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چكيده
يکي از موضوعات نقاشي قهوه خانه اي موضوعات ديني و عاشورايي است. نقاشي قهوه خانه اي عاشورايي 
مانند بخش بزرگي از تاريخ نقاشي ايران و نقاشي هاي ديني ديگر از جمله نقاشي هاي مسيحي، روايي و به 
متن هاي زباني مکتوب و شفاهي وابسته است. نقاشي هاي گوتيک و موضوعات مربوط به زندگي حضرت 
مسيح (ع)، بخشي از نقاشي هاي مسيحي به شمار مي آيد که در اين مقاله به آن پرداخته خواهد شد. اين دو 
گونه از نقاشي با وجود شکل گيري در زمان ها و مکان هاي گوناگون، ويژگي هاي مشابهي در روايت پردازي 
يافته اند. از آنجايي که بخشي از مطالعات تطبيقي با تأکيد بر شباهت ها به مطالعه ارتباط ميان متن ها مي پردازد، 
هدف از اين جستار نشان دادن اين شباهت ها  و در مرحله بعد پاسخ به اين پرسش است که علت شباهت هاي 

موجود در چه عواملي است؟
 تحقيق پيش رو به لحاظ روش، توصيفي، تحليلي و تطبيقي است. در هر کدام از حوزه ها دو نمونه به صورت 
هدفمند، بر اساس سؤاالت و فرضيه هاي مقاله و از طريق منابع کتابخانه اي و اينترنتي انتخاب شده است. 
نتايج حاکي از آن است که شيوه هاي ترکيب بندي مستمر (مستمر هم زمان و غير هم زمان) از مهم ترين 
شباهت ها ميان دو حوزه نقاشي و همينطور تکرار الگوي هاي بصري يکنواخت از ديگر وجوه اشتراک در 
شيوه هاي بيان تصويري آن ها مي باشند. از سويي ديگر به غير از وابسته بودن به روايات زباني، مشابهت 
نگرش خالقان اين نقاشي ها و کارکرد تعليمي و عبادي آن ها در ارتباط با مخاطبينشان که عامه مردم هستند 

نيز از جمله عواملي هستند که در ايجاد مشابهت هاي نام برده نقش بسزايي داشته اند. 
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مقدمه
دارد،  دين  همان  تعاليم  و  معارف  در  ريشه  ديني  هنر 
نقاشي  همينطور  و  مذهبي  قهوه خانه اي  نقاشي  همچون 
گوتيک. موضوعات نقاشي قهوه خانه اي گسترده است، از 
موضوعات مذهبي گرفته تا حماسي، عاشقانه و روزمره. 
در مقاله حاضر موضوع مذهبي و مضاميني که به واقعه 
عاشورا و امام حسين (ع) مرتبط است مد نظر مي باشد. 
نقاشي قهوه خانه اي براي مکان هاي مختلفي از جمله قهوه 
فصل  مي شدند.  داده  سفارش   ... و  تکيه  حسينه،  خانه، 
مشترک تمام اين مکان ها ارتباط مستقيم نقاشي با عامه 
مردم است. و اما نقاشي مسيحي که از آغاز و بيشتر از 
زماني که مسيحيت دين رسمي اعالم شد، در قالب هايي 
همچون تصوير سازي کتب خطي، نقاشي ديواري، تخته 
نگاري، موزاييک کاري، شيشه نگاري، شمايل نگاري هاي 
درگاهي، پرده هاي نقش بافت (تاپستري) و نقاشي روي 
بوم رواج يافت و موضوعاتي چون روايات کتاب مقدس 
و حکايات مربوط به حواريون و قديسين را روايت مي کند. 
بيشتر اين نقاشي ها براي کليسا يا به سفارش آن انجام 
مي گرفت و در همين مکان ها نصب مي شد. در اين مقاله 
با بررسي نمونه هايي از نقاشي مسيحي دردوره گوتيک 
با موضوعات مربوط به زندگي حضرت مسيح خواهيم 
لحاظ  به  امام حسين و حضرت عيسي  اگرچه  پرداخت. 
تاريخ دين در دو رسالت امام و پيامبر متفاوت هستند، اما 
در آثار نقاشي در دوره هاي مورد بحث با توجه به محوريت 
اين شخصيت ها شباهت هايي مي يابند. نقاشي قهوه خانه اي 
و نقاشي گوتيک مربوط به زمان ها و مکان هاي متفاوت 
بينامذهبي  و  بينافرهنگي  دو  آن  ميان  ارتباطات  و  است 
محسوب مي شود. مطالعات تطبيقي روش هاي گوناگوني 
را شامل مي شود. يکي از اين روش ها (ن. ک. باسنت، ۹۳، 
ميرزابابازاده فومشي، ۹۴ و نظري منظم، ۸۹) با تأکيد بر 
شباهت هاي متون هنري، ارتباطات و پيوستگي هاي ميان 
فرهنگي و تمدني را روشن مي سازد و به درک و دريافت 
به  با توجه  پيکره ها مي انجامد.  از  عميق و همه جانبه اي 
اين مقاله در پي پاسخ به آن ها  توضيحات، سؤاالتي که 
تصويري  شباهت هاي  مي شود:  زير  موارد  شامل  است 
اين دو گونه از نقاشي در چيست؟ نقش انواع روش هاي 
بصري در روايت پردازي آثار از جمله انواع ترکيب بندي 
روايي چگونه است؟ شکل وابستگي نقاشي ها به روايات 
عاملي شباهت هاي تصويري  و چه  است؟  به چه شکلي 
اين مجموعه ها به يکديگر را موجب شده است؟ همانطور 
که خواهيم ديد عوامل بسياري از جمله شيوه هاي ترکيب 
بندي مستمر (مستمر هم زمان و مستمر غير هم زمان)، 
به  نسبي  وابستگي  و  يکنواخت  بصري  الگوهاي  تکرار 
روايات، شاخصه هاي مشترک ميان پيکرهاي مطالعاتي و 
تأثير گذار در بيان روايي آن ها هستند و به نظر مي رسد 
با توجه به ارتباطات دروني نشانه هاي تصويري و به علت 

وابستگيشان به روايات مذهبي و کاربرد آن ها در ارتباط با 
مخاطبانشان، مشابهت هاي ذکر شده در نوع روايت پردازي 

تصويريشان را موجب شده است. 

روش تحقيق
مقاله پيش رو از نظر نوع کيفي و از لحاظ روش، توصيفي، 
تحليلي و تطبيقي است. بر اساس موضوع مورد مطالعه، 
جامعه آماري شامل نقاشي هاي قهوه خانه اي با موضوع 
مذهبي و عاشورايي که به روايت پردازي حوادث کربال با 
محوريت شخصيت امام حسين مي پردازند و نقاشي هاي 
گوتيک بر اساس زندگي حضرت مسيح، مي شود. ۲ نمونه 
از نقاشي قهوه خانه اي در بازه زماني اواخر قرن ۱۳ ه.ش و 
اوايل قرن ۱۴ه.ش و ۲ نمونه نيز از نقاشي گوتيک در دامنه 
زماني نيمه اول قرن ۱۴ م تا قرن ۱۵ م.  که زمان شکل 
گيري و رواج اين هنرها بوده به صورت هدفمند بر اساس 
سواالت و فرضيه هاي مقاله و از طريق منابع کتابخانه اي و 
اينترنتي انتخاب شده اند. اين مقاله با مطالعه تطبيقي دو پيکر 
نقاشي هاي روايي- تر  دنبال خوانش ژرف  به  مطالعاتي 

مذهبي قهوه خانه به کمک تطبيق با نقاشي گوتيک است. 
شناخت و درک عميق تر نقاشي قهوه خانه اي به شناخت 
مي انجامد.  ايراني  نقاشي  معاصر  تاريخ  از  مهمي  بخش 
عالوه بر اين با استخراج عوامل مؤثر در روايت پردازي 
اين آثار، نقاشان معاصر نيز مي توانند در خلق آثار خود از 

آن ها به شيوه اي خالقانه بهره ببرند.

پيشينه تحقيق 
با  و  بسياري  مقاالت  قهوه خانه اي  نقاشي  حوزه  در 
رويکردهاي متفاوت به رشته تحرير درآمده است. بخشي 
از آن ها در رابطه با قياس نقاشي قهوه خانه اي و ديگر هنرها 
از جمله نقالي، نقاشي پشت شيشه، نقاشي درباري، چاپ 
سنگي و ... و از منظرهاي متنوع مي باشند. از ميان آن ها 
مقاالتي که به مقايسه بينافرهنگي پرداخته باشد، بيشترين 
آن ها  از  يکي  دارد.  حاضر  مقاله  موضوع  با  را  ارتباط 
مقاله اي با عنوان «مقايسه ساختاري پرده روز محشر اثر 
محمد مدبر و فرسک نقاشي داوري واپسين اثر ميکل آنژ» 
موجود است. اين مقاله توسط سعيد چاواري در فصلنامه 
هنر (شماره ۸۱، پاييز ۱۳۸۸، صفحات ۱۶۰ تا ۱۷۹) به چاپ 
رسيده است. در اين مقاله يکي از آثار رنسانس با عنواني 
مشابه يعني روز محشر، جهت مقايسه تصويري با نقاشي 
قهوه خانه اي انتخاب شده است. با توجه به اينکه روح حاکم 
بر رنسانس با دوران مورد نظر در نقاشي ايران متفاوت 
است و بخشي از نتيجه گيري هاي مقاله به اين تفاوت باز 
مي گردد، لذا در اين مقاله سعي شده است با انتخاب دوره 
گوتيک و بررسي ۴ نمونه و درنظر گرفتن ديگر شباهت ها 
از جمله کارکرد نقاشي ها در ارتباط با مخاطب به دنبال 
نتايج جامع تري باشد. در مقاله ديگري که سال ۹۴ در 
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عنوان  با   (۹۱-۷۸ صفحات   ،۳۳ (شماره  نگره  فصلنامه 
خيالي  نقاشي  در  اشتراک  و  افتراق  جنبه هاي  «بررسي 
نگاري و داستان هاي مصور دنباله دار» به چاپ رسيده 
است، نويسندگان آن، ولي پور و قاضي زاده، با مقايسه 
دو جريان هنري در دو بافت اجتماعي متفاوت به اين نتيجه 
دست يافته اند که تفاوت ها و اشتراکات ساختاري هر کدام 
از حوزه ها به جهان بيني و فرهنگ هنرمندان آن وابسته 

