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 چکیده

 

 و( ع) حسهی   امها   مظلومانهه  شههادت  و عاشهورا  واقعهه  جمله از. است مذهبی هنرهای به مربوط جهان، هنر تاریخ از مهمی بخش

 قههوه  نقاشی. است گذاشته جهان شیعیان اندیشه و تفکر بر شگرف بسیار تأثیری و برخوردار زیادی العاده فوق اهمیت از که یارانش

 مهذهبی  ملی، اعتقهادات  عالیق و آمال که هستند قاجار دوره عامیانه هنرهای جمله از گیالن متبرکه بقاع های دیوارنگاره و ای خانه

 از اثهر  شهش  تحلیه   و تجزیهه  بهه  تحقیق ای  در. تابانیدند می باز را روستایی و شهری جامعه میانی های الیه خاص فرهنگ روح و

 بررسهی . هستند مشترک موضوعی نظر از که پردازیم می گیالن متبرکه های بقعه دیواری نقاشی از اثر شش و ای خانه قهوه نقاشی

 معرفهی   و آنهها  ههای  تفاوت و ها شباهت بررسی شیعی، تفکرات با ها آن هماهنگی و ها مایه نقش ای  تاریخی و بصری های ارزش

 بهه  تحقیهق  روش. اسهت  تحقیهق  ای  مهم اهداف از است برده یاد از را آن فراموشی غبار که ایران عامیانه های گنجینه از ای گوشه

 اسهت  بوده ای  از حاکی پژوهش ای  نتایج. است ای کتابخانه اطالعات گرداوری روش و میباشد تطبیقی – تحلیلی توصیفی، صورت

 و نهفتهه  را بسهیاری  ههای  ارزش خهود  در کهه  آیند می شمار به معنوی و ملی فرهنگی، میراث یک عامیانه، مذهبی های نقاشی که

 پیونهدی  در آنهها  بهر  حهاکم  شناسهی  زیبهایی  اصهول  رعایهت  و است گرفته شک  مرد  باورهای و اعتقادات راستای در و کرده حفظ

 است. اهلل رسول بیت اه  و والیت به مرد  و هنرمند عشق به مملو های قلب با مستقیم و تنگاتنگ

 

 گیالن متبرکه بقاع قاجار، نقاشی دیوارنگاره، خانه، قهوه نقاشی: وازگان کلیدی
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Abstract: 

 

An important part of the history of world art is related to religious art. One of the most important is 

Ashura event that has a significant effect on thought of the Shia world. Coffee house paintings and murals 

Gilan holy shrines are one of the folk arts in Qajar. They represent national interest, religious beliefs and 

cultural soul of urban and rural middle class in society. This study analyzes the six coffee house paintings 

and six works of Gilan wall holy shrines that share the same subject.The main goal of this research is 

evaluating the visual and historical motifs and their coordination with Shia’s thought, studying their 

similarities and differences, and introducing the parts of Folk Treasures of Iran. The methodology is 

descriptive, analytic-comparative and data were collected from libraries.The results demonstrated that 

religious folk paintings are valuable cultural, national and spiritual heritage. These arts are based on 

opinions and beliefs of the people. . Furthermore, they are formed according to the aesthetic principles 

which is related closely and directly with a heart full of love for the artist and the love of people for 

Prophet 's household. 

   

Keywords:  coffee house painting, mural , holy shrines , Qajar, Gilan 
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 مقدمه

مضامی  مذهبی نقاشی قهوه خانه ای و دیوار نگاره ههای بقهاع متبهرک گهیالن و تطبیهق آن هها بها         بررسی صدد درپژوهش حاضر 

 ی توسهعه  شههری،  متوسه   ی طبقهه  رشهد : از انهد  بود عبهارت  ها موثر نقاشی نوع ای  تقویت و پیدایش یکدیگر است. عواملی که در

 ی جامعهه  در سهواد  کمهی  ادبیات، گسترش شدن مردمی دربار، در هنر تمرکز عد  ها، سرزمی  دیگر هنر با نسبی آشنایی و بازرگانی

 . بود همراه مذهب با کامال که سیاسی تبلیغات به حاکمان نیاز و مرد  درمیان شیعی های اندیشه تعمق و رواج شهری،

 ی سهده  سهه  هه  دو طی ولی است، تری  شاخص ای خانه قهوه نقاشی اگرچه اخیر، های سده در رایج ی عامیانه های نقاشی ی گستره در

 امها  شهد،  آغاز صفوی عهد از تقریبا هرچند که متبرکه بقاع و ها زاده اما  دیواری های نقاشی مانند عامیانه، تصویری هنرهای ، گذشته

 .گذاشت تأثیر نیز معاصر هنر بر و بود تعزیه رشد با همگا  قاجار ی دوره در هنر ای  گیری اوج

نقاشی قهوه خانه یکی از مهم تری  هنر های مردمی در ایران است که با تولد جنبش مشروطه و بیهداری افکهار عامهه رونهق یافهت.      

مخاطب مردمی بنیان نهاده شده است. ای   پیوند نقالی و نقاشی در ای  هنر ناگسستنی است و ای  مکتب بر اساس سفارش مرد  و

گونه نقاشی، که آمال و عالیق ملی، اعتقادات مذهبی و روح فرهنگ خاص الیه های میانی جامعه شهری را باز می تابید، پدیهده ای  

مهذهبی و جهز   جدیدتر از سایر قالب های نقاشی عامیانه) چون پرده کشی، دیوار نگاری بقاع متبرکه، نقاشی پشت شیشه با مضمون 

اینها( بود. از آنجایی که قهوه خانه ها خاستگاه ای  نوع نقاشی ها دانسته مهی شهده، صهاحبان قههوه خانهه هها همهواره از نخسهتی          

سفارش دهندگان ای  آثار به شمار می رفته اند. نقاش موضوعات روایی قهوه خانه را مطابق با شرحی که از زبان نقال، تعزیه خهوان،  

 (.713: 1731خوان می شنید و همچنی  بر اساس آنچه در ذه  مرد  کوچه بازار بود، به نمایش می گذاشت)پاکباز، مداح و روضه

و بر  یبرخوردار است. باور به شفابخش یا ژهیو گاهیآنها از جا انیمنطقه است که در م کیبقعه، خانه دو  و بزرگ تر و مقدس مرد  

مهرد  دارنهد. بقهاع، محه  دفه        انیه مکان ها در م  یاست که ا یمعنو گاهیمقدس نشانه جا یمکان ها  یآورده شدن حاجات در ا

متفکران مرگ را  یرا برقرار کنند. برخ یتوانند ارتباط انسان با عالم فرا جسمان یسبب م  یپاک سرشت است که به هم یانسان ها

کهه مهرگ و    میشهو  یروبهرو مه   یریو اسهاط  ینه ییآ یوعه هامقدس با مجم یدانسته اند و معتقدند در مکان ها یگذار به عالم علو

گردنهد.   یمه   یتبهد  گریکدیسراسر نوع بشر به  یواقع اتیح خیتارو متفاوت در  زیمتما یو لحظات زدیآم یدر آنها به هم م زیرستاخ

 (771: 1717 اده،ی)ال

ترکیب بندی ههای دیوارنگهاره ههای بقهاع      مضامی  مذهبی و ترکیب بندی های نقاشی قهوه خانه ای شباهت بسیاری به مضامی  و

متبرکه گیالن دارد. در ای  تحقیق با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تالش خواهد شد  ابتدا بها بررسهی جداگانهه هرکهدا  از نظهر      

اط مشترک موضوعی و ساختاری و عل  پیدایش ای  سنت های هنری و سپس با  مقایسه تصویری و عی  به عی  آنها با یکدیگر، نق

و همی  طور تفاوت های موجود در مضامی  مذهبی نقاشی قهوه خانه ای و دیوارنگاره ههای بقهاع متبرکهه گهیالن مهورد بررسهی و       

 :  است سوال ای  به پاسخ راستای در پژوهش ای  تحلی  قرار می گیرد.

