شيطان  گويان  دروغ  تصوير٧. شکنجه 
جهنم،  در  نپرداختند  را  خويش  زکات  که  گنهکاراني  شکنجه 

معراج نامه شاهرخي، مأخذ: همان،٥٤.

تصوير٩. پيامبر(ص) در بهشت، نسخه خطي قصص النبياء
مأخذ: فتاحي ثاني سبزوار و پوررضائيان: ١٣٨٨، ٦.



بهشت، دروازه هاي آن، درخت ها و نهرهاي معرفي شده 
در قرآن و غيره نيست، انگار نگارگر خود را موظف به 
رعايت جزييات ديني نمي داند و تنها در فکر خلق منظرة 
چشم نواز است. اما در باب جهنم مصور شده در معراج 
نامة شاهرخي وفاداري بيشتري به جزييات روايي ديني 
ديده مي شود و انواع مجازات ها متناسب با روايات آورده 
رشد  قاجار  دورة  در  محدود  ترسيمات  اين  است.  شده 
چشمگيري مي يابد وحوزه ترسيم پيکرنما امور ُاخروي را 

وارد فضاي جدي و فراگيرتري مي سازد. 

دوره قاجار و هنر عاميانه
اجتماعي  فضاي  با  متناسب  ايران  هنر  قاجار  دوره  در 
و سياسي دچار دگرگوني هاي فراواني مي شود؛ دو امر 
مهم در اين تغييرات، تفيض قدرت از نهاد سلطنتي به نهاد 
روحانيت و گسترش روابط با جوامع غربي است؛ اين دو 
عامل باعث کم شدن قدرت دربار مي شود و همچنين باعث 
رشد دو طبقه متمايز در ايران مي شود: طبقه روشنفکر که 
با  آشنايي  دليل  به  و  تشکيل مي دادند  را  آن  مرفه  قشر 
فرهنگ غرب از نوع حکومت ناراضي بودند و طبقه عوام 
که با توجه به قدرت گيري نهاد روحانيت، به آن متوسل 
مي شدند و از فرمانبري دربار فاصله مي گرفتند. گسترش 
شهر باعث تشکيل تشکل هاي مردمي شد و آنان يادگرفتند 
ارتباطاتي بين خود را ايجاد و گسترش دهند، تشکالتي 

بدون نياز به نظارت و مديريت طبقه حاکم. مردم به شدت 
زيادي  قدرت  ديني،  نهاد  و  شدند  وابسته  روحانيت  به 
در اين دوره کسب مي کند که تاثير آن را در حوزه هاي 
مختلف زندگي مردم در جدول۱ مي توان ديد.تا پيش از 
اين، بيشتر اين تاثيرها و تصميم ها به دست حکومت اجرا 

مي شد و نهاد روحاني تنها يک مجري بود.
 اين تاثير با شکل گيري هنر عاميانه به شدت خود را نشان 
مي دهد. عوام پيش از اين به عنوان صنعتگر در هنر ايران 
فعال بودند اما هنر آن ها باالتر از يک صنعت دستي نبود 
به  اما  ايدئولوژي و منش خاص طبقه اشان؛  از  و عاري 
با رشد جامعه  قاجار و  شکل جدي و مستقل در دوره 
شهرنشين، تودة مردم داراي تشخص مي شوند، اماکني 
چون قهوه خانه ها که محصول رشد شهرها است،پايگاه 
بيشتر  ارتباط  باعث  که  مي آورد  وجود  به  را  مردمي 
مردم و برون ريزي هاي سياسي و اجتماعي در اين قشر 
مردم،  مذهبي  اعتقادات  واسطه  به  عامه  هنر  مي شود. 
سرشار از مضامين مذهبي است و در واقعه ايدئولوژي 
اين قشر در بيان مضامين مذهبي نهفته است که اغلب با 
باورهاي عاميانه، افسانه پردازي و خرافه نيز همراه است 
و در سه حوزه نقاشي قهوه خانه اي، نقاشي پشت شيشه و 
نقاشي بقاع متبرکه درخشيده است؛ در تصويرسازي هاي 
چاپ سنگي نيز شاهد، وفور موضوعات مذهبي هستيم. 
اين موضوعات بيشتر حول واقعه کربال مي چرخد و در 

