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Abstract 
Mural painting in Iran has been considered by artists and 
art critics for thousands of years. Paintings the image of 
heaven and hell is a part of the decoration of tombs in the 
Qajar period, which is known as the most important issues 
hereafter. In sacred buildings, this theme connects with the 
religious beliefs of the common people and the painter's 
aesthetic imagination, and creates a link for the 
transmission of spirituality, mysticism and religious 
sincerity in the context of society. The issue raised is related 
to the drawing of the image of heaven and hell in the mural 
of the tomb of PirRudband in Dezful in Khuzestan, which 
is the only surviving pictorial work from the Qajar period 
in this province. Due to the religious nature of this city, the 
style and the painter's context has a special semantic 
reflection in the creation of paintings. 
It can be said that the design and execution of these 
paintings was unique in its time. Therefore, the purpose of 
examining this remaining artistic treasure is to use a new 
approach and a new perspective in the field of art criticism 
and aesthetics, which is done according to the model of 
iconology. To find the authors' answers in a descriptive-
analytical way, two frames of the tomb of PirRudband 
Dezful with the theme of "heaven and hell" with an 
iconological approach were selected. Through the study of 
the painter and the training he received in Isfahan during 
the Qajar period, it was found that the training he received 
made him able to form the work by combining religious, 
Iranian and Western elements, to design and create images. 
By analyzing them, it was revealed that each of them has a 
meaning in order to create a spiritual connection to the 
audience with the arrival of the pilgrims. Execution of 
paintings on top of the building makes this feature more 
evident. 
The present research is descriptive-analytical and its 
research method is iconology. This method has many 

capabilities in explaining, analyzing and interpreting 
historical works of art. So in first step, the work will be 
explained by describing the iconological approach defined 
by Panofsky. The study will move on to analyze mural 
painting in Iran and the background that has passed until 
the Qajar period. During this period, important factors in 
mural painting have had an impact. The religious themes, 
in the sacred buildings, distinguish them from the court 
frescoes. In the city of Dezful, which is one of the religious 
cities in different historical periods of Iran, there is a 
famous tomb called PirRudband with a fresco on the other 
side (heaven and hell), which has become special. The 
study of the murals of this building, with the iconology 
approach, includes pre-iconographic description, 
iconographic analysis and finally the interpretation of 
iconology. Data collection has been done by library, 
documentary and field methods. 
It is worth mentioning that the execution of paintings in 
the upper part of the building makes this feature more 
evident and engages the pilgrims in spiritual 
communication as they enter.  
In the statement of the results of this research, it can be 
said that the examination of factors such as the 
impressionability of the painter and the training received in 
Isfahan, in the process of formation and creation of motifs, 
is related to the social, cultural and historical attitude in the 
Qajar period. Furthermore, by analyzing the pictures, it was 
found that the painter had created religious expressions in 
Islam with Iranian fusion of images, influenced by the 
church and Christian symbols which engage pilgrims in 
mystical and spiritual communication while entering. 
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 چکیده 
 ین ید اتی مساجد و بقاع، با الهام از اعتقادات و روا سا،یکل رینظ ،یمذهب یبناها نیاز تزئ یبخش ینگاروارید
قاج ار  ۀدور یهادر بقعه یمذهب یوارنگاریاز موضوعات د یکیاست. مضمون بهشت و جهنم  شدهیم میترس

بهشت و جهنم  یهانگاره شود،یم رحمقاله مط نیکه در ا یااز نقاشان بوده است. مسئله یاریمورد توجه بس
های دیوارنگ اری ایران ی ک ه ت رین وون هرودبند دزفول، در استان خوزستان، از مهم ریپ ۀبُقع یوارنگاریدر د

نق اش،  اقیشهرستان، سبک و س  نیا یقاجار و در پیوند با بافت مذهب ۀاش را در دوردوران اوج و شکوفایی
 یزم ان ۀباز یاجتماع ،یفرهنگ ،یارتباط بستر فکر کرده است. تاکنون به یها سپرخاص نگاره یبازتاب معنا

