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 گیالن  لیچا ۀمحشر در بقع روز دیوارینقاشی تطبیقی ۀمطالع
 مدبر اثر محمد« محشر روز» پردۀو 
 

 *پور مقدمزهرا مهدی
 **محمد خزایی

 ***فردابوالفضل عبداللهی
 

 ۶/۰/۱۰۱۱تاریخ پذیرش:      ۱۱/۲/۱۰۱۱تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

 مضۀامی  از جملۀه اسۀت قرآنۀی  شۀیییان بۀه اسۀالم و روایۀات عالقۀ مذهبی و  اعتقادات دهندۀه اشاعهدینی، هموار  هنری با موضوعات آثار
 در قۀرآن سۀت هۀها از جملۀه موضۀوعاتیمحشۀر،  در روزهۀا آن اعمال به مردگان و حسابرسی شدن قیامت، زنده روایاتی از روز .اخروی و میاد

ایۀ  تصۀویری بازنمۀایی  بۀرایتری  بسۀتر مذهبی، مهمی هانگاریبقاع و پردههای ای  بی ، دیوارنگاره در است. شده هوجت به آن هریم، بسیار
نقاشۀی  هۀایاشتراهات و تفاوت تا بررسی شودی  آثار تا براساس رویکرد تطبیقی ابیاد گوناگون اتالش شده  در ای  پژوهشند. هستمضامی  

و  نقۀش آدمۀی، بیۀانگر دینۀی بۀر روو و جۀان مضۀامی  عالوه بر تأثیرگۀذاریهدف،  مشخص گردد.دبر محمد مروز محشر  ۀدیواری بقیه و پرد
حسابرسۀی بۀاقی  دریابنۀد هۀه اعمالشۀان بۀدون بۀا مضۀمون اخۀروی،تصۀاویری  مسلمانان است تا با دیدن هریم در زندگی قرآن پررنگ حضور

نیۀز  تصویری و تجسمی ، تشابهاتبر تمایزات عالوههنند بیان می و اندهشدمحتوا انجام  تحلیلهای حاصل، به روش توصیفییافته د.نمانمی
و  مردم  عام پسند قرآنی و روایاتی هه مورد مضامی  محشر نبوده، بلکه توجه به روز مشترک موضوع دلیلوجود دارد هه صرفًا به اثر بی  ای  دو
 است. موجب شدها ها ر گونه تصویرپردازی، ای محشر روز مینوی مفهوم و سادگی در بیان صراحت ده هه بابو آنان شییی اعتقادات در راستای

 
  :هاواژهکلید

 لیچا.  ، بقیمدبر محمد ،نقاشی ۀپرد، دیواریمحشر، نقاشی روز

                                                           
 /)نویسۀنده مسۀلول  دانشجوی دهتری هنرهای اسالمی، گۀروه هنرهۀای اسالمی،دانشۀکده هنرهۀای صۀناعی اسۀالمی، دانشۀگاه هنۀر اسۀالمی تبریۀز، تبریۀز، ایۀران *

z.mehdypour@tabriziau.ac.ir 
 khazaiem@modares.ac.ir /رس، تهران، ایراناستاد، گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مد **

  a.aabdollahie@tabriziau.ac.ir /، ایرانتبریز تبریز، اسالمی هنر دانشگاه تجسمی، هنرهای دانشکده تجسمی، هنر گروه استادیار، ***

 نوع مقاله:
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دیواری مطالی  تطبیقی نقاشی
روز محشر در بقی  لیچا گیالن 

اثر محمد « روز محشر»و پردۀ 
 ۱۶ۀ ۱، مدبر

 مقدمه. ۱
 واهۀد شۀد و چگونۀه اعمۀالخ انسان چۀه . اینکه سرنوشتاستن ناسلماممورد توجه  ، همواره یکی از مضامی  محشر روز)اخروی  داوری موضوع

 بۀوده، بۀیش از دیگۀر موضۀوعات مۀورد توجۀه هۀریم قۀرآن آیاتویژه به اسالمی هایهمواره در آموزه ،سنجش قرار خواهد گرفت مورد وانیک و بد 
هۀایی هۀا و حالتنیۀک و بۀد، چهره اعمال تناسبشود و بهمی سنجش و داوری هاآن دنیوی آدمیان در زندگی شدۀانجام اعمال  در ای  روز،  .است

ْنِذْرُهْم » شود.عمال ظاهر میا   نماد عنوانبه
َ
زِفَة ِِْوَم یَوأ َحَناِجِر َکاِظِم  اْلآ

ْ
َدی ال

َ
وُب ل

ُ
ل

ُ
ق

ْ
اِلِم  َما َن یِإِذ ال

ََّ
 َشفِ  یَن ِمْن َحِم یِللظ

َ
بۀه روز نزدیۀک آنۀان را   َطفاُ  یٍع یٍم َوَل

رسۀند. سۀتمکاران هۀیو خویشۀاوندی و شۀفییی نخواهنۀد ها میها خشم خود را فروخورده، به گلوگاهقلب [شدت وحشت]از هشدار بده  روزی هه 
وَنک َعِن » . ۱۱ :)غافر «داشت هه فریادرسشان باشد

ُ
فی َل  السَّاَع ِِیْسَئل ُمهفا ِعْنفَد َرِبَّ

ْ
ما ِعل ْل ِإَنَّ

ُ
یاَن ُمْرساها ق

َ
فماواِ  َو أ ِْ ِافی الَسَّ ف

َ
ل

ُ
ق

َ
 ُهفَو ث

ََّ
هفا ِإَل ِِ

ْ
یهفا ِلَوق

َّ
یَجِل

 
ََّ
تیکْم ِإَل

ْ
ْرِض َل َتأ

َ ْ
ُموَن  بَةغآَت ِ اْل

َ
اِس َل یْعل کَثَر الَنَّ

َ
ِه َو لکَنَّ أ

ََّ
ُمها ِعْنَدالل

ْ
ما ِعل ْل ِإَنَّ

ُ
ک َحِ ی َعْنها ق َنَّ

َ
وَنک کأ

ُ
پرسند هه در چه وقۀت واقۀ  قیامت از تو می ۀدربار   یْسَئل

 «آیۀدطۀور ناگهۀان مۀیدانۀد و بۀها نمیداند و جز او هسی وقتش ر ها و زمی  است و فقط پروردگار میای بس عظیم در آسمانشود؟ بگو: واقیهمی
در شۀود. خداونۀد منجۀر می پیروزی دهد و بهخدا و شیطان رخ می جنگ، میان خداوند برقرار خواهد شد و در ای  زمان، ملکوت» . ۱۱۱ :)اعراف

دان به درهات ملکوت ای  حال است هه نیکان به    . ۱۱۰ ،۱۹۳۱ )پازوهی« جهنم آسمانی خواهند پیوست و ب 
 ایۀ  موضۀوع پرداختۀه نۀدرت بۀه، بههنری و نقاشی  در زمینمحشر،  میاد و روز موضوع اسالمی به قرآن و روایات بسیار تأهید و توجه با وجود