بررسي ترسيمات پيکرنما  مضامين   
ُاخروي در هنر اسالمي ايران

نهاد روحانيت و نقش اجتماعي
مرجعي براي ثبت ازدواج، طالق، برخي قوانين معامله و شراکت 

نهاد روحانيت و نقش مذهبي
براي  مرجعي  امر،  اين  در  مشاوره  ديني،  مسائل  حل  براي  مرجعي 

دريافت زکات، خمس، نذورات 

نهاد روحانيت و نقش سياسي
مرجعي براي دادخواهي، رهبري حرکات سياسي، مبارزه با استعمار 

بيگانگان، دادن فتواهايي در جهت مبارزات سياسي.

نهاد روحانيت و نقش قضايي
مرجعي براي حل دعوي هاي مختلف، مشخص نمودن حدود شرعي، 
تعيين حکم براي پارة از مسائل چون مشکالت ناموسي، شراب خوري،  

حدود، تعزيرات و غيره.

نهاد روحانيت و نقش فرهنگي
ارشاد و موعظه برپاي منبرها، مبارزه با استعمار، مبارزه با ستم حکام 
امام  عزاداري  ترويج  مذهبي،  ترويج موضوعات  غيره  و  درباريان  و 

حسين(ع) و غيره. 

نهاد روحانيت و نقش اقتصادي
مرجعي براي حمايت از اصناف، حمايت از تشکيل شرکت هاي وطني.

جدول١. ارتباط نهاد روحانيت با زندگي مردم در دوره قاجار. مأخذ: نگارندگان.
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برخي از هنرمندانساختار بصريشمايل هاروششيوه

نقاشي
 پشت 
شيشه

اجرا بر روي 
شيشه. استفاده از 

رنگ هاي روغني 
و آبي. در ابعاد 

کوچک و قابل حمل

شمايل ها در قالب وقايع شيعي 
ترسيم شده اند-روايي- 

برخي از آن ها به شکل منفرد، 
معرفي ائمه، پنج تن، و غيره. 
و شخصيت هاي اسب سوار 

واقع کربال هستند.در اکثر 
آثار پيامبر داراي پوشيه است 

و ائمه بدون پوشيه ترسيم 
شده اند.

صراحت در بيان و سادگي 
در اجرا. استفاده از رنگ هاي 

قراردادي،بهره گيري از 
رنگ هاي درخشان و 

پرکنتراست، عدم رعايت 
عمق نمايي، نمادگرايي در  

علي اکبر گيالني، اسماعيل 
گيالني، سيد غفار 

اصفهاني،
قربانعلي قرباني، ميرزا 

ابراهيم، 

نقاشي
 قهوه 

خانه اي

اجرا بر روي پرده  
هاي نقالي و بوم. 

استفاده از رنگ 
روغن.در ابعاد 

بزرگ

شمايل ها اکثرًا در قالب وقايع 
مذهبي ترسيم شده اند. بيشتر 

اين وقايع مربوط به واقعه 
کربال و حوادث پيرامون آن 

است، سپس وقايع مربوط به 
زندگي  

رنگ پردازي، تصوير کردن 
پيکره ها از روبرو، پرهيز از

هرگونه طبيعت گرايي ويا 
واقع گرايي عيني، عدم

حسين قولرآقاسي، محمد 
مدبر، عباس بلوکي فر، 

حسن اسماعيل زاده، فتح 
اهللا قولر، حسين همداني، 

محمد حميدي.