 متبرکهه  بقهاع  ههای  دیوارنگهاره  و ای خانهه  هقههو  مضامی  مذهبی نقاشی میان ساختار و موضوع نظر از تفاوتهایی و ها شباهت چه

 دارد؟ گیالن وجود
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 درسهتی  بهه   ها آن حقیقی جایگاه که هستند، مردمی هنرهای تری  محبوب از متبرکه بقاع های دیوارنگاره و ای خانه قهوه نقاشی

 گرفتهه  بهره نیز گذشته آثار گنجینه از و است ایرانی مذهبی ادبیات با عمیق پیوند آثار ای  های ویژگی از یکی. است نشده شناخته

 ههای  شباهت ساختار و مذهبی موضوعات نظر از که متبرکه بقاع های دیوارنگاره با  خانه قهوه های نقاشی ای  بررسی رو ای  از. اند

 .دارد بسیار اهمیت دارند هم با زیادی

 بقاع های دیوارنگاره جمله از قدیم های نقاشی تاثیرات به کمتر ای خانه قهوه نقاشی ی زمینه در گرفته صورت تحقیقات به توجه با

 ههای  ارزش و گذشهته  ههای  هنر تاثیرات بررسی و. است شده پرداخته یکدیگر با آنها تطبیق و ای خانه قهوه نقاشی روی بر متبرکه

 .سازد مشخص بیشتر را جریان ای  گیری شک  های ریشه تواند می ها نقاشی ای  روی بر ها مایه نقش ای  تاریخی و بصری

 

 :تحقیق ادبیات و پیشینه

 و سهبک  ایه   مسهال   همه درباره تفصی  به آن در که سیف هادی آقای(  1711) سال « ای خانه قهوه نقاشی»  نا  به کتابی در -

 شهیوه  ایه   گیهری  شهک   در موثر عوام  همه به کتاب ای  در ایشان. است کرده مطلب اراله آثار ای  برای شده گرفته کار به شیوه

 ههر  دربهاره  مختصهر  توضیحات خانه قهوه نقاشان مهم آثار معرفی طی و کرده مطرح را مکتب ای  هنرمندان وبیوگرافی اند پرداخته

 .است کرده اراله اثر

 شهرح  بهه  کوتاه، ای مقدمه از پس کتاب، ای . است شده نوشته( 1713) سال در مصطفی، میر حسی  خانه قهوه در نقاشی کتاب -

 یافته اختصاص نقاش دو ای  آثار از ای برگزیده نهایت در و پرداخته خانه، قهوه نقاشان از ت  دو خلیلی احمد و فراهانی محمد حال

 .است

 متبرکه بقاع های نقاشی. است پژوهش ای  مهم منبع( 1711) سال مهر میرزایی اصغر علی ایران در متبرکه بقاع های نقاشی کتاب

 نقاشی نوع ای  جدی توسعه. است شده بررسی آید، می شمار به ما سرزمی  در مذهبی عامیانه های نقاشی کام  نمونه که ایران در

 .بازجست باید ایران در صفویه حکومت دو  نیمه در و هجری یازدهم قرن در را

 و گهیالن  ههای  بقعهه  دیوارنگهاری  تاریخچة بررسی به( 1711) سال نژاد محمودی احمد گیالن های بقعه دیواری های نقاشی کتاب

 .است پرداخته آنها ترمیم و اجرا نحوة

 پژوهشگر و نویسنده زاده عیسی پیمان از ای مجموعه( 1732) سال در( گیالن های زیارتگاه های دیوارنگاره) مجلس چه  کتاب -

 برجسهته  هنرمنهد  و نقهاش  ، آغداشهلو  آیهدی   از کوتهاهی  مقدمهه  بها  کهه  است گیالن های زیارتگاه های دیوارنگاره درباره الهیجانی،

 .است کشورمان

 شهمال  ههای  زاده امها   در دیواری های نقاشی بررسی عنوان با( 1737) سال در اخویان مهدی آقای ارشد کارشناسی نامه پایان در

 موضهوع  بهه  هنرمنهدان  ایه   نگرش نوع و منطقه در هنری سنت ای  پیدایش علت بررسی به مدرس تربیت دانشگاه به مربوط ایران

 گونهاگون  مکاتب تاثیرات همچنی  و مصرفی مصالح و مواد و رنگی نمادهای بندی، ترکیب هندسی، ساختار دیگر سویی از و نقاشی

 .است پرداخته مردمی هنر ای  بر
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 خانهه  قههوه  نقاشهی  بر مذهبی و ملی ادبیات و هنر تاثیر بررسی عنوان با( 1731) سال در چلیپا کاظم آقای دکترای نامه پایان در -

 .است پرداخته ای خانه قهوه نقاشی نقاشی بر مذهبی و ملی ادبیات و هنر تاثیر بررسی به شاهد دانشگاه به مربوط ای

 نگهره  فصهلنامه  فر شایسته مهناز خانم( 1711) سال در«   قاجار دوران نقاشی در عاشورا واقعه حضور»  عنوان تحت ای مقاله در -

شهده   ومتذکر کرده اشاره قاجار دوره مذهبی نقاشی سبکهای و خاستگاه اهمیت و بررسی به پنج شماره شاهد دانشگاه هنر دانشکده

 .است آورده بوجود را عاشورا مضمون با نقاشیهایی ظهور بستر که بود هایی دوره از یکی قاجار دوره که اند

 

 : اصلی اهدف 

 متبرکه بقاع های دیوارنگاره با ای خانه قهوه نقاشی تطبیقی مطالعه -1

 شیعی تفکرات با ها آن هماهنگی و ها مایه نقش ای  تاریخی و بصری های ارزش بررسی -2

 

 :فرعی اهداف

 .متبرکه بقاع های دیوارنگاره و خانه قهوه نقاشیهای میان موجود های تفاوت و ها شباهت بررسی -

 . متبرکه بقاع های دیوارنگاره بر ای خانه قهوه های نقاشی تاثیر بررسی -

 .کند پیدا رواج ها نقاشی ای  شد باعث که فرهنگی و اجتماعی عوام  بررسی -

 

 :تحقیق فرضیات

 وجهود  متبرکهه  بقاع های دیوارنگاره و ای خانه قهوه نقاشی میان ساختار و موضوع نظر از تفاوتهایی و ها شباهت رسد می نظر به  -

 .دارد

 .اند گرفته تاثیر متبرکه بقاع های دیوارنگاره از ای خانه قهوه های نقاشی رسد می نظر به  -2

 .کند پیدا رواج ها نقاشی نوع ای  که شد باعث  بسیاری اجتماعی و فرهنگی عوام  رسد می نظر به -7

 

 تحقیق: روش

 بهه  ابتهدا .  اسهت  بهوده  ای کتابخانهه  صهورت  به مطالب گرداوری روش. میباشد تطبیقی – تحلیلی توصیفی، صورت به تحقیق روش

 قهوه نقاشی مذهبی اثر شش تحلی  و تجزیه به تحقیق، ادامه در و پرداخته قاجار دوره مذهبی تحوالت و اجتماعی موقعیت بررسی

 را هها  آن های تفاوت و ها شباهت و پردازیم می  هستند مشترک موضوعی نظر از که متبرکه بقاع نگاره دیوار از اثر شش و ای خانه

 .کنیم می بررسی
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 یافته ها

 سلسله قاجار 

آسهیای  از  مغهول بود که بر اثر یهورش   ای  قاجارشمال شرق ایران به نا   ترک اغوزهای  سردودمان قاجاریه مربوط به یکی از طایفه

باشد و معنای نا  قاچار در ترکی چابک است.  شاه عباس ای  قاجار را به سهه دسهته   ای  قاجار از نیاد ترک میبه ایران آمدند.  میانه

رود( و اشهاقه  باش)باالیمی در گرجستان، دستة سو  به دو قسمت کوچکتر به نا  یوخاریتقسیم کرد. یکی در مرو مستقر شد و دو

 (.1133: 1731رود( منقسم شده و در سواح  رودخانة گرگان ساک  شدند)سایکس، باش)پایی 

 

 نقاشی مذهبی دوره قاجار

 در معینهی  مهرز  و خ  هیچ بدون دوره دو ای . است زندیه دوره نقاشی ادامه حقیقت در شناسیم می قاجار نقاشی عنوان به ما آنچه

 (.131: 1737زاده، شریف)شوند می ، ادغا  یکدیگر

 از حمایهت  بها  شهیعه  جامعهه  ادعای رهبهری  و شیعیان اتحاد برای قاجار شاهان تالش .میشود قلمداد مذهبی نقاشی اوج قاجار دوره

 حمایهت .همراه بود ها سقاخانه و ها ها، تکیه ،بقعه ها همچون امامزاده مذهبی ابنیه مرمت و احداث و مذهبی فعالیت های و مراسم

 (.141: 1733بود)پاکباز، مذهبی نقاشی رشد  برای دیگری عام  نیز مرد 

 اجتمهاعی  قدرتمنهد  ههای  از پایگهاه  یکهی  عنهوان  به مذهب و داشت رواج نیز بی  مرد  در مذهبی های گرایش حکومت، موازات به

 بهود، امها همهی     مهذهب  جایگهاه  و قهدرت  از آن منهدی  بهره به خاطر مذهب به حکومت اقبال از بخشی اگرچه .بود گردیده مطرح

 از را هنرمنهدان  و مرد  و گذاشت باز می شیعه مذهب راستی  های ارزش تبلیغ در دی  را بزرگان و علما دست پشتیبانی و حمایت

 و جریهان مشهروطه   در قاجار ی دوره در مذهب پیشبرد و در حفظ دی  علمای کلیدی نقش.ساخت می مند بهره های آنان رهنمود

 (.32: 1714زنگی، ، است)حسنوند اثبات شده و محرز آن، امری از بعد و قب 

 

 مفاهیم مذهبی در هنرهای عامیانه قاجار

با اینکه کشیدن انسان در اسال  مذمو  و تحریم شده بود ولی نقاشان در پرداخت  به موضوعات مذهبی کوشا بودند، تصاویر مذهبی 

فق  محدود به نگاره های نسخ خ  نبود بلکه تصاویر شمایلی خریداران زیادی داشتند و حتی به صورت چاپی در اختیار مرد  قرار 

به خصوص روایات شیعی از واقعه کربال، بخش عمده ای  محصوالت هنری را تشکی  مهی داد. واقعهه   می گرفتند. موضوعات مذهبی 

 .( 17: 1711) چکلووسکی،  "کربال شک  هنری خاصی به خود گرفته بود و نقال آنها را روایت می کرد.