 ۀدر دور  لۀیک اسۀت،  ز هردهیپره اخروی مضامی  از ترسیم، نگرش نوع  واسطاسالمی به دهد هه هنرآمده نشان میعملهب . مطالیاتاست شده
و بۀارزتری    ۱۱۹ ،۱۹۳۶ محمدحسۀینیو حاج ،)رحمۀانی، محمۀودی بۀزر  هسۀتیم ادمضۀامی  در ابیۀ ایۀ  ترسیم قل، شاهدمست شکلقاجار به

 قزوینۀی اجۀرا درآمۀد )شۀاد مردم جای پیدا هۀرد هۀه تیزیۀه بۀه  عام واق  ای  مضامی ، زمانی در میان توان دید. درمی عصر ای ر آن را د هایجلوه
 روز» ۀ، پۀرداخۀروی ها بۀا مضۀموننقاشۀی تۀری مهم د. از جملۀهشۀمذهبی و تیزیه ایجاد  ای  موضوعات ترتیب ارتباطی میان بدی و   ۱۱ ،۱۹۱۳
  بقیۀ یکۀی از دیوارهۀای محشر بۀر روی روز دیواری نقاشی توان بههمچنی  می است ای خانهقهوه مکتب  برجست ، نقاشمدبر اثر محمد« محشر

ان و بهشۀتی محشۀر و احۀوال در هۀر دو اثۀر، داوری، روز .دهۀر اشۀاره  متیلۀ  بۀه دورۀ قاجۀار ،الهیجۀانی آقاجان مشهدی ،نقاش لیچا در گیالن اثر
 بقیۀه، بۀه یکۀی از دیوارهۀای سۀط  بر روی نصب در مکانی متناسب با موضوع و دیگری، نقاشی برای پرده یکی بر روی ،بزر  دوزخیان را در ابیاد

 اند.نمایش گذاشته
 شود: ای  آثار، پرسش زیر مطرو می بررسیدر بنابرای ، 

 محمد مدبر چیست؟ ۀبقیه و پرد دیوارینقاشی عناصر بصری و ساختاری در های و تفاوتاشتراهات 
دیۀواری  نقاشۀی ه، شۀدای انجام هتابخانهاطالعات بر مبنای تحلیل محتوا و گردآوری توصیفیروش به تطبیقی رویکرد در ای  پژوهش، هه با 

ای  دو  به برخورداریبا توجه  است. هگردید بررسی و بصری ساختاریلحاظ به ،نداموضوع مشترک هه از لحاظ محمد مدبرنقاشی  ۀلیچا و پرد  بقی
 آید.به شمار می ش، از اهداف اصلی پژوهمحشرروز  ۀدیواری و پردعناصر در نقاشی تطبیقیو بررسی  شناختواحد،  ضمونماز یک  اثر

 پژوهش ۀپیشین. ۱ف۱
هتۀب و مقۀاالتی  توان بۀهراستا می ای  است هه در هشد مدبر مطالیاتی انجام محمد اشینق ۀلیچا و پرد  بقی دیواری محشر، نقاشی روز بارۀدر 

 گاالن(  هاا زیارتگاههاا  مجلس )دیوارنگارهچهل  ، ۱۹۳۹جدیدی  و رفییی)« قیامت ۀهنری در سور تصویرپردازی » :  از جملههرداشاره 
 ، ۱۹۱۱نژاد محمۀودی)« گۀیالنهای بقیهدیواری های نقاشی» ، ۱۹۱۳حسینی )« متاعمال در قیاظهور و انیکاس » ، ۱۹۳۲زاده عیسی)

 . ۱۹۱۱نژاد الهی)« آخرت مهد )ع  با رستاخالز رستاخالز شباهت»  ،۱۹۱۶مهر میرزایی) متبرکه در ایرا(بقاع  ها نقاشی
اخۀروی در  پیکرنما مضامی  ترسیمات بررسی»:   از جملهتی اشاره هردتوان به مقاال مینیز  مدبر محمد ۀو پرد بقاع دیوارینقاشی خصوصدر 

« گۀیالنمنطقۀه نقشۀی  بقۀاع  هایدیواریبازتولید نقاشۀی دالیلبررسی » ، ۱۹۳۶ ،حسینیمحمدحاجو محمودی، رحمانی، )« ایرانهنر اسالمی 
« متبرهۀه بقۀاع» ، ۱۹۱۳شۀاد قزوینۀی )« لیچۀا از گۀیالن  عامیانۀه در بقیۀذهبی مۀهای نقاشۀیو زیباشناسی  مضمونیبررسی » ، ۱۹۳۶اخویان )
  . ۱۹۱۱ چاواری)« آنژ واپسی  اثر میکل داوری مدبر و فرسک محشر اثر محمد روز ۀپرد ساختاری  مقایس» ، ۱۹۱۱فر شایسته)

محشر در  قیامت و روز  صحن تطبیقی  مقایس راستای هشی درد هه تاهنون هیو پژوشمشخص  بردهنامبنابرای  با بررسی هتب و مقاالت 
 است. نگرفته صورت مدبر محمد نقاشی اثر ۀگیالن و پرد لیچا  بقی یواریدنقاشی
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 روز محشر. ۲
 نۀد از: روزاشۀود، وجۀود دارد هۀه عبارتاده مید خۀدا نسۀبت یینی روزهایی هه به «الله یام  ا  » عنوانویژه به روز   هریم، سه قرآن روایت اساس بر

مۀادی  پۀس از ایۀ  جهۀان هۀه دورۀ آخرت در ،قیامت روز. ۀهبری قیامتۀیا محشر  قیامت وزرجیت و ر  ، روزۀصغری قیامتۀ  مهدی)ع قیامت
اند شمار آورده قیامت به هایآخرالزمان را از نشانه یگردد. مسلمانان، آخرالزمان و آخرت را از یکدیگر متمایز دانسته و رخدادهابرپا می ،است

 . ۱۱ ،۱۹۳۶ آرانی باغبانی)
 هۀاینام دینۀی بۀه اسۀت هۀه همۀواره در متۀون شده   مینی۳۲۱ ،۱۹۱۳ رستاخیز )عمید مردم و روز گردآمدن جایمحشر در لغت،  هلم 

یث، یوم   الحساب، یوم   هبری، حسابرسی، یوم قیامت قیامت، اخروی، روز عظیم، واپسی  داوری، داوری داوری نۀ التغاب  ، یوم   الب   ادی، یۀوم  الت 
بنیۀادی در  مفۀاهیم اعمۀال هۀه جۀز    ای  روز و سنجش است. شده ذهر  ۱۱۱۱ۀ۱۱۱۱ :نشور )همانالم   الموعود و یوم   رار، یوم  الق   یوم   ،الدی 

همۀراه  «میۀزان» هۀریم، بۀا هلمۀ  هه در قۀرآن استرستاخیز  میاد و روز اعتقادی یینی ایمان به مهم اصل دومی  ،آیدشمار می اسالم به دی 
َنَضفُع َو »گیۀرد. عۀدالت صۀورت می اعمۀال در تۀرازوی و سۀنجشالهۀی  در دادگاه خالی  حساب هه رسیدگی به استای  مطلب  و بیانگر بوده