اس اس، ب ا اس تفاده از  نیرود بند دزفول پرداخته نشده است. بر ا ریپ ۀبهشت و جهنم بقع یۀماقاجار بر نقش
 ارو محتوا را م ورد خ وانش ق ر یذات یمعنا ،یخیمنظر تار ییِبا رمزوشا شودیتالش م ،یکونولوژیآ کردیرو

 ۀاست. که در سه مرحل  یخیدر مطالعات تار یآثار هنر زیاز آنال یاشاخه یشناسلیشما ای یکونولوژیدهند. آ
 ی ۀب ر نظر هی پ ووهش حاض ر ب ا تک رو،نی. از اپردازدیآثار م ریبه تفس تیو درنها لیتحل ف،یمختلف؛ توص

 ۀو ابزار آن، عکاسی و مش اهد اینهوردآوری اطالعات کتابخا ۀتحلیلی و شیو-و با روش توصیفی یپانوفسک
 تصاویر است. 

 یه انق اش و آموزش یریپ ذریتأث ری نظ یعوامل یتوان وفت که بررسبیان نتایج این پووهش، می در
قاجار  ۀدر دور یخیو تار یفرهنگ ،یو خلق نقوش، به نگرش اجتماع یریووذرانده در اصفهان، در روند شکل

ف وق،  یم ذهب یبنا وارنگارهید میها مشخص شد که نقاش در ترسنگاره ی. در ادامه، با واکاوشودیمربوط م
را خلق نموده است ک ه  ریتصاو یرانیا یقیدر اسالم با تلف ینید یهانمود ،یحیمس یهاو نماد سایمتأثر از کل

 .کندیم یو روح یارتباطات عرفان ریورود، درو نیرا در ح نیزائر
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 مقدمه 
 

سنت دیوارنگ اری در ای ران، ب ا موض وعات و مض امین مختل ف، 
وردد. اما ت اریخ تاریخی دیرین دارد و به دوران ایران باستان بازمی
نما را ممنوع  کریدیوارنگاری مذهبی بعد از اسالم، ساختن اشکال پ

پرداختند ک ه  یناتیتزئ جادینقاشان مسلمان به ا نیکرده بود، بنابرا
 یب ود. ول  یدی و نق وش تجر یهندس  خطوط شان،یعناصر اصل
خاص  ،یکارنتیو ز یسبک معمار ،ینیوونه که در هر سرزمهمان

موض وعات  یکرنم ایپ میترس لیاندک تمااندک شود،یآن محل م
 شد. انینما یدربار یوارنگارید یدر برخ یمذهب
یافتن م ذه  تش ید در دوران خاص، در پیون د ب ا رس میت طوربه

در  یوارنگ اریقاجار به اوج رس ید. ش روع د ۀصفوی آغاز و در دور
ص ورت  ش اهیدر دوران فتحعل  ه ایحج ار ج ادیعصر قاجار ب ا ا

داد.  یواری د یرا ب ه نقاش  شیمرور در اَدوار بعد، ج او به رفتیپذ
و  یدرب ار یبناه ا ن اتیئتز بخ شقاجار، به دو  ۀدور یوارنگارید

 ینگ ارواری. در پووهش حاضر، به بخ ش دشودیم میتقس یمذهب
 نیت رک ه از مهم« بهشت و جه نم»دوره، با مضمون  نیا یمذهب
 .میپردازیاست، م یویدر کنار نقوش دن یاُخرو ناتیتزئ
ها و بُق اع خاص از دیوارنگاری که اغل  در تَکایا، حسینیه ۀووناین

اند، هنری مردمی و عامیانه ب وده ک ه خ ارج از متبرکه تصویر شده
دربارها شکل ورفته است. همچنین دیوارنگاری م ذهبی در پیون د 

 ۀرو جنب م ردم ب وده، از ای ن ینیهای دنزدیک با باورها و اندیشه
قاج ار در  ۀدور ۀاز بُقاع متبرک  ،یدانیم یبررس روری دارد. دروایت

رودبند در شهرس تان دزف ول،  ریپ ۀبُقع یهااستان خوزستان، نگاره
 ،یفراتر از بُعد بصر اریدوره است که بس نیاز ا ماندهیتنها اثرِ برجا