 

. شهود  مهی  تبهدی   ادبهی  ریهان ج یهک  بهه  خهود  کهه  یابهد  مهی  گسهترش  شهعر  در حهدیی  تها  المهه  مدح و سرایی مرثیه زمان، ای  در

 (.213: 1711همایونی،)

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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: 1733جعفریهان، ) داشهت  رواج ایهران  نشهی   شهیعه  نواحی در پرداخت، می بیت اه  مدح به که نیز خوانی منقبت همچون مراسمی

712-711  .) 

 

 از بهود. نمایشهی   ظالمهان  با مخالفت در انسان حقانییت تأکید و ظلم لع  از عبارت واقع در که-( ع)حسی  برای اما  سوگواری آلی 

 (.144-147:1713بکتاش،) «آمد می شمار به خالفت رسمی متفکّران و محقّقان آراء با تضاد در مجموع در و عدل مفهو 

بازنمایی موضوعات مذهبی در ای  دوره دارای تنوع موضوعی بسیاری است که از قصص انبیاء تا ترسیم وقایع  زندگی المة شیعی را 

های پیامبران دیگر مذاهب به همان شیوه عم  نمهوده  گیرد. در ای  میان نگاه هنرمند جانبدارانه نیست و در ترسیم داستاندربرمی

 (.131: 1731کند. )سعد، های شیعی رفتار میکه در مورد داستان

 

 ای خانه قهوه نقاشی پیدایش و تاریخچه

 از حمایهت  بها  شهیعه  جامعهه  ادعای رهبهری  و شیعیان اتحاد برای قاجار شاهان تالش. میشود قلمداد مذهبی نقاشی اوج قاجار دوره

 حمایهت .همراه بود ها سقاخانه و ها ها، تکیه ،بقعه ها همچون امامزاده مذهبی ابنیه مرمت و احداث و مذهبی فعالیت های و مراسم

 (. 141: 1733مذهبی بود)پاکباز، رشد نقاشی برای دیگری عام  نیز مرد 

. یافهت  رونهق  عامهه  افکهار  بیداری و مشروطه جنبش تولد با که است ایران در مردمی های هنر تری  مهم از یکی خانه قهوه نقاشی 

 ای . است شده نهاده بنیان مردمی مخاطب و مرد  سفارش اساس بر مکتب ای  و است ناگسستنی هنر ای  در نقاشی و نقالی پیوند

 تابیهد،  مهی  بهاز  را شههری  جامعهه  میهانی  ههای  الیهه  خهاص  فرهنهگ  روح و مهذهبی  اعتقادات ملی، عالیق و آمال که نقاشی، گونه

 (713 ،1731پاکباز،

 کهه  -شهعر  نهوع  ایه   به شعرا آوردن روی و سرایی مرثیه جریان با «حیدری ی حمله» و «نامه خاوران» مث  دینی های حماسه تلفیق

 ملهک ) بودنهد  تعزیهه  و سییدالشههدا  عهزاداری  نمایشهی  شهک   ی پدیدآورنهده  -گرفتنهد  قهرار  هم صفوی خاندان شدید حمایت مورد

 (.212-211: 1717پور،

 

در ای  میان مهمتری  عام  پدید آمدن تابلو های حماسی و مذهبی،  رواج روز  افزون نقالی و شاهنامه خوانی در قههوه خانهه ههای    

ای، حتی بازماندگان اشرافیت، به آنجها مهی رفتنهد. )گهودرزی  دیبهاج،      رو به افزایش بود. قهوه خانه جایی بود که از هر تیپ و طبقه

1711 :77) 

 

 و بهوده،  نقهاش  خیال و ذه  آن اساس و پایه پیداست، آن اسم از که طور همان( نگاری خیالی()سازی خیالی) ای خانه قهوه نقاشی

 .باشد می آکادمیک غیر مکتبی واقع در نقاشی، نوع ای . کند نمی تکیه طرح پیش و مدل به خود اثر خلق برای او

 تصهویر  و ترسهیم  سهبک  در فقه   و اند شده ترسیم درباری ی ذالقه فضای و جو از دور بسیار که است ای  آثار ای  ویژگی تری  عمده

 (.21: 1731اسکارچیا،)شود  حس می صفوی دربارهای فضای از رنگی کم انعکاس که است ها لباس
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 سهال  ههزاران  معهامالت  یهادآور  که ای شیوه به مازندران، و گیالن در ویژه به بقاع، جوار در محلی و سنتی ادواری بازارهای تشکی 

 بسهیاری  هنوز که کند می هایی ارزش واجد را بقاع که هاست رسم ای  مجموع و کاال به کاال و پایاپای صورت به و است مرد  پیش

 .اند ناشناخته آنها از

 

 دیوارنگاره ها در بقاع گیالن

سرزمی  گیالن در ایران، از نظر وفور بقاع متبرک نادر است. آثار مکشوفه ی فالت و حفاری ههای منهاطق مختلهف گهیالن زمهی ،      

رابطه ای همه جانبه را از زمان که  بی  ساکنان فالت و گیالن روش  می سازد. آثار مکشهوفه ی گهیالن کهه تصهاویر آیهی  هها و       

زارعی ، گله داران، چارپایان و مبانی خیر و برکت را نشان می دهند. ای  حامیان به صورت ههای  معتقدات را در خود دارند، حامیان 

فرشتگان مرد و زن هستند. ای  ذوات حتی به صورت چارپایان و گاوان از نظر اعتقادی قهدرت تبهدی  شهک  داشهته انهد)محمودی      

 (.13: 1711نژاد،

 

تصهویرهایی از رجهال دینهی، صهحنه ههای کهربال و عاشهورا، دالوری ههای حضهرت          هنرمندان نقاش بقعه های گیالن بها کشهیدن   

 (.7: 1732ابوالفض )ع( و ایجاد فضای حماسی، می کوشیدند مرد  را هرچه بیشتر با رویدادهای مذهبی همراه کنند. )عیسی زاده،

 

 نفوذ اعتقادات اسالمی به ویژه تفکرات شیعی در بقاع گیالن  

و دیلمان از اواس  قرن سو  هجری آغاز شد و ای  تاریخ مصادف است با زمانی کهه رهبهری عقیهدتی نهضهت      نفوذ اسال  در گیالن

های مرد  در ایران به دست شیعیان افتاد. قب  از ای  تاریخ، کیش و آیی  مرد  گیالن زرتشتی و مزدکی بود. دی  اسال  را مبلغی  

وه های دیلم پناه برده بودند، تقریبا در آن جا نفوذ و گسترش دادنهد. آشهنایی   اسالمی که از ترس انتقا  خلیفه ی سنی مذهب به ک

 (.21: 1711مرد  دیلم با اسال ، از طریق شیعیان علوی بود)محمودی نژاد،

 

روش  است که رشد آیی  شیعه نقطه اوج همه ای  تحوالت )در احداث و رونق بناهای آرامگاهی( بود. در میان اماک  مقدسه، مقابر 

امامان شیعه و بستگان آنها در کربال و نجف و مشهد و قم و سامرا، کانون های طبیعی تمایالت مذهبی مرد  شیعه گردید.همی  که 

 (.11: 1711مراسم عزاداری دهم محر  و شعایر مذهبی تکام  یافته و پیچیده تر می شد. )میرزایی مهر، 

 

ای ایران رو به افزایش گذاشت و اکثر مرد  به ای  مذهب گرویدنهد.تاثیر سلسهله   از قرن نهم به بعد، نفوذ شیعه اثنا عشری در شهره

ی صفوی را در رواج شیعه ی دوازده امامی نمی توان نادیده انگاشت. بحث در عل  و عواملی که ای  سلسله را وادار به تهالش بهرای   

توجهه ی تشهییع واقعهی و اصهی  مهی گردیهد.در       رواج مذهب شیعه می ساخت، و همچنی  سود و زیان هایی که از جانب آن هها م 

 (.22: 1711گیالن نیز از زمان صفویه عقاید شیعه دوازده امامی جای افکار و اندیشه های فرقه های دیگر را گرفت.)محمودی نژاد،
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 شیوه شخصیت پردازی

ها و فر  ها سهود بهرده اسهت.    نقاش معموال در شخصیت های اصلی و بخش های مهم تصویر از کیفیت اشاره ای )سمبولیک( رنگ 

حساسیت نقاش به ذات شخصیت ها و استفاده از رنک های اشاره ای، اغلب محسوس است. مضامی   تصاویر دیوارهای بقاع گهیالن  

را از راه شنیدن و خواندن قصه های دینی و احادیث و روایات نمی توان دریافهت. عهوا  از طریهق روضهه خوانهان بها ایه  روایهات و         

 آشنایی دارند. احادیث

یک اص  بزرگ نمایی و کوچک نمایی شخصیت هاست. ای  اص  در دوره های پیشی  و در ذهنیت تصویر ایرانی پیشینه دارد و در 

تصاویر بقاع گیالن دیده می شود. نقاش بدون هیچ محدودیتی برای آسان شناخته شدن شخصیت های اصلی و برجستگی مضمون، 

را به قدری بزرگ می گیردکه گاه چهار یا پنج برابر شخخصهیت ههای فرعهی انهد. نقهاش معمهوال       شخصیت یا شخصیت های اصلی 

فضای گسترده را برای بزرگان و فضای در هم فشرده را برای دیگران در نظر گرفته است. تصاویر اشخاصهی کهه دارای انهدازه ههای     