نقاشي 
بقاع 
متبرکه

اجرا بر روي 
ديوار امام زاده ها و 
سقانفارها و تکايا، 
با رنگ هاي ديواري

حضرت رضا(ع)و پيامبر 
(ص)، امام علي(ع) و غيره 
مي باشد. چهره ها از سليقه 
روز پيروي نموده: ابروان 

کمان، چشمان درشت و 
کشيده مشکي، بيني 

وجود منبع نور طبيعي و 
سايه- روشن، روايتگريي و 

نمايش زنجيره وار حوادث در 
يک صحنه، اصالت در 

رحيم کاشاني، غالم 
حسين الهيجاني،آقاجان ال

هيجاني، نصرت علي شاه، 
اسدهللا

نقاشي
 چاپ 
سنگي

به وسيلة دستگاه 
هاي چاپ سنگي

شمايل ها اکثرًا در قالب وقايع 
مذهبي ترسيم شده اند

به شکل سياه و سفيد؛ استفاده 
از خطوط ريز به عنوان بافت 

براي زيبا سازي، پرهيز از 
ُبعدنمايي. 

ميرزا عليقلي خوئي، 
محمدصانعي، نصراهللا 

نقاش، ميرزا حسين 
اصفهاني، محسن 

تاجبخش.

جدول٢. شيوه هاي نقاشي در هنرعاميانه دورة دوم حکومت قاجار، مأخذ: نگارندگان( برگرفته از کتب هادي سيف و ميرزايي مهر)

تصوير١٠.بهشت و جهنم در تابلوي صحراي محشر، نقاشي قهوه خانه اي، مأخذ: سيف، ١٣٦٩: ١١٧.



کنار آن برخي مضامين مذهبي ديگر مطرح مي شود، به 
خصوص در نقاشي پشت شيشه و بقاع متبرکه؛ مضامين 
و  معتبر  روايات  بر  استناد  با  ُاخروي  عوالم  به  مربوط 
احدايث و آميخته به باورهاي عاميانه در کنار مضامين 
به   ۲ شماره  جدول  در  مي شود.  آورده  ديگر  مذهبي 
اشاره شده  عاميانه  نقاشي  ويژگي هاي حوزه  هايمطرح 

است. 

در  معاد)  و  جهنم   ُاخروي(بهشت،  مضامين  ترسيم 
هنردورة قاجار

دورة قاجار براي هنر ايران شگفتي هاي بسيار به همراه 
از بارزترين آن ها را مي توان در تولد و  داشت که يکي 
رشد هنر عاميانه و حوزه هاي مختلف آن و ترسيم پيکرنما 
موضوعات مذهبي و امور ُاخروي دانست. براي اولين بار 
در هنر ايران شاهد ترسيم واقعه معاد در ابعاد بزرگ در 
حوزه  نقاشي قهوه خانه اي و نقاشي مقاع متبرکه هستيم؛ 
در دو تابلو از محمد مدبر نقاش قهوه خانه اي، واقعه معاد 
ترسيم شده است؛ مدبر که نقاش مذهبي قهوه خانه اي لقب 
دارد، در اين دو تابلو با عنوان صحراي محشر، فضاي 
شخصيت هاي  حضور  با  را  محشر  صحراي  بزرگ 
روايات  به  وفادارانه  با  وي  است،  تصويرکرده  مختلف 
مذهبي و با رعايت جزييات روايي تابلوهايي منحصر به 
به  فراواني  ميان جزييات  اين  در  است؛  نموده  فرد خلق 
چشم مي خورد که از احاديث چشمه مي گيرد، مثًال حضور 
حضرت زهرا(ع) سوار بر ناقه برگرفته از حديث نبوي 
است:»وقتي روز قيامت فرا مي رسد، دخترم بر ناقه اي از 
ناقه هاي بهشت سوار است که دو طرفش به ديباي بهشتي 
مزين است و زمامش از لولو تازه و دمش از مشک آذفر و 
چشمانش دو ياقوت سرخ مي باشد. براي فاطمه(ع)، گنبدي 
از نور برپا مي شود که هم ظاهرش و هم داخلش پيداست. 
بر سر اين بانو تاجي از نور گذارده شده که داراي هفتاد 
کنگره است. سمت راست و چپ وي، هفتاد هزار فرشته 