َمَواِز 
ْ
ِقْسَط لِ یال

ْ
ِق  ْوِم یَن ال

ْ
ٌس َش  َم ِِایال

ْ
ُم َن 

َ
ل

ْ
 ُتظ

َ
ال

َ
 َو ًئا یا

َ
ال

َ
تَ  َحبَّة ِ ِإْن َکاَن ِمْثق

َ
فْرَدٍل أ ََ فی یِمفْن 

َ
قیامۀت  عۀدالت را در روز و ترازوهۀای  َن یَحاِسفبِ  ِبَنفاَنفا ِبَهفا َوَک 

اسۀت هۀه  آوریم و هافیهردن می وزن برایرا  خردلی باشد، آن  دان وزنخوب یا بد  هم شود و اگر )اعمالهس ستمی نمیهیو نهیم و بهمی
 ند از:اعبارتها آن تری مهمهند هه هایی را بیان میای  روز، نشانه برپایی هریم برای قرآن لذا . ۰۱ :)انبیا «ما حسابگر باشیم

ِه َم »الهی: خالی  در دادگاه  حساب عدالت و رسیدگی بهاجرای  .۱
ََّ
ی الل

َ
وا ِإل َمَّ ُرُدَّ

ُ
َحِقَّ ث

ْ
ُهُم ال

َ
 ْوَل

َ
َل

َ
فهُ  أ

َ
ُحْکفُم  ل

ْ
ْسفَرُ   َوُهفَو  ال

َ
َحاِسفبِ  أ

ْ
  سۀسس َن یال

گۀاه باشۀید هۀه حکۀمبازگردانۀده میبحقشۀان خداوند، سرپرست و موالی سوی همه به تری  اوسۀت و او، سۀری  و داوری مخصۀوص شۀوند. آ
  .۶۲)انیام: « حسابرسان است

َصِعَق َمفْن ِاف یَوُنِ َخ ِا »الهی: مندی از جزا و پاداش داوری و بهرها برای هانسانشدن و زنده  ۱صور. نفخ  ۲
َ

وِر ا فَماَواِ  َوَمفْن ِاف یالُصَّ  یالَسَّ

هُ 
ََّ
 َمْن َشاَء الل

ََّ
ْرِض ِإَل

َ ْ
َمَّ  اْل

ُ
َری هِ یِا  ُنِ َخ  ث َْ ُ

ا أ
َ
ِإذ

َ
ُروَن یاٌم یِق  ُهْم  ا

ُ
میۀرد، مگۀر ها و زمۀی  اسۀت میشود، پس هرهه در آسمانمیدمیده  ۲  و در صورْنظ

انجام نگرند هه سر هر سو میشود، ناگاه هم  آنان بر پای ایستاده، مات و مبهوت به هسی را هه خدا بخواهد، آنگاه بار دیگر در صور دمیده می
  .۶۱)زمر: « خواهد شد هارشان چه

ُحُف ُنِشَرْ  »داوری:  ها در روزباط  شدن برمال .۹ ا الُصَّ
َ
ِفَرةٌِیُوُجوٌهِ» . ۱۱)تکویر:  «اعمال را بگشایند هایو هنگامی هه نامه  َوِإذ َمِئذ ُِمسآ ،ِوآ

َتبآِرةةَرةٌِ َمئِةةذ َِع َِیَوُوُجةةوٌهِ،َِضةةاِحَةٌ ُِمسآ هۀۀایی درخشۀۀان و نۀۀورانی اسۀۀت، خنۀۀدان و   در آن روز چهرهالآَفَجةةَرةُِِالآَةَفةةَرةُُِِهةة ُِِئِةة َُِأولَِ،ِرآَهُقَهةةاََِةتَةةةَرةٌِتةَِ،َِهةةاَِببَةةةَرةٌِیوآ
)عبس: « بدهارندهایی است هه بر آنان غبار نشسته، و سیاهی و تاریکی آنان را فرا گرفته است، آنان همه هافران خوشحال، و در آن روز چهره

  .۰۲ۀ۹۱
ُه »الهی:  عذاب رحمت و .۰ 

ََّ
ِق یَنُکْم یْحُکُم بَ یالل

ْ
ْم ِا یِا َمِ ِایْوَم ال ُِ وَن یَما ُکْن

ُ
ِل  َِ ْ

آنچۀه بۀا یکۀدیگر در آن اخۀتالف  قیامۀت دربۀارۀ خدا در روز  ِه َتخ
 . ۶۳ :)حج [جهنم از هم مشخص و جدا شوند جویان با ورود بهبهشت و ستیزه تا مؤمنان با ورود به]هردید، داوری خواهد هرد می

پایۀانی دارد و روزی  انایۀ  جهۀ حیات و زندگی یابیم ههدیگر در ای  زمینه، درمی بسیار آیات و روایات فوق و همچنی  آیات توجه به بنابرای  با
 امۀر بۀهاسۀت،  ۀمحشر روزۀۀقیامۀت  روز رویۀدادهای تۀری از مهم هۀه آن عدالت و تحق  اجرای همگان خواهد آمد و سراغ رسد هه مر  بهفرامی
البتۀه در ایۀ  روز، عۀالوه بۀر مردگۀانی هۀه  گیرد.عدالت بسنجند صورت می آدمیان را با ترازوی اند تا اعمالفرشتگانی هه مأمور شده توسط دخداون
خاصی هۀه  آبرومندی و موقییت اعتبارنیز حضور دارند هه به ایشان بیت محمد)ص  و اهل همچون حضرت اند، هسانیحسابرسی زنده شده برای

 . ۱۶ ،۱۹۶۳ )نوری پذیردآنان را می هنند و خداوند نیز شفاعتصالحان قیام می شفاعت ح  دارند، برای حضرت در پیشگاه
 

 گیالن در لیچا بقعۀ. ۳
منی محمد سید آقا  بقی نشۀا در لشت شۀهر شۀرقی شۀمال هیلۀومتری ۹لیچا واق  در  ایلیچا، در روست  بقی میروف به)ع ، الکاظمامام موسی ب  ی 

آن،  هایداخلۀی و خۀارجی و نیۀز سۀتون گیالن بۀوده هۀه بۀر دیوارهۀای بقاع و از جمله است قاجار دورۀ متیل  به قرار دارد. ای  بقیه گیالن استان
 اند و به همۀی دیوار بقیه را با سنگ پوشانده رطوبت، تا همر سبببنا و نیز به متمر دلیلالبته به  است شده ی با مضامی  مذهبی هشیدههاینقاشی

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_68_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_68_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%D8%B1
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دیواری مطالی  تطبیقی نقاشی
روز محشر در بقی  لیچا گیالن 

اثر محمد « روز محشر»و پردۀ 
 ۱۶ۀ ۱، مدبر

 