صرفا در مورد انسان ها صدق نمی کند، بلکه چارپایان آنهان  همسان هستند، بیان گر ه ترازی اجتماعی آنان است. اص  بزرگ نمایی 

نیز از چارپایان دیگر بذرگ تر رسم می شوند. اگر شخصی در پیش زمینه یا اطراف مرزبندی، کوچک کشیده شهده، اسهب اش نیهز    

 (.74و  77: 1711الغر و ناتوان به تصویر درآمده است)محمودی نژاد،

 

 ها دیوارنگاره شناسی زیبایی

 بیهان  توجه به اجرای عمیق و تاثیرگذار ای  نقاشی ها، در ای  قسمت به وجه زیبایی شناسانه ای  مضامی  می پهردازیم. صهراحت  با 

های ای  دیوارنگاره ها از مواردی است که به محتوای پرمعنهای آن مهی تهوان دسهت یافت.بداههه       نقاشی اجرای سادگی و تصویری

طرح بر روی دیوار از دیگر ویژگی هایی است که در ای  آثار به چشم می خورد. ایه  امهر   گری، اجرای مستقیم موضوع بدون پیش 

بیانگر بیانگر زیبایی شناسی آکادمیک با زیبایی شناسی عامیانه است. شیوه بیان زیبایی شناسی مضامی  ای  آثار بی پیرایه اسهت و  

دارد. اصوال نقاشی های عامیانه مهذهبی دارای خصوصهیات یکسهانی     ترکیب بندی حاکم بر آنها نشان از تجلی پریمتیو)ابتدایی( آنها

هستند چون: سادگی نقوش و اشکال پیکره ها، استفاده از رنگ های تخت و یکدست، استفاده از رنگ ههای قهراردادی، عهد  عمهق     

هرگونهه خه  اضهافه ای    نمایی و تصویرگری در فضای دوبعدی تخت، ترکیب بندی قرینه، نقوش با خطوط قوی دورگیری شده و از 

پرهیز شده است، بهره گیری از رنگ های درخشان، تند و پرکنتراست، ترکیب بندی مقامی با بهزرگ نمهایی افهراد مههم و کوچهک      

نمایی افراد،متناسب با هویت مادی و معنویشان، تصویر کردن پیکره ها از روبرو و نمهایش فیگورههای منفهی از نیمهرس، اسهتفاده از      

ینی برای پر کردن سطوح و یا پیش زمینه ها، پرهیز از هرگونه طبیعت گرایی یا واقع گرایهی عینهی، بیهان حالهت در     بافت های تزی

 ههای  طراحی ها بسیار قوی و ارزش قلم گذاری و قدرت قلم تقریبا یکسان، عد  وجود منبع نور طبیعی و سهایه روشه ، شخصهیت   

 انسهان، فضهای   و اشهیا  نزدیکهی  و دوری میهزان  بهه  توجهی دارند،بی جویانه مبارزه و حماسی قهرمانی، تهاجمی، حالتی اصلی های

 همراه، را در ای  دیوارنگاره ها می توان مشاهده کرد. افراد برای فشرده هم در فضای و بزرگان برای گسترده
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 81: 1811پل صراط و مجلس حساب کشیدن اهل محشر، بقعه آقا سید  محمد یمنی، ماخذ: عیسی زاده،

 

 بقاع های نقاشی مضامین

 دیگهر  بها  ای پیچیده طرز به که است ایرانی مذهب شیعه مرد  توده عالقه مورد های مضمون از تصویری روایاتی ها، نقاشی موضوع

 بهدون  گهاه  و یکهدیگر  کنهار  در روایهی  مضامی  ها نقاشی ای  در. است شده آمیخته ایران مختلف مناطق اجتماعی فرهنگ و سنت

 بیننده برای و پیوسته هم به ترکیب لحاظ به و اند همبسته یکدیگر به موضوعات. شوند می تصویر بنا دیوار طولی گستره در انقطاع

 (.31: 1711 مهر، میرزایی)رسد می نظر به نظم بی و ازدحا  پر آشنا نا

                            
 طلب آب نمودن علی اکبر )ع(            شمشیر کشیدن حارث بر طفالن مسلم               به میدان رفت  حضرت علی اکبر     

 41: 1711زاده، عیسی: ماخذ         21: 1711زاده، عیسی: ماخذ         11: 1711ماخذ: عیسی زاده،       

 

 پردازیم می گیالن متبرکه های بقعه دیواری نقاشی از اثر شش و ای خانه قهوه نقاشی از اثر شش تحلی  و تجزیه به قسمت ای  در

 .هستند مشترک موضوعی نظر از که

  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

 رفتن حضرت ابوالفضل )ع( میدان به   

 نقاشی قهوه خانه ای                                     نقاشی بقاع متبرکه گیالن                                                                         

                                                                                         
 پادشاه،                                                               به میدان رفتن حضرت ابوالفضل )ع(،            چهار بقعه هاشم، بنی قمر رفتن میدان به

  81: 1832مأخذ:سیف،                                                                                       11: 1822زاده، یعیس: ماخذ          

 چشمان رس، سه زاویه از چهره ترسیم و گرد صورت جمله، از( ع) عباس حضرت فیزیکی ، خصوصیات دو ای  در  مشترک عناصر از

 هاله شک  به مدور ترکیبی با منظم و آراسته سیاه، ایشان محاس . است باریک بینی و کمانی هاللی شک  به ابروان خمار، و درشت

 .دارند یراقی و زی  و چاالک اسب. دارد همراه سپر و شمشیر و ت  بر رز  لباس. پوشاند می را چهره پایی  تیره و نر  ای

 اسهتفاده  بازوبنهد  از است؛ شده ترسیم ساده بسیار( ع) عباس حضرت رز  لباس ای، خانه قهوه نقاشی از تفاوتهای ای  دو اثر هم، در

،در نقاشی بقاع از زمینه سفید دیوار به جای رنگ سفید استفاده شده است. به یک موضوع اشهاره شهده اسهت و افهراد بسهیار       نشده

ابعاد پرده، افراد و شخصهیت ههای زیهادی     کمی در ای  نقاشی استفاده شده است، در صورتی که در نقاشی قهوه خانه ای، به جهت

 تصویر شده اند

 

 وداع حضرت علی اکبر )ع(

                          
 اکبر علی حضرت رفتن میدان به                      اکبر علی حضرت رفتن میدان به            

 32: 1832مآخذ: سیف،                                                        13: 1822زاده، عیسی: ماخذ             

 

است که از دیگر شخصیت های تصویر بزرگ تر نشهان داده   "حضرت علی اکبر )ع("از عناصر مشترک ای  دو تصویر، قهرمان اصلی 

پهای در رکهاب دارد و پیرامهون سهرش را هالهه       شده است. حضرت لباس رز  بر ت  دارد و با کاله خود پردار، بر فراز اسب نشسته و
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قدسی فرا گرفته است. در هر دو تصویر، اما  حسی  )ع( به همراه یارانش، در کنار خیمه گاه به تصویر در آمده انهد و امها  حسهی     

ضهور دارنهد. شهک     )ع( بر روی صندلی نشسته اند. همچنی  عده ای از اه  بیت پیامبر )ص(، با چهره های نقابدار و لباسی سیاه ح

 هاله قدسی پیرامون سر اما  به شک  سرو )انوار شعله سان( است. 

از تفاوت های ای  دو اثر هم در نقاشی بقعه، حضرت علی اکبر )ع( بها چههره ای کهامال آراسهته بهه آرایهه ههای قاجهاری و پوشهاک          

 پرتجم ، بر فراز اسب سیاه  رنگش نشسته و متمای  به گوشه راست تصویر است.

در نقاشی قهوه خانه ای، حضرت علی اکبر )ع(، لباس رز  بسیار ساده ای بر ت  کرده، سوار بر اسهب سهفیدش، انهدکی متمایه  بهه      

 زمینهه  از بقهاع  نقاشهی  قدسی به صورت قرص ماه ترسیم شده اسهت. در  هاله شک  پایی  و در گوشه چپ تصویر نقاشی شده است.

 شهده  اسهتفاده  نقاشی ای  در کمی بسیار افراد و است شده اشاره موضوع یک به. است شده استفاده سفید رنگ جای به دیوار سفید

 اند. شده تصویر زیادی های شخصیت و افراد پرده، ابعاد جهت به ای، خانه قهوه نقاشی در که صورتی در است،

 

 به معراج رفتن پیامبر )ص( 

                                              
 32: 1713به معراج رفت  حضرت محمد )ص(، مأخذ: سیف:                                   111: 1711 مهر، میرزایی مأخذ: پیامبر معراج ی صحنه

 

از عناصر مشترک ای  دو تصویر پیکرحضرت محمد )ص( از سه رس ترسیم شده است و  سوار بر براق هستند با هاله نور دور سر، در 

ز رنگ است و عناصر تصویری براق در هر دو مشترک است از جمله موجودی ترکیبی با چهره زنانه و گیسوان بلنهد  هر دو سربنر سب

و تیره، با تاجی بر سر و د  طاووسی شک ، فرشته ای که در هر دو تصویر پیامبر را همراهی می کند. و شیری که در پهایی  صهحنه   

 است.( اسداهلل()ع)علی اما  تمثی  دیده می شود که

از تفاوتهای ای  دو تصویر نیز، صورت پیامبر )ص( در دیوارنگاره بقاع با رس بندی پوشیده اسهت ولهی در نقاشهی قههوه خانهه کهامال       

نمایان است. پوشش حضرت محمد )ص( در نقاشی بقاع آبهی اسهت و در نقاشهی قههوه خانهه، پوشهش قههوه ای و سهبز اسهت. در          

ودتری استفاده شده  و تنوع رنگ در نقاشی قهوه خانه بیشتر است. براق و فرشته در قهوه خانه دیوارنگاره از رنگ های کم تر و محد

روش  در قهوه خانه ای به چشم می خورد. در دیوارنگاره جبرلی  و  فرشهته   –ای مجل  تر ترسیم شده است. حجم پردازی و سایه 
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پشت حضرت محمهد )ص( و بهراق آسهمان و ابهر اسهت ولهی در       ای چهار دست مشاهده می شود. در قهوه خانه ای زمینه تصویر و 

 دیوارنگاره گ  است.