 نی بهشت و جه نم ا یهاینقاش رایاست. ز ینیتزئ ۀو جنب یصور
نشان خواهد داد. ام ا  ینیرا در پس افکار د یانسان ماد دواهیبنا، د
 یبرخ  یب را داردیبن ا ذه ن مخاط   را وام  نی نقوش ا میترس
ک ه در آن دوران، گگون ه و گ را  یغرب ،یرانیا یریتصو یهانمود

کوگ ک انتخ اب ش ده  ۀآن منطق  یبوم دست،رهیتوسط نقاش گ
خت به شنا توانیم ،یپووهش دیجد دواهیبا کمک د ن،یاست. بنابرا

 بُرد. یها پموجود در نگاره ییمعنا یهاهیال
 یهانق وش و مض مون یبندوذشته، دس ته یقیتحق یهاروش در

 یاما امروزه برا ورفت،یصورت م یموضوع کیتفک قیدوره از طر
رو ب ه هن ر،  دی جد یهاچهیبه معنا و در یابیشناخت بهتر و دست

 بهره برد.  یترتیفیبا ک یهاکردیاز رو دیبا
عنوان ( است که بهIconology) یکونولوژیآ کردها،یرو نیاز ا یکی
. رودیکار م ب ه یآث ار هن ر ریدر تفس  ،یابزار ن و و ک اربرد کی
 یخیمنظر تار ییِبا استفاده از رمزوشا یشناسلیشما ای یکونولوژیآ

آث ار  یو محت وا یذات  یتا معنا کوشدیم یاز مراحل جُستنیاریو 
از معن ا س خن  یمعاص ر، پانوفس ک ۀکن د. در دور ریرا تفس یهنر
از  هی و ه ر ال ش دیم فیتعر هیکه در گند ال ییآورد. معنا انیمبه

یم  نیاثر تع ییاز مضمون نها یوجه خاص ایمضمون  کیآن، به 
 یوفت که برداشت پانوفسک نیگن توانیم  ،یترت نی. به ادیبخش
و معن ا  ض مونبر سه مفهوم فرم، م زیاز هر گ شیپ یکونولوژیاز آ

را  یاست که اثر هن ر یروش ،یپانوفسک یکونولوژیاستوار است. آ
 ،یع یطب ای  ییابت دا ی: معن اکن دیم یبررس ییدر سه سطح معنا

 .ییمحتوا ای یذات یو معنا یقرارداد ای یثانو یمعنا
از سطح ب ه  یحرکت دیبا یاثر هنر ۀگندوان یبه معنا دنیرس یبرا

 ۀاثر، در س ه مرحل  یمندساختن محتوامنظور نظامعمق داشت. به
 .شودیانجام م ریو تفس لیتحل ف،یتوص
موجود در قابِ بهشت و جهنم  یهانگاره ینوشتار، بررس نیا هدف
 ،یاجتم اع ،یفرهنگ  یهاش هیرودبند دزفول، همراه ب ا ر ریپ ۀبُقع

مقال  ه ب  ه  نی  اس  ت. در ا یکونول  وژیب  ه کم  ک اب  زار آ یم  ذهب
 پاسخ داده شده است: لیذ یهاپرسش

 یریهنرمن د ت أث ینیبها، جه اننگاره یکونولوژیآ ۀبا مطالع ای. آ1
 درخلق اثر و پرداخت مضمون داشته است؟

 نیپنه ان و ارزش نم اد یمعنا ،یپانوفسک یکونولوژی. از منظر آ2
و  لی رودبن د گگون ه تحل ری پ ۀبهشت و جهنم بقع  یهادر نگاره
 شود؟یم ریتفس
قاج ار گ ه  ۀدور یمذهب ینگارواری( در دی)اُخرو ینی. مضمون د3
 مذکور داشته است؟ ۀبر بقع یریتأث
 کی عنوان در عم ل و ب ه یپانوفسک یکونولوژیپووهش، آ نیا در

 نیاز ا کیکه هر شودیم لیاز سه مرحله تشک یفیک قیروش تحق
عناص ر  ی یبه شناخت رنگ، فرم و گرا لین یمراحل در واقد در پ

 کاررفته در اثر است. به
سب ، مورد مطالعه ق رار  نیبد یخیتار یبنا نیو ضرورت ا تیاهم