است. 
گوتيک  نقاشي  مطالعه  به  که  متعددي  منابعي  ميان  از 
پرداخته اند، کتاب The art of gothic  که در سال ۲۰۰۴ 
و توسط  Toman, kolf نوشته شده، در نگارش اين مقاله 
مورد استفاده قرار گرفته است. اين کتاب به مطالعه سه هنر 
معماري، مجسمه سازي و نقاشي در اين دوره تاريخي 
مي پردازد. در بخش نقاشي تنها در قسمتي کوتاه به ذکر 
ترکيب بندي مستمر هم زمان، اشاراتي شده است. با توجه 
به پيشينه ي تحقيق، نمونه هاي اندکي از مطالعات تطبيقي و 
بينا فرهنگي در زمينه نقاشي قهوه خانه اي صورت گرفته 
است. از طرف ديگر مقاله اي که به صورت مستقل به مطالعه 
تطبيقي نقاشي قهوه خانه اي عاشورايي و گوتيک پرداخته 
انتخاب دوره اي  با  انجام نشده است. مقاله حاضر  باشد 
از تاريخ نقاشي غرب که به نظر داراي زمينه هاي مشابه 
هستند و با کشف مشابهت ها و زمينه هاي مشترک در خلق 
و دريافت آثار قهوه خانه اي عاشورايي و گوتيک قصد دارد 
به خوانشي تازه از چگونگي روايت پردازي تصويري در 

آن ها دست يابد.

۱.نقاشي قهوه خانه اي عاشورايي
 در اين مکتب هنر عاميانه و ذوق و باورهاي مردم عادي در 
برابر هنر رسمي و سليقه طبقه حاکم مطرح شد. ويژگي هاي 
مؤلف، مخاطب، سفارش دهنده و محل ارايه اين نقاشي ها، 
همگي به شکلي با اين طبقه اجتماعي ارتباط دارد. به غير 

از حاميان مالي اين آثار که بيشتر اصناف هستند، نقاالن 
نيز در شکل گيري و گسترش نقاشي قهوه خانه اي نقش 
داشتند. حضور نقاالن در قهوه خانه ها از نقاشان قديمي 
تر است و نقاشان با شنيدن داستان هايي که نقاالن و يا در 
کل کساني که راوي داستان هاي حماسي و مذهبي بودند 
از جمله مداح و روضه خوان و تعزيه خوان، تصويرهاي 
در خيال مي ساختند و روايت آن ها را تصوير مي کردند. 
ارتباط تنگاتنگ عناصر چندگانه سفارش دهنده، نقاش، نقال 
يا مرشد و عامه مردم ارتباطي متفاوت و يگانه را در تاريخ 
نقاشي ايران شکل داده است. از طرف ديگر اين آثار ترکيب 
مدياها يا رسانه هاي متفاوت يعني متن زباني (نوشتاري 
متن و گفتاري نقال)، متن نمايشي (حاالت و حرکات نقال، 

تن صدا و ...) و متن تصويري نيز هستند.
مذهب نه تنها به بخشي از موضوعات نقاشي قهوه خانه اي 
شکل مي دهد بلکه نقشي پر رنگ در شکل گيري آن نيز دارد. 
براي نقاشي قهوه خانه اي متناسب با هر يک از ويژگي هاي 
آن مي توان ريشه هاي متفاوت تصويري در نظر گرفت. از 
يک طرف به پرده هاي مورد استفاده در تعزيه که قبل از 
نقاشي قهوه خانه اي وجود داشتند و از طرف ديگر به دوران 
صفويه باز مي گردد که البته هر دو نيز با يکديگر در ارتباطند. 
در مورد اول يعني پرده هايي که پيش از نقاشي قهوه خانه 
در تعزيه ها استفاده مي شدند «ريشه هاي اين نقاشي را به 
دوره آل بويه نسبت داده اند، گويا زماني که حکام آل بويه 
دستور برپايي مراسم مذهبي براي سيد و ساالر شهيدان، 
حضرت امام حسين را صادر کردند، اولين پرده هاي نقاشي 
مذهبي به شيوه نقاشي خيالي نگاري به وجود آمد. پس از 
آن، در دوره صفوي و زمان سلطنت شاه اسماعيل اول بر 
ايران، به دليل ترويج روحيه سلحشوري در سربازاني که 
عازم نبرد با دشمنان ازبک و عثماني بودند، پرده هايي از 
واقعه عاشورا همراه سپاهيان فرستاده مي شد که نقاالني 
با نقالي اين پرده ها، روحيه نبرد زير پرچم تشيع را براي 
سربازان زنده مي کردند» (چليپا و همکاران، ۱۳۸۹ :۷۰). 
يکي ديگر از ريشه هاي تصويري نقاشي قهوه خانه اي به 
دوران صفويه باز مي گردد. در «ديوارنگاره هاي امامزاده 
زيد اصفهان صحنه هايي از تعزيه امام حسين به سفارش 
شاه سليمان صفوي حدود ۱۰۹۶ ه.ق تصوير شده است. 

تصوير ١. مصيبت کربال، رنگ و روغن روي بوم، بدون رقم، منسوب 
به محمد مدبر، ١٨٨ در ١٣٩سانتي متر، مجموعه موزه رضا عباسي. 

مأخذ: سيف، ١٣٦٩: ١١٩.

تصوير ٢.بخشي از تصوير ١



هنري  ذائقه  فضاي  و  جو  از  دور  بسيار  نقاشي ها  اين 
دربارهاي صفوي حس مي شود» (پاکباز، ۱۳۹۰: ۲۰۱). اين 
سنت تصويري مذهبي و عاميانه تا دوره زند ادامه يافت 
و در دوره قاجار بود که مسائل جنبي و روزمره نيز به 
آن ها اضافه شد. يکي از مهم ترين روايات مذهبي، روايات 
مربوط به عاشورا مي باشد که در اين مقاله مورد مطالعه 

قرار خواهد گرفت.(تصوير۱و۵)

۲.نقاشي گوتيک
«واژه گوتيک براي توصيف سبک معماري و هنر اروپاي 
باختري در حدود سده هاي دوازدهم تا شانزدهم به کار 
برده مي شود. البته در مورد نقاشي و مجسمه سازي نسبت 
به معماري اصطالح گوتيک دوران محدودتري را شامل 
مي شود» (پاکباز، ۱۳۸۵: ۸۷۸). دوره گوتيک نقطه عطفي 
جهت اتصال تجارب هنري قرون وسطايي و رمانسک به 
نوزايي و رنسانس هنر مي باشد. مسيحيان از ابتداي پذيرش 
و رواج دين مسيحيت، در برابر نقاشي موضع هاي متفاوتي 
داشتند. «برخي از آنان نقاشي را مفيد مي دانستند زيرا فکر 
مي کردند که مؤمنان را در يادآوري تعاليم کليسايي ياري 
مي کند و خاطره داستان هاي مقدس را زنده نگه مي دارد. اين 
نظر گاه بيشتر پذيرفته مسيحيان قسمت التين، يعني بخش 
غربي امپراطوري روم بود و پاپ گرگوري کبير مي گفت: 
نقاشي براي افراد بيسواد همان اثر و فايده را دارد که نوشته 
براي آدم با سواد» (گامبريج، ۱۳۸۵الف: ۱۲۳). پاپ گرگوري 
براي نقاشي و تصوير يک نقش قائل شده است. از طرف 
ديگر وظيفه اي که مسيحيت براي هنر قائل بود معنوي است 
و فراتر از حواس انساني و دنيوي مي رود. نقاشي مسيحي و 
کليسايي پا به پاي مراسم و اعمال مذهبي رشد کرد و جايگاه 

مسلمي در آن ها يافت. (تصوير۳و۸)
نقاشي گوتيک و قهوه خانه اي علي رغم تفاوت هاي تاريخي، 
روايت  براي  مشابه  راهکارهاي  جمله  از  مشابهت هايي 
پردازي تصويري ديني يافته اند. از جمله اين راه کارهاي 
بصري که در اين مقاله به آن ها خواهيم پرداخت: شيوه هاي 
ترکيب بندي مستمِر هم زمان و غير هم زمان و همينطور 

تکرار الگوي هاي بصري يکنواخت است که در کنار چگونگي 
وابستگي به روايات زباني که از ديگر مشابهت ها در نظر 
گرفته شده، مورد مطالعه قرار مي گيرند. در انتها نيز علل 
اين مشابهت ها بر اساس تطبيق و قياس دو حوزه نقاشي 

ذکر خواهد شد.

