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چکیده
آثار هنری با موضوعات دینی ،همواره اشاعهدهندۀ اعتقادات مذهبی و عالقۀ شۀیییان بۀه اسۀالم و روایۀات قرآنۀی اسۀت از جملۀه مضۀامی
اخروی و میاد .روایاتی از روز قیامت ،زنده شدن مردگان و حسابرسی به اعمال آنهۀا در روز محشۀر ،از جملۀه موضۀوعاتی اسۀت هۀه در قۀرآن
هریم ،بسیار به آن توجه شده است .در ای بی  ،دیوارنگارههای بقاع و پردهنگاریهای مذهبی ،مهمتری بسۀتر بۀرای بازنمۀایی تصۀویری ایۀ
مضامی هستند .در ای پژوهش تالش شده تا براساس رویکرد تطبیقی ابیاد گوناگون ای آثار بررسی شود تا اشتراهات و تفاوتهۀای نقاشۀی
دیواری بقیه و پردۀ روز محشر محمد مدبر مشخص گردد .هدف ،عالوه بر تأثیرگۀذاری مضۀامی دینۀی بۀر روو و جۀان آدمۀی ،بیۀانگر نقۀش و
حضور پررنگ قرآن هریم در زندگی مسلمانان است تا با دیدن تصۀاویری بۀا مضۀمون اخۀروی ،دریابنۀد هۀه اعمالشۀان بۀدون حسابرسۀی بۀاقی
نمیماند .یافتههای حاصل ،به روش توصیفیتحلیل محتوا انجام شدهاند و بیان میهنند عالوه بر تمایزات ،تشابهات تصویری و تجسمی نیۀز
ً
بی ای دو اثر وجود دارد هه صرفا بهدلیل موضوع مشترک روز محشر نبوده ،بلکه توجه به مضامی قرآنی و روایاتی هه مورد پسند عام مردم و
در راستای اعتقادات شییی آنان بوده هه با صراحت و سادگی در بیان مفهوم مینوی روز محشر ،ای گونه تصویرپردازیها را موجب شده است.
کلیدواژهها:
روز محشر ،نقاشیدیواری ،پردۀ نقاشی ،محمد مدبر ،بقی لیچا.
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 .۱مقدمه
موضوع داوری اخروی (روز محشر  ،همواره یکی از مضامی مورد توجه مسلمانان است .اینکه سرنوشت انسان چۀه خواهۀد شۀد و چگونۀه اعمۀال
نیک و بد او مورد سنجش قرار خواهد گرفت ،همواره در آموزههای اسالمی بهویژه آیات قۀرآن هۀریم ،بۀیش از دیگۀر موضۀوعات مۀورد توجۀه بۀوده
است .در ای روز ،اعمال انجامشدۀ آدمیان در زندگی دنیوی آنها سنجش و داوری میشود و بهتناسب اعمال نیۀک و بۀد ،چهرههۀا و حالتهۀایی
ْ
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وب ل َدی ال َح َن ِاج ِر ک ِاظ ِمی َن َما ِللظ ِال ِمی َن ِم ْن َح ِمی ٍم َوَل شف ِ ی ٍع ی َطفا ُ آنۀان را بۀه روز نزدیۀک
بهعنوان نماد اعمال ظاهر میشودَ « .وأن ِذ ْره ْم ی ْو َم آاْل ِزفَة ِِ ِإ ِذ القل
هشدار بده روزی هه از [شدت وحشت] قلبها خشم خود را فروخورده ،به گلوگاهها میرسۀند .سۀتمکاران هۀیو خویشۀاوندی و شۀفییی نخواهنۀد
َ
َْ
َ َّ
ََّ ُ َ َ ُ َ ْ
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السفماوا ِ َو
اع ِِ أیان مرساها قل ِإنما ِعلمهفا ِعنفد ر ِبفی َل یج ِلیهفا ِلوق ِِهفا ِإَل هفو ثقل ِ
داشت هه فریادرسشان باشد» (غافر« . ۱۱ :یسئلونک ع ِن َّ
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ون دربارۀ قیامت از تو میپرسند هه در چه وقۀت واقۀ
اس َل یعلم
اْلر ِض َل تأتیکم ِإَل بَةغآتَِ یسئلونک کأنک ح ِ ی عنها قل ِإنما ِعلمها ِعندالل ِه و لکن أکثر الن ِ
میشود؟ بگو :واقیهای بس عظیم در آسمانها و زمی است و فقط پروردگار میداند و جز او هسی وقتش را نمیدانۀد و بۀهطۀور ناگهۀان مۀیآیۀد»
(اعراف« . ۱۱۱ :در ای زمان ،ملکوت خداوند برقرار خواهد شد و جنگ ،میان خدا و شیطان رخ میدهد و به پیروزی خداونۀد منجۀر میشۀود .در
ای حال است هه نیکان به ملکوت آسمانی خواهند پیوست و بدان به درهات جهنم» (پازوهی . ۱۱۰ ،۱۹۳۱
با وجود تأهید و توجه بسیار قرآن و روایات اسالمی به موضوع میاد و روز محشر ،در زمین هنری و نقاشی ،بهنۀدرت بۀه ایۀ موضۀوع پرداختۀه
شده است .مطالیات بهعملآمده نشان میدهد هه هنر اسالمی بهواسط نوع نگرش ،از ترسیم مضامی اخروی پرهیز هرده اسۀت ،لۀیک در دورۀ
قاجار بهشکل مستقل ،شاهد ترسیم ایۀ مضۀامی در ابیۀاد بۀزر هسۀتیم (رحمۀانی ،محمۀودی ،و حاجمحمدحسۀینی  ۱۱۹ ،۱۹۳۶و بۀارزتری
جلوههای آن را در ای عصر میتوان دید .در واق ای مضامی  ،زمانی در میان عام مردم جای پیدا هۀرد هۀه تیزیۀه بۀه اجۀرا درآمۀد (شۀاد قزوینۀی
 ۱۱ ،۱۹۱۳و بدی ترتیب ارتباطی میان ای موضوعات مذهبی و تیزیه ایجاد شۀد .از جملۀه مهمتۀری نقاشۀیها بۀا مضۀمون اخۀروی ،پۀردۀ «روز
محشر» اثر محمد مدبر ،نقاش برجست مکتب قهوهخانهای است همچنی میتوان به نقاشی دیواری روز محشر بۀر روی یکۀی از دیوارهۀای بقیۀ
لیچا در گیالن اثر نقاش ،مشهدی آقاجان الهیجۀانی ،متیلۀ بۀه دورۀ قاجۀار اشۀاره هۀرد .در هۀر دو اثۀر ،داوری ،روز محشۀر و احۀوال بهشۀتیان و
دوزخیان را در ابیاد بزر  ،یکی بر روی پرده برای نصب در مکانی متناسب با موضوع و دیگری ،نقاشی بر روی سۀط یکۀی از دیوارهۀای بقیۀه ،بۀه
نمایش گذاشتهاند.
بنابرای  ،در بررسی ای آثار ،پرسش زیر مطرو میشود:
اشتراهات و تفاوتهای عناصر بصری و ساختاری در نقاشی دیواری بقیه و پردۀ محمد مدبر چیست؟
در ای پژوهش ،هه با رویکرد تطبیقی به روش توصیفیتحلیل محتوا و گردآوری اطالعات بر مبنای هتابخانهای انجام شۀده ،نقاشۀی دیۀواری
بقی لیچا و پردۀ نقاشی محمد مدبر هه از لحاظ موضوع مشترکاند ،بهلحاظ ساختاری و بصری بررسی گردیده است .با توجه به برخورداری ای دو
اثر از یک مضمون واحد ،شناخت و بررسی تطبیقی عناصر در نقاشیدیواری و پردۀ روز محشر ،از اهداف اصلی پژوهش به شمار میآید.