 هایصۀۀحنه اهثۀۀر اسۀۀت. آن از بۀۀی  رفتۀۀه هایایۀۀوان و سۀۀتون دیواریعلۀۀت، بخشۀۀی از نقاشۀۀی
 پیامبر)ص ، واقیۀ  مذهبی همچون میراج هایی با مضامی نقاشی ،بقیه شده بر دیوارهاینقاشی

را نشۀان  )ع بیۀت اهۀل منطقۀه بۀه مۀردم و ارادت احتۀرامهۀه  است آن ال و مضامی  مرتبط باهرب
 شۀود هۀهی مشۀاهده میبقیه، تصاویر  پشت خارجی دیواری، بر دیوار هاینقاشی در بی  د.دهمی
آن، اگرچۀه  نقۀاش بۀارۀدر  اسۀت. شۀده نقاشۀی  ۲ و ۱ ویرا)تصۀ یامۀتو قمحشۀر  روزصۀرا،،  پل

 خوشۀۀبختانه هنرمنۀۀد ،بقۀۀاع، چنۀۀدان مرسۀۀوم نبۀۀود هایهنرمنۀۀد و تۀۀاریخ در نقاشۀۀی نۀۀام وشۀۀت ن
ها یکۀی از نقاشۀی حۀرم در هنۀار در ورودیسر  ای باالیخود را بر هتیبه نامبقیه،  ای  هاینقاشی

 سۀۀال الهیجۀۀانی بۀۀه نقۀۀاش مرحۀۀوم اسۀۀتاد غالمحسۀۀی  ولۀۀدآقاجۀۀان،  مشۀۀهدی»اسۀۀت:  آورده
اسۀت  دیواری بوده تری  نقاشانآقاجان از شاخص مشهدی . ۱۶ ،۱۹۱۳ قزوینی )شاد« ق۱۹۰۰

پۀدرش، در  نۀام خود را همراه است. او پیوسته، نام خود، غالمحسی  آموخته هه ای  هنر را از پدر
 . ۲۱ ،۱۹۱۱ فرنمود )شایستهخود خطاب می هرد و پدر را استادهایش ذهر مینقاشی

 
 محمد مدبر .۴

 ش  از اسۀتادان۱۹۰۱ۀ۱۲۶۳ایرانی ) ، نقاشمدبر محمد
 ۀوشۀۀۀیبۀۀۀه نقاشۀۀۀی مکتۀۀۀب  ان برجسۀۀۀتگۀۀۀذار بنیان و

مۀذهبی در  موضۀوعات هۀه عمومۀًا بۀه ای بۀودخانهقهوه
 پرداخۀۀت. وی از جملۀۀه هنرمنۀۀدانی بۀۀود هۀۀهمۀۀیآثۀۀارش 
 )پاهبۀۀاز دانشۀۀکوفایی رسۀ اوج بۀه راای خانۀۀهقهوه نقاشۀی
 متیۀۀۀۀددی مطۀۀۀۀاب  وی آثۀۀۀۀار مۀۀۀۀذهبی . ۲۱۲ ،۱۹۱۰

 همچۀون وقۀای  یاخانهقهوه نقاشی اصلی هایموضوع
 ش۱۹۱۱تۀاریخ  بۀه« محشۀر روز» ۀاز: پۀرد نۀداهۀا عبارتآن تۀری است هۀه مهم اجرا درآورده پرده به   بر روی۲۱۱ ،)همانقرآنی  هربال و قصص

 مربۀو، و وقای  هربال مصیبتدیگری، و نیک و بد  هایانسان اعمال مردگان و حسابرسی به شدن امت و زندهقی است از روز هه روایتی  ۹ )تصویر
نقۀال،  مطۀاب  بۀا شۀرحی هۀه از زبۀانرا یۀ  مضۀامی  واقۀ  نقۀاش، ا در . ۱۶۱ ،۱۹۱۱ )چۀاواری اسۀت شۀده ش تصۀویر۱۹۲۱ سۀال هه در آن به

 ،۱۹۱۰ )پاهبۀاز اسۀت هشۀیدهتصۀویر  داشۀت، بۀهو بۀازار وجۀود می هوچه مردم گونه هه در ذه  ید و همانشنخوان میخوان، مداو و روضهتیزیه
۲۱۱ .  

 
  ۱۱۹ ،۱۹۳۱ محمدزادهش )۱۹۱۱روغ ،  رنگمدبر،  محشر، محمد روز ۀپرد :۹ تصویر

لیچا، بقی   پشتدیواری، دیوار خارجی : نقاشی۱تصویر 
الهیجانی، آقاجان  گیالن، نقاش: مشهدی

 ش۱۹۱۰ق/۱۹۰۰

 

  ۰۱، ۱۹۳۲زاده لیچا )عیسیبقی  دیواری اشیمحشر، بخشی از نقصرا، و روز : پل ۲تصویر 



 

 

 ۶، پیاپی ۱ شمارهسال چهارم، 

 ۱۰۱۱ستان بهار و تاب

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

 ۶، پیاپی ۱ سال چهارم، شماره

 ۱۰۱۱ستان بهار و تاب

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
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 مدبر محشر اثر محمد روز ۀردلیچا و پ ۀمحشر در بقع روز دیواریساَِاری در نقاشی عناصر بررسی تطبیقی. ۵
اند، شۀده هشۀیده تصۀویر بۀه ۀروز محشرۀاز مۀر  و قیامۀت  پۀس زنۀدگی محور مدبر هه هر دو حول نقاشی لیچا و پردۀ  بقی دیواریدر نقاشی

و مشترک و متمایز  هایویژگی بهوان تا بتسی و سنجش قرار داد ر بر  مورد ،ساختاری هلی از لحاظ طورتجسمی و به بصری و از لحاظتوان می
 ها عبارت است از:بی  آن مشترک از جمله عناصر دست پیدا هرد.ها آن بی  در نهایت روابط و تأثیر و تأثرهای

 بصری عناصر. ۱ف۵

 محشر روز ۀدر صحن حاضرین. ۱ف۱ف۵
 بۀا در دسۀت هۀا  آنانددهتصویر درآم عدالت به  فرشت در هنار ،اندشده زندهاعمالشان  حسابرسی ایی هه برایهانسانفقط  بقیه، دیواری در نقاشی

 عۀدل تۀرازوی اعمالشۀان توسۀط دیواری، نامۀ  صرا،، در میان  نقاشی تصویر وارد شده و پس از عبور از پل راست خود از سمت اعمال نام  داشت 
، مۀدبر پۀردۀهه در درحالی شوند.هسانی به دوزخ رهسسار می چهبهشت و  هسانی به گردد چهگیرد تا مشخص سنجش و داوری قرار می الهی مورد

راست، آنجایی هه بهشۀت و دوزخ  سمتشده و به تصویر قاب چپ وارد رو هستیم هه از سمتروبه هاعظیمی از پیکره با خیلبقیه،  نقاشی برخالف
عۀدالت قۀرار دارد، مۀورد قضۀاوت و  هۀه تۀرازوی جۀایی ،پرده در میان  افراد حرهت ر مسیرهنند و داند، حرهت میباال و پایی  قرار گرفته  در دو مرتب