 ری پ ۀدر دو ق اب بُقع « بهش ت و جه نم» کونیورفته است که آ
است که  یمند و مهمارزش ییمعنا یهاریتفس یرودبند دزفول دارا

 ۀدور یم ذهب یوارنگاریخصوص دبه ،یموضوعات اُخرو ۀطیدر ح
و  یخیت ار ،یاجتم اع رشدر نگ  دی جد یگ اهیجا تواندیقاجار م
 یکونولوژیآ کردیرو یهاهیزمان خود داشته باشد که با ال یفرهنگ

یبر نقاش  ینامناسب یها. تاکنون مرمتردیویقرار م یمورد بررس
 نیپووهش، آخر نیموجود در ا یهاصورت ورفته است و عکس ها

از  ماندهیبرجا یریتصو کونیمذکور از لحاظ آ یبنا یریسند تصو
 .بناست نیا

 
 
 

 وهشژپ ۀنیشیپ. 1
موضوع حاض ر، ت اکنون  ۀنیآمده در زمعملبه یهایبا توجه به بررس
رودبند دزفول، که  ریپ یهانگاره« بهشت و جهنم»در مورد مضمون 

ب  ا روش  یص  ورت علم  مان  ده اس  ت، به یقاج  ار برج  ا ۀاز دور
صورت نگرفته است. در واقد، عم ده  یپووهش و واکاو ،یکونولوژیآ

بن ا، و  یدرخص وص معم ار شتریب وورفته پراکنده صورت قاتیتحق
 بُقعه است. وارید یفضا

ر دزفول شه یهاینقاش» ۀدر مقال فریامام نیالدنظام دیس دکتر
-107 ۀ( به ش مار2007) «یسازلیبر مکت  شما یلیو حومه با تحل

در  یاب ه موض وع، محت وا و کاربس ت م اده ور،یمرداد و ش هر 108
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 بنا اشاره داشته است. نیا ۀوارنگارید یفضا یهاهیال
 یه اینقاش »با کتاب معروف  مهرییرزایم اصغریعل نیهمچن
 لیدر ش ما یو مضمون داس تان نیی( به آ2007) «رانیبُقاع متبرک ا

از کت اب،  یو ... پرداخته و فق ط در قس مت رانیکل ا یمذهب یبناها
ها، کاربست نگارهداستان خچه،یبنا از لحاظ تار نیا یهاینقاش ۀدربار
 ارائه کرده است. یحاتیتوض هبقع وارید یمواد رو

 کی ب ه تفک یقاج ار، ب ا نگ اه ۀدور یه ایوارنگ ارید ۀدربار
 ۀوجود دارد، ازجمله نوشت یاریمقاالت بس یو مذهب یدربار نیمضام
ب ر  دی قاجار با تأک یهایوارنگارید یبررس» ۀاصغرپور در مقال رایسم
 1پووهش هنر ب ه ش ماره  یۀکه در نشر «یو مذهب یدربار نیمضام
در  یموض وع یب ه جداس از سندهیاست و نو دهیگاپ رس( به2013)
آن دوره  یبناها ۀدربار یکل یقاجار پرداخته و شرح ۀدور یوارنگارید

فرش تگان،  یریتوج ه ب ه عناص ر تص و نیارائه داده اس ت. همچن 
صورت به ن،یمضام نیعناصر مربوط به ا یو مابق انیجهنم ان،یبهشت
نغم ه  ۀمث ال، مقال  یمنابد مشاهده شده است. ب را یدر برخ یجزئ

فرش تگان در  ریتص و یبررس »ب ا عن وان  یصفرزاده و بهرام احمد
 یه ایوو ی( ک ه ب ه و2014، )3کرهیپ یۀدر نشر« قاجار ۀدور ینقاش
 یقاج ار و بناه ا ۀدور یه ایفرش ته در نقاش  ۀک ریو نوع پ میترس
 صورت مختصر اشاره داشته است.بُقاع به یو برخ یدربار