وي  دارد.  دست  در  را  ناقه  زمام  جبرئيل  و  ايستاده اند 
شفاعت شيعيان را مي کند و شيعيان و محبان اهل بيت 
پشت سر آن حضرت وارد بهشت مي شوند»(بحاراالنوار، 

جلد ۲۳: ۲۱۹). 
حتي حضور پيامبران و امامان از آيات قرآن در مورد 
شفاعت پيامبران براي امت هاي خويش آورده شده است. 
به  بيش  و  نيز کم  بهشت و جهنم  در مورد صحنه هاي 
که  چنان  است؛  شده  رجوع  عاميانه  باورهاي  و  منابع 
در  عذاب  اصلي  عنصر  عنوان  به  را  غاشيه  مار  نقاش، 
جهنم نشان داده  است. بنابر منابعي چون بحاراالنوار اين 
مار در آخرين طبقه جهنم که تابوت نام دارد، چمپره زده 
با موجودات مخوف ديگري چون عقرب  است و همراه 
جراره گنهکاران را عذاب مي دهد. از ديگر عذاب هايي که 
ستمکاراني  جوشاندن  است،  شده  ترسيم  نقاش  توسط 

چون فرعون در ديگ ها جوشان است. 
نقاش، صحنة بهشت را با قاب بندي جدا نموده است. اين 
تنها مرز مشخصي است که به آن دست زده است. درون 
حوض  و  طوبي  شجره  که  دارد  قرار  هاللي  طاق  قاب، 
کوثر آن را ُپر ساخته است.  شخصيت هايي که در بهشت 
هستند  حسين(ع)  امام  و  رياحي  حربن  دارند،  حضور 
تعارف  آب  کوثر،  از  حر  به شخص  امام حسين(ع)  که 
مي کند(تصوير۱۰). در اين جا به اهميت واقعه کربال در 
نگاه نقاش پي برده چون از بين بزرگان شيعه، اين امام 
همام را برگزيده  است در حالي که از شخصي که به وي 
باالي  در  مي کند.  سپاس گذاري  رساند،  ياري  کربال  در 
درخت طوبي، پرندة با سر انسان ديده مي شود که بنا به 
رسم نقاشي قهوه خانه اي نامش را کنار آن نوشته اند«مرغ 
چون  ديگر  نمونه هاي  در   دار   تاج  پرنده  اين  بسمل» 
نقاشي بقعه هاي متبرکه، به عنوان حوري بهشتي معرفي 
مي شود. اين نوع قاب طاق مانند، احتماًال از سردرهاي آن 
زمان اخذ شده است که کاشي کاران از ترسيم چهره ها 
و حوادث در دو طرف درگاه استفاده مي نمودند. وجود 

بررسي ترسيمات پيکرنما  مضامين   
ُاخروي در هنر اسالمي ايران

تصوير١٢. تابلوهاي صحراي محشر از محمد مدبر،مأخذ:همان،١٢٦.ترسيم خطي با جدا کردن شخصيت ها و بخش هاي مختلف، 
مأخذ: نگارندگان.
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حضرت علي(ع) بر باالي منبر به شکلي که از جمع جدا 
شده و به نوعي متمايز گشته است، نشان ازعالقة هنرمند 