 سۀیاق را بۀه صۀحنه ایۀ حاضۀر در  دسۀته از افۀراد هر محشر، مدبر، نام روز ۀدر پردهمچنی   . ۹ و ۲ ،۱ )تصاویر گیرندخود قرار می داوری اعمال
 دیواری هۀیوآنچۀه در نقاشۀی اسۀت بۀرخالف بیشتر بر مخاطب در هنارشان نوشۀته بیان و اثرگذاری صراحت هدف با ،ایخانهقهوه مکتب نقاشان

 شود. نمی مشاهدهعنوانی در هنار افراد 

            
 محمد مدبر نقاشی اثر ۀپرد بخشی از :۱ تصویر                                                              لیچا  بقی دیواریبخشی از نقاشی :۰ تصویر

 
 انسۀان، بۀر هالبدشناسۀی و آنۀاتومی اصول گرفت  نظر در محشر را بدون افراد در روز هایو اندام چهره مدبر،پردۀ  خالفبقیه بر دیواری نقاش  

 خصۀوصدر . عامۀه باشۀد  سلیق پسند مورد ست تاا هرده تصویر دستانه ابتدایی و خامهامالً  ایگونه خویش به ذهنی بینیاحساس و جهان اساس
یۀا اند، برهنۀه اعمالشۀان زنۀده شۀده حسابرسی عده از مردگان هه برای تصویر، آن عدالت در مرهز  فرشت زجبه دیواری، نقاشیدر  ،هاپیکره پوشش

 )تصۀویر ندپوشی بر ت  ندار هه ت  دهدچادر نشان می از زیرها آن ۀآمدبیرون هایبر سر گذاشته ولی دست نییا هف چادری فقطزنان   اندبرهنهنیمه
یا ها ها، زورخانهعزاداری، دهان هایده در محلپر  نصب و نیز محل هنرمند  حاهم بر زمان مذهبی اعتقادات لحاظمدبر، به ۀهه در پرددرحالی ، ۰

 اند بۀۀرخالفسۀۀنجش و داوری زنۀۀده شۀۀده همچنۀۀی  مردگۀۀانی هۀۀه بۀۀرای .تۀۀ  دارنۀۀد رسۀۀمی بۀۀر مقۀۀدس، پوشۀۀش هۀۀایپیکره تمۀۀام ،اهخانۀۀهقهوه
 و نگهبانۀانتصۀویر  پۀایی  راسۀت غاشیه در سمت رما البته فقط تیدادی از گناهکاران در دهان  اندسفید پوشیده شده دیواری، هاماًل با هف نقاشی
 . ۱ )تصویر ای بر ت  دارندتنههادر، نیم یی پا دوزخی

 غاشیه( اژدهاوش )مار موجود. ۲ف۱ف۵
شۀوند. در داده می در آن عۀذاب گناهانشۀان شۀدت یۀا ضۀی  ها برحسب، در جهنم مراتبی است هه انساناالنوار بحارمنابیی چون  اساس بر

 بۀا موجۀودات و همۀراه زده غاشۀیه چمبۀره  ، مار۱۱۱ ،۱۹۳۱ ن است )محمدزادهگزارابدعت عذاب تم هه محلفه  جهنم، طبق  طبق آخری 
  دهد.جراره، گناهکاران را عذاب می دیگری همچون عقرب مخوف
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اثر محمد « روز محشر»و پردۀ 
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 سۀردیواری هه دارای هفۀتاژدهاوش در نقاشی دینی، ای  موجود متون بنابرای  مطاب 
 قزوینۀی )شۀادهۀایی از نقاشۀی از بۀی  رفتۀه  بنا و رطوبۀت، بخش مرمت دلیل بوده )البته به

است.  گنهکاران تصویر شده بلییدن هه در حال باشدمیغاشیه  مار همان  ۱۱ و ۱۱ ،۱۹۱۳
سۀر دیۀده هفۀت غاشیه یا همۀان اژدهۀای مار هایی در دهان  انسان۶ در ای  صحنه )تصویر

، نشۀده اعمالشۀان سۀنجیده  نامهنوز افرادی هه  بدنشان نسبت به پوست شوند هه رنگمی
تۀرس  از شۀدتها آن گویی فریادهای  فرورفته و هراسناک استهایشان درهمتر و چهرهتیره

 باریۀک و هوچۀک غاشۀیه، مارهۀای ای  مار همچنی  در اطراف .رسدگوش می و وحشت به
ند. ایۀ  اآنان مشۀغول زدن نیش شود هه دورتادور گناهکاران را فراگرفته و بهزیادی دیده می
 برخۀورد، توجۀه ای تصویر شده اسۀت هۀه در اولۀی گونهمدبر به محمد نقاشی صحنه در پردۀ

آن در  اعظۀم غاشیه با چندی  سر هه بخۀش مار . ۱ د. )تصویرهنخود جلب می را بهمخاطب 
 اسۀۀت بۀۀدهاران و گناهکۀۀاران  و عۀۀذاب بلییۀۀدن تصۀۀویر در حۀۀال پۀۀایی  راسۀۀت سۀۀمت  گوشۀۀ

چندسۀر دیۀده  دیگر از ای  مۀار یۀا اژدهۀای سری ،تصویر پایی  چپ سمت  همچنی  در گوش
افۀراد تیۀره نیسۀت بلکۀه  پوسۀت تنهۀا رنۀگدیواری، نۀهنقاشی شود. البته در اینجا برخالفمی
 بۀرایرا هۀا آن شتۀالفقۀط شۀود و مشاهده نمیها آن ۀچهر  نگرانی و ترسی در توان گفتمی

آور در ایۀ  بخۀش از پۀرده را وحشۀت وجۀه گریم. البتۀهنظۀارهمار  خود از دهان هشیدن بیرون
 .غاشیه نسبت داد باز مار مایل و دهانش توان بهمی

 ارشِه. ۳ف۱ف۵
 در هنۀار ویرتصۀ عۀدالت تقریبۀًا در مرهۀز ، فرشۀت هۀمیک فرشته و آن فقطاری، دیو در نقاشی

 عۀدل تۀرازوی بۀال هۀه بۀا سر بۀا دو بر ، تاجسفیدرنگ پوششی هامالً  با دارد. هودهانه و ابتدایی هاینقاشی ای همانندقرار دارد هه چهره دوزخ
 هۀایی شۀبیه بۀهشود هه چهرهبسیاری مشاهده می محشر، فرشتگان روز ۀپرد اما در، باشدافراد می اعمال هردن و سنجش وزن الهی در حال
شۀود یۀده میفرشته د دوزخ، سه همچنی  در مقابل .دارند  ۱۱۲ ،۱۹۱۱ چاواری)قو  بال ر، با دو بال شبیهس قجری، تاو بر هایزنان با لباس

 دارنۀد.گنۀاه و ثۀواب قۀرار   ، فرشۀتسۀویش فوق، تۀرازو در دسۀت دارد و در دو  در اینجا نیز همانند نمون عدالت بوده و  میانی، فرشت هه فرشت 
  . ۱۱۲ ،همان)ساسانی بر ت  دارد   برجست نقوش هایپیکره پوشش پوششی همانند، محشر اثر مدبر روز  صحنعدالت در   فرشت