۳.بررسي شيوه هاي بيان بصري در آثار روايي ديني 
قهوه خانه اي و گوتيک

۱-۳- ترکيب بندي مستمر هم زمان
يکي از مهم ترين  و اصلي ترين راهکارهاي بيان بصري، 
شباهت در ترکيب بندي است. اين مسئله که نقاش اين آثار 
روايي مذهبي، کدام بخش از روايت را انتخاب و چگونه 
آثار شکل  اين  اصلي  به ساختار  روايت مي کند  را  آن ها 
مي دهد. ترکيب بندي آثار روايي را مي توان به دو بخش 

جدول ١. موضوعات تصوير ٦ به ترتيب روايت

مصيبت کربال –گودال قتلگاه

(دعوت کوفيان از امام حسين)١

کاروان غم (حرکت امام حسين از مدينه به کربال)٢

جنگ دو برادر با کوفيان٣

حضرت عباس در فرات٤

حضرت عباس در نخلستان٥

شماتت دشمن٦

گودال قتلگاه٧

(اقدام زنان بني اسد جهت دفن شهدا)٨

آمدن قافله به کربال (اربعين امام حسين)٩

مطالعه تطبيقي روايت پردازي ديني 
در نقاشي هاي قهوه خانه اي و گوتيک
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

کلي ترکيب بندي واحد و متداوم يا مستمرتقسيم بندي کرد. 
در ترکيب بندي هاي متمرکز، يک داستان از ميان روايت ها 
سقاي  يا  مسيح  حضرت  والدت  مثال  مي شود.  تصوير 
کربال، به اين صورت که «کل محتواي عمل در موقعيت 
واحد متراکم مي شود که هر چند خود فاقد جنبش باشد، 
آبستن حرکت است» (هاوزر، ۱۳۷۲: ۹۱). اين ويژگي عام 
بسياري از نقاشي ها در طول تاريخ تصويري است. ترکيب 
متمرکز با روند تاريخ هنر غرب سازگارتر است از جمله 
بيشتر آثار تصويري يونان وروم باستان. اما در دو دوره 
تمدن روم متأخر و مسيحيت عصر ايمان روش ديگري 
براي روايت پردازي تصويري وجود دارد. به عنوان مثال 
نقش برجسته هاي مارپيچ صعودي ستون تراژان در روم 
متأخر که به صورت ممتد راوي داستان هاي متعدد است. 
اوج اين نوع ترکيب در دوران گوتيک جلوه گر است. ترکيب 
بندي گوتيک وحدت زماني و مکاني آثار کالسيک را ندارد 
بنابراين گونه اي کنار هم چيدن است. «شکل بنيادي هنر 
گوتيک الحاق است. در يک اثر همواره اصل گسترش نه 
تمرکز، همبستگي نه وابستگي، توالي باز و آزاد و نه شکل 
محدود هندسي است که بر آن تسلط دارند. گويي تماشاگر 
و  کشانده مي شود  يک سفر  ايستگاه هاي  و  مرحله ها  به 
مي شود،  عرضه  اثر  اين  وسيله  به  که  واقعيت  تصوير 
مانند بازديد مداوم منظره هاست، نه بازنمايي يک جانبه 
تنها يک ديدگاه بر آن مسلط باشد» (همان:  يگانه، که  و 
۲۲۷). اين توضيح همان است که فرانتس ويکهوف آن را 
ترکيب متداوم يا مستمر ناميده است. منظور او سبکي است 
ناشي از «انگيزه حماسي، تصويري و سينمايي در هنر که 
مراحل گوناگون يک کنش را در يک چارچوب يا منظره 
بدون قطع و با تکرار چهره هاي اصلي در هر وهله ترسيم 
مي نمايد. هدفش جلب توجه به کنش موضوع است و مبين 
انگيزه اي اساسأ ضد طبيعت گرايانه و گونه اي وهم گرايي 
است» (همان: ۹۱). اين ترکيب بندي تا قبل از رنسانس و به 
ندرت در دوره رنسانس از جمله نقدينه خراج اثر مازاچو که 
مسيح، خراج گذار و پطرس در سه موقعيت متفاوت در يک 

نقاشي ديده مي شوند، ادامه مي يابد. در تاريخ نقاشي ايراني 
نيز به علت داشتن ويژگي هم زماني و هم مکاني، ترکيب 
روايي متداوم نسبت به هنر غرب بيشتر به چشم مي خورد. 
مانند کشتن اسفنديار ارجاسب را که اسفنديار سه بار در 
يک تصوير نقش بسته است. اما اين شيوه از ترکيب از 
جمله پرکاربردترين شيوه ترکيب در نقاشي قهوه خانه اي 
به خصوص عاشورايي است. حسي از حرکت به صورت 
مجازي در بازنمايي هاي مستمر وجود دارد. همين امر به 
آثار گوتيک و قهوه خانه اي خصلت وهم گرا و غير طبيعت 
گرا مي دهد که با ويژگي مذهبي و ديني بودن آن ها نيز 
بر  بندي  ترکيب  کارآمد  روش  اين  مي باشد.  راستا  هم 
محدوديت هاي زماني و مکاني موجود فائق مي آيد و نقاشي 
حرکت فيلم مانندي را به وجود مي آورد که تعداد زيادي 

داستان را در آن واحد روايت مي کند. 
روايت در تصوير شماره ۱ از نقطه اي  باالي نقاشي سمت 
چپ با عرضه امان نامه توسط شمر بر حضرت عباس 
آغاز و در بخش فوقاني و مياني با عنوان شهداي کربال 
ختم مي شود (نقطه آغاز و پايان توسط فلش روي تصوير 
مشخص شده است). تصوير شخصيت هاي روايت از جمله 
مهم ترين آن يعني امام حسين (ع) ۶ بار و در ۶ زمان و مکان 
متفاوت ديده مي شود. به ترتيب از سمت چپ، امام حسين 

تصوير٧. بخشي از تصوير ٥، حضرت عباس(ع) در فرات 

تصوير٥. مصيبت کربال- گودال قتلگاه، رنگ روغن روي بوم، عمل 
محمد مدبر، ٢٥٢ در ١٩٨ سانتي متر، مجموعه موزه رضا عباسي،  

مأخذ:سيف، ١٣٦٩: ١٠٧. 

تصوير ٦. قرارگيري روايات در ترکيب بندي، در تصوير٤، مأخذ: 
نگارندگان  



و حر، امام حسين و حضرت عباس، شهادت عبداهللا (ابن 
الحسن) در آغوش امام حسين، امام حسين و علي اصغر، 
نماز ظهر عاشوراي امام، امام حسين و شير.  شخصيت هاي 
ديگري از جمله حضرت عباس، حبيب و ... نيز بر اساس 
داستان بيش از يک بار حضور دارند. همانطور که ديده 
مي شود نقاشي به سه قسمت کلي تقسيم شده است که در 
بيشتر نقاشي هاي عاشورايي تکرار مي شود. جنگ دو سپاه 
در پالن جلو، روايت هاي قبل و بعد از جنگ رودررو پالن 
وسط و باالخره بخش آسمان که اگر جاي زيادي به خود 
اختصاص دهد با تصاويري از جمله فرشتگان پر مي شود. 
اجتناب و  از داشتن فضاهاي خالي  قهوه خانه اي  نقاشان 
با عناصر مختلف فضا را پر مي کردند و معتقد بودند اين 
کار جهت استحکام بيشتر ترکيب بندي انجام مي گيرد. اما 
اين به معني نداشتن نقطه تأکيد يا تمرکز بصري در کل 
کار نيست. اين نقطه يا نقاط تمرکز چه به لحاظ فرمي و 
چه مفهومي در آثار وجود دارند. شمايل امام حسين به 
زبان نقاشان قهوه خانه اي چشم تابلوست و به همين علت 
تقريبًا وسط ترکيب بندي و از لحاظ اندازه بزرگتر از بقيه 
اجزاي تصوير نقاشي مي شود. اين تغيير اندازه يا شرح 
مقامي بر اساس شأن و مرتبه افراد موجود در ترکيب بندي 

شکل مي گيرد. در قسمت مياني به طور جداگانه ۵ روايت 
البته با حضور ثابت و مشترک امام حسين نقل مي شود: 
اتمام حجت بر سپاه يزيد با در آغوش گرفتن علي اصغر، 
امام  و  کابلي  درويش  پدر،  با  رقيه  حضرت  خداحافظي 
حسين، آمدن قاصد سپاه يزيد نزد امام،گفت و گوي امام 
حسين با عناصر ماوراءالطبيعه (سمت راست: خيل ملک، 
مالک دوزخ، انبياءو سمت چپ: ارواح و زعفر يا ظفر جني 
که به اين دو شکل در نقاشي ها نوشته شده است). از ميان 
اين عناصر در مقاتل تنها به ديدار فرشتگان و اجنه با امام 

حسين اشاره شده است. (تصوير۲)
ترکيب متداوم در نقاشي هاي گوتيک و بيشتر در مکاتب 
شمالي جهت روايت تصويري به کار گرفته مي شود. از جمله 
در تصوير شماره ۳ نمونه اي از نقاشي جنوب ندرلنديش 
(سرزمين هاي پست) يعني فالندر را شاهديم. در اين نقاشي 
۲۱ صحنه از زندگي حضرت مسيح مطابق با روايات انجيل 
وجود دارد و اين به معني ۲۱ بار تکرار شمايل مسيح در 
اين نقاشي مي باشد. همان گونه که در تصوير نشان داده 
شده است، روايت از باال سمت چپ با ورود حضرت مسيح 
به اورشليم آغاز و در نقطه اي باال سمت راست با موضوع 
کنار رود جليل تمام مي شود. موضوعات ديگر شامل شام 
آخر، تدفين، رستاخيز، حضور در امائوس و ... مي شود 
که از عصر روز پنج شنبه تا يک شنبه به طول انجاميده و 
همگي در يک نقاشي به تصوير کشيده شده است، رواياتي 
از زندگي تا مرگ مسيح و دوباره از مرگ تا زندگي او. 
اين تقسيم بندي روايي با شماره گذاري مجزا در تصوير 
شماره ۴ وجود دارد. پالن بندي سه گانه در اين اثر نيز 
موجود است و هر سه بخش محل وقوع رويدادهاست. در 
اينجا نيز بخش مياني با تمهيداتي از جمله تمرکز بيشتر 
روايت ها و تأکيد جزيي نور در اولويت قرار گرفته است. 