شيعي براي نمايش بهتر ايشان دارد.
اندام سبز و  ماموران دوزخي يا ديوان در اين پرده، با 
انسان،  شبيه  سرهايي  با  شده اند  ترسيم  تيره  قهوه اي 
بيني عقابي با دو شاخ کوچک، بال هاي خفاش يا عقاب. 
چهرة نکير و منکر نيز با پوست تيره، چهره اي است مسخ 
شده ولي بدون شاخ و داراي گوش هاي بلند که مشابه 
ديوان ترسيم شده اند که گرزهاي آتشين در دست دارند. 
فرشتگان، زناني هستند با لباس هاي قجري، تاج بر سر، 
حضرت  سر  باالي  فرشتگان  قو؛  بال  شبيه  بال  دو  با 
فاطمه(ع) متفاوت اند که با سر کودک، با دو بال و بدون 
بدن ترسيم شده اند(چاواري،۱۳۸۸: ۱۶۲؛ تصوير۱۱). از 
موارد ديگر که در قرآن و احاديث به کرات اشاره شده 
است بحث عدالت و سنجش اعمال است. از آنجايي که در 
قرآن براي نشان دادن اين امر از کلمه ميزان استفاده شده 
است، نقاش نيز با نشان دادن فرشته عدالت که ترازويي 
در دست دارد اين کلمه را معناي تصويري نموده است. 
در تابلوي دوم مدبر با موضوع معاد نيز، همين موارد در 
ترکيب بندي جديد رويت مي شود(تصوير۱۲). عناصر قيد 
شده کم و بيش در دو وادي نقاشي بقاع متبرکه و نقاشي 
پشت شيشه نيز وجود دارد اما با جزييات کمتر، چرا که 
در دو حوزه ديگر معموًال نقاش در کنار مضامين مذهبي 

و شمايل نگاري به مضامين ُاخروي پرداخته است.
نيز شاهد شکستن سنن شمايل  بقاع متبرکه  نقاشي  در 
نگاري و ترسيم عيني موضوعات مذهبي هستيم؛ ترسيمي 
سقانفارها  و  امام زاده ها  چون  مقدسي  اماکن  در  که 
صورت گرفته است، البته مساجد هرگز اين قاعده را زير 
پا نگذاشته اند؛ چرا که هر نوع شمايل نگاري در مساجد که 
باعث انحراف ذهن نمازگزار مي گردد، ناثواب است. در اين 

تصوير١٣. عبور از پل صراط، بقعه آقا سيد علي، روستاي متعلق محله، الهيجان، مأخذ:ميرزايي مهر، ١٣٨٦: ٣٣.

تصوير١٥. حضرت پيامبر(ص) در بهشت وبه ُحر آب تعارف 
مي کند، بقعة علمدار دزفول، مأخذ:همان،٧٣.

تصوير١٤. جهنم و مار غاشيه در نقاشي بقعه آقا سيد محمد، 
ليچا، مأخذ:همان، ٣١.

تصوير١٦. نقاشي پشت شيشه با شمايل حضرت ابوالفضل(ع) 
که در گوشه سمت راست آن بهشت و جهنم تصوير شده است، 

مأخذ:سيف،١٣٧١: ١٣١.



ترسيمات مي توان تصاويري از جهنم، عبور از ُپل صراط 
و واقعه معاد را نيز مشاهده نمود(تصاوير۱۵-۱۴-۱۳). 

از  مختلفي  تمثيل هاي  از  آکنده  نيز  پشت شيشه  نقاشي 
بهشت، جهنم و صحراي محشر است. گرچه هيچ تصويري 
را در اين حوزه به شکل منفرد نمي توان يافت که در مورد 
اين موضوعات باشد؛ چرا که نقاشي پشت شيشه بيشتر 
در باب واقعه کربال و روايات سرگذشت ائمه شيعي است. 
اين وادي به شکل  ُاخروي در  اغلب ترسيمات مضامين 
روايتي فرعي در کنار ترسيم شمايل هاي حضرت ابوالفضل 
يا امام حسين(ع) قرار گرفته است، درواقع ُحبي که مردم 
به امام حسين(ع) داشتند باعث رونق اين هنر شد؛ معموًال 
در گوشة شمايل نگاري پشت شيشه، ترسيمي از بهشت 
و جهنم وجود دارد. ترسيماتي که شبيه دو حوزة  ديگر 
است که در جهنم مار غاشيه به شکل اژدهايي با دهان باز 
در حال بلعيدن گنهکاران است و نگهبانان دوزخ با چهره 
هاي مشابه و بدن هاي عريان در حال شکنجه هاي مشابه 
چون شمع آجين کردن، ديگ آب جوشان و غيره هستند. 
درون  از  که  دروازة  در  است  شده  خالصه  نيز  بهشت 
چشمة  پاي  و  صدرالمنتهي  درخت  زير  پيامبر(ص)  آن 
کوثرنشسته است و در حال تعارف آب به امام حسين(ع) 
يا يکي از يارانش است(تصوير۱۶-۱۷)؛ در طراحي نقاشي 
پشت شيشه رنگ ها سرزنده تر و طراحي ها خام دستانه 
است؛ اما روح فرهنگ عاميانه در آن مشهود است و جدا 
از تشابه ظاهري اين سه حوزه، اين روح مشترک آنان را 
به هم پيوند مي دهد، پيوندي از جنس عشق به مذهب به 