 برهنۀهای تیره، نیمهبا پیکرهصحنه، شیطان  هر دو در باشد ههعدالت می  فرشت شیطان در هنار توجه در هر دو تصویر، وجود جالب  نکت
اسۀت، گۀویی  ترازو بلند هرده هاییکی از هفه سویخود را به هایباریک، دست ریش یا سبیلهج،  قیفی هاله با .است ترسیم شدهپوشیده  یا

 . ۳و  ۱ )تصاویر هم بزند را بر ترازو د دارد توازنقص

                               
 : بخشی از پردۀ روز محشر۳تصویر                                                     دیواری : بخشی از نقاشی۱تصویر      

 چایل  بقی یوار ید ینقاش از یبخش: ۶تصویر  

 مدبر محمد ۀپرد از یبخش: ۱ ریتصو
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 ۶، پیاپی ۱ سال چهارم، شماره
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 ترازو. ۴ف۱ف۵
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َ
ْرَدٍل أ ََ فی یِمْن 

َ
فۀوق بیۀانگر   آیۀ . ۰۱ :)انبیۀا « َن یبِ َحاِسف ِبَنفاَنا ِبَها َوَک 

عدالت   فرشت ، با نشان دادناناست و هنرمندهار رفته مسلله، هلم  میزان به ای  هریم، میادل بر عدالت و سنجش است هه در قرآن  تأهید
بلکۀه داوری و  ،داوری انتخۀاب نشۀده پیۀامبری بۀرایمحشۀر، اند. در واق  در روز خوبی تصویر هردههه ترازویی در دست دارد، ای  مفهوم را به

 .استخداوند فرشتگان عدالت و سایر   اعمال بر عهدۀ فرشت سنجش

 تاج. ۵ف۱ف۵
شۀود. تاج میسۀر می ها از افراد دیگر در صحنه، از طری آن اند و شناختسر تصویر شده بر یفرشتگان همواره با تاج ،۳و  ۱ تصاویر اساس بر
 بودنشۀان از سۀوی مردم و نیۀز برگزیۀده اعمال و هردارایشان بر ای  جهان و نظارت بر  یمینو  سلطنت مینیها، بهآن وجود تاج بر سر واق  در

 . ۱۱ ،۱۹۳۶ خداوند است )اخویان

                              
 مدبر ۀبخشی از پرد :۱۱تصویر                                                         دیواریبخشی از نقاشی :۱۱تصویر                                     

 دوزَی مأموران. ۶ف۱ف۵
 ۀاشۀار  بۀا ترازو، شود هه با ایستادن در هنارمشاهده می ت  و گرزی در دست دارد ای برتنههه نیم تیره مأمور دوزخ با پوستی، ۱۱ تصویر مطاب 
شوند، خاصی دیده می  دوزخی در شکل و قیاف مورانأمدبر، م محشر روز ۀاما در پرد .هندراهنمایی می کاران رادوزخ، گنه سمتخود به دست

اند خفاش یا عقاب ترسیم شۀده هایهوچک و بال عقابی، دو شاخ سر انسان، بینی ای با سرهایی شبیه بهسبز و قهوه رنگ بهها آن هایبدن
 . ستهاآن گنهکاران به دوزخ و عذاب دوزخ در فرستادن مأموران دو صحنه، وظیفه و نقش ای  مشترک تنها وجه . ۱۱ )تصویر

 دیواریهۀه در نقاشۀی مۀدبر وجۀود دارد محمۀدمحشر  وزر  ۀدر پرددیگری نیز  بصری عناصر، بردهنام هه عالوه بر عناصر ذهر استشایان 
هودهانۀه  حضرت هه سۀری سر )س  سوار بر شتر و فرشتگانی بر باالیفاطمه : حضرتاز جمله  شود  عناصر دیده نمیهیو اثری از ای ،بقیه

 ،ایشۀان پۀای هۀربال و در پۀایی  بریۀده سۀر شهدای )س ،فاطمه حضرت در جلوی. هنندهه ایشان را همراهی میبدن  بال و بدون دارند با دو
حسۀی )ع  را در دسۀت دارنۀد و امۀام  یۀاران ۀبرید فرشتگانی هه سرهای همچنی  اند.حضور یافته خویش اعت از امتشف برای الهی پیامبران

 بۀر بۀاالی تصۀویر چۀپ سمتدر  ،آتشی  در دست تیره با گرزهایی با پوست دو موجودنیز  . ۱۹و  ۱۲ اند )تصاویرستادهیامام به ص  ا سرپشت
 . محشرند نکیر و منکر در روزهمان    گوییانددیوها نقاشی شده بلند همانند هایگوش شاخ و دارای بدون هه اندقرار گرفته جسد یک

                                        
   حسی )ع  سر امامپشت فرشتگان :۱۹ تصویر                                                     ایشاناطراف فاطمه)س  و فرشتگان حضرت  :۱۲تصویر     
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دیواری مطالی  تطبیقی نقاشی
روز محشر در بقی  لیچا گیالن 

اثر محمد « روز محشر»و پردۀ 
 ۱۶ۀ ۱، مدبر

 تجسمی عناصر. ۲ف۵

 رنگ و نور. ۱ف۲ف۵
 بسۀیار حۀا ز روز محشۀرحاضۀر در  اشۀخاص ظاهری ویژگی نشان دادن برای عنصر رنگ ،ندندار  پرسسکتیو ،ایرانی نقاشی در ای  دو اثر هه همانند

نۀور،  توجۀه بۀه بقیۀه بۀدون دیۀواری واق  نقۀاش در مشخصی در صحنه حضور ندارد. نور منب فوق،  یک از تصاویرهمچنی  در هیو اهمیت است.
اسۀتفاده از و  خۀود حسۀی شناسۀیییزیبۀا ها، هۀاماًل بۀر اسۀاسعناصر و پیکره واقیی و طبییی رنگ گرفت  نظر در نمایی و بدون، عم روش سایه
 قرمۀز خصۀوصقرمۀز، بۀه هاینقاش بیشتر از رنگاست.  آمیزی هردهدیوار را رنگ سط ، یکدست تخت و صورتبهخالص و درخشان  هایرنگ

تیۀره و سۀفید  هایرنگ و نیز بوده نقاشی موضوع حزن و اندوه ان هه بیانگرشیط غاشیه و همچنی  لباس ، مارمأمور دوزخ بدن رنگ برای اخرایی
تر، تر، اثۀرش نیۀز شۀوریدهنقۀاش، هرچۀه روسۀتایی»اسۀت.  دیۀوار اسۀتفاده شۀده گۀو میمواًل از سفیدی ،سفید گرن برای البتهاست.  استفاده هرده