 

 گودال قتلگاه 

                                         
 18: 1832گودال قتلگاه، مآخذ: سیف،                                                   81: 1822گودال قتلگاه، مآخذ: عیسی زاده،       

 

از عناصر مشترک ای  دو تصویر پیکر بی جان اما  حسی  با سر بریده و نیزه هایی که در بدن مبارک ایشان فرو رفته اسهت ترسهیم   

هر دو پرنده ها در حال پرواز هستند. پوشهش امها  حسهی  )ع( و     شده اند. حضرت زینب و بالل در هر دو تصویر دیده می شود. در

 بالل در هر دو ساده است.

از تفاوت های ای  دو تصویر نیز در نقاشی بقاع دست های اما  )ع( بریده شده است و در کنار پیکر ایشان ترسیم شده اسهت. بهالل   

یوارنگاره میبینیم که باالی سر اجساد اسهت. حضهرت زینهب    بر سر پیکر بی جان اما  در حال شیون کردن است. شیری بزرگ در د

)س( نشسته است. پیکر هشت شهید دیگر ترسیم شده است. در نقاشی قهوه خانه سهر بریهده امها  حسهی  )ع( در دسهت یکهی از       

ن بهه پیکهر بهی جهان     یزیدیان به نیزه است. یزید با صورتی بدریخت و تیره با لباسی رزمی و کالهی با پرهای قرمز در حال نگاه کرد

اما  )ع( است. سپاهیان یزید در حنه دیده می شوند که تعدادشان زیاد است. حضرت زینهب در حهال دویهدن اسهت. روح امها  بهه       

 از بقهاع  نقاشهی  ترسیم درآمده است که در حال پرواز کردن به آسمان است. درختان نخ  و دریا نیز در تصویر دیهده مهی شهود. در   

 اسهتفاده  نقاشی ای  در کمی بسیار افراد و است شده اشاره موضوع یک به. است شده استفاده سفید رنگ جای به دیوار سفید زمینه

 اند شده تصویر زیادی های شخصیت و افراد پرده، ابعاد جهت به ای، خانه قهوه نقاشی در که صورتی در است، شده
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 به میدان رفتن سیدالشهدا )ع( با حضرت علی اصغر )ع(

                                                                        
اصغغر                     علغی  بغا حضغرت  ( ع) سیدالشغهدا  رفغتن  میغدان  اصغغر                                      بغه   علی حضرت با( ع) سیدالشهدا رفتن میدان به

 31: 1832سیف: :مأخذ                                                                  .             81، 1822مأخذ: عیسی زاده:

 

از عناصر مشترک ای  دو اثر، در هر دو تصویر اما  حسی  )ع(به صورت تما  رس در حالی که حضرت علهی اصهغر )ع( را در آغهوش    

دست،انبیا،  فرشتگان و جنیان به یاری اما  حسی  )ع( آمده انهد و صهف   دارد، سوار بر اسب است.درویش کابلی با تبر و کشکول به 

 کشیده اند.

 شهده  اشاره موضوع یک به. است شده استفاده سفید رنگ جای به دیوار سفید زمینه از بقاع نقاشی از تفاوت های ای  دو اثر هم، در

 و افهراد  پهرده،  ابعهاد  جههت  بهه  ای، خانهه  قهوه نقاشی در که صورتی در است، شده استفاده نقاشی ای  در کمی بسیار افراد و است

قاجهار و از   و زنهد  اشرافی متأثر از مکاتب و تجم  پر ،(ع) اما  حسی  در نقاشی بقعه پوشاک .اند شده تصویر زیادی های شخصیت

 آمیهزی  رنهگ  محهدود  رنهگ  چنهد  از استفاده و تمپرا کار ایرانی،ابزار که  هنر از متاثر سان شعله قدسی بازوبند استفاده شده، هاله

یکدست متأثر از ساسانی،ترکیب بندی عمودی و مقامی و استفاده از افراد محدود،خورشید و کوه در پس زمینهه، در نقاشهی    و تخت

 شده متأثر از سنت نقاشی که  ایرانی، از بازوبنهد اسهتفاده نشهده هالهه     ترسیم ساده بسیار( ع) اما  حسی  رز  قهوه خانه ای لباس

متأثر از مانویان،ابزار کار رنگ روغ ، استفاده از رنگ های متنوع و متعدد ،استفاده از رنگ ههای    روش  و ماه قرص شک  به قدسی

 داغ، سایه روش ، حجم پردازی به روش غربی،ترکیب بندی افقی و استفاده از افراد زیاد.
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 حضرت علی )ع( 

                                           
 32: 1713زاده، اسماعی : مأخذ ،(ع) علی حضرت                                                    11: 1732حضرت علی )ع(، مأخذعیسی زاده:

 

است. در ههردو از هالهه   از شباهت های ای  دو اثر حضرت علی )ع( به حالتی نشسته، شمشیر معروف خود )ذوالفقار ( در دستانشان 

خورشیدی دور سر اما  استفاده شده است. . متأثر از دوره ساسانی و بعد آن است.سر بند اما  علی )ع( در هر دو سبز است. پوشش 

 اما  در هر دو ساده است.

یکدسهت متهأثر از    و تتخه  آمیهزی  ،رنهگ  محهدود  رنهگ  چند از استفاده و تمپرا کار ابزار از تفاوت های ای  دو اثر در نقاشی بقعه 

آهو . در نقاشی قهوه خانه ای ابزار کهار   و اسب ،(ع) علی حضرت غال  ساسانی، ترکیب بندی عمودی و مقامی، ترسیم ترنج ها، قنبر

رنگ روغ ، استفاده از رنگ های متنوع و متعدد، استفاده از رنگ های داغ، سایه روش ، حجم پردازی به روش غربی، ترکیب بندی 

 مقامی،ترسیم مسجد و فرشتگان.  افقی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

 

 تصویری دیوارنگاره های گیالن عناصر و شناسی ریخت ها، شخصیت پوشش، بررسی رنگ،  1جدول 

ریختشناسهههی  شخصیت ها پوشش رنگ موضوع نگاره عنوان

 پیکره ها
 عناصر تصویری

 

 

 دیوارنگاره  

بقههههههههاع 

 متبرکه

 گیالن

 میهههدان بهههه 

 رفههههههههت 

 حضههههههرت

 (ع) ابوالفض 

رنهههههگ ههههههای 

 از محدود،استفاده

تخههت و  رنگهههای

 ویژگی یکدست از

که  ایرانهی،   هنر

دورگیری طراحی 

 ها

 

پوشاک پرتجمه   

متههاثر از نقاشههی  

درباری مکتب زند 

 و قاجار

 حضرت ابوالفض 

 اما  حسی )ع(

 حضرت علی   

اکبر)ع(،حضههههههرت 

 زینب)س(،

حضههرت علههی اصههغر 

)ع(، زنان اه  بیهت،  

 یاران اما   

رس پهههههوش،  

سربند، ریهش  

و سهههههبی  و 

 ابروان پیوسته  

متأثر از مکتب 

 زند و قاجار

قنداق، متهاثر از  

گیالن،شمشههیر، 

ها، تهرنج   خیمه

هههایی بهها خهه   

 نستعلیق

هالههه نههور بههه   

شک  سرو متأثر 

 از (،اسب، آهو

 

 

وداع علههههی 

 اکبر )ع(

رنهههههگ ههههههای 

 از محدود،استفاده

 از تخههت رنگهههای

 هنههههر ویژگههههی

دورگیهری  ایرانی، 

 طراحی ها

 

متههاثر از نقاشههی  

درباری مکتب زند 

 و قاجار

 حضرت ابوالفض )ع(

 اما  حسی )ع(

 حضرت زینب )س(

 زنان اه  بیت

 

متأثر از مکتب 

 زند و قاجار

 شمشیر، خیمهه 

ها، تهرنج ههایی   

 با خ  نستعلیق

 هاله نور،کاله

بهههه معهههراج  

رفت  پیهامبر  

 )ص(

رنهههههگ ههههههای 

 از محدود،استفاده

 از  تخهت  رنگهای

 هنههههر ویژگههههی

ایرانی، دورگیهری  

 طراحی ها

ترکیههب سههاده و  

 بدون پیرایش،

توجه به جزلیهات،  

سنت نقاشی که  

ایرانی، چون هنهر  

 عامه و مردمی

 

 

 حضرت محمد )ص(

رس پههههوش و 

 سربند،

سیمای تمها   

رس و هالهههههه 

گرد، متهأثر از  

 مانویان

ترکیههب بنههدی  

بیضههههههی،گ ،  

جبرلیهههههههه ،  

فرشتگان، بهراق  

وسهی  با  د  طاو

شههههک  بههههال  

 فرشتگان
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 1ادامه جدول شماره 

 