شکلي صادقانه و بي پيرايه. 
مختلف  ُاخروي  مضامين  مي توان   ،۳ شماره  جدول  در 

را در سه حوزه نقاشي قهوه خانه اي، نقاشي بقاع متبرکه 
و نقاشي پشت شيشه مقايسه کرد؛ شباهت هاي فراواني در 
زمينه فرم وجود دارد؛ همچون عدم ُبعد نمايي، تزيين گرايي، 
روايت گري، گريز از خالء، طراحي ساده و خام دستانه و در 
کنار آن شباهت هاي مفهومي بر خاسته از نگرش مذهبي نيز 
به خوبي در آثار عيان است چنان که نوع ترسيمات مربوط 
به بهشت و جهنم، نوع شکنجه ها، اهريمن ها، فرشتگان، 

شخصيت ها و قرارگيريشان مشابه هم است. 
عرضه  از  تقريبًا  قاجار  دورة  رسمي  هنر  که  حالي  در 
عاميانه  هنرمندان  بود،  شده  عاري  مذهبي  موضوعات 
که به ترسيم دغدغه هاي ذهني و ايدئولوژي هاي خويش 
مردم  جهت  اين  از  داشتند.  نگاه  زنده  را  آن  پرداختند، 
بي توجه به اموري چون منع شمايل نگاري به ترسيم ذهن 
در  اباي  حتي  و  زدند  دست  خويش  مذهبي  داشت هاي 
ترسيم آن در اندازه هاي بسيار بزرگ نداشتند. همين مهم 
چرايي رشد ترسيم مضامين ُاخروي را نسبت به دوره هاي 
هنر  دهندگان  سفارش  مي دهد،  نشان  ايران  هنر  پيشين 
عاميانه مردمان کوچه بازار بودند، صاحبان قهوه خانه ها، 
اماکن مقدسه و  دکان داران براي برکت دخلشان، زائران 
غيره. آنان فارغ از انديشه هاي حاميان هنر در دوره هاي 
پيشين-شاه و درباريان- خواهان نمايش باورهاي مذهبي 
به صريح ترين و ساده ترين زبان بودند و تجسد اوليا در 
قالب انسانيشان اين منظور را برآورده مي کرد(نمودار۱)؛ 
از اين رو،ترسيم پيکرنما در دورة قاجار و در هنر عاميانه 
بسيار مورد توجه قرار گرفت و  هنر عاميانه درخشان ترين 
دورة خود را تجربه نمود و توانست جهان بيني خويش را با 

زبان هنر جاودانه سازد.  

بررسي ترسيمات پيکرنما  مضامين   
ُاخروي در هنر اسالمي ايران

تصوير١٧.نقاشي پشت شيشه با شمايل حضرت ابوالفضل(ع) که در گوشه سمت چپ آن بهشت و جهنم تصوير شده است، مأخذ: 
همان، ١٣٣.
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فرشتگانحساب رسيجهنمبهشت هنر عاميانه

نقاشي قهوه 
خانه اي

نقاشي بقاع 
متبرکه

نقاشي پشت 
شيشه

شمايل اشقياءشمايل اولياشکنجه ها ديوانهنر عاميانه

نقاشي قهوه 
خانه اي

نقاشي بقاع 
متبرکه

نقاشي پشت 
شيشه

جدول٣. تصاوير مضامين ُاخروي در سه حوزه نقاشي عاميانه دورة قاجار، مأخذ: همان.