قاجار مطل   ۀدور یهایوارنگارید یباب بهشت و جهنم رو در
مض مون پرداخت ه ش ده اس ت،  نی وجود ندارد و اور به ا یاختصاص
 است. رانیا گریدر مناطق د یابُقعه ۀدربار ایاز نوشتار مقاله  یجزئ
 ک ریپ ماتیترس یبررس» ۀدر مقال ینیو محمدحس یمحمود ،یرحمان

در  43نگ ره  یۀدر نش ر «رانی ا یدر هنر اسالم یاخرو نینما مضام
 یم ذهب یوارنگ اریبهشت و جهنم در د یری( به عناصر تصو2017)
 اند.کوتاه داشته ۀبُقاع متبرکه اشار یقاجار در برخ ۀدور

 ک  ردیح  وزه، اس  تفاده از رو نی  مق  االت در ا ییشناس  ا ب  ا
ب وده  یخیتار یهاکتاب و نسخه ینقاش ۀنیدر زم شتریب یکونولوژیآ

توجه شده است. فقط  دواهید نیبا ا یوارید ینقاش یو کمتر به بررس
 ۀک وهپر در مقال  یموس و یدمهدیس  ،یستانیجواد ن ،یسولماز رئوف

براس اس  النیو  یهابقع ه یواری د ینقاش  یرو هیتعز ینمودها»
( بع د از 2019در ) یخیت ار یجستارها یۀدر نشر «یپانوفسک دواهید

 ریدر آن دوره و س پس تفس  تی حاکم ریو تأث لیاثر به تحل فیتوص
 یواری د یموض وع در نقاش  ییبنا به شناسا یهانگاره یهامضمون

 پرداخته است.
ت اریخی  ۀاز دور مان دهیبرجا ۀوارنگارید نیتوجه به اهمیت ا با

قاجار در خوزستان و نقش مه م آن در زدودن بس یاری از ابهام ات، 
ص ورت متداول، به یهاورفتن از مقالهبا فاصله کوشدیحاضر م ۀمقال

رودبن د دزف ول را  ری پ ۀدر بُقع « بهشت و جه نم»متمرکز مضمون 
 ،یکونول وژیآ کردیبا رو ،یمذهب یوارنگارید نیا لیو در تحل یبررس

سوی هنر بگشاید و آواهی جامعه ای بهپا را فراتر نهاده و درهای تازه
 .کند شتریوذشته ب یرا از هنر غن

 

 وهشژپروش . 2
مضمون خ اص )بهش ت و جه نم( از  کیپووهش با انتخاب  نیدر ا
 ۀدرب ار یقاجار، در شهر دزفول، که اطالعات ۀدور یمذهب یوارنگارید
ب ه  زی ن یحال به سادو نیو در ع ستیآن در دست ن یکالم یمعنا

در  ریوص ول از تص و یگگونگ یدنبال بررسبه شود،یذهن متبادر نم
 یریبُقعه با تصو نی. در امیتپنهان آن هس یحالت محض آن به معنا

و  یاس الم ،ین یواس طه، مض مون دک ه در ن وع خ ود به میمواجه
 نی ا ۀارائ  یس ب ، ب را نی. بدهمتاستیآن ب یغرب یهاهیمانقش
و ذر از  ریمس  یط یخارج از سنت روال معمول، برا یاوونهمعنا، به

 نیم به حدس و ومان متوسل شد، ب ه ه توانیصورت به محتوا نم
مناس   انتخ اب  یروش  دی وفته شد، با ترشیطور که پسب  همان
مج ال، روش  نی کن د. در ا س ریامر مهم را م نیبد دنیشود که رس

هنر است که از آن ب ا ن ام  خیتار ۀمطالع یهاکردیاز رو یکی یانتخاب
 نیاس ت ک ه در گن  ییه ا. و از جمله روششودیم ادی یکونولوژیآ

آن را  یکالم  یب ه معن ا دنیت ا رس  ریووذر از صورت تص یموارد
 .کندیفراهم م

آن،  قی و روش تحق یل یتحل-یفیحاضر از نوع توص  پووهش
ت الش دارن د  سندوانیسب ، نو نی. بدشودیمحسوب م یکونولوژیآ

 ییمعن ا یهاهی به درک ال یپانوفسک یکونولوژیتا با کاربرد روش آ
جه نم بپردازن د. کاررفته در مضمون بهشت و به یو معان هاهیمانقش
-یمحت وا در آث ار هن ر شتریدر شناخت ب یاریبس تیروش قابل نیا