۱ف .۱پیشینۀ پژوهش
دربارۀ روز محشر ،نقاشی دیواری بقی لیچا و پردۀ نقاشی محمد مدبر مطالیاتی انجام شده است هه در ای راستا میتوان بۀه هتۀب و مقۀاالتی

اشاره هرد از جمله« :تصویرپردازی هنری در سورۀ قیامت» (رفییی و جدیدی  ، ۱۹۳۹چهل مجلس (دیوارنگارههاا زیارتگاههاا گاالن)
(عیسیزاده « ، ۱۹۳۲ظهور و انیکاس اعمال در قیامت» (حسینی « ، ۱۹۱۳نقاشیهای دیواری بقیههای گۀیالن» (محمۀودینژاد ، ۱۹۱۱
نقاشیها بقاع متبرکه در ایرا) (میرزاییمهر « ، ۱۹۱۶شباهت رستاخالز مهد (ع با رستاخالز آخرت» (الهینژاد . ۱۹۱۱
در خصوص نقاشیدیواری بقاع و پردۀ محمد مدبر نیز میتوان به مقاالتی اشاره هرد از جمله« :بررسی ترسیمات پیکرنما مضامی اخۀروی در
هنر اسالمی ایران» (رحمانی ،محمودی ،و حاجمحمدحسینی« ، ۱۹۳۶ ،بررسی دالیل بازتولید نقاشۀیدیواریهای بقۀاع نقشۀی منطقۀه گۀیالن»
(اخویان « ، ۱۹۳۶بررسی مضمونی و زیباشناسی نقاشۀیهای مۀذهبی عامیانۀه در بقیۀ لیچۀا از گۀیالن» (شۀاد قزوینۀی « ، ۱۹۱۳بقۀاع متبرهۀه»
(شایستهفر « ، ۱۹۱۱مقایس ساختاری پردۀ روز محشر اثر محمد مدبر و فرسک داوری واپسی اثر میکل آنژ» (چاواری . ۱۹۱۱
بنابرای با بررسی هتب و مقاالت نامبرده مشخص شد هه تاهنون هیو پژوهشی در راستای مقایس تطبیقی صحن قیامت و روز محشر در
نقاشیدیواری بقی لیچا گیالن و پردۀ نقاشی اثر محمد مدبر صورت نگرفته است.

مطالی تطبیقی نقاشیدیواری
روز محشر در بقی لیچا گیالن
و پردۀ «روز محشر» اثر محمد
مدبر ۱ ،ۀ۱۶