تصوير ٨. دوچيو، داستان هاي مصائب مسيح، ١٣٠٨–١٣١١ م. تمپرا و ورق طال روي چوب، ٤٢٥ در ٢١٢ سانتي متر، موزه کليساي جامع، 
  www.abcgallery.com :سيينا، ايتاليا، مأخذ
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با توجه به تفاوت در مکان رويدادهاي دو نقاشي به لحاظ 
تجسمي که يکي بيابان و ديگري مجموعه اي از مکان ها از 
جمله فضاي شهري است، جداسازي روايت هاي هم زمان 

متفاوت صورت گرفته است. 
به نظر مي رسد به غير از پالن بندي، استفاده از نشانه هاي 
از  استفاده  با  اثر  اين  در  (که  مدبر  نقاشي  در  نوشتاري 
رنگ سفيد نام شخصيت هاي مهم ذکر شده و مي توان بر 
به صورت جداگانه تشخيص  را  اساس آن ها هر روايت 
تفکيک  در  مهم  راهکار  دو  مقامي  و همينطور شرح  داد) 
روايت ها از يکديگر مي باشند. اما در نقاشي مصائب مسيح، 
بيشتر اين جداسازي با استفاده از تنوع مکاني و فضاي 
معمارانه حاصل شده است. در نقاشي مملينگ از آنجايي 
که طبيعت پردازي بيشتري وجود دارد شرح مقامي موجود 
نيست.(تصوير۳) اما با روشنايي بيشتر بخش مرکزي و 
در اختيار قرار دادن فضاي بيشتر به آن، تمرکز در قسمت 

مياني را بوجود آورده است. 

۲-۳- ترکيب بندي مستمر غيرهمزمان
در ترکيب متداوم يا مستمر راه حل ديگري براي روايت 
اين شيوه داستان ها  نيز وجود دارد. در  روشن و منظم 
با نظمي خاص و جداشده توسط  اپيزوديک،  به صورت 
خطوط در يک ترکيب متعادل و گاهي اوقات متقارن نقاشي 

مي شوند. هر اپيزود تا اندازه ممکن کامل است و مي توان 
گفت ترکيب بندي هر اپيزود متمرکز و واحد است. اما زماني 
که در ريتمي خاص کنار يکديگر واقع مي شوند گونه اي 
ترکيب مستمر را بوجود مي آورند. بنابراين به جاي تمرکز 
بر يک موقعيت قطعي، با فراواني آن ها سروکار داريم و 
ما به عنوان مخاطب با مسئله اصلي اين ترکيب بندي يعني 
به  از يک جزء  موضوع و مضامين مواجهه مي شويم و 
جزء ديگر حرکت مي کنيم. تصويرشماره ۵ مصيبت کربال 
روايت جزئي  به ۹  عاشورا  روايت  است. کالن  مدبر  اثر 
تقسيم شده و در يک ترکيب بندي متقارن و تا حدودي 
نامرتب همانطور که در تصوير ۶ مي بينيم کنار يکديگر قرار 
گرفته اند. تعدادي از نقاشي هايي که به اين شيوه نقاشي 
اما  است  گذاري شده  نقاش شماره  توسط خود  شده اند 
اين اثر نمونه اي است بدون شماره گذاري که با استفاده 
از تصاوير و تطبيق آن ها با مقاتلي از جمله مقتل محدثي 
(۱۳۸۵) شماره گذاري شده است. موضوعات اين نقاشي 
در جدول شماره ۱ در کنار هم قرارگرفته اند. در اين جدول 
موضوعاتي که در نقاشي به آن ها اشاره شده بدون پرانتز 
و بقيه داخل پرانتز هستند. نقاش، اپيزود هفتم که گودال 
قتلگاه و داراي اهميت موضوعي است را در مرکز و بزرگ 
تر از بقيه بخش ها نقاشي کرده است و در بخش چهارم 
نقاشي يعني حضرت عباس در فرات با ترکيب مستمر از 
گونه اول يعني هم زمان مواجهيم. همانطور که بخشي از 
تصوير۷  مي بينيم حضرت عباس دوبار و در دو حالت 

متفاوت نقاشي شده است.
اين روايت پردازي تصويري در آثار مسيحي گوتيک نيز 
يافت مي شود. در نقاشي مصايب مسيح اثر دوچو(تصوير۸) 
که بخشي از نقاشي پشت يک اُلتِرپيس۱ است، و با عنوان 
مايستا۲ شناخته مي شود، ۱۴ پانل وجود دارد. به غير از 
دوپانل مرکزي باال (شماره ۲۰: مصلوب شدن) و قسمت 
پايين سمت چپ (شماره ۱: ورود به اورشليم) که احتماال 
از نظر نقاش از مهم ترين روايت ها بوده اند و به همين جهت 
بزرگ تر و در بخش مستقل قرار گرفته اند، بقيه پانل ها به دو 
بخش تقسيم شده اند. پشت اين التر «در مجموع ۲۶ صحنه 

مسيح در حضور پادشاه ١٤ورود به اورشليم١
هيرودوس

بازجويي دوم پيالطس ١٥شست و شوي پاها٢
از مسيح

شالق زني١٦شام آخر٣

تاج گذاري با خار١٧ترک کردن رسوالن٤

خيانت يهودا ٥
(پيمان يهودا)

پيالطس در حال١٨
 شستن دست ها

نماز در کوه زيتون٦
 (رنج در باغ)

در مسير کالواري١٩

مصلوب شدن٢٠اسارت مسيح٧

پايين آوردن مسيح از ٢١مسيح در حضور آنانوس٨
صليب

تدفين (رستاخيز) مسيح٢٢اولين انکار سنت پيتر٩

سه زن کنار تابوت٢٣مسيح در حضور قيافا١٠

مسيح در برزخ٢٤مسخره کردن مسيح١١

متهم شدن مسيح توسط ١٢
فريسيان

مرا لمس نکن۲۵

مسيح در حضور ١۳
پنطينوس پيالطس

در مسير امائوس۲۶

جدول ٢. موضوعات تصوير ٩ به ترتيب روايت است.
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اصطالحي در معماري کليسا، که 
به تخته نگاره يا ديواره کنده کاري 
يا مجسمه واقع در پشت  شده و 
مي شود  اطالق  محراب  باالي  يا 

(پاکباز، ۱۳۸۵: ۴۳).
2.Maesta



مي شود(تصوير۹)  شامل  را  مسيح  حضرت  مصائب  از 
که خط سير تصويري واحدي را دنبال مي کند. روايت از 
قسمت پايين سمت چپ آغاز و به بخش باال سمت راست 
ختم مي شود. دوچيو نوعي الگوي زيگزاگ را جهت نشان 
دادن استمرار اعمال و اتفاقات در لحظه اي که رخ داده اند را 
انتخاب کرده است» (Magill, 1998: 306&307). شيوه 
قرارگيري اپيزودها نسبت به اثر مدبر منظم تر است و به 
صورت کلي سيري خطي از سمت چپ به راست چيدمان 
اين درصورتي است که حرکت کلي روايت هاي  شده اند. 
اين  در  گرفته اند.  قرار  دايره اي  صورت  به  مدبر  نقاشي 
مجموعه بيست و شش بخشي (جدول۲) نيز در يکي از 
آن ها يعني بخش ۶ (رنج در باغ)، مسيح دوبار در صحنه پديدار 
مي شود که نمايانگر دو مرحله متفاوت است.(تصوير ۱۰) 
تداخل دو شيوه روايت پردازي مستمر هم زمان و مجزا 
(غير هم زمان) نيز در اينجا مانند اثر مدبر وجود دارد. 
ترکيب بندي هاي مستمر غير هم زمان به تعداد زياد و با 
موضوعات متفاوت از جمله مريم مقدس و قديسني چون 
متيو، پامنيک، سيسيليا، مينياس در نقاشي گوتيک ايتاليا 

ديده مي شود.

۳-۳- تکرار  الگوهاي بصري يکنواخت
از  غير  به  گوتيک  و  قهوه خانه اي  نقاشي هاي  بررسي  با 
مشابهت در راه کار هاي بصري در روايت پردازي، مي توانيم 
الگوهايي نسبتًا يکنواخت را در آنها بازيابي کنيم. الگوهاي 
يکنواخت به اين معني که نه تنها هنرمندان مختلف در طول 
زمان هاي مختلف بلکه هنرمندان مختلف در يک دوره و يا 
حتي يک هنرمند در آثار متفاوتش از يک موضوع واحد، 
اين الگوها را تکرار مي کرده است. از جمله اين الگوهاي 
تکرار شونده که در ادامه به آن ها خواهيم پرداخت مي توان 

شمايل نگاري، حضور نشانه هاي نوشتاري و رنگ پردازي 
را نام برد.