 فیرون  د در س  ه مرحل  ه ک  ه ش  امل توص   نی  دارد. ا یخیت  ار
 ریتفس    تی   و در نها یکون   وورافیآ لی   تحل ،یکونوورافیش   اآیپ
 است. یکونولوژیآ

و  رانی در ا یوارنگ اریب ه د کردیرو نیاز شناخت مراحل ا پس
 .شودیپرداخته م رسد،یقاجار م ۀکه تا دور یانهیشیپ

در  یدوره، عوام ل مهم  نی اذع ان داش ت ک ه در ا ت وانیم
 یدر بناه  ا یم ذهب نیاند، ازجمل ه مض  امداش  ته ریت أث ینگ اروارید

. در کن دیم  زیمتم ا یدربار ینگارواریبخش را از د نیمتبرکه، که ا
در ادوار مختل ف  یم ذهب یهااز ش هر یک یشهر دزفول  ان،یم نیا
رودبند ب ا  ریمعروف به نام پ یاعه. بُقشودیمحسوب م رانیا یخیتار
ش هر وج ود دارد ک ه  نی )بهشت و جه نم( در ا یاُخرو ینگاروارید
 .تر ساخته استشهر را پررنگ نیخاص ا طیشرا
 

 یپانوفسک نیارو یدر الگو ریتصو ۀ. مراتب مطالع3
برجس  تۀ وابس  ته ب  ه م سس  ۀ ، از پووهش  گران 1اروی  ن پانوفس  کی

، روش آیکونولوژی را معرفی و آن را توسعه داد. پانوفسکی 2واربورگ
سه مرحله از تفس یر « فرم»و« مضمون یا معنا»با تعریف تمایز میان 
هایی از مع انی را اس ت. خروج ی روش او، الی هرا مش خص ک رده 

ی مین هشود که به آنالیزهای پیچیده و مطالعات بسیار در زشامل می
ها استوار اس ت ک ه باع ی ایج اد ارتب اط های جدید از ایدهمرزبندی

 Hasenmuellerشود )می« تاریخ معنا»و« معنا در هنر»میان مفهوم 

,1978, p.289.) 

« آیک  ونگرافیپیش»ای  ن روش در مس  یر ابت  دایی ب  ه مرحل  ۀ 
بُ رد پردازد و در ادامه شامل دو مرحلۀ اصلی و اساسی ب رای پیشمی
شود که خود می« و آیکونولوژی« آیکونگرافی»رسی محتوا به نام بر

 (.Panofsky,1955, p.39نامید )می« عملیات پووهش»او آن را 
ش ود ک ه ب ه توض یح آن این سه مرحله شامل م وارد زی ر می

 خواهیم پرداخت.
تفس یر  -3تحلیل آیکون وورافی  -2آیکونوورافی توصیف پیش

 آیکونولوژی
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آیکون وورافی مح دود ب ه دنی ای توص یف پیشدر مرحلۀ اول، 
هاست، گراکه دستیابی به معنا یا موضوع اولی ه مایهساختارها و نقش

ش ود، از اه م  یا طبیعی که خود معانی واقع ی و بی انی را ش امل می
 (.Hasenmueller ,1978, p.290اهداف این مرحله است )

اث ر  معنای ابتدایی شامل اولین موضوعی است که م ا در ی ک
ه ای کنیم و در حقیقت اولین گی زی ک ه فرمشناسایی و بررسی می

ه ا ب ا بعض ی از اش یا و محسوس و آشنا، از طریق درک رواب ط آن
اند، واسطۀ تجربۀ عملی ب رای م ا ش ناخته ش دهموضوعاتی را که به

ترتی  اینتوان معنای واقعی نامید. در وام بعدی، موضوعی که بهمی
انگیزد ک ه نتیج ۀ آن هایی را برمیدرون ما واکنششده، در شناسایی

ورود به حوزۀ دیگری از معناست و آن را معنای بیانی ی ا فرانم ودی 
ت وان آیکون وورافی را میتوان نامید. خالصه آنکه توص یف پیشمی

(. در مرحلۀ دوم، Abdi, 2012, p.40-41آنالیز فرمی دانست )یک شبه
ورود به دنی ای رمزو ان اث ر اس ت، هدف معنای ثانوی یا قراردادی 

دانیم و در همبسته م یگراکه همواره اشکال را با مفاهیمی قراردادی 
هایی از ای ن بن دیهای هن ری و ترکی مای هانجام ای ن ک ار، نقش

واس طۀ نقوش را با مضمون یا مفهوم م رتبط ک رده و اش کالی را به
 شناسیم.معانی ثانویه، آشنا و قراردادی می

حلۀ سوم که واه تفس یر ذات ی ی ا محت وایی نی ز خوان ده در مر
عنوان شود، معطوف به کشف معنای ذاتی یا محتوایی است و ب همی

اصلی فراویر در بردارندۀ دو مرحلۀ پیشین یعن ی توص یف و تحلی ل 
عنوان مقصد نه ایی ی ک مطالع ۀ آیکونوورافیک است، درحقیقت به

ش  ود. در بی  انی میموش  کافانه آیکونوورافی  ک در نظ  ر ورفت  ه 
تر، ای  ن مرحل  ه از تفس  یر ک  ه در نهای  ت در پ  ی کش  ف تخصص  ی
ترین معن ای ی ک اث ر هن ری اس ت، ب ه گگ ونگی انتخ اب درونی
ها بستگی دارد ها و تمثیلهای نمادین در برابر تصاویر، داستانارزش
(Abdi, 2012, p.62ارزش .)ش ده ای اس ت وضده ای نم ادین واژه

شده توس ط اوس ت. او ر زو واژوان فنی استفادهتوسط کاسیرر که ج
پ ردازد، توصیف پیش آیکونوورافیک را که صرفاً به خود بافت اثر می

مطالعات ابوکتیو بدانیم، مطالعات روی پیشینۀ فرهنگی و تاریخی اث ر 
س مت مطالع ات س وبوکتیو اث ر دهند، بهکه دید هنرمند را نشان می

ین به این بُعد سوبوکتیو اش اره های نمادشود، حال ارزشمعطوف می
دارد ک   ه توس   ط هنرمن   د ب   ه ش   کل هن   ر درآم   ده اس   ت 

(Panofsky,1955,31کشف و تأویل این ارزش .) ه ای نم ادین )ک ه
خبر است و حتی ممک ن ها بیمعموالً هنرمند خودش نیز از وجود آن

است خودآو اهش ب ه گی زی متف اوت از آن تأکی د داش ته باش د(، 
خ وانیم تر مین را آیکونوورافی در معنای عمیقموضوعی است که آ

و این روش، ت أویلی اس ت ک ه برخاس ته از س نتز اس ت ت ا آن الیز 
(Panofsky, 1972 ,7-8از این )  دی د، آیکونول وژی نق ش خودآو اه و

ده د ک ه از ناخودآواه را در سطح تاریخ بشری مورد ارزیابی قرار می
 وی  ردنش  ئت می زب  ان و گگ  ونگی ام  ور مه  م زب  انی و بص  ری

(Akhwani, Mahmoudi, 2018,p. 35.) 
 

  رانیبهشت و جهنم در ا ۀ. نگار4
ایران سرزمینی است که از ابتدای تاریخ تمدن دارای دین و فرهنگ 

بینی متع الی یکتاپرستی بوده است و ایرانی ان هم واره دارای جه ان
برت ر، به مسائل بنیادین هستی از قبیل آفرینش، خدایان، عالم نسبت

اند. هنرمندان ایران ی همیش ه ب ا ای ن زندوی پس از مرگ و ... بوده
ش  ناخت عمی  ق، در جه  ت اش  اعۀ اعتق  ادات م  ذهبی از طری  ق 

 آفرینند.های دینی آثار هنری میمضمون

توجه به دنیای پس از مرگ، همواره در باور مردم ان ای ران، در 
 آثار دیوارنگاری قابل مشاهده بوده است. 

بندی موضوعی دیوارنگ اری، مض مون زن دوی بع د از با دسته
ه ای متف اوت مرگ، نگاهی که از دیرباز در آثار هنری دنیا به روایت

 .Hints, 1992, pهای مختلف مورد توجه قرار داشته اس ت )در دین

ه ای مختل ف باش د. در دورهها بهشت و جهنم میاز مظاهر آن (.76
ندان ادوار مختلف پیش از اسالم ایران نیز، این مضمون در آثار هنرم

خورَد. مثالً در سرتاسر دورۀ ایالم اعتقاد به زندوی پس از گشم میبه
آمده نظیر دستمرگ وجود داشته است. این مفهوم مذهبی در آثار به

ه ایی اشیا، نقش برجسته، دیوارنگاری و... از دورۀ وذشته تا هنر دوره
 ی مورد توجه قرار ورفته است.مانند ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسان

همچنین در نقاشی دیواری با وچبری رنگ ی از دورۀ اش کانیان 
در ایران شروع شد. دیوارنگاری موسوم ب ه )میت را در نخجیرو اه( در 

اروپوس( در سوریه مربوط به ای ن دوران اس ت  -شهر باستانی )دورا
(Asghar Pour Saroei, 2013, p.98 ک ه ب ا ای ن مض مون نق وش )

 تصویری دارد.
در بیشتر سرودهای زرتشت، بهشت و جهنم در همین جه ان و 

ای که پاداش و کیف ر نی ز در وونهشود بهها برپا میدر وجدان انسان
وار از طور اش ارهوردد. ولی واهی هم بههمین زندوی به انسان بازمی

 ,Ashtianiش ود )ه ا ص حبت مییک عامل پ س از م رگ در وات

2014, p.25ازهر دس ت ب دهی، ب ا هم ان »المثل ه یادآور ضرب( ک
 است.« ویریدست پس می

از سرای سرود که جایگاه اهوراست، سرای اندیشۀ نیک و اش ه 
توان هردو جنب ۀ ای ن جه انی و وهیشته یا پردیس و بهشت، نیز می
(. مثالً در کتیب ۀ Nasim, 2016جهان پس از مرگ را در نظر ورفت )

ها و طور خالص ه دس تاورداین مض مون ب هکرتیر در نقش رج  با 
خ  دمات دین  ی کرتی  ر توص  یف ش  ده اس  ت. در بخش  ی از کتیب  ه 

ها قبالً مرا به دنی ای من از خدایان تقاضا کردم، اور آن»خوانیم: می
اند، پس مرا از جهان مردوان عبور دادن د و ب ه م ن زندوان فرستاده

وون ه در این (.1)ش کل « تصویری از بهشت و جه نم نش ان دادن د
 شود.ایران باستان وجود بهشت و جهنم در آثار تاریخی مشاهده می

ه    ای بق    اع و در دوران اس    المی، تزئین    ات دیوارنگاره
ترین بستر برای بازنمایی تصویری ای ن های مذهبی، مهمنگاریپرده

مضامین بودند. در ابتدای دوران حکومت اسالمی ص ورتگری ب رای 
ها با توجه به فض ای سیاس ی، فک ری، که بعداهل بیت ممنوع بوده 

ه  ای م  ذهبی در ه  ر دوره، پ  س از کن  ار رف  تن ت  دریجی حرمت
های مقدس اس المی، شده، برای تصویرسازی شخصیتدرنظرورفته

 کار ورفته شد.هایی بهها، نمادبا هدف حفظ شأن واالی آن
های دورۀ صفوی ادامه داشته و سپس با این سنت کهن در کاخ

نهادن به مضامین و تعالیم شیعی در یافتن مذه  شیعه و ارجترسمی
ت وان ب ا بخش ی از وذرانند که میاین دوره، سیر صعودی خود را می

های کلیسای وانک دربارۀ بهشت و جهنم، روز رس تا خی ز دیوارنگاره
(. اما نقط ۀ عط ف آن را Asgharpoursaroi, 2013, p.98آن را دید )

 جو کرد.ودورۀ قاجار جستباید در دیوارنگاری 
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 کتیبۀ کرتیر در نقش رج  _: دنیای پس از مرگ1شکل 

Fig 1: The world after death  

 
ه  ای تص  ویرکردن موض  وعات وق  اید م  