6

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱

7

 .۲روز محشر
بر اساس روایت قرآن هریم ،سه روز ویژه بهعنوان «ایام الله» یینی روزهایی هه به خۀدا نسۀبت داده میشۀود ،وجۀود دارد هۀه عبارتانۀد از :روز
قیامت مهدی(ع ۀقیامت صغریۀ ،روز رجیت و روز قیامت یا محشر ۀقیامت هبریۀ .روز قیامت ،در آخرت هۀه دورۀ پۀس از ایۀ جهۀان مۀادی
است ،برپا میگردد .مسلمانان ،آخرالزمان و آخرت را از یکدیگر متمایز دانسته و رخدادهای آخرالزمان را از نشانههای قیامت به شمار آوردهاند
(باغبانی آرانی . ۱۱ ،۱۹۳۶
هلم محشر در لغت ،جای گردآمدن مردم و روز رستاخیز (عمید  ۳۲۱ ،۱۹۱۳مینی شده اسۀت هۀه همۀواره در متۀون دینۀی بۀه نامهۀای
داوری عظیم ،واپسی داوری ،داوری اخروی ،روز قیامت ،قیامت هبری ،حسابرسی ،یوم الحساب ،یوم البیث ،یوم التغاب  ،یوم التنۀادی ،یۀوم
الدی  ،یوم القرار ،یوم الموعود و یوم المنشور (همان۱۱۱۱ :ۀ ۱۱۱۱ذهر شده است .ای روز و سنجش اعمۀال هۀه جۀز مفۀاهیم بنیۀادی در
دی اسالم به شمار میآید ،دومی اصل مهم اعتقادی یینی ایمان به میاد و روز رستاخیز است هه در قۀرآن هۀریم ،بۀا هلمۀ «میۀزان» همۀراه
َ َ ُ
بوده و بیانگر ای مطلب است هه رسیدگی به حساب خالی در دادگاه الهۀی و سۀنجش اعمۀال در تۀرازوی عۀدالت صۀورت میگیۀردَ « .ونضفع
ََ
ََ ُْ َ َْ
ْ
ْ
ْ
َْ َ
َ
َ
ََ
َ
ال َم َو ِازی َن ال ِق ْس َط ِلی ْو ِم ال ِقیا َم ِِ اال تظل ُم ن ٌس شی ًئا َو ِإ ْن ک َان ِمثقال َحبَّة ِ ِم ْفن َ ْفر َد ٍل أتی َنفا ِب َهفا َوک فی ِب َنفا َح ِاس ِفبی َن و ترازوهۀای عۀدالت را در روز قیامۀت
مینهیم و به هیوهس ستمی نمیشود و اگر (اعمال خوب یا بد هموزن دان خردلی باشد ،آن را برای وزن هردن میآوریم و هافی اسۀت هۀه
ما حسابگر باشیم» (انبیا . ۰۱ :لذا قرآن هریم برای برپایی ای روز ،نشانههایی را بیان میهند هه مهمتری آنها عبارتاند از:
َ
َ ََّ َ
ْ
ْ
ُ
ََ َ ْ ْ
َ
 .۱اجرای عدالت و رسیدگی به حساب خالی در دادگاه الهی« :ث ََّم ُر َُّدوا ِإلی الل ِه َم ْوَل ُه ُم ال َح َّ ِق أَل ل ُفه ال ُحک ُفم َو ُه َفو أ ْس َفر ُ ال َح ِاس ِفبین سۀسس
همه بهسوی خداوند ،سرپرست و موالی بحقشۀان بازگردانۀده میشۀوند .آگۀاه باشۀید هۀه حکۀم و داوری مخصۀوص اوسۀت و او ،سۀری تری
حسابرسان است» (انیام. ۶۲ :
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ور اص ِعق مفن ِافی السفماوا ِ ومفن ِافی
َ  .۲نفخ صور و زنده شدن ُانسانها برای داوری و بهرهمندی از جزا و پاداش الهی« :ون ِ خ ِای الص ِ
ْ
ََّ
ََّ ُ ُ ُ َ
َ
ْ
َ َ ُ
ٌ ُْ ُ َ
ون و در صور ۲دمیده میشود ،پس هرهه در آسمانها و زمۀی اسۀت میمیۀرد ،مگۀر
اْل ْر ِض ِإَل َم ْن ش َاء الله ث ََّم ن ِ خ ِای ِه أَ َری ا ِإذا ه ْم ِقیام ینظر
هسی را هه خدا بخواهد ،آنگاه بار دیگر در صور دمیده میشود ،ناگاه هم آنان بر پای ایستاده ،مات و مبهوت به هر سو مینگرند هه سرانجام
هارشان چه خواهد شد» (زمر. ۶۱ :
َ
ُ
ُ
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ُ
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َ
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ِ
ِم آس ِف َرِةٌِ،
 .۹برمال شدن باط ها در روز داوری« :و ِإذا الصحف ن ِشر و هنگامی هه نامههای اعمال را بگشایند» (تکویرُ « . ۱۱ :و ُجوهٌِی آوَمئذ ُ
َ ِ
ِعَِی َهةةاِبَبَ ة َةرِةٌِ،تَِة آرَه ُق َهةةاََِةتَ ة َةرِةٌِ،أُوِلَئِة َِِ ُه ة ُِِالآ َة َفة َةرِةُِالآ َف َجة َةرِةُ در آن روز چهرههۀۀایی درخشۀۀان و نۀۀورانی اسۀۀت ،خنۀۀدان و
ِم آستَآب ِرة َةرِةٌَ ِ،وُو ُجةةوهٌِی آوَمئِةةذ َ
ضةةاح َة ٌ ُ
خوشحال ،و در آن روز چهره هایی است هه بر آنان غبار نشسته ،و سیاهی و تاریکی آنان را فرا گرفته است ،آنان همه هافران بدهارند» (عبس:
۹۱ۀ. ۰۲
َ ْ َ ُ َ
ََّ ُ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ ُ
ْ
 .۰رحمت و عذاب الهی« :الله یحکم بینکم یوم ال ِقیا َم ِ ِایما کنِم ِای ِه تخِ ِل ون خدا در روز قیامۀت دربۀارۀ آنچۀه بۀا یکۀدیگر در آن اخۀتالف
میهردید ،داوری خواهد هرد [تا مؤمنان با ورود به بهشت و ستیزهجویان با ورود به جهنم از هم مشخص و جدا شوند] (حج. ۶۳ :
بنابرای با توجه به آیات فوق و همچنی آیات و روایات بسیار دیگر در ای زمینه ،درمییابیم هه حیات و زندگی ایۀ جهۀان پایۀانی دارد و روزی
فرامیرسد هه مر به سراغ همگان خواهد آمد و اجرای عدالت و تحق آن هۀه از مهمتۀری رویۀدادهای روز قیامۀت ۀۀروز محشر ۀ اسۀت ،بۀه امۀر
خداوند توسط فرشتگانی هه مأمور شدهاند تا اعمال آدمیان را با ترازوی عدالت بسنجند صورت میگیرد .البتۀه در ایۀ روز ،عۀالوه بۀر مردگۀانی هۀه
برای حسابرسی زنده شدهاند ،هسانی همچون حضرت محمد(ص و اهل بیت ایشان نیز حضور دارند هه بهاعتبار آبرومندی و موقییت خاصی هۀه
در پیشگاه حضرت ح دارند ،برای شفاعت صالحان قیام میهنند و خداوند نیز شفاعت آنان را میپذیرد (نوری . ۱۶ ،۱۹۶۳
 .۳بقعۀ لیچا در گیالن
بقی آقا سید محمد یمنی ب امام موسیالکاظم(ع  ،میروف به بقی لیچا ،در روستای لیچا واق در  ۹هیلۀومتری شۀمال شۀرقی شۀهر لشتنشۀا در
استان گیالن قرار دارد .ای بقیه متیل به دورۀ قاجار است و از جمله بقاع گیالن بۀوده هۀه بۀر دیوارهۀای داخلۀی و خۀارجی و نیۀز سۀتونهای آن،
نقاشیهایی با مضامی مذهبی هشیده شده است البته بهدلیل مرمت بنا و نیز بهسبب رطوبت ،تا همر دیوار بقیه را با سنگ پوشاندهاند و به همۀی