شمايل نگاري از سده هاي آغازين مسيحيت وجود داشته 
است.  گذاشته  سر  پشت  را  بسياري  فرازونشيب هاي  و 
همان حقيقتي  کننده  بيان  کلي شمايل ها  به صورت  ولي 
هستند که در کتاب مقدس وجود دارد، بنابراين مانند کتاب، 
مقدس هستند و از ارزش بااليي برخوردارند. اما همانطور 
که مي دانيم شمايل نگاري در دين اسالم مردود است و 
و  اسالمي  سرزمين هاي  تماس هاي  نتيجه  در  امر  همين 
مسيحي موجب مي شود تا دوره اي از هنر مسيحي  شمايل 
شکني۱ را تجربه  کند. ولي در نهايت به علت سنخيت زياد 
خود  حيات  به  نگاري  شمايل  تصوير،  با  مسيحيت  دين 
ادامه مي دهد. در ايران اسالمي قبل از نقاشي قهوه خانه اي 
تصاوير پيامبران و امامان به ندرت ديده مي شدند. تصاوير 

تصوير١١ . بعد از بخشي از نقاشي. شمايل امام حسين. . (سيف، 
  (١٣٦٩: ١٠٩

تصوير١٣. بخشي از تصوير ١. شمايل امام حسين

تصوير ١٢. بعد از بخشي از نقاشي. شمايل امام حسين.  (سيف، 
(١٣٦٩: ٦٩

مطالعه تطبيقي روايت پردازي ديني 
در نقاشي هاي قهوه خانه اي و گوتيک

1.Iconoclast



شماره۴۷  پاييز۹۷
۱۰۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

مي نمايند» (نادعليان، ۱۳۸۷: ۳۰ و ۳۱). يکي از اين تغييرات 
جزيي حضور و يا عدم حضور ريش در شمايل هاست که 
سن تقريبي اولياء را نشان مي دهد. همانطور که در تصاوير 
ديده مي شود شمايل امام حسين (ع) با تبعيت از الگوهاي 
تقدس،  هاله  و  پردازي  چهره  جمله  از  يکنواخت  بصري 
شيوه به تصوير کشيدن لباس ها، شيوه نشستن هم در يک 
نقاشي و هم در نمونه هاي متفاوت نقاشي به شکلي ثابت 

نشان داده شده است.(تصاوير۱۱، ۱۲و۱۳) 
مذهبي  شمايل هاي  با  رابطه  در  تکرارشونده  اصول  اين 
نقاشان  مي خورد.  چشم  به  نيز  گوتيک  نقاشي  طول  در 
براي به تصوير کشيدن شمايل هاي مسيح هم از اصول 
 ... و  بدن  حالت هاي  لباس،  نوع  پردازي،  در چهره  ثابتي 
بهره مي گرفتند. مانند تصاوير۱۴و۱۵ که خرده روايت تاج 
گذاري با خار حضرت مسيح (ع) را در دو نمونه مورد 
مطالعه نشان مي دهد. اما اين شمايل ها نسبت به شمايل ها 
در نقاشي قهوه خانه اي بر اساس زمينه متفاوت شکل گيري 
آن ها، از تنوع بيشتري از جمله ويژگي هاي طبيعت پردازي 

بيشتري بر خوردار است. (تصاوير۱۱و ۱۲)
که  سنتي  هنرهاي  در  افراد  تمثال هاي  در  کلي  طور  به 
مي توان با توجه به ويژگي هايي که کوماراسوامي براي اين 
هنر قائل است، نقاشي قهوه خانه اي و گوتيک را نيز بخشي 
از آن به شمار آورد، «به ندرت شبيه سازي آنطور که ما 
شباهت را تعريف مي کنيم، رعايت شده و کوشش هنرمند 
بيشتر معطوف نمايش يک نوع۱ بوده است. مبناي نمايش 
اين هنرها، کارکرد و نقش کاربردي اوست و  انسان در 
نه ظاهر و جلوه صوري اش. بنابراين تمثال ها به نمايش 
شئون و جايگاه افراد مي پردازند» (کوماراسوامي، ۱۳۸۹: 
۷۷). فرديت انسان هاي نقاشي شده نيست که اهميت دارد 

بلکه نوع انساني است که نشان داده مي شود. 

معراج نامه و خاوران نامه ها از معدود نمونه ها هستند. با 
اين وجود شمايل هاي مذهبي به يکي از بخش هاي اصلي 
و تکرار شونده نقاشي قهوه خانه اي تبديل شدند که شايد 
بتوان علت آن را در ارتباط با مخاطبين اصلي اين نقاشي 
يعني مردم عامه پاسخ داد. آن ها دوست داشتند شمايل 
قهرمانان مذهبي خود را ببينند و به اين وسيله در مسير 
همذات پنداري و همدلي که از ويژگي هاي نمايشي اين آثار 
است راحت تر عمل کنند. اين شمايل ها در نقاشي گوتيک و 
قهوه خانه اي با اصول مشخصي تصوير مي شوند. يکي از 
اين قواعد اهميت حالت آييني و آرماني شمايل ها نسبت به 
ويژگي سيمانگارانه ي آن ها است، ويژگي که بيشتر صورت 

و حس عاطفي و فردي شمايل را نشان مي دهد.
نگاري  منع شمايل  تناقض  ناخودآگاه  رفع  براي  نقاشان 
قهوه خانه اي  نقاشي هاي  بيشتر  در  شمايل ها  حضور  و 
مذهبي آن ها را نسبت به بقيه اجزاي تصوير با کم ترين 
اين  مي کشند.  تصوير  به  روشن  کامال  و  روشن  سايه 
ويژگي ها بر جنبه تصويري شمايل ها تأکيد مي کند. مخاطب 
دربرابر اين آثار مي داند که با تصوير سروکار دارد و نه 
با خود موضوع. اين تصاوير نه به علت صورت انساني که 
نمايش مي دهند بلکه به علت جوهر معنويشان، مقدس اند، 
به همين علت طبيعت پردازي در آن ها ديده نمي شود و 
اين در حالي  اهميت است.  باشد بسيار جزيي و کم  اگر 
است که چهره نگاري اشقيا با تنوع و حاالت متنوع تري 
ترسيم شده است و اين خود تأييدي بر اين نظر است. در 
طراحي  شباهت  گفت  مي توان  قهوه خانه اي  نقاشي  مورد 
چهره، اندام و حاالِت امامان و اوليا باعث مي شود « اتحاد 
روحي و همبستگي دروني ايشان آشکار شود. از طرف 
ديگر هنرمندان با استفاده از تغييرات جزيي و نا محسوس 
سعي در بازنمايي شخصيت هاي مختلف پرده از يکديگر 

تصوير١٥. بخشي از تصوير ٨، بخش ١٧، تاج گذاري خارتصوير١٤. بخشي از تصوير ٣، تاج گذاري خار
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بسياري از آثار فاقد امضا هستند به خصوص با موضوعات 
مذهبي و عاشورايي، که در سنت تصويري ايران نيز وجود 
داشته و اين نشاني از اهميت ندادن به فرديت نقاش است. 
اين نگاه در نقاشي مسيحي از آغاز تا دوران گوتيک کم 
و بيش به چشم مي خورد. «هنر مسيحي به منزله ديداري 
کردن محتواي مذهبي به دست هنرمندي تعبير شده است 
وسيله اي  تا  مي کند  قرباني  را  فردي خود  موجوديت  که 
 ،۱۳۸۶ (آپوستولوس-کاپادونا،  شود»  خدا  تجلي  براي 
۱۴). گاهي نقاشي هاي قهوه خانه اي امضادار با عبارت رقم 
کمترين يا عمل کمترين مخصوصا در نقاشي هاي مذهبي 
امضا شده اند. کوماراسوامي اين شيوه انديشه را ويژگي 
مشترک هنرهاي سنتي شرقي و غربي مي داند: «هنرمند 
سنتي همواره خود را وقف آن خيري مي کند که قرار است 
در اثر هنري بروز يابد. کار او انجام يک مناسک است و در 
اين مسير او بدون قصد و حتي بدون خودآگاهي به ابراز و 
بيان خويش مي پردازد. اين حالت تصادفي نيست بلکه اين 
شيوه کار او منطبق است با مفاهيم و موازيني که به زندگي 
او معني مي بخشد، اين امر اشاره به اين واقعيت دارد که 
آثار هنري سنتي، اعم از مسيحي، شرقي و هنرهاي عاميانه 
به ندرت داراي امضا هستند» (کوماراسوامي، ۱۳۸۹: ۷۲).