 روز ۀپۀرددر  امۀا . ۶۰ ،۱۹۱۱ مهۀر)میرزایی« رنگۀی... نمادهۀای شده و رعایۀتتیری ازپیش قراردادهای تر و آزادتر، بدونتر، ذوقیتر، ذهنیحسی
 ویژگۀی بنا بۀه ،تیره، قرمز و سفید ای، اهر، سبزقهوه هایرنگ انواع  شودمشاهده میدیواری نقاشی بیشتری نسبت به رنگ نوعتمدبر،  محشر اثر

 است.  اروپایی نقاشی ۀشیوپردازی بهروش  و حجمسایه آمیزی در اینجا دارایرنگ دیواری،نقاشی اند و برخالفشده هار برده افراد به

 
 محشر مدبرروز  ۀبخشی از پرد :۱۰ تصویر

 بهشِ. ۲ف۲ف۵
صۀرا،،  خۀود و عبۀور از پۀل اعمۀال نامۀ  داشت  هه با در دست بوده یگنهکاران و دوزخیان نقاش بر نشان دادن توجه دیواری، تمام در نقاشی
 نقۀاش،اسۀت.  ترسۀیم شۀده زیبۀاییمۀدبر بۀه نقاشۀی ردۀای  بخش در پۀ آنکهحال شود.دیده نمیو اثری از بهشت و بهشتیان  شوندعذاب می

ای  بهشت  پرده جدا هرده است. هایبخش بندی از سایربا قابتصویر،  راست سمت باالی بخش در اطهار)ع   ا م با حضور بهشت را صحن 
نیۀز  اروپۀایی سۀبکبهشت، هاخی بۀه باغ هه در انتهای یر شدهآن تصو باغ و حوضی در میان متیدد و در داخل هایای آراسته از پرترهبا دروازه

  . ۱۰ است )تصویر شده نقاشی

 دوزخ. ۳ف۲ف۵
  عۀدالت، فرشۀت پوشۀان، تۀرازویهف  صۀرا،، صۀ  چون پل عناصری ،دشبقیه مشاهده  دیواری نقاشی گونه هه در تصاویر مربو، به همان

همۀی  هۀه  اسۀتغاشۀیه  مۀار شدنشۀان توسۀط بۀدهاران در دوزخ و بلییۀده عذاب همگی بیانگر ...و اشیهغ دوزخ، شیطان، مار عدالت، مأمور
 همانۀا اثرگۀذاری ،محشۀر روز بخۀش از ایۀ  از نشۀان دادن اننقاشۀ هدفواق   شود. دردیگری نیز در اثر مدبر دیده می شکل و فرم صحنه به

گاه باشتا هبوده بیننده  و جان بیشتر بر روو  د. نمانحسابرسی و سنجش باقی نمی، بیهاآن ای از اعمالد هه ذرهنمواره آ
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  نگارندگان) محشر اثر مدبر روز ۀلیچا و پرد  محشر در بقی روز دیوارینقاشیبصری در عناصر  : تطبی ۱ ایمقایسه جدول

 
 مضمون

 مشابه
 مشخصا  رتصویر پرده اثر مدب بقعه دیوارینقاشی تصویر

 پوشانهف  ۱
 

 
 

 برای شدهبرهنه زندهمردگانی برهنه یا نیمه حرهت دیواری:نقاشی
 .پل صرا،راست و عبور از  حسابرسی از سمت

پوش از هف  یهاعظیمی از پیکره خیل ورود مدبر: محمد ۀپرد
 راست. سمتچپ و حرهت به سمت

 

 مار غاشیه ۲

  

چندسر یا  غاشیه همان موجود اژدهاوش مار ،در هر دو اثر
 بلید.آخر دوزخ هه گنهکاران را می  سر در طبقهفت

۳ 
  فرشت

 عدالت

 
 

هودهانۀه و ابتۀدایی در  هاینقاشی ای هماننددیواری: چهرهنقاشی
 تۀرازوی همۀراهبۀال بۀه سۀر بۀا دو پوششی هاماًل سفیدرنگ، تاج بۀر

   .الهی عدل
سۀر، بۀا دو بۀال و  بۀر جزنان، تا ای شبیه بهچهره محمد مدبر: ۀپرد

ساسۀۀانی،   برجسۀۀت نقۀۀوش هۀۀایپیکره پوشۀۀش پوششۀۀی هماننۀۀد
 سویش.  گناه و ثواب در دو  فرشت همراهبه

 عۀدالت، شۀیطان دیۀده   در هر دو تصویر، هنار فرشت
سۀمت یکۀی از دسۀتش بۀه هۀردن شود هه با درازمی
 توازن را دارد. زدن مه ترازو قصد بر هایهفه

 ترازو ۴

  

 دست ها و بهانسان لااعم عدالت و سنجش در هر دو اثر برای
 شود.عدالت انجام می  فرشت

 تاج ۵

 
 

ایشان بر ای  جهان و  مینوی سلطنت در هر دو تصویر بیانگر
 بودنشان از سوی مردم و نیز برگزیده نظارت بر اعمال و هردار

 .د استخداون

۶ 
 انمأمور 

 دوزخ

  

 ت  و گرزی در دست. ای برتنهبا پوستی تیره و نیم دیواری:نقاشی
ای بۀۀا سۀۀبز و قهۀۀوه رنۀۀگ بۀۀههۀۀا آن هایبۀۀدن مۀۀدبر: محمۀۀدۀ پۀۀرد

هوچۀۀک و  عقۀۀابی، دو شۀۀاخ سۀۀر انسۀۀان، بینۀۀی سۀۀرهایی شۀۀبیه بۀۀه
 .خفاش یا عقاب هایبال

 ه دوزخ و عۀذابگنهکاران ب : فرستادنمشترک وجه 
 ها.آن
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دیواری مطالی  تطبیقی نقاشی
روز محشر در بقی  لیچا گیالن 

اثر محمد « روز محشر»و پردۀ 
 ۱۶ۀ ۱، مدبر

  نگارندگان)محشر اثر مدبر  روز ۀلیچا و پرد  محشر در بقی روز دیوارینقاشیتجسمی در  عناصر : تطبی ۲ ایمقایسه جدول

 
 مضمون
 مشابه

 دیوارینقاشی تصویر
 بقعه

 مشخصا  تصویر پرده اثر مدبر

 رنگ و نور ۱

 
 

قرمۀز،  هۀایو یکدسۀت بۀا رنگآمیزی تخۀت رنۀگ دیواری:نقاشی
غاشۀیه و  مأمور دوزخ، مار بدن رنگ اخرایی برای قرمز خصوصبه

نقاشۀی  موضۀوعه حۀزن و انۀدو شیطان هه بیۀانگر همچنی  لباس
 تیره و سفید. هایبوده و نیز رنگ

تیره، قرمۀز و  ای، اهر، سبزقهوه هایرنگ انواع مدبر: محمدۀ پرد
 افراد. یژگیو سفید بنا به
  نۀور مشۀخص و تنهۀا تفۀاوت در  هر دو اثر فاقد منبۀ

 مۀۀدبر بۀۀرخالف ۀروشۀۀ  در پۀۀردپۀۀردازی و سایهحجم
 دیواری است.نقاشی

  بهشت ۲

 