علۀۀت ،بخشۀۀی از نقاشۀۀیدیواری ایۀۀوان و سۀۀتونهای آن از بۀۀی رفتۀۀه اسۀۀت .اهثۀۀر صۀۀحنههای
نقاشیشده بر دیوارهای بقیه ،نقاشیهایی با مضامی مذهبی همچون میراج پیامبر(ص  ،واقیۀ
هربال و مضامی مرتبط با آن است هۀه احتۀرام و ارادت مۀردم منطقۀه بۀه اهۀل بیۀت(ع را نشۀان
میدهد .در بی نقاشیهای دیواری ،بر دیوار خارجی پشت بقیه ،تصاویری مشۀاهده میشۀود هۀه
پل صۀرا ،،روز محشۀر و قیامۀت (تصۀاویر  ۱و  ۲نقاشۀی شۀده اسۀت .دربۀارۀ نقۀاش آن ،اگرچۀه
نوشۀۀت نۀۀام هنرمنۀۀد و تۀۀاریخ در نقاشۀۀیهای بقۀۀاع ،چنۀۀدان مرسۀۀوم نبۀۀود ،خوشۀۀبختانه هنرمنۀۀد
نقاشیهای ای بقیه ،نام خود را بر هتیبهای باالی سردر ورودی حۀرم در هنۀار یکۀی از نقاشۀیها
آورده اسۀۀت« :مشۀۀهدی آقاجۀۀان ،ولۀۀد مرحۀۀوم اسۀۀتاد غالمحسۀۀی نقۀۀاش الهیجۀۀانی بۀۀه سۀۀال تصویر  :۱نقاشیدیواری ،دیوار خارجی پشت بقی لیچا،
۱۹۰۰ق» (شاد قزوینی  . ۱۶ ،۱۹۱۳مشهدی آقاجان از شاخصتری نقاشان دیواری بوده اسۀت
گیالن ،نقاش :مشهدی آقاجان الهیجانی،
۱۹۰۰ق۱۹۱۰/ش
هه ای هنر را از پدر خود ،غالمحسی آموخته است .او پیوسته ،نام خود را همراه نۀام پۀدرش ،در
نقاشیهایش ذهر میهرد و پدر را استاد خود خطاب مینمود (شایستهفر . ۲۱ ،۱۹۱۱
 .۴محمد مدبر
محمد مدبر ،نقاش ایرانی (۱۲۶۳ۀ۱۹۰۱ش از اسۀتادان
و بنیانگۀۀۀذاران برجسۀۀۀت مکتۀۀۀب نقاشۀۀۀی بۀۀۀهشۀۀۀیوۀ
ً
قهوهخانهای بۀود هۀه عمومۀا بۀه موضۀوعات مۀذهبی در
آثۀۀارش مۀۀیپرداخۀۀت .وی از جملۀۀه هنرمنۀۀدانی بۀۀود هۀۀه
نقاشۀی قهوهخانۀۀهای را بۀه اوج شۀۀکوفایی رسۀاند (پاهبۀۀاز
 . ۲۱۲ ،۱۹۱۰وی آثۀۀۀۀار مۀۀۀۀذهبی متیۀۀۀۀددی مطۀۀۀۀاب
تصویر  :۲پل صرا ،و روز محشر ،بخشی از نقاشیدیواری بقی لیچا (عیسیزاده ۰۱ ،۱۹۳۲
موضوعهای اصلی نقاشی قهوهخانهای همچۀون وقۀای
هربال و قصص قرآنی (همان ۲۱۱ ،بر روی پرده به اجرا درآورده است هۀه مهمتۀری آنهۀا عبارتانۀد از :پۀردۀ «روز محشۀر» بۀه تۀاریخ ۱۹۱۱ش
(تصویر  ۹هه روایتی است از روز قیامت و زنده شدن مردگان و حسابرسی به اعمال انسانهای نیک و بد و دیگری ،مصیبت هربال و وقای مربۀو،
به آن هه در سۀال ۱۹۲۱ش تصۀویر شۀده اسۀت (چۀاواری  . ۱۶۱ ،۱۹۱۱در واقۀ نقۀاش ،ایۀ مضۀامی را مطۀاب بۀا شۀرحی هۀه از زبۀان نقۀال،
تیزیهخوان ،مداو و روضهخوان میشنید و همان گونه هه در ذه مردم هوچه و بۀازار وجۀود میداشۀت ،بۀه تصۀویر هشۀیده اسۀت (پاهبۀاز ،۱۹۱۰
. ۲۱۱

تصویر  :۹پردۀ روز محشر ،محمد مدبر ،رنگ روغ ۱۹۱۱ ،ش (محمدزاده ۱۱۹ ،۱۹۳۱

مطالی تطبیقی نقاشیدیواری
روز محشر در بقی لیچا گیالن
و پردۀ «روز محشر» اثر محمد
مدبر ۱ ،ۀ۱۶
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 .۵بررسی تطبیقی عناصر ساَِاری در نقاشیدیواری روز محشر در بقعۀ لیچا و پردۀ روز محشر اثر محمد مدبر
در نقاشیدیواری بقی لیچا و پردۀ نقاشی مدبر هه هر دو حول محور زنۀدگی پۀس از مۀر و قیامۀت ۀروز محشر ۀ بۀه تصۀویر هشۀیده شۀدهاند،
میتوان از لحاظ بصری و تجسمی و بهطور هلی از لحاظ ساختاری ،مورد بررسی و سنجش قرار داد تا بتوان به ویژگیهای مشترک و متمایز و
در نهایت روابط و تأثیر و تأثرهای بی آنها دست پیدا هرد .از جمله عناصر مشترک بی آنها عبارت است از:
۵ف .۱عناصر بصری
۵ف۱ف .۱حاضرین در صحنۀ روز محشر

در نقاشی دیواری بقیه ،فقط انسانهایی هه برای حسابرسی اعمالشان زنده شدهاند ،در هنار فرشت عدالت به تصویر درآمدهاند آنهۀا بۀا در دسۀت
داشت نام اعمال خود از سمت راست تصویر وارد شده و پس از عبور از پل صرا ،،در میان نقاشی دیواری ،نامۀ اعمالشۀان توسۀط تۀرازوی عۀدل
الهی مورد سنجش و داوری قرار میگیرد تا مشخص گردد چه هسانی به بهشت و چه هسانی به دوزخ رهسسار میشوند .درحالیهه در پۀردۀ مۀدبر،
برخالف نقاشی بقیه ،با خیل عظیمی از پیکرهها روبهرو هستیم هه از سمت چپ وارد قاب تصویر شده و بهسمت راست ،آنجایی هه بهشۀت و دوزخ
در دو مرتب باال و پایی قرار گرفتهاند ،حرهت میهنند و در مسیر حرهت افراد در میان پرده ،جۀایی هۀه تۀرازوی عۀدالت قۀرار دارد ،مۀورد قضۀاوت و
داوری اعمال خود قرار میگیرند (تصاویر  ۲ ،۱و  . ۹همچنی در پردۀ روز محشر ،مدبر ،نام هر دسۀته از افۀراد حاضۀر در ایۀ صۀحنه را بۀه سۀیاق
نقاشان مکتب قهوهخانهای ،با هدف صراحت بیان و اثرگذاری بیشتر بر مخاطب در هنارشان نوشۀته اسۀت بۀرخالف آنچۀه در نقاشۀیدیواری هۀیو
عنوانی در هنار افراد مشاهده نمیشود.