ریخت شناسی  شخصیت ها پوشش رنگ موضوع نگاره عنوان

 پیکره ها

عناصهههههههههر 

 تصویری

 

 دیوارنگاره  

 

 بقاع گیالن

  
 

قتلگههاه گههودال

  

ترکیب ساده و 

 بدون پیرایش،

توجههههه بههههه  

جزلیات، سنت 

نقاشههی کههه   

ایرانههی، چههون 

هنههر عامهههه و  

 مردمی

پیکهههر امههها   

 حسی  )ع(،  

حضرت زینهب  

)س(، پیکههههر 

 شهدا، بالل

 

پیکهههر امههها   

 حسی  )ع(،  

حضرت زینهب  

)س(، پیکههههر 

 شهدا، بالل

 

رس پههههههوش، 

سههربند، هالههه 

شعله سهان، از  

ویژگههی هنههر  

 که  ایرانی

ترکیب بنهدی  

 دایره، گ ، تیر

 هاله نور و تاج

 شیر، پرنده

 و( ع)حسی  اما  

 (ع)اصغر علی

 

نقاشی متاثر از 

درباری مکتهب  

 زند و قاجار

امهها  حسههی   

 )ع(،

 درویش کابلی

 

امهها  حسههی   

 )ع(،

 درویش کابلی

 

رس پههههههوش، 

 سربند،  

فرشههههههتگان، 

جنیههان، تبههر،  

کشهههههههکول، 

شمشهههههههیر، 

 خورشید

 هاله نور  

ذوالجناح اسب 

 اما  )ع(

( ع) علی حضرت 

 قنبر و

ترکیب ساده و 

بههههههههههدون 

پیرایش،توجههه 

بههه جزلیههات،  

سههنت نقاشههی 

ایرانههی، کههه  

چون هنر عامه 

 و مردمی

 

 اما  علی )ع(،  

 قنبر

 

 اما  علی )ع(،  

 قنبر

سههیمای تمهها  

 ی رس و هالههه

دور سر متهأثر  

 از مانویان

هالههه نههور بههه  

 شک  خورشید

 اسب، آهو
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 تصویری عناصر و شناسی ریخت ها، شخصیت پوشش، رنگ، بررسی 2جدول 

ریختشناسههههی  شخصیت ها پوشش رنگ            موضوع  نگاره        عنوان

 پیکره ها

 عناصر تصویری

 

 

 

 

 

نقاشی قهغوه  

 خانه ای 

  

 رفت  به میدان

 حضهههههههههرت

 (ع) ابوالفض 

رنهههگ ههههای  

متنههوع، رنههگ  

های گر  برای 

پوشش امامهان  

، متهههههههأثر از 

طبیعت گرایهی  

غربههی، سهههایه  

روش ،  حجهم  

سهههههههههازی، 

 بعدنمایی

لبهههههههههههاس 

رزمی،ترکیهههب 

سههاده،توجه بههه 

جزلیات،سههنت 

نقاشههههی،که  

 ایرانی

لبههاس رزمههی   

 اشقیا

 

حضهههههههههرت 

 ابوالفض )ع(

 اما  حسی )ع(

حضههرت زینههب 

)س(،یههههههاران 

 اما )ع(، اشقیا

متأثر از قاجهار،  

صههورت گهههرد،  

ابههروان کمههانی، 

چشمان درشت 

وخمار، محاس  

 گرد

خیمه، شمشیر، 

نیزه،ریزه کاری 

تصویرسههههازی، 

متهههههههههأثراز 

 نگارگری

 

 

 

 

 

وداع علی اکبهر  

 )ع

رنهههگ ههههای  

متنههوع، رنههگ  

های گر  برای 

پوشش امامهان  

،متههههههههأثر از 

طبیعت گرایهی  

غربههی، سهههایه  

روش ،  حجهم  

سهههههههههازی، 

 بعدنمایی

لبهههههههههههاس 

رزمی،ترکیهههب 

سههاده،توجه بههه 

جزلیات، سهنت  

نقاشههی کههه   

ایرانههی، لبههاس  

 رزمی اشقیا

 

حضههرت علههی  

اکبر)ع(،امهههها  

 حسی )ع(

حضههرت زینههب 

)س(، یهههههاران 

 اما )ع(،اشقیا

 

 

چهههره امامههان  

 بدون رس پوش،

 آراسته، صورت

هاله نورانی بهه  

شهههک  قهههرص 

 ماه،

پرچم و بیهرق،  

 نخ ، خیمه ها

تصویرسههههازی، 

متهههههههههأثر از 

 نگارگری

  

به معراج رفهت   

 پیامبر )ص(

رنهههگ ههههای  

متنوع، متأثر از 

طبیعت گرایهی  

غربههی، سهههایه  

روش ،  حجهم  

سهههههههههازی، 

 بعدنمایی

ترکیهههههههههب 

سههاده،توجه بههه 

جزلیات، سهنت  

نقاشههی کههه   

 ایرانی

 

 

حضرت محمهد  

 )ص(

متأثر از قاجهار،  

صههورت گهههرد،  

ابههروان کمههانی، 

چشمان درشت 

و خمهههههههههار، 

 محاس  گرد

هالههه نههور بههه   

شهههههههههههک  

بیضههی،براق بهها 

پههههههههههههههر 

طاووس،فرشته، 

شههههیر، ابههههر، 

 آسمان
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 2ادامه جدول شماره 

ریختشناسههههههی  شخصیت ها پوشش رنگ            موضوع  نگاره        عنوان

 پیکره ها

 عناصر تصویری

 

 

 

 

 

 مضغغغغغغامین

 مذهبی

 قهغغوه نقاشغغی

 ای خانه

  

گهههههودال 

 قتلگاه

رنههگ هههای متنههوع، 

متهههأثر از طبیعهههت 

گرایی غربهی، سهایه   

روشهههه ،  حجههههم 

سههههههههههههههازی، 

بعدنمایی،رنگ سهبز  

و سفید نماد پاکی و 

رنههگ قرمههز بههرای   

 دشمنان

پوشههش امهها   

ساده یزیهدیان  

 با لباس رزمی

پیکههههر امهههها  

 حسی )ع(

حضههرت زینههب 

 )س(،

رس پههههههههوش و 

سهههربند، چههههره 

زشههت و یزیههدیان 

 کریه

 نیزه، خیمه، اسب، پرنده

  شمشیر

به میهدان   

رفت  امها   

حسی )ع(

با حضهرت  

علهههههههی 

 اصغر)ع(

رنههگ هههای متنههوع، 

رنگ های گر  برای 

نشههان دادن داغههی  

کهههربال ، متهههأثر از  

طبیعههههت گرایههههی 

غربی، سایه روشه ،   

حجههههم سههههازی،  

 بعدنمایی

ترکیب ساده و 

 بدون پیرایش،

توجههههه بههههه  

جزلیات، سنت 

کههه  نقاشههی 

ایرانههی، چههون  

هنهههر عامهههه و 

مردمی، لبهاس  

 رزمی

امههها  حسهههی  

)ع(،علههی اکبههر 

)ع(، قاسههم )ع(، 

انبیهها، طفههالن  

زینب ،درویهش  

کههابلی، قاصههد،  

اشههقیا، سههلطان 

 قیس

 

متههأثر از قاجههار،  

صههههورت گههههرد، 

ابهههروان کمهههانی، 

چشمان درشت و 

خمههار، محاسهه   

 گرد

 فرشتگان، جنیان،  

شاس، بال ، کهاله، درخهت   

 نخ ،

 شتراسب، 

  

حضههههرت 

 علی )ع(

رنههگ هههای متنههوع، 

متهههأثر از طبیعهههت 

گرایی غربهی، سهایه   

روشهههه ،  حجههههم 

 سازی، بعدنمایی

ترکیب ساده و 

 بدون پیرایش،

توجههههه بههههه  

جزلیات، سنت 

نقاشههی کههه   

ایرانههی، چههون  

هنهههر عامهههه و 

 مردمی

 

حضههرت علههی  

 )ع(

متههأثر از قاجههار،  

صههههورت گههههرد، 

ابهههروان کمهههانی، 

چشمان درشت و 

محاسهه  خمههار، 

 گرد

هالهههه نهههور بهههه شهههک   

خورشهههههید متهههههأثر از  

ساسههههههههههههههههههانی، 

 آسمان،شمشیر)ذوالفقار(
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 شباهت ها و تفاوت های نگاره های مورد تطبیق در دیوارنگاره بقعه گیالن و نقاشی قهوه خانه ای 8جدول 

             

 عنوان  

 نقاشی قهوه خانه                            نقاشی بقاع متبرکه                            

           

 تصویر        

 به میدان رفت  حضرت ابوالفض  )ع(                         به میدان رفت  حضرت ابوالفض  )ع(                           

 

 شباهت ها

 و کمهانی  هاللی شک  به ابروان خمار، و درشت چشمان رس، سه زاویه از چهره ترسیم و گرد صورت جمله، از( ع) عباس حضرت فیزیکی خصوصیات

 و ته   بهر  رز  لبهاس . پوشهاند  می را چهره پایی  تیره و نر  ای هاله شک  به مدور ترکیبی با منظم و آراسته سیاه، ایشان محاس . است باریک بینی