نتيجه
ترسيم پيکرنماي موضوعات مذهبي و مضامين ُاخروي جزو قلمرو ممنوعه هنر اسالمي ايران محسوب 
مي شد و هنر ُقدسي و ديني از ورود به عرصه جزئي نگري در توصيفات اين حوزه پرهيز نموده است،چرا 
که منع شمايل نگاري و ترسيم جزو اصول انکارناپذير هنر اسالمي است. اما اندک اندک با رشد هنر 
درباري، ترسيماتي به شکل محدود در عرصه موضوعات مذهبي و شمايل نگاري پيامبر(ص) در برخي 
کتب نگارگري رخ مي دهد؛ اولين ساختارشکني مربوط به دورة ايلخاني و کتاب جامع التواريخ است که  
شمايل پيامبر(ص) در آن ترسيم مي شود، ترسيمي که در پي روايت ماجرا بود و نه برخورد تقدس گونه؛ 
با گذر زمان اين امر صورتي عکس مي يابد و تقدس گرايي در درجه اول قرار مي گيرد و تصاوير اوليا 
با پوشش ها و حلقه هاي دور سر و غيره، از ديگر پيکره ها متمايز مي شوند؛ اما باز هم در ابعاد کوچِک 
نگارگري نسخ خطي و در تعداد بسيار محدود؛ اما در مورد ترسيم موضوعات ُاخروي، محدوديت بيشتري 
وجود داشت در واقع اولين ترسيمات در اين وادي را مي توان به کتب معراج نامه نسبت داد؛ معراج نامه 
روايت سفر پيامبر(ص) به عرش و ديدار از طبقات آسمان ها، برزخ، بهشت و جهنم است؛ دو معراج نامة 
مطرح احمدموسي براي دورة ايلخاني و معراج نامه شاهرخي در دورة تيموري، تصاوير منحصربه فردي 
از بهشت و جهنم را در خود دارند. اما آنچه حقيقتًا در مورد ترسيم موضوعات ُاخروي مي تواند نقطه اوج 
باشد، مربوط به دورة قاجار و هنر عاميانه است؛ در هنر عاميانه با سه حوزة نقاشي قهوه خانه اي، نقاشي 
بقاع متبرکه و نقاشي پشت شيشه با دنياي جديدي از ترسيم موضوعات ُاخروي در ابعاد و گستردگي 
مختلفي روبرو مي شويم؛ هنر عاميانه با حمايت توده مردم به عنوان سفارش دهنده به هنرمندان مکتب 
نديده شکل گرفت، اين هنر براي اولين بار ايدئولوژي خاص طبقة عام را در ايران نمايش داد و آن اعتقادات 
راسخ مذهبي و باورهاي ديني است. آنان فارغ از انديشه هاي حاميان هنر در دوره هاي پيشين-شاه و 
درباريان- خواهان نمايش باورهاي مذهبي به صريح ترين و ساده ترين زبان بودند و تجسد اوليا در 
قالب انساني شان اين منظور را برآورده مي کرد. از اين رو،ترسيم پيکرنما در دورة قاجار و در هنر عاميانه 

بررسي ترسيمات پيکرنما  مضامين   
ُاخروي در هنر اسالمي ايران

نمودار١.وضعيت ترسيم پيکرنما موضوعات مذهبي در هنر ايران تا قبل از دوره قاجار و در دوره، مأخذ: همان 

ترسيم پيكرنما مضامين اخروي
هنر ايران پيش از قاجار 

سفارش دهنده 
دربار

هنرمندان
 وابسته به کارگاه هاي دربار

شيوه هاي ارائه

نگارگري کتب ديني

مضمون
 اغلب شمايل ها درباره  زندگي پيامبر و ديگر پيامبران  بوده و جنبه 

روايت گرايانه داشتند در دوره  صفويه به شمايل هاي شيعي بيشتر پرداخته شد

 ساختار بصري و ابعاد
توجه به غلط معنوي، پرهيز از طبيعت گرايي و بعدنمايي، چهره هاي اغلب واقع گرايانه 

بودند که همراه با حجاب و گاه بدون حجاب در انتهاي كتب نگارگري

زبان برقراري ارتباط با مخاطب
 رمز گرايانه و دوري از واقعيت

مخاطب
 پادشاهان و طبقه درباري

ترسيم پيکرنما موضوعات ديني
هنر ايران دوره ي قاجار

سفارش دهنده 
مردم و اقشار پايين جامعه

هنرمندان
از ميان مردم و مکتب نديده

شيوه هاي ارائه

مضمون
اکثر شمايل ها مربوط به امام حسين و يارانشان است. 