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱
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تصویر  :۰بخشی از نقاشیدیواری بقی لیچا

تصویر  :۱بخشی از پردۀ نقاشی اثر محمد مدبر

نقاش دیواری بقیه برخالف پردۀ مدبر ،چهره و اندامهای افراد در روز محشر را بدون در نظر گرفت اصول هالبدشناسۀی و آنۀاتومی انسۀان ،بۀر
ً
اساس احساس و جهانبینی ذهنی خویش به گونهای هامال ابتدایی و خامدستانه تصویر هرده است تا مورد پسند سلیق عامۀه باشۀد .در خصۀوص
پوشش پیکرهها ،در نقاشی دیواری ،بهجز فرشت عدالت در مرهز تصویر ،آن عده از مردگان هه برای حسابرسی اعمالشۀان زنۀده شۀدهاند ،برهنۀه یۀا
نیمهبرهنهاند زنان فقط چادری یا هفنی بر سر گذاشته ولی دستهای بیرونآمدۀ آنها از زیر چادر نشان میدهد هه ت پوشی بر ت ندارند (تصۀویر
 ، ۰درحالیهه در پردۀ مدبر ،بهلحاظ اعتقادات مذهبی حاهم بر زمان هنرمند و نیز محل نصب پرده در محلهای عزاداری ،دهانها ،زورخانهها یا
قهوهخانۀۀهها ،تمۀۀام پیکرههۀۀای مقۀۀدس ،پوشۀۀش رسۀۀمی بۀۀر تۀ دارنۀۀد .همچنۀۀی مردگۀۀانی هۀۀه بۀۀرای سۀۀنجش و داوری زنۀۀده شۀۀدهاند بۀۀرخالف
ً
نقاشیدیواری ،هامال با هف سفید پوشیده شدهاند البته فقط تیدادی از گناهکاران در دهان مار غاشیه در سمت راسۀت پۀایی تصۀویر و نگهبانۀان
دوزخی پایی هادر ،نیمتنهای بر ت دارند (تصویر . ۱
۵ف۱ف .۲موجود اژدهاوش (مار غاشیه)

بر اساس منابیی چون بحار االنوار ،در جهنم مراتبی است هه انسانها برحسب شۀدت یۀا ضۀی گناهانشۀان در آن عۀذاب داده میشۀوند .در
آخری طبق جهنم ،طبق هفتم هه محل عذاب بدعتگزاران است (محمدزاده  ، ۱۱۱ ،۱۹۳۱مار غاشۀیه چمبۀره زده و همۀراه بۀا موجۀودات
مخوف دیگری همچون عقرب جراره ،گناهکاران را عذاب میدهد.

بنابرای مطاب متون دینی ،ای موجود اژدهاوش در نقاشیدیواری هه دارای هفۀتسۀر
بوده (البته به دلیل مرمت بنا و رطوبۀت ،بخشهۀایی از نقاشۀی از بۀی رفتۀه (شۀاد قزوینۀی
 ۱۱ ،۱۹۱۳و  ۱۱همان مار غاشیه میباشد هه در حال بلییدن گنهکاران تصویر شده است.
در ای صحنه (تصویر  ۶انسانهایی در دهان مار غاشیه یا همۀان اژدهۀای هفۀتسۀر دیۀده
میشوند هه رنگ پوست بدنشان نسبت به افرادی هه هنوز نام اعمالشۀان سۀنجیده نشۀده،
تیرهتر و چهرههایشان درهمفرورفته و هراسناک است گویی فریادهای آنها از شۀدت تۀرس
و وحشت به گوش میرسد .همچنی در اطراف ای مار غاشۀیه ،مارهۀای باریۀک و هوچۀک
زیادی دیده میشود هه دورتادور گناهکاران را فراگرفته و به نیش زدن آنان مشۀغولاند .ایۀ
صحنه در پردۀ نقاشی محمد مدبر بهگونهای تصویر شده اسۀت هۀه در اولۀی برخۀورد ،توجۀه
مخاطب را به خود جلب میهند( .تصویر  . ۱مار غاشیه با چندی سر هه بخۀش اعظۀم آن در
گوشۀ سۀۀمت راسۀۀت پۀۀایی تصۀۀویر در حۀۀال بلییۀۀدن و عۀۀذاب بۀۀدهاران و گناهکۀۀاران اسۀۀت
همچنی در گوش سمت چپ پایی تصویر ،سری دیگر از ای مۀار یۀا اژدهۀای چندسۀر دیۀده
میشود .البته در اینجا برخالف نقاشیدیواری ،نۀهتنهۀا رنۀگ پوسۀت افۀراد تیۀره نیسۀت بلکۀه
میتوان گفت نگرانی و ترسی در چهرۀ آنها مشاهده نمیشۀود و فقۀط تۀالش آنهۀا را بۀرای
بیرون هشیدن خود از دهان مار نظۀارهگریم .البتۀه وجۀه وحشۀتآور در ایۀ بخۀش از پۀرده را
میتوان به شمایل و دهان باز مار غاشیه نسبت داد.
۵ف۱ف .۳ارشِه

تصویر  :۶بخشی از نقاشی دیواری بقی لیچا

تصویر  :۱بخشی از پردۀ محمد مدبر

ً
در نقاشیدیواری ،فقط یک فرشته و آنهۀم ،فرشۀت عۀدالت تقریبۀا در مرهۀز تصۀویر در هنۀار
ً
دوزخ قرار دارد هه چهرهای همانند نقاشیهای هودهانه و ابتدایی دارد .با پوششی هامال سفیدرنگ ،تاج بر سر بۀا دو بۀال هۀه بۀا تۀرازوی عۀدل
الهی در حال وزن هردن و سنجش اعمال افراد میباشد ،اما در پردۀ روز محشر ،فرشتگان بسیاری مشاهده میشود هه چهرههۀایی شۀبیه بۀه
زنان با لباسهای قجری ،تاو بر سر ،با دو بال شبیه بال قو (چاواری  ۱۱۲ ،۱۹۱۱دارند .همچنی در مقابل دوزخ ،سه فرشته دیۀده میشۀود
هه فرشت میانی ،فرشت عدالت بوده و در اینجا نیز همانند نمون فوق ،تۀرازو در دسۀت دارد و در دو سۀویش ،فرشۀت گنۀاه و ثۀواب قۀرار دارنۀد.
فرشت عدالت در صحن روز محشر اثر مدبر ،پوششی همانند پوشش پیکرههای نقوش برجست ساسانی بر ت دارد (همان. ۱۱۲ ،
نکت جالب توجه در هر دو تصویر ،وجود شیطان در هنار فرشت عدالت میباشد هه در هر دو صحنه ،شیطان با پیکرهای تیره ،نیمهبرهنۀه
یا پوشیده ترسیم شده است .با هاله قیفی هج ،ریش یا سبیل باریک ،دستهای خود را بهسوی یکی از هفههای ترازو بلند هرده اسۀت ،گۀویی
قصد دارد توازن ترازو را بر هم بزند (تصاویر  ۱و . ۳