در نقاشي قهوه خانه اي نيز کلمات به غير از امضا در قالب 
نام افراد (مانند تصوير ۱۶ که نام اما سجاد (ع) و مادر 
نام  گاهي  و  است)  شده  نوشته  شخصيت ها  کنار  وهب 
سفارش دهنده، موضوع نقاشي، شعارهاي روي پرچم ها 
نوشته مي شد. اين کدها  به ويژه نام افراد و موضوع هاي 
اشاره شده، کار خوانش متن را براي مخاطبان ساده تر 
مي کردند و راه گشاي پيگيري خط روايي داستان نقاشي 
مي شدند. بنابراين يکي ديگر از قراردادهايي که هنرمندان 

دو حوزه به آن عمل مي کردند استفاده از نشانه هاي نمادين 
نوشتاري است براي مشخص سازي شخصيت ها که گاهي 
بسيار روشن مي نمايند. استفاده از حروف رمزي، آياتي از 
کتاب مقدس (مانند تصوير۱۷ که تصوير مالخي يا مالکي۱ 
را نشان مي دهد. اين نام به معني پيام رسان خداوند است 
و کتاب او را آخرين کتاب عهد عتيق به شمار مي آورند)، 
سخناني که در روايت به زبان شخصيت ها آمده است و 
... از ديگر زمينه هاي به کارگيري کالم نوشتاري در اين 
نقاشي هاست که در دوره هاي متفاوتي از نقاشي مسيحي 

قبل و بعد از گوتيک ديده مي شود. 
رنگ در مجموعه ي آثار اين دو گروه را مي توان از منظر هاي 
متفاوت بررسي کرد. دو مورد از آن ها نماد پردازي رنگي 
در الگوي بصري تکرار يکنواخت و اصل درخشندگي رنگي 
است که به طور مستقيم بر روايت پردازي تأثير مي گذارند. 
رنگ  نيز مانند ديگر اصول نقاشي قهوه خانه اي و گوتيک 
داراي قراردادها و سنت هايي است که نقاشان اين مکتب ها به 
آن ها پايبند بوده اند. به عنوان مثال رنگ سفيد نمادي از توبه 
است. حر در سنت تصويري نقاشي قهوه خانه اي با پرچم 
سفيد و پر سفيد کاله خود نشان داده مي شود. مردم عصر 
ايمان در اروپا خود را در روشنايي مي ديدند همانطوري 
که از نقاشي ها و نسخ مصور آن ها بر مي آيد. «در اواخر 
اين دوران توماس آکويناس با رونق بخشيدن به عقايدي 
که حتي پيش از او رواج داشت، اظهار داشت که زيبايي 
بايد سه خصوصيت داشته باشد: تناسب، انسجام، شفافيت 
بدون  اصلي  رنگ هاي   (۵۸  :۱۳۹۰ (اکو،  درخشندگي»  و 
طيف هاي رنگي و با مرزهاي مشخص فام ها در سرتاسر 
هنر مسيحي تا دوران گوتيک به چشم مي خورد. به طور 
مثال در ميان بندهاي انجيل کلمه اي با عنوان پانتوکراتور۲ 

تصوير١٧. پيامبر مالخي، دوچيو، بخشي از قسمت قدامي الترپيس 

مطالعه تطبيقي روايت پردازي ديني 
در نقاشي هاي قهوه خانه اي و گوتيک

1.Malachi

2.Pantocrator

تصوير١٦. بخشي از تصوير ١.
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وجود دارد که اهميت نور و درخشندگي را نشان مي دهد. 
« اين واژه در انجيل به قدرت و عظمت خداوند خالق اشاره 
دارد. برخي از شمايل هاي مسيح خصوصأ در کليساهاي 
ارتودکس معرف عيساي پانتوکراتور هستند، يعني مسيح 
را دريچه اي مي دانند که از آن نور خداوندي ساطع مي شود. 
نقش نور اين شمايل ها اهميت خاصي دارد» (کوماراسوامي، 
۱۳۸۹: ۳۷). نقاشان اين دوره بر اين باور بودند که «براي 
نشان دادن جهان نامرئي با ديد حسي نياز نيست از مه 
و غبار استفاده کنيم، بلکه مي بايست از روشني و وضوح 
بيان خاص استفاده کرد درست همانطور که پدران مقدس 
براي توصيف جهان ملکوتي از صورت بنديهاي روشن و 
دقيق استفاده کرده اند» (اوسپنسکي، ۱۳۸۸: ۳۶). اين امر 
با متريال و تکنيک هاي نقاشي در اين زمان به خصوص 
تخته نگاري نيز ارتباط نزديکي دارد. در دوران رنسانس با 
ابداع نقاشي روغني دسترسي به طيف ها و تناليته هاي رنگي 
نسبت به تکنيک هاي قبلي بيشتر شد و در راستاي هدف 
طبيعت گرايي و طبيعت پردازي قرار گرفت. از طرف ديگر 
«کل جنبش مدرسي (اسکوالستيک) در دوره اي تحت تأثير 
فلسفه و شعر اسالمي قرار داشت، که تصور جوهر تابناک 
و جذبه زيبايي پر تأللويي را به دست مي داد» ( اکو، ۱۳۹۰: 
۶۰). رنگ در تاريخ نقاشي ايراني نيز همواره درخشان و 
پرتأللو به کار رفته است. در نقاشي قهوه خانه اي نيز به غير 
از جنبه نمادين رنگ ها، روشني آن ها نيز مد نظر بوده است. 
درخشندگي رنگي باعث وجود صراحت در بيان موضوع 
مي شود که به شفاف ساختن روايت ياري مي دهد. اگرچه 
هرچه قدر به اواخر دو دوره نزديک مي شويم، از آنجايي 
که بر دوره گذاري از يک نظام بينشي به نظامي ديگر واقع 
شده اند، تالش براي طبيعي جلوه دادن فضاها به روش هاي 
مختلف از جمله تناليته هاي رنگي و در نتيجه خاموش شدن 

رنگ ها بر مي خوريم.
به طور کلي در هنر هاي ديني «حق انحصاري کپي رايت 
مفهومي نداشت، مهم چيزي بود که ساخته مي شد و نه 
بود  قادر  کسي  اگر  بنابراين  مي ساخت.  را  آن  که  کسي 
انديشه و تفکري - حتي تکراري- را از آن خود کند کارش 
اصيل شمرده مي شد، فارغ از اينکه تا آن زمان چند بار 
بوسيله چندين نفر همان تصور و انديشه ابراز شده باشد» 
(کوماراسوامي، ۱۳۸۹: ۱۷۰). نوآوري آن گونه که مد نظر 
همان  ندارند.  هنرها جايگاهي  اين  در  است  امروزي  هنر 
الگوي قديمي و کارآمد که توانسته در طول زمان مضمون 
مورد نظر  را انتقال دهد، جهت خلق اثر جديد کفايت مي کرده 
است. به غير از اين علت، سيستم آموزشي استاد شاگردي 
در دو دوره هنر مدنظر در ايران و غرب نيز در اين امر 
نقش داشته اند. اين الگوهاي قراردادي ريشه در نقاشي هاي 
انتقال موضوعات  بنابراين  دارند.  از خود  قبل  دوره هاي 
ومضامين مقدس در اولويت هستند و نه نوآوري که اين 
زمينه  اين  در  است.  روايات  به  بودن  وابسته  نتيجه  امر 

آنچه هگل براي گفتن درباره تمثال هاي آغازين داشت در 
خور توجه است: «تالش هايي که کودکان به هنگام نقاشي 
کردن يا نمونه سازي از  پيکره انسان به عمل مي آورند به 
پيدايش نمادهاي صرف مي انجامد، زيرا در اين کار فقط به 
فرمي زنده اشاره مي کند که مي خواهند از آن شبيه سازي 
کنند، اما در قبال طرح ها و معني آن ها بسيار نادقيق عمل 
مي کنند. هنر از اين لحاظ نخست هنري صرفأ هيروگليفي 
(تصويري) است، نه نوعي نشانه تصادفي يا اختياري بلکه 
يک شبيه سازي گنگ از شئ براي ذهن. بدين منظور يک 
پيکره يکنواخت هم کافي است، فقط به اين شرط که يکي از 
موضوعاتي را که در نظر است بدان داللت داشته باشد به 
کودک يادآوري کند. به همين دليل است که دينداري نيز با 
تمثال هاي يکنواخت خشنود و برآورده مي شود» (گمبريج، 
توسط  پيکره  نقاشي  در  موضوع  اهميت   .(۱۶۵ ۸۵ب: 
در  مي سازد.  مشترکي  وجه  ديني  تمثال هاي  و  کودکان 
رابطه با تمثال ها برخي صفات ويژه آن ها را متمايز مي کند. 
مثل استفاده از رنگ ها و اشياء هنر ديني «از ما مي خواهد 
که فقط موضوع را يادآوري کنيم، باقيمانده خود ذهن بر 

آن مي افزايد» (همان).

۴.چگونگي وابستگي به روايات زباني 
نقاشي قهوه خانه اي مانند بخش بزرگي از آثار تصويري 
نقاشي ايراني از جمله نقاشي هاي مذهبي و نقاشي گوتيک 
زباني  روايات  به  مسيحي  نقاشي  آثار  بيشتر  مانند  نيز 
مکتوب و شفاهي وابسته اند و همين وابستگي به روايات 
علت اصلي است که هنرمندان مسيحي و عاشورايي را به 
داشتن راهکارهاي بصري مشابهي سوق مي دهد. در رابطه 
با حوادث عاشورا منابعي همچون مقاتل و همينطور روايات 
و  زندگي  مورد  در  و  مداحان  و  نقال ها، روضه خوان ها 
اتفاقات مربوط به حضرت مسيح، روايات کتاب هاي مقدس 
اناجيل اربعه را مي توان ذکر کرد. اما اين به آن معنا نيست 
زباني  متن هاي  پيش  به  کامل  صورت  به  نقاشي ها  که 
خود وابسته اند. بلکه اين ارتباط، ارتباطي نسبي و حد اين 
وابستگي متفاوت است. در مورد نقاشي قهوه خانه اي کمتر 
مراجعه  نوشتاري  منابع  به  مستقيم  قهوه خانه اي  نقاش 
 ... و  مداحان  نقاالن،  شفاهي  ارائه  واسطة  با  و  مي کرده 
با  پيشين  شده  تصوير  متن هاي  يا  و  شفاهي)  (روايات 
روايات نوشتاري به طور غير مستقيم آشنا مي شدند. لذا 
بخشي از تغييرات داستاني و حذف و اضافات در نقاشي ها 
از همين جا نشأت مي گيرد. اساسأ نقالي جهت برانگيختن 
احساسات، هيجانات و عواطف مخاطب و کمک به همذات 
اين  مي گيرد.  بهره  روشي  هر  از  آن ها  بيشتر  پنداري 
روش ها امکان دارد به مستندات تاريخي و آنچه در مقاتل 
رسمي و مورد تأييد ثبت شده اند، ارتباطي نداشته باشند. 
دامان  به  آوردن شير  پناه  قيس،  کابلي، سلطان  درويش 
امام حسين (که در تصوير۱۸ مشاهده مي شود)، نگهباني 