به شکل روايي و جمعي يا فردي و شمايل هاي اسب سوار

 ساختار بصري و ابعاد
 توجه به عالم معنوي، پرهيز از طبيعتگرايي وبعدمايي، چهره هاي آرماني، همراه باوقار و 
آرامش به دور از احساس هاي مادي چون رنج وشعف در اندازه متفاوت شيشه نگاري نقاشي 

پشت شيشه ويا اندازه بوم نقاشي قهوه خانه اي و ابعاد بزرگ ديواري در نقاشي بقاع متبرکه

زبان برقراري ارتباط با مخاطب
صراحت، سادگي، پرهيز از پيچيدگي

مخاطب
مردم عامي

نقاشي قهوه خانه اي نقاشي پشت شيشه نقاشي بقاع متبرکه نقاشي چاپ سنگي
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

بسيار مورد توجه قرار گرفت. براي اولين بار در دو تابلو از محمد مدبر به شيوه نقاشي قهوه خانه اي و 
در ابعاد بزرگ، واقعه معاد به تصوير کشيده شد، وفاداري به روايات ديني در باب معاد يکي از نکات مهم 
اين دو تابلو است، در حوزه هاي نقاشي بقاع متبرکه و نقاشي پشت شيشه نيز با ترسيماتي از اين دست 
مواجهه بوده که شباهات ظاهري فراواني با يکديگر دارند و معرف روح فرهنگ عامه و باورهاي مذهبي 
آنان است.در واقع هنر عاميانه درخشان ترين دورة خود را تجربه نمود و توانست جهان بيني خويش را 

با زبان هنر جاودانه سازد. 
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Iranian religious art hasavoidedanyfigurativerepresentation following theexpression ofthe 
exaltedorder. The religious topicsand otherworldlyaffairs were restricted due to the necessity of 
the figurative representations and narrative atmosphere. Despite the frequent emphasis of Quran 
and Hadith in this field, the art of Iran is devoid of any visualization of otherworldlyaffairs- 
except rare cases relating tothe prophet,s visit to heaven and hell in the manuscripts of “Books 
ofAscension” (Mirajnama) -the culmination of this field is related to the folk art in the Qajar era. 
The studies show that the Islamic art has avoided the representation of otherworldly themes due 
to its viewpoint; yet, since the Qajar era, the large scale representation of these themes is observed 
independently and for the first time. This was made possible when the class of the artist and 
customer changed; in reality, the folk artist drew the figurative representation of otherworldly 
affairs according to the worldview of his class. The aim of this research is the figurative 
representations of otherworldly themes in the art of Iran to study one of the most crucial absent 
religious themes in the art of Iran.Two questions have been addressed in this article: 1. How 
did the works in regard to the otherworldly themes advanced in the Islamic art of Iran? 2. What 
characteristics does the representation of the otherworldly themes have in the Qajar era and what 
are its differences with the previous period? The research method is descriptive-analytical, based 
on library sources. In the Qajar folk art three categories of the Coffee House painting, holy shrines 
painting and Under Glass Painting have been studied, in which we encounter a new world in 
regard to the representation of otherworldly themes in various scales and extent; this art reflected  
the ideology exclusive to the common class in Iran for the first time, which is ardent religious 
beliefs and pious faiths.

Keywords: Figurative Representation, Heaven and Hell,Resurrection,Coffee House 
Painting,Mohammad Modaber, Under Glass Painting, lithography, Holy Shrines Painting.
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