تصویر  :۱بخشی از نقاشیدیواری

تصویر  :۳بخشی از پردۀ روز محشر

مطالی تطبیقی نقاشیدیواری
روز محشر در بقی لیچا گیالن
و پردۀ «روز محشر» اثر محمد
مدبر ۱ ،ۀ۱۶
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۵ف۱ف .۴ترازو
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« َونض ُع ال َم َو ِازی َن ال ِق ْس َط ِلی ْو ِم ال ِقیا َم ِِ اال تظل ُم ن ٌس شی ًئا َو ِإ ْن ک َان ِمثقال َحبَِّ ِم ْن َ ْر َد ٍل أتی َنا ِب َها َوک فی ِب َنفا َح ِاسف ِبی َن» (انبیۀا

 . ۰۱ :آیۀ فۀوق بیۀانگر
تأهید بر عدالت و سنجش است هه در قرآن هریم ،میادل ای مسلله ،هلم میزان به هار رفته است و هنرمندان ،با نشان دادن فرشت عدالت
هه ترازویی در دست دارد ،ای مفهوم را بهخوبی تصویر هردهاند .در واق در روز محشۀر ،پیۀامبری بۀرای داوری انتخۀاب نشۀده ،بلکۀه داوری و
سنجش اعمال بر عهدۀ فرشت عدالت و سایر فرشتگان خداوند است.
۵ف۱ف .۵تاج

بر اساس تصاویر  ۱و  ،۳فرشتگان همواره با تاجی بر سر تصویر شدهاند و شناخت آنها از افراد دیگر در صحنه ،از طری تاج میسۀر میشۀود.
در واق وجود تاج بر سر آنها ،بهمینی سلطنت مینوی ایشان بر ای جهان و نظارت بر اعمال و هردار مردم و نیۀز برگزیۀده بودنشۀان از سۀوی
خداوند است (اخویان . ۱۱ ،۱۹۳۶

تصویر  :۱۱بخشی از نقاشیدیواری

تصویر  :۱۱بخشی از پردۀ مدبر

۵ف۱ف .۶مأموران دوزَی
دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱

00

مطاب تصویر  ،۱۱مأمور دوزخ با پوستی تیره هه نیمتنهای بر ت و گرزی در دست دارد مشاهده میشود هه با ایستادن در هنار ترازو ،بۀا اشۀارۀ
دست خود بهسمت دوزخ ،گنهکاران را راهنمایی میهند .اما در پردۀ روز محشر مدبر ،مأموران دوزخی در شکل و قیاف خاصی دیده میشوند،
بدنهای آنها به رنگ سبز و قهوهای با سرهایی شبیه به سر انسان ،بینی عقابی ،دو شاخ هوچک و بالهای خفاش یا عقاب ترسیم شۀدهاند
(تصویر  . ۱۱تنها وجه مشترک ای دو صحنه ،وظیفه و نقش مأموران دوزخ در فرستادن گنهکاران به دوزخ و عذاب آنهاست.
شایان ذهر است هه عالوه بر عناصر نامبرده ،عناصر بصری دیگری نیز در پردۀ روز محشر محمۀد مۀدبر وجۀود دارد هۀه در نقاشۀیدیواری
بقیه ،هیو اثری از ای عناصر دیده نمیشود از جمله :حضرت فاطمه(س سوار بر شتر و فرشتگانی بر باالی سر حضرت هه سۀری هودهانۀه
دارند با دو بال و بدون بدن هه ایشان را همراهی میهنند .در جلوی حضرت فاطمه(س  ،شهدای سۀر بریۀده هۀربال و در پۀایی پۀای ایشۀان،
پیامبران الهی برای شفاعت از امت خویش حضور یافتهاند .همچنی فرشتگانی هه سرهای بریدۀ یۀاران امۀام حسۀی (ع را در دسۀت دارنۀد و
پشتسر امام به ص ایستادهاند (تصاویر  ۱۲و  . ۱۹نیز دو موجود با پوست تیره با گرزهایی آتشی در دست ،در سمت چۀپ تصۀویر بۀر بۀاالی
یک جسد قرار گرفتهاند هه بدون شاخ و دارای گوشهای بلند همانند دیوها نقاشی شدهاند گویی همان نکیر و منکر در روز محشرند.

تصویر  :۱۲حضرت فاطمه(س و فرشتگان اطراف ایشان

تصویر  :۱۹فرشتگان پشتسر امام حسی (ع

۵ف .۲عناصر تجسمی
۵ف۲ف .۱رنگ و نور

در ای دو اثر هه همانند نقاشی ایرانی ،پرسسکتیو ندارند ،عنصر رنگ برای نشان دادن ویژگی ظاهری اشۀخاص حاضۀر در روز محشۀر بسۀیار حۀا ز
اهمیت است .همچنی در هیویک از تصاویر فوق ،منب نور مشخصی در صحنه حضور ندارد .در واق نقۀاش دیۀواری بقیۀه بۀدون توجۀه بۀه نۀور،
ً
سایهروش  ،عم نمایی و بدون در نظر گرفت رنگ واقیی و طبییی عناصر و پیکرهها ،هۀامال بۀر اسۀاس زیبۀاییشناسۀی حسۀی خۀود و اسۀتفاده از
رنگهای خالص و درخشان بهصورت تخت و یکدست ،سط دیوار را رنگآمیزی هرده است .نقاش بیشتر از رنگهای قرمۀز ،بۀهخصۀوص قرمۀز
اخرایی برای رنگ بدن مأمور دوزخ ،مار غاشیه و همچنی لباس شیطان هه بیانگر حزن و اندوه موضوع نقاشی بوده و نیز رنگهای تیۀره و سۀفید
ً
استفاده هرده است .البته برای رنگ سفید ،میموال از سفیدی گۀو دیۀوار اسۀتفاده شۀده اسۀت« .نقۀاش ،هرچۀه روسۀتاییتر ،اثۀرش نیۀز شۀوریدهتر،
حسیتر ،ذهنیتر ،ذوقیتر و آزادتر ،بدون قراردادهای ازپیشتیری شده و رعایۀت نمادهۀای رنگۀی( »...میرزاییمهۀر  . ۶۰ ،۱۹۱۱امۀا در پۀردۀ روز
محشر اثر مدبر ،تنوع رنگ بیشتری نسبت به نقاشیدیواری مشاهده میشود انواع رنگهای قهوهای ،اهر ،سبز تیره ،قرمز و سفید ،بنا بۀه ویژگۀی
افراد به هار برده شدهاند و برخالف نقاشیدیواری ،رنگآمیزی در اینجا دارای سایهروش و حجمپردازی بهشیوۀ نقاشی اروپایی است.