خانه ها با هدف تعامالت اجتماعي- گرد هم جمع مي شده اند 
بنابراين اجتماع انسان ها درباره کارکرد آثار اهميت زيادي 
مانند  مذهبي  مکان هاي  خانه ها،  قهوه  از  غير  به  دارد. 
تفاوت هايي  با  نيز  متبرکه  بقاع  و  امامزاده ها  ديواره هاي 
اندک محمل اين نقاشي هاي ديني بوده اند و در مورد نقاشي 
مسيحي هم به غير از مکان مذهبي کليسا، فضاهاي ديگري 
براي ارائه تصاوير وجود داشت. «تصويرها براي کمک 
کار  به  نيز  کليسا  از  در خارج  ايجاد فضاي روحاني  به 
گرفته مي شدند. سنتي متداوم در قرن ۱۴ م شکل گرفت و 
هنوز هم پا برجاست که بر اساس آن گوشه خيابان ها در 
ايتاليا اغلب با تمثال هاي مريم عذرا زينت داده مي شد، براي 
رهگذري که مي خواست عبادت کند يا احترام بگذارد. در 
پيش تمثال ها شمعي افروخته يا هدايايي پيش کش شده به 
اميد ياري مريم عذرا به چشم مي خورد» (ديويس، ۱۳۸۸: 

.(۴۵۰
 يکي از هدف هاي اصلي خلق اين آثار تعليم است. با نشان 
دادن رواياتي با مفاهيمي همچون رنج، شرارت، شجاعت، 
چه  و  دروني  چه  را  مخاطبان  واکنش  عدالت  و  آزادگي 
بيروني بر مي انگيزاند و آن ها را به تأمل وا مي دارد. «نزد 
هنرمند گوتيک همه شگردها و شيوه ها فقط وسيله اي براي 
رسيدن به يک هدف است، و آن هدف چيزي جز روايت يک 
داستان مقدس به نحو هرچه شورانگيزتر و باوراننده تر 
نيست. او داستان را نه براي نفس داستان، بل از براي پيام 
آن، و به خاطر تسکين و تزکيه اي که مؤمنان مي توانند از 
 .(۱۸۵ ۱۳۸۵الف:  (گمبريج،  مي کند»  روايت  برگيرند،  آن 
نقاشي قهوه خانه اي عاشورايي نيز هدفش روايت داستان 
کربال است و نقالي، شورانگيزي و تأثير گذاري اين روايت 

شير از پيکرهاي شهيدان، زعفر جني(جعفر جني) و ... از 
جمله نمونه هايي در نقاشي قهوه خانه اي عاشورايي هستند 
که صحت و سقم آن ها بر اساس روايات مکتوب موثق به 
صورت قطعي تعيين نشده است. بررسي حد وابستگي اين 
نقاشي ها به کتاب، حديث، سنت، مقتل و نقل هاي مستند خود 
فرصت ديگري را مي طلبد اما در اينجا آنچه براي ما اهميت 
دارد، وابستگي در هر حدودي، هم به روايات کالمي مکتوب 
و هم شفاهي است که بخشي از اين تغييرات به مورد دوم 

يعني روايات زباني شفاهي باز مي گردد.
در مورد نقاشي کليسايي نيز علي رغم نمود يافتن «انطباق 
ميان کالم و تصوير به شکل واضح در مصوبات شوراي 
هفتم کليسا» (اوسپنسکي، ۱۳۸۸: ۴۱) اما در مواردي مانند 
نقاشي هاي والدت حضرت مسيح اين اصل نقض مي شود. 
در نقاشي با اين موضوع  در غار و کنار علوفه ها يک گاو 
چيزي  آن ها  درباره  انجيل  «در  ايستاده اند.  قاطر  يک  و 
در همه شمايل هاي مسيح  تقريبأ  اما  است  نشده  نوشته 
آن ها در کنار کودک قرار دارند. اين موضوع متأثر از تحقق 
پيشگويي اشعياء است: گاو صاحب خود را مي شناسد و 
نمي شناسد  مرا  اسرائيل  اما  را،  قاطر تخت سرور خود 
و مردم به من بي توجه اند» (همان: ۱۵۹). (تصوير ۱۹) 
داستان هاي مهم انجيل با گذر زمان انتخاب شده اند و به 
نسل هاي بعدي انتقال يافته اند. اما مقصود اين نيست که 
اين آثار در رابطه اي مستقيم و بالواسطه با روايات مقدس 
قرار گرفته اند. اين حقايق عالوه بر نماد گرايي همواره با 
آن ها  به  هنرمندان  توسط  که  است  بوده  همراه  مواردي 
اضافه شده اند. چراکه هدف از اين نقاشي ها تاريخ نگاري 
نيست بلکه اتفاق تاريخي مد نظر، زمانمندي خود را از دست 

مي دهد و در قالب متفاوت پيام خود را منتقل مي کند. 
بر اساس آنچه توضيح داده شد مي توان نتيجه گرفت علي 
رغم اينکه متن هاي زباني در اشتراکات بصري نقاشي هاي 
وابستگي  اين  اما  دارند  را  نقش  ترين  مهم  مطالعه  مورد 
و  وابستگي  نسبي  مي شود. حد  را شامل  نسبي  درجات 
ايجاد تغييرات در پيش متن هاي زباني در طول زمان خود 
و  عاشورايي  قهوه خانه اي  نقاشي  اشتراکات  از  مي تواند 

گوتيک به شمار آيد. 

۵.کارکرد مشترک نقاشي ها در ارتباط با مخاطب عامه و 
نقش تعليمي و عبادي آنها

تا اينجا شباهت هاي ميان دو حوزه ذکر شد. در اين قسمت 
به علل شکل گيري اين شباهت ها پرداخته مي شود. هدف از 
خلق آثار نقاشي قهوه خانه اي و گوتيک در خود خلق آن ها 
محدود نمي شود بلکه کاربرد و سودمندي آن ها در ارتباط 
با مخاطب (که خود هنرمندان و حاميان نيز به شکلي در 
اينجا مخاطب محسوب مي شوند)، هدف اصلي خلق آن ها 
محسوب مي شود. مردم عادي در مکان هاي ارائه اين آثار- 
در کليسا با اولويت هدف انجام مراسم عبادي و در قهوه 

تصوير ١٨. بخشي از تصوير١، سلطان قيس، پناه آوردن شير به 
دامان امام حسين

مطالعه تطبيقي روايت پردازي ديني 
در نقاشي هاي قهوه خانه اي و گوتيک
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نيز  وسطي  قرون  (در  مي بخشيد.  شدت  را  تصويري 
گونه اي نمايش هاي مذهبي۱ وجود داشت که در داخل و يا 
نزديک کليسا اجرا مي شد و داستان هايش از کتاب مقدس 
و قديسين اخذ مي کرد و بين مکان هايي از جمله فرانسه، 
اسپانيا، ندرلند تفاوت هايي داشت. اين نمايش ها نيز مانند 
نقاشي هدف هاي مشابهي را دنبال مي کردند. همچون نقالي 
مذهبي و عاشورايي و تعزيه که در نقش تعليمي و عبادي 
با نقاشي هاي مذهبي قهوه خانه قابل قياس مي گردندند). در 
دوران گوتيک از جمله در ايتاليا فرقه هاي متفاوت در حال 
تبليغ و موعظه بودند و اين موعظه هاي زنده با مجموعه اي 
از نقاشي هايي که تا به اينجا در مورد آن ها صحبت کرديم 
سخن  تر  روشن  خود  مخاطب هاي  با  تا  بودند  همراه 
بگويند. تأثير گذاري نقاشي ها بايد تا جايي پيش رود که 
مخاطبان نه تنها بيننده وقايع باشند بلکه گويي در آن نيز 
حضور داشته باشند. «تصوير ها در هنر دوره گوتيک مانند 
صحنه هاي دسته هاي در حال حرکت دايمي از برابر بيننده 
مي گذرند و بيننده در يک زمان هم تماشاگر و هم شرکت 
کننده ي در صحنه است» (هاوزر، ۱۳۷۲: ۲۱۷). نتيجه اين 
پاسخ هايي  و  راه حل ها  کردن  پيدا  در صحنه ها  حضور 
است  دادن شخصيت ها  قرار  الگو  از طريق  زندگي  براي 
که بر نقش تعليمي نقاشي ها تأکيد مي کند. بنابراين ارتباط 
با اين هنرها به معناي جدايي از زندگي نيست. در نقاشي 
مسيحي و «در تصاوير شهدا، رنج کشيدن را به تصوير 
نمي کشند، درست همانطور که در متون مخصوص نيايش، 
رنج ها را توصيف نمي کنند. آنچه نشان داده مي شود خود 
درد کشيدن نيست، بلکه استقامت در مقابل درد يک جواب 
است» (اوسپنسکي، ۱۳۸۸: ۳۶). حضور مخاطب در برابر 

آثار نقاشي قهوه خانه اي نيز ديدن هم زمان اتفاقات و دنبال 
کردن خط روايي آن است و عزاداري آن ها خود نشان از 
حضور ذهني آن ها در نقاشي ها را دارد. عباس بلوکي فر 
يکي از شاگردان قوللر و مدبر مي گويد: « آنقدر بيان نقاشي 
گويا است و آنقدر مردم با همه وجود به موضوع تابلوهاي 
ما شيفته و نزديکند که حتي آن ها که سواد خواندن و نوشتن 
هم ندارند به سادگي نوشيدن آب، واقعه را مي بينند و با 
موضوع گريه مي کنند يا شاد مي شوند» (کيهان فرهنگي، 

.(۴۸ :۱۳۶۳
مشارکت  اين  در  نيز  نقاش  خود  بلکه  مخاطب  تنها  نه   
ذهني نسبت به اثرش شريک است. محمد مدبر مي گويد: 
پايم  ام، اگرچه هرگز  «من عمري در کربال زندگي کرده 
به خاک داغ کربال نرسيده، اما من کرباليي هستم. من به 
کوفه رفته ام، دربدري کشيده ام، شالق نامردان را خورده 
ام. هنوز هفت سال بيشتر نداشتم که يتيم شدم. در تعزيه 
تکيه دولت نقش دو طفالن مسلم را بازي مي کردم. فرياد 
يتيمي و غريبي سر مي دادم. من اگر نقاش عاشورا نباشم، 
اگر خون ناکسان را بر پهنه بوم نريزم، پس چه کسي به 
داد مظلوماني چون من خواهد رسيد؟» (سيف،۱۳۶۹: ۴۳). 
از طرف ديگر همين رابطه ميان نقاشي و نقاش در مورد 
نقاشان مسيحي از جمله گوتيک نيز وجود دارد. «نقاش 
بايد به قدر کفايت در حيات کليسا مستغرق شود و علي 
الخصوص بايد با رياضت، دعا، نماز و روزه داري خود 
را براي کار خويش آماده سازد و درباره موضوع نقاشي 
به تفکر بپردازد» (مددپور، ۱۳۸۸ :۱۷۸). در اصول هنرهاي 
سنتي قبل از اينکه مؤلف از طريق نقاشي و راهکارهايش 
در مخاطبانش انگيزش ايجاد کند، خود بايد انگيخته باشد. 
بنابراين به غير از تعليم، نقش عبادي تصاوير در ارتباط با 
مخاطب، خالق و حتي سفارش دهنده قابل دريافت است. 
حتي  يا  و  خود  نام  ثبت  با  گاهي  نيز  دهندگان  سفارش 
به  نامي  از خود  نقاشي مسيحي،  مورد  در  تصويرشان 

عنوان عملي خير بر جاي گذاشته اند.
پس با توجه به آنچه گفته شد هدف دو گروه از نقاشي ها، 
به جاي برانگيختن حس زيبايي شناسي، هدفي تعليمي و 
مذهبي است.« ترديدي نيست که اجازه داده نمي شد به قول 
نيلوس قديس هنر لذتي صرفأ براي چشم باشد. خصلت 
آموزشي آن در مقايسه با هنر پيشينيان نمونه بارز جنبه هنر 
مسيحي است» (هاوزر،۱۳۷۲: ۱۰۷). قبل از دوران اصالح 
ديني در اروپا نه تنها تصاوير و واکنش هاي مخاطبان در 
خدمت مناسک مذهبي بود بلکه مذهب نيز براي ترويج خود 
به دستاوردهاي زيباشناختي وابسته بوده است. بنابراين 
همراهي اين دو همواره وجود داشته است. شايد در دوراني 
يکي بر ديگري رجحان يافته است چنانچه بعد از اصالح دين 
به آرامي هنر مسيحي از پرستش  جدا شد و جنبه زيبايي 
شناختي آن گسترش يافت همانطور که نقاشي قهوه خانه اي 
liturgical Drama.1از کاربرد اصلي خود که براي آن خلق مي شد، جدا شد و 

تصوير ١٩.  بخشي از قسمت قدامي الترپيس : تولد حضرت مسيح  



نتيجه
پژوهش حاضر با مقايسه تصويري و تجزيه و تحليل چهار نمونه از نقاشي هاي قهوه خانه اي عاشورايي 
و مسيحي گوتيک به صورت مشخص، سعي در يافتن وجوه مشترک ميان آن ها و همينطور علل اين 
شباهت ها داشت. همانطور که نتايج مطالعه تطبيقي نشان داد وجوه مشترک در دو بخش شيوه هاي بيان 
بصري و چگونگي وابستگي به روايات ديني قابل رديابي است. نمايش کالن-روايت هايي چون مصائب 
مسيح و يا مصائب عاشورا با نشان دادن خرده روايت هايي که آن ها را تشکيل مي دهند، امکان پذير مي شود. 
هنرمندان با تعداد نسبتأ زيادي از داستان ها براي نمايش در يک قاب تصويري مواجهند که روش هاي 
مشابهي را در ترکيب بندي نقاشي هاي اين دو دوره موجب شده است. مهم ترين وجه مشابهت نقاشي ها 
در شيوه ترکيب بندي مستمر اين آثار از جمله ترکيب بندي هاي مستمر (هم زمان و غير هم زمان) است 
که در دو گروه  آثار ديده مي شوند. از ديگر وجوه قابل مقايسه در شيوه هاي بيان بصري، تکرار الگوهاي 
بصري يکنواخت از جمله در شمايل نگاري، حضور نشانه هاي نوشتاري و رنگ پردازي مي باشد. الگوهاي 
يکنواخت به اين معني که نه تنها هنرمندان مختلف در طول زمان هاي مختلف بلکه هنرمندان مختلف در يک 
دوره و يا حتي يک هنرمند در آثار متفاوتش از يک موضوع واحد، اين الگوها را تکرار مي کرده است. از 

سوي ديگر چگونگي وابستگي به روايات از ديگر وجود مشابهت ميان آثار مي باشد.
اگرچه وابستگي به روايات ديني و مذهبي موجب شکل گيري  مشابهت ها در نقاشي ها شده است اما 
ميزان اين وابستگي متفاوت است و متن تصويري به صورت کامل با متن هاي زباني قابل مطابقت نبوده 
و روايات شفاهي نيز در آن ها نقش دارد. عالوه بر وابستگي کلي به روايت هاي زباني مکتوب و شفاهي، 
مصور کردن آن ها براي ارتباط بيشتر با سطح وسيع تري از مخاطبان از علت هاي مشابهت ميان دو 
گونه از نقاشي است. کاربرد اين نقاشي ها در ارتباط با عامه مردم مي باشد، اجتماع مردم مخاطبان 
اصلي اين آثار هستند. آثاري که براي آن ها نقش تعليمي و همين طور عبادي دارند. بنابراين شباهت هاي 
موجود در روايت پردازي نه تنها در وابستگيشان به متون زباني ريشه دارد، بلکه به شباهت در زمينه 

خلق و دريافت اين آثار نيز باز مي گردد.
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to the research history, there are few examples of comparative and inter-cultural studies in the 

field of Coffee House painting.On the other hand, no article that has been writtenindependently 

on the comparative study of Ashura inCoffee House painting and Gothic painting has beenfound. 

The present paper, with a periodic selection of the history of Western painting, and discovering 

of similarities and common grounds in creation and receiving of works with regard to Ashura 

in Coffee House painting and Gothic painting, aims to provide a fresh reader on how to narrate 

the images.The research is descriptive, analytical and comparative. In each of the domains, two 

samples are selected purposefully and based on the questions and hypotheses of the paper.

Keywords: Coffee House Painting, Gothic Painting, Ashura, Passion of Christ, Religious Painting.
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Religious art is rooted in theology and teachings of the same religion, such as the religious Coffee 

House painting and also the Gothic painting.School of Coffee House painting was formed and 

became widespread in the late 13th and early 14th century AD. A Coffee House painting was 

ordered for a variety of places, including a coffee house, a Husseinieh and etc. The theme of the 

Coffee House painting is wide-ranging; from religious to epic, romantic, and routine. One of the 

religious themes of this school of painting is depicted in Ashura paintings. Ashura Coffee House 

paintings, as a big part of the history of Persian painting and other religious paintings such as 

Christian religious paintings, are narrations and therefore depended on written and verbal text. 

Christian painting from the beginning and more since Christianity was declared the official religion 

in forms such as illustration of books, mural painting, typography, mosaic work, glass painting, 

portraiture iconography, tapestry scenes and painting on canvas narrates topics such as biblical 

narrations and anecdotes related to the Apostles and saints. Most of these paintings were created 

for the church or ordered by the same place. Gothic paintingsand issues related to the life of Jesus 

Christare part of Christian paintings which in this study will be discussed. Although Imam Hussein 

and Jesus are different in terms of the history of religion in the two missions of the Imam and the 

Prophet, they are similar in the works of painting in the periods discussed due to the orientation 

of these characters.These two types of painting, despite their formation in different times and 

places, have similar characteristics. As part of comparative studies emphasizes on similarities to 

study the relationship between texts, the purpose of this study is to show these similarities and in 

the next step to answer to the question that what causes the similarities?The results indicate that 

continuous composition techniques (continuous simultaneous and non-simultaneous) constitute 

the most important similarities between the two areas of painting and the repetition of the uniform 

visual patterns isanother shared aspect in techniques of their visual expression. On the other hand, 

besides depending on linguistic narratives, the similarity of the attitudes of the creators of these 

paintings and their educational and religious use in relation to their audience,i.e. general public, are 

also among the factors that played a significant role in the aforementioned similarities. According 