 دیواری.بهشت در نقاشی تصویر نبودن
تصۀۀویر، بۀۀا  راسۀۀت سۀۀمت بۀۀاالی در بخۀۀش مۀۀدبر: محمۀۀد ۀپۀۀرد
ای اسۀت. بۀا دروازه ا شۀدهپۀرده جۀد هۀایبخش بندی از سۀایرقاب

، باغ باغ و حوضی هه در انتهای متیدد و دارای هایآراسته از پرتره
 است. شده نقاشی اروپایی سبکهاخی به

 دوزخ ۳

  

عۀۀدالت،  پوشۀۀان، تۀۀرازویهف  صۀۀرا،، صۀۀ  دیواری: پۀۀلنقاشۀۀی
اشۀیه و غ مۀار سۀمتدوزخ به مۀأمور دسۀت حرهۀت عدالت،  فرشت

 .غاشیه زخ، شیطان، ماردو 
 چۀپ بۀر بۀاالی نکیۀر و منکۀر در سۀمت حضۀور محمد مدبر: ۀپرد

 جلۀۀو، شۀۀیطان در هنۀۀار تۀۀرازوی دوزخۀۀی در ردیۀۀ  جسۀۀد، مۀۀأموران
 گنهکاران. بلییدن عدالت، مار غاشیه در حال

 
 نِیجه. ۶

تصۀویری توسۀط هنرمنۀد  بیۀان هایمشابه و متفاوتی را در شۀیوه امی مض مدبر، وجودمحمد محشر اثر  روز ۀبقیه و پرد دیوارینقاشی  مطالی
گاهیواق  می در .دهدنشان می  آمۀال و عالیۀ و  ،مشترک هایویژگی بروز سبب ،مذهبی و اعتقادات قرآنی هنرمند از تیالیم توان گفت هه آ

 در هۀر دو اسۀت. شۀدهها هایی بی  آنایجاد تفاوت هنرمند، باعث  زمان مسلط در هاینگرش و همچنی  نوع یاقیلم ی،فرهنگ تأثیراتملی، 
دیده وضوو به تصویری بیان اند، سادگی و صراحتوجود آمده به عوام  و متناسب با سلیق درباری هنری ذا ق  اثر هه بسیار دور از جو و فضای

 هنۀر هۀایتۀوان یکۀی از ویژگیبیۀان را می اثۀر دسۀت یافۀت و ایۀ  صۀراحت مینۀای تۀوان بۀهسهولت میدیواری، بهویژه در نقاشیبه شود می
 تجربۀی، فۀ  خۀود و از طریۀ  ایمان و عالقۀ  و بنا به اصناف برخاسته آثار، از میان گونهای  واق  نقاش درد. شمار آور  غیردرباری و عامیانه به

 .استخته روغنی را آمو نگاری با رنگدیواری و پردهنقاشی
بصۀری یۀا  هایمحشر، عۀالوه بۀر شۀباهت روز مشترک محمد مدبر با موضوع ۀپرد لیچا و  بقی دیوارینقاشی بی  تطبیقی بررسی در روند

روز محشر   افراد حاضر در صحن تمامی از جمله:  است خود شده خاص هایاثری با ویژگی بروز اند هه سببهایی نیز داشتهتجسمی، تفاوت
هۀرد هۀه ممکۀ  بۀود   مینصب آن را میی   پرده، محل موضوع   زیرادیواری نقاشی ند برخالفهست مناسبی شپوپوشش و ت  دارای ،مدبر اثر

دیواری، نقاشۀی هۀا هماننۀدایۀ  پرده ، لۀذاشۀدندخته می. آوی.ها و.ها، زورخانهعزاداری، دهان هایها، در محلخانهها عالوه بر قهوهای  پرده
خوان، مۀداو و نقۀال، تیزیۀه پرده، ای  موضۀوعات را مطۀاب  بۀا شۀرحی هۀه از زبۀانِ   اینکه نقاش دلیلدیگر به ثابتی نداشتند. از سوی مکان
 حضۀرت، پیۀامبر)ص حضۀور همچنۀی  هشۀید. تصۀویر می هوچه و بازار وجود داشت، به مردم گونه هه در ذه  شنید و همانخوان میروضه

 رسۀمی و مناسۀب پوشۀیدگی مۀدبر، از دالیۀل محشۀر روز ۀدر پۀرد ایشان بیت اهلهربال و  امامان و شهدای علی)ع  و سایر فاطمه)س ، امام
  سۀلیق بنا بۀهشده،  مذهبی هه در آن محل دف  میماری یا شخصیت نوع گرفت  نظر در بقیه، نقاش بدون دیواری اما در نقاشی. ستهاپیکره



 

 

 ۶، پیاپی ۱ شمارهسال چهارم، 

 ۱۰۱۱ستان بهار و تاب

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

 ۶، پیاپی ۱ سال چهارم، شماره

 ۱۰۱۱ستان بهار و تاب

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
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 بهبۀود مینۀایی، بۀرای وه بر بارها عالنقاشی در واق  ای  نوع .است هردها نقاشی میبن دیوارها را از داخل و خارج خود و هاماًل آزادانه، گرداگرد
  اند.شدهمینیز قیه ب اری، نذربیم

بیۀان و و سۀادگی  صۀراحتبۀرای ای، خانۀهقهوه نقاشۀی شۀیوۀ شر، مطۀاب مح روز ۀدر پرد ،دو تصویر ای  بی  متمایز هایویژگیدیگر از 
 شۀکلدیۀواری بۀه ای  صراحت و سۀادگی در نقاشۀی هه .است شده تصویرشان نوشته اشخاص در هنار نام ،هرچه بیشتر بر مخاطباثرگذاری 

 و عۀدم ابتۀدایی در نقۀوش و اشۀکال همچۀون هنۀر بنۀدیی و ترهیبطرو، طراحپیش دیوار بدون موضوع بر روی مستقیم گری، اجرایبداهه
و  پۀردازیروشۀ  و حجمسایه رعایۀت تخۀت و یکدسۀت بۀدون صورتتند و خالص به هایها و نیز استفاده از رنگپیکره طبییی آناتومی رعایت

 بۀرایمۀذهبی، بهتۀری  فضۀا و بسۀتر  هایمتبرهه و پرده بیان هرد هه بقاعتوان هلی می طوربه شود.به بیننده القا می دوبیدی صورتهاماًل به
میۀاد و آخۀرت و  رۀبسۀیار دربۀا آیۀات و روایۀات ، وجۀودانمسۀلمان هریم در زندگی قرآن واق ، حضور دراست.  آثاری تأثیرگذار بر عوام بوده خل 

 مۀورد هایتروایها و داستان هه هدفشان، مصور ساخت  تاس قرآنی شده روایات هردن تصویر هنرمندان به رجوع موجباعمال،  حسابرسی
ای از دریابنۀد هۀه ذرهنیۀز جهانی و پۀس از آن و  ای  خود در زندگی بیننده و تیم  در اعمال و احوال بر روو و جان مردم، اثرگذاری  عام پسند

 ماند.حسابرسی باقی نمیانسان، بی اعمال
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