مطالی تطبیقی نقاشیدیواری
روز محشر در بقی لیچا گیالن
و پردۀ «روز محشر» اثر محمد
مدبر ۱ ،ۀ۱۶

01
تصویر  :۱۰بخشی از پردۀ روز محشر مدبر

۵ف۲ف .۲بهشِ

در نقاشی دیواری ،تمام توجه نقاش بر نشان دادن گنهکاران و دوزخیانی بوده هه با در دست داشت نامۀ اعمۀال خۀود و عبۀور از پۀل صۀرا،،
عذاب میشوند و اثری از بهشت و بهشتیان دیده نمیشود .حالآنکه ای بخش در پۀردۀ نقاشۀی مۀدبر بۀهزیبۀایی ترسۀیم شۀده اسۀت .نقۀاش،
صحن بهشت را با حضور ا م اطهار(ع در بخش باالی سمت راست تصویر ،با قاببندی از سایر بخشهای پرده جدا هرده است .ای بهشت
با دروازهای آراسته از پرترههای متیدد و در داخل باغ و حوضی در میان آن تصویر شده هه در انتهای باغ بهشت ،هاخی بۀهسۀبک اروپۀایی نیۀز
نقاشی شده است (تصویر . ۱۰
۵ف۲ف .۳دوزخ

همان گونه هه در تصاویر مربو ،به نقاشی دیواری بقیه مشاهده شد ،عناصری چون پل صۀرا ،،صۀ هف پوشۀان ،تۀرازوی عۀدالت ،فرشۀت
عدالت ،مأمور دوزخ ،شیطان ،مار غاشیه و ...همگی بیانگر عذاب بۀدهاران در دوزخ و بلییۀده شدنشۀان توسۀط مۀار غاشۀیه اسۀت هۀه همۀی
صحنه به شکل و فرم دیگری نیز در اثر مدبر دیده میشود .در واق هدف نقاشۀان از نشۀان دادن ایۀ بخۀش از روز محشۀر ،همانۀا اثرگۀذاری
بیشتر بر روو و جان بیننده بوده تا همواره آگاه باشند هه ذرهای از اعمال آنها ،بیحسابرسی و سنجش باقی نمیمانند.

جدول مقایسهای  :۱تطبی عناصر بصری در نقاشیدیواری روز محشر در بقی لیچا و پردۀ روز محشر اثر مدبر (نگارندگان
مضمون
مشابه

۱

هف پوشان

۲

مار غاشیه

۳

فرشت
عدالت

تصویر نقاشیدیواری بقعه

تصویر پرده اثر مدبر

مشخصا
نقاشیدیواری :حرهت مردگانی برهنه یا نیمهبرهنه زندهشده برای
حسابرسی از سمت راست و عبور از پل صرا.،
پردۀ محمد مدبر :ورود خیل عظیمی از پیکرههای هف پوش از
سمت چپ و حرهت بهسمت راست.

در هر دو اثر ،مار غاشیه همان موجود اژدهاوش چندسر یا
هفتسر در طبق آخر دوزخ هه گنهکاران را میبلید.

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱
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۴

ترازو

۵

تاج

۶

مأموران
دوزخ

نقاشیدیواری :چهرهای همانند نقاشیهای هودهانۀه و ابتۀدایی در
ً
پوششی هامال سفیدرنگ ،تاج بۀر سۀر بۀا دو بۀال بۀههمۀراه تۀرازوی
عدل الهی.
پردۀ محمد مدبر :چهرهای شبیه به زنان ،تاج بۀر سۀر ،بۀا دو بۀال و
پوششۀۀی هماننۀۀد پوشۀۀش پیکرههۀۀای نقۀۀوش برجسۀۀت ساسۀۀانی،
بههمراه فرشت گناه و ثواب در دو سویش.
 در هر دو تصویر ،هنار فرشت عۀدالت ،شۀیطان دیۀده
میشود هه با دراز هۀردن دسۀتش بۀهسۀمت یکۀی از
هفههای ترازو قصد بر هم زدن توازن را دارد.
در هر دو اثر برای عدالت و سنجش اعمال انسانها و به دست
فرشت عدالت انجام میشود.

در هر دو تصویر بیانگر سلطنت مینوی ایشان بر ای جهان و
نظارت بر اعمال و هردار مردم و نیز برگزیده بودنشان از سوی
خداوند است.
نقاشیدیواری :با پوستی تیره و نیمتنهای بر ت و گرزی در دست.
پۀۀردۀ محمۀۀد مۀۀدبر :بۀۀدنهای آنهۀۀا بۀۀه رنۀۀگ سۀۀبز و قهۀۀوهای بۀۀا
سۀۀرهایی شۀۀبیه بۀۀه سۀۀر انسۀۀان ،بینۀۀی عقۀۀابی ،دو شۀۀاخ هوچۀۀک و
بالهای خفاش یا عقاب.
 وجه مشترک :فرستادن گنهکاران به دوزخ و عۀذاب
آنها.

جدول مقایسهای  :۲تطبی عناصر تجسمی در نقاشیدیواری روز محشر در بقی لیچا و پردۀ روز محشر اثر مدبر (نگارندگان
مضمون
مشابه

۱

رنگ و نور

۲

بهشت

۳

دوزخ

تصویر نقاشیدیواری
بقعه

تصویر پرده اثر مدبر

مشخصا
نقاشیدیواری :رنۀگآمیزی تخۀت و یکدسۀت بۀا رنگهۀای قرمۀز،
بهخصوص قرمز اخرایی برای رنگ بدن مأمور دوزخ ،مار غاشۀیه و
همچنی لباس شیطان هه بیۀانگر حۀزن و انۀدوه موضۀوع نقاشۀی
بوده و نیز رنگهای تیره و سفید.
پردۀ محمد مدبر :انواع رنگهای قهوهای ،اهر ،سبز تیره ،قرمۀز و
سفید بنا به ویژگی افراد.
 هر دو اثر فاقد منبۀ نۀور مشۀخص و تنهۀا تفۀاوت در
حجمپۀۀردازی و سایهروش ۀ در پۀۀردۀ مۀۀدبر بۀۀرخالف
نقاشیدیواری است.
نبودن تصویر بهشت در نقاشیدیواری.
پۀۀردۀ محمۀۀد مۀۀدبر :در بخۀۀش بۀۀاالی سۀۀمت راسۀۀت تصۀۀویر ،بۀۀا
قاببندی از سۀایر بخشهۀای پۀرده جۀدا شۀده اسۀت .بۀا دروازهای
آراسته از پرترههای متیدد و دارای باغ و حوضی هه در انتهای باغ،
هاخی بهسبک اروپایی نقاشی شده است.
نقاشۀۀیدیواری :پۀۀل صۀۀرا ،،ص ۀ هف پوشۀۀان ،تۀۀرازوی عۀۀدالت،
فرشت عدالت ،حرهۀت دسۀت مۀأمور دوزخ بهسۀمت مۀار غاشۀیه و
دوزخ ،شیطان ،مار غاشیه.
پردۀ محمد مدبر :حضۀور نکیۀر و منکۀر در سۀمت چۀپ بۀر بۀاالی
جسۀۀد ،مۀۀأموران دوزخۀۀی در ردیۀ جلۀۀو ،شۀۀیطان در هنۀۀار تۀۀرازوی
عدالت ،مار غاشیه در حال بلییدن گنهکاران.