 .دارند یراقی و زی  و چاالک اسب. دارد همراه سپر و شمشیر

 

 

 

 تفاوت  ها 

 اشرافی و تجم  پر ،(ع) ابوالفض  حضرت پوشاک -   

 استفاده ار بازوبند -    

   قاجار و زند متأثر از مکاتب -   

 هاله قدسی شعله سان متاثر از هنر که  ایرانی  -   

 استفاده از سفیدی دیوار برای پس زمینه به جای رنگ سفید -

 ابزار کار تمپرا و استفاده از چند رنگ محدود   -

 آمیزی تخت و یکدست متأثر از ساسانی رنگ -

 ترسیم افراد و شخصیت های محدود -

   شده ترسیم ساده بسیار( ع) عباس حضرت رز  لباس -

   نشده استفاده بازوبند -

 متأثر از سنت نقاشی که  ایرانی) هنر عامه و مردمی( - 

 متأثر از مانویان  روش  و ماه قرص شک  به قدسی هاله -

 رنگ در پس زمینهاستفاده از  -

 ابزار کار رنگ روغ ، استفاده از رنگ های متنوع و متعدد  -

 سایه روش ، حجم پردازی به روش غربی -

 ترسیم افراد و شخصیت های زیاد -

 

 

 تصویر    

 وداع حضرت علی اکبر )ع(                                   وداع حضرت علی اکبر )ع(                                

 

  

 شباهت ها

 بها  و دارد ته   بهر  رز  لبهاس  حضهرت . است شده داده نشان تر بزرگ تصویر های شخصیت دیگر از که است "(ع) اکبر علی حضرت" اصلی قهرمان

 بهه ( ع) حسهی   امها   تصهویر،  دو ههر  در. اسهت  گرفته فرا قدسی هاله را سرش پیرامون و دارد رکاب در پای و نشسته اسب فراز بر پردار، خود کاله

 بها  ،(ص) پیهامبر  بیت اه  از ای عده همچنی . اند نشسته صندلی روی بر( ع) حسی  اما  و اند آمده در تصویر به گاه خیمه کنار در یارانش، همراه

 .  دارند حضور تیره لباسی و نقابدار های چهره

 

 تفاوت

 ه 

 ا

 اشرافی سوار بر اسب سیاه و تجم  پر ،(ع) علی اکبر حضرت پوشاک -

   از بازوبند استفادهعد   -

   قاجار و زند مکاتب از متأثر - 

 ایرانی که  هنر از متاثر سان شعله قدسی هاله  -

 سفید رنگ جای به زمینه پس برای دیوار سفیدی از استفاده -

   محدود رنگ چند از استفاده و تمپرا کار ابزار -

 

 اسهب  بهر  سهوار  سهاده،  بسیار رز  لباس ،(ع) اکبر علی پوشاک حضرت -

 سفید

   از بازوبند عد  استفاده  -

 متأثر از سنت نقاشی که  ایرانی) هنر عامه و مردمی( -

 متأثر از مانویان  روش  و ماه قرص شک  به قدسی هاله -

 استفاده از رنگ در پس زمینه -

 ابزار کار رنگ روغ ، استفاده از رنگ های متنوع و متعدد  -
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 یکدست متأثر از ساسانی و تخت آمیزی رنگ -

 محدود های شخصیت و افراد ترسیم -

 سایه روش ، حجم پردازی به روش غربی -

 ترسیم افراد و شخصیت های زیاد -

 

 8ادامه جدول شماره 

 نقاشی قهوه خانه ای               نقاشی بقاع متبرکه                      عنوان     

 به معراج رفت  حضرت محمد )ص(                        به معراج رفت  حضرت محمد )ص(                           تصویر     

 در بهراق  تصهویری  عناصهر  و اسهت  رنگ سبز سر دو هر در سر، دور نور هاله با هستند براق بر سوار  و است شده ترسیم رس سه از( ص) محمد پیکرحضرت شباهت ها

 تصهویر  دو ههر  در کهه  ای فرشهته  شهک ،  طاووسی د  و سر بر تاجی با تیره، و بلند گیسوان و زنانه چهره با ترکیبی موجودی جمله از است مشترک دو هر

 شود می دیده صحنه پایی  در که شیری و. کند می همراهی را پیامبر

 شده است پوشیده بندی رس با( ص) پیامبر صورت - تفاوت ها

 القهای  پوشش و سربند حضرت محمد )ص( آبی است که نمهاد پهاکی و آرامهش و     -

 .است روح بودن جهانی ای  ماوراء

 چهره براق و فرشته با لباس های ساده و متأثر از قاجار -

 رنگ سفید و ترسیم گ  جای به زمینه پس برای دیوار سفیدی از استفاده -

   محدود رنگ چند از استفاده و تمپرا کار ابزار -

 یکدست متأثر از ساسانی و تخت آمیزی رنگ -

 صورت پیامبر )ص( کامال نمایان است   -

پوشش حضرت محمد )ص( قهوه ای و سبز و سهفید بها عمامهه     -

 ای سبز است.

 براق و فرشته مجل  تر، ترسیم شده اند. -

 استفاده از رنگ در پس زمینه -

 متنوع و متعدد ابزار کار رنگ روغ ، استفاده از رنگ های  -

 سایه روش ، حجم پردازی به روش غربی -

 

   گودال قتلگاه                                    گودال قتلگاه                                                      تصویر     

 مهی  دیده تصویر دو هر در بالل و زینب حضرت. اند شده ترسیم است رفته فرو ایشان مبارک بدن در که هایی نیزه و بریده سر با حسی  اما  جان بی پیکر شباهت ها

 .است ساده دو هر در بالل و( ع) حسی  اما  پوشش. هستند پرواز حال در ها پرنده دو هر در. شود
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 تفاوت ها

 دست های اما  )ع( بریده شده است و در کنار پیکر ایشان ترسیم شده است -

 .است کردن شیون حال در اما  جان بی پیکر سر بر بالل -

 ترسیم پیکر هشت شهید دیگر -

 عد  حضور یزید -

 رنگ سفید و ترسیم گ  جای به زمینه پس برای دیوار سفیدی از استفاده -

   محدود رنگ چند از استفاده و تمپرا کار ابزار -

 یکدست متأثر از ساسانی و تخت آمیزی رنگ -

 ترکیب بندی گرد -

دسهت یکهی از یزیهدیان بهه نیهزه      سر بریده اما  حسی  )ع( در  -

 است

 بالل در حال شیون است و به طرف اما  )ع( می آید

 ترسیم  لشکر یزیدیان -

 تیره ترسیم شده است. و بدریخت صورتی با یزید -

 استفاده از رنگ در پس زمینه -

 ابزار کار رنگ روغ ، استفاده از رنگ های متنوع و متعدد  -

 روش غربیسایه روش ، حجم پردازی به  -

 ترکیب بندی مستطی 

 

 8ادامه جدول شماره 

                           

 عنوان

 نقاشی قهوه خانه           نقاشی بقاع متبرکه      

 به میدان رفت  اما  حسی  )ع( با علی اصغر )ع(         به میدان رفت  اما  حسی  )ع( با علی اصغر )ع( تصویر

تصویر اما  حسی  )ع(به صورت تما  رس در حالی که حضرت علی اصغر )ع( را در آغوش دارد، سوار بر اسب است.درویش کابلی بها تبهر و   در هر دو  شباهت ها

 کشکول به دست،انبیا،  فرشتگان و جنیان به یاری اما  حسی  )ع( آمده اند و صف کشیده اند.

 

 

 

 

 تفاوت ها

 اشرافی و تجم  پر ،(ع) اما  حسی  پوشاک -

 استفاده ار بازوبند -

 قاجار و زند متأثر از مکاتب - 

 ایرانی که  هنر از متاثر سان شعله قدسی هاله  -

   محدود رنگ چند از استفاده و تمپرا کار ابزار -

 یکدست متأثر از ساسانی و تخت آمیزی رنگ -

 ترکیب بندی عمودی و مقامی و استفاده از افراد محدود -

 زمینهخورشید و کوه در پس  -

 

   شده ترسیم ساده بسیار( ع) اما  حسی  رز  لباس -

   نشده استفاده بازوبند -

 متأثر از سنت نقاشی که  ایرانی) هنر عامه و مردمی( - 

 متأثر از مانویان  روش  و ماه قرص شک  به قدسی هاله -

 ابزار کار رنگ روغ ، استفاده از رنگ های متنوع و متعدد  -

 های داغ، سایه روش ، حجم پردازی به روش غربیاستفاده از رنگ  -

 ترکیب بندی افقی و استفاده از افراد زیاد -

 عد  خورشید و کوه در پس زمینه -

 

 حضرت علی )ع(                                   حضرت علی )ع(                                   تصویر
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)ذوالفقار ( در دستانشان است. در هردو از هاله خورشیدی دور سر اما  استفاده شده اسهت.   حضرت علی )ع( به حالتی نشسته، شمشیر معروف خود شباهت ها

 . متأثر از دوره ساسانی و بعد آن است.سر بند اما  علی )ع( در هر دو سبز است. پوشش اما  در هر دو ساده است.

 

 

 تفاوت ها

 

   محدود رنگ چند از استفاده و تمپرا کار ابزار -

 یکدست متأثر از ساسانی و تخت آمیزی رنگ -

 ترکیب بندی عمودی و مقامی -

 آهو  و اسب ،(ع) علی حضرت غال  ترسیم ترنج ها، قنبر -

 

 

 ابزار کار رنگ روغ ، استفاده از رنگ های متنوع و متعدد  -

 استفاده از رنگ های داغ، سایه روش ، حجم پردازی به روش غربی -

 ترکیب بندی افقی و  مقامی -

 رسیم مسجد و فرشتگان  ت -

 

 بحث و نتیجه گیری

بسیاری از جنبه های بصری و مفهومی دیوارنگاره های بقهاع متبرکهه و نقاشهی    ، مجموعه بررسی های انجا  گرفته در تحقیق حاضر

 قهوه خانه ای که از نظر موضوع مشترک بودند را آشکار ساخت.

تحقیقهاتی   از مخاطب و تأثیرات بصری آثار می توان مشاهده کرد و در هیچیهک  در ای  دو، تشابه و تفاوت هایی در نحوه اجرا، نوع 

مخاطبهان ههر دو    پرداخته نشهده اسهت.   متبرکه بقاع و ای خانه قهوه مضامی  مذهبی نقوش تطبیق به که تا کنون انجا  شده است

ترکی هم چون روز عاشورا در هر دو شیوه گروه نقاشی، از توده مرد  برخاسته و بر خالقیت های شخصی تکیه داشتند. مضامی  مش

 نقاشی به دفعات زیاد می توان دید..  

 از جمله تفاوت های ای  گروه آثار:

 تفاوت در مح  اجرا و نوع برداشت از آن است، نقاشی بقاع کامال روستایی، ولی نقاشی های قهوه خانه ای عموما شهری است.  -

اجرا شده که مرد  به جهت زیارت به آنجا می رفتند و جنبه انتفاعی نداشهته، ولهی نقاشهی     نقاشی های بقاع گیالن بر دیوار بنایی -

 قهوه خانه ای اغلب برای صاحبان قهوه خانه ای، نقاشان و شمای  خوانان سود داشت.

 ههای  رنهگ  کمبهود  دلیه   نقاشی بقعه وابسته به معماری است به همی  دلی  ابزار کار در آن جا تمپرا است و تنوع رنگ هها بهه    -

 است. گرفته قرار استفاده مورد روغ  رنگ آن در و بوده بنا از مستق  ای خانه قهوه نقاشی محلی در ای  نقاشی ها  کمتر است ولی

سفید استفاده می کردند، ولی در نقاشی قهوه خانهه ای بهرای پهس     رنگ جای به زمینه پس برای دیوار سفیدی در نقاشی بقعه از -

 زمینه از رنگ استفاده می شده است. 

در نقاشی قهوه خانه ای، پرده ها در ابعاد چند متری اجرا شده انهد، ولهی در تمها  کهار ریهزه کهاری مشههود اسهت. همچنهی  از           -

در نقاشی بقاع گیالن، به دلیه  میهدان دیهد وسهیع بیننهده، ههر       شخصیت های متعددی استفاده شده است. ای  در حالی است که 

 قطعه از کادر گویای صحنه ای از وقایع کربال بوده و از شخصیت های محدود تر اما در ابعاد بزرگتر استفاده شده است. 
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شهد   مهی  آویختهه  نیز ها حما  و ها، زورخانه ها، دکان عزاداری، های مح  در خانه قهوه بر عالوه ای خانه قهوه نقاشی های پرده -

 متحهرک  ای خانه قهوه نقاشی که حالی در بوده، ثابت بقعه نقاشی روی، ای  ولی نقاشی بقاع فق  بر دیوار بقاع کشیده می شدند. از

 .است سیار و

 لهب،  کنار خال غنچه، دهان پیوسته، ابروان خمار، های چشم ترسیم جمله از است؛ قاجار درباری های نقاشی از متأثر نقاشی بقاع -

 شهک   یهک  تقریبها  پوشهاک  ها، چهره در عاطفی حاالت به توجه عد  روبرو، در ها دوردست به حالت بی و خشک نگاه باریک، کمر

 تر و متأثر از غرب است. ساده امامان پوشاک خانه قهوه تصاویر در اشخاص، ولی

ساسانی است و نور و سایه و یا نشانه ای از رعایت بعد نمهایی در آن بهه    از متأثر یکدست و رنگ آمیزی در نقاشی های بقاع تخت -

غربهی اسهت و ویژگهی     روش بهه  پردازی روش  و حجم چشم نمی خورد، ولی در نقاشی های قهوه خانه ای رنگ آمیزی دارای سایه

 های فنی دیگر نیز در آن به کار رفته است.

ه شده است ای  در حالی است که در نقاشی قهوه خانهه ای، در اواسه  دوره قاجهار،    در نقاشی بقعه چهره امامان با رس بند پوشید -

 امامان کم کم، آشکار می شود و نقاش در ای  که چهره اما  را پوشیده بدارد یا باز، تفاوتی نمی بیند. تما  چهره

ر کنار تصویر می نوشتند و در اغلهب نقاشهی   در نقاشی قهوه خانه ای، غالبا برای تأثیر گذاری بیشتر بر مخاطب، نا  شخصیت را د -

ها، امضاء نقاش هم دیده می شد، به بیانی دیگر انتقال پیا  نقش اصلی را به عهده دارد و وجود نوشتار در جهت ای  انتقهال صهورت   

در نقاشهی   می گیرد در صورتی که در نقاشی بقعه، نا  نقاش و سال مورد نظر نوشته شده و از نوشت  نها  شخصهیت ههای موجهود    

 اثری نیست.

 جریهان  و تهداو   جههت  را بسهتر  و فضها  هستند و  بهتهری   شیعیان مذهبی اعتقادات دهنده اشاعه محتوا نظر ای  گونه نقاشی ها از

واقعه عاشورا و شهادت مظلومانه اما  حسی  )ع(، تأثیری شگرف بر تفکهر و  . هستند دارا مند عالقه مرد  توده توس  سنتی هنرهای

شیعیان جهان گذاشته است. آثار هنری بر جای مانهده از دوره ههای مختلهف تهاریخی، از ایه  تهأثیرات بهی بههره نبهوده و           اندیشه

هنرمندان با تأثیر و الها  از اندیشه های دینی و مذهبی، آثاری ارزشمند به ویژه در عرصه نقاشی، از خود بهه جهای گذاشهته انهد. از     

و نقاشی های قهوه خانه ای دوره قاجار مهی تهوان اشهاره کهرد، کهه بهیش از دیگهر آثهار از تهأثیر          ای  رو به نقاشی های بقاع گیالن 

برخوردار است. به ای  جهت که مخاطب و هنرمندان هر دو گروه نقاشی، از توده عامه مهرد  برخاسهته و برخالقیهت ههای شخصهی      

ت بنابرای  می توان گفت تصاویر مذهبی نقاشی قهوه خانهه ای  تکیه داشتند. قدمت تصاویر بقاع  بیش تر از تصاویر قهوه خانه ای اس

 هنرمنهدانی  توسه   مشهروطه  از پهس  ی دوره در و آکادمیهک  جریهان  از بیرون اگرچه ای خانه قهوه متأثر از تصاویر بقاع است. نقاشی

 هنرههای  سهایر  بها  آن ارتبهاط  و رسهد  مهی  دور سالیان به سرزمی  ای  فرهنگ و تاریخ در آن های ریشه اما. کرد ظهور ندیده مکتب

 . است و دیوارنگاره های بقاع متبرکه انکارناپذیر تعزیه خوانی، پرده نقالی، مانند دار قدمت

 اعتقهادات  بها  که دارد وجود شیوه دو ای  بی  هایی تفاوت و ها شباهت که رسیدیم نتیجه ای  به کلی بندی جمع یک در نهایت در

 در آنهها  بهر  حاکم شناسی زیبایی اصول رعایت و است گرفته شک  مرد  باورهای و اعتقادات راستای در آثار است. ای  همراه شیعی

 است. اهلل رسول بیت اه  و والیت به( مرد  و هنرمند) ایشان عشق به مملو های قلب با مستقیم و تنگاتنگ پیوندی
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 فهرست منابع  

 تهران: سروش. ،یستار ان،جاللیاد خیرساله در تار (.1717 .) ، ادهیال -

 تهران.  ،یآژند، مول عقوبی زند و قاجار، ترجمه ،ی(، هنر صفو1731).ج ا،یاسکارچ -

 (، تعزیه و فلسفه آن، نمایش بومی پیشرو ایران، گردآورنده: پترچلکووسکی، ترجمه: داوود حاتمی، علمی فرهنگی، تهران1713).بکتاش،   -

 ران از دیرباز تا امروز، چاپ دو ، زری  و سیمی ، تهران.نقاشی ای.(1733).پاکباز، ر -

 .دالره المعارف هنر، چاپ اول، فرهنگ معاصر(.1731.)پاکباز، ر -

 هجری، شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ دوی ، تهران. 3تاریخ تشییع در ایران از آغاز تا قرن . (1733). جعفریان،ر -

 ترجمه داوود حاتمی، علمی فرهنگی، تهران. ، ران،یا شرویپ یهنر بوم هینمایش بومی پیشرو ایران، تعز .(1711). چلکووسکی، پ -

 (. نقاشی قهوه خانه،تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، چاپ سو .1713سیف، ه.) -
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