 .۶نِیجه
مطالی نقاشیدیواری بقیه و پردۀ روز محشر اثر محمد مدبر ،وجود مضامی مشابه و متفاوتی را در شۀیوههای بیۀان تصۀویری توسۀط هنرمنۀد
نشان میدهد .در واق میتوان گفت هه آگاهی هنرمند از تیالیم قرآنی و اعتقادات مذهبی ،سبب بروز ویژگیهای مشترک ،و آمۀال و عالیۀ
ملی ،تأثیرات فرهنگی ،اقیلمی و همچنی نوع نگرشهای مسلط در زمان هنرمند ،باعث ایجاد تفاوتهایی بی آنها شۀده اسۀت .در هۀر دو
اثر هه بسیار دور از جو و فضای ذا ق هنری درباری و متناسب با سلیق عوام به وجود آمدهاند ،سادگی و صراحت بیان تصویری بهوضوو دیده
میشود بهویژه در نقاشیدیواری ،بهسهولت میتۀوان بۀه مینۀای اثۀر دسۀت یافۀت و ایۀ صۀراحت بیۀان را میتۀوان یکۀی از ویژگیهۀای هنۀر
غیردرباری و عامیانه به شمار آورد .در واق نقاش ای گونه آثار ،از میان اصناف برخاسته و بنا به ایمان و عالقۀ خۀود و از طریۀ تجربۀی ،فۀ
نقاشیدیواری و پردهنگاری با رنگ روغنی را آموخته است.
در روند بررسی تطبیقی بی نقاشیدیواری بقی لیچا و پردۀ محمد مدبر با موضوع مشترک روز محشر ،عۀالوه بۀر شۀباهتهای بصۀری یۀا
تجسمی ،تفاوتهایی نیز داشتهاند هه سبب بروز اثری با ویژگیهای خاص خود شده است از جمله :تمامی افراد حاضر در صحن روز محشر
اثر مدبر ،دارای پوشش و ت پوش مناسبی هستند برخالف نقاشی دیواری زیرا موضوع پرده ،محل نصب آن را میی میهۀرد هۀه ممکۀ بۀود
ای پردهها عالوه بر قهوهخانهها ،در محلهای عزاداری ،دهانها ،زورخانهها و ...آویخته میشۀدند ،لۀذا ایۀ پردههۀا هماننۀد نقاشۀیدیواری،
مکان ثابتی نداشتند .از سوی دیگر بهدلیل اینکه نقاش ِپرده ،ای موضۀوعات را مطۀاب بۀا شۀرحی هۀه از زبۀان نقۀال ،تیزیۀهخوان ،مۀداو و
روضهخوان میشنید و همان گونه هه در ذه مردم هوچه و بازار وجود داشت ،به تصۀویر میهشۀید .همچنۀی حضۀور پیۀامبر(ص  ،حضۀرت
فاطمه(س  ،امام علی(ع و سایر امامان و شهدای هربال و اهل بیت ایشان در پۀردۀ روز محشۀر مۀدبر ،از دالیۀل پوشۀیدگی رسۀمی و مناسۀب
پیکرههاست .اما در نقاشی دیواری بقیه ،نقاش بدون در نظر گرفت نوع میماری یا شخصیت مذهبی هه در آن محل دف شده ،بنا بۀه سۀلیق
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ً
خود و هامال آزادانه ،گرداگرد دیوارها را از داخل و خارج بنا نقاشی میهرده است .در واق ای نوع نقاشیها عالوه بر بار مینۀایی ،بۀرای بهبۀود
بیماری ،نذر بقیه نیز میشدهاند.
از دیگر ویژگیهای متمایز بی ای دو تصویر ،در پردۀ روز محشر ،مطۀاب شۀیوۀ نقاشۀی قهوهخانۀهای ،بۀرای صۀراحت و سۀادگی بیۀان و
اثرگذاری هرچه بیشتر بر مخاطب ،نام اشخاص در هنار تصویرشان نوشته شده است .هه ای صراحت و سۀادگی در نقاشۀی دیۀواری بۀهشۀکل
بداههگری ،اجرای مستقیم موضوع بر روی دیوار بدون پیشطرو ،طراحی و ترهیببنۀدی همچۀون هنۀر ابتۀدایی در نقۀوش و اشۀکال و عۀدم
رعایت آناتومی طبییی پیکرهها و نیز استفاده از رنگهای تند و خالص بهصورت تخۀت و یکدسۀت بۀدون رعایۀت سایهروشۀ و حجمپۀردازی و
ً
هامال بهصورت دوبیدی به بیننده القا میشود .بهطور هلی میتوان بیان هرد هه بقاع متبرهه و پردههای مۀذهبی ،بهتۀری فضۀا و بسۀتر بۀرای
خل آثاری تأثیرگذار بر عوام بوده است .در واق  ،حضور قرآن هریم در زندگی مسۀلمانان ،وجۀود آیۀات و روایۀات بسۀیار دربۀارۀ میۀاد و آخۀرت و
حسابرسی اعمال ،موجب رجوع هنرمندان به تصویر هردن روایات قرآنی شده است هه هدفشان ،مصور ساخت داستانها و روایتهای مۀورد
پسند عام مردم ،اثرگذاری بر روو و جان بیننده و تیم در اعمال و احوال خود در زندگی ای جهانی و پۀس از آن و نیۀز دریابنۀد هۀه ذرهای از
اعمال انسان ،بیحسابرسی باقی نمیماند.
پینوشِها
 .۱نفخ صور :بادی هه اسرافیل در روز رستاخیز در صور خود میدمد و مردگان زنده میشوند (عمید . ۱۹۱ ،۱۹۱۳
 .۲صور :بوق ،شیسور ،شاخی هه در آن بدمند و آوازی از آن خارج شود (همانجا .

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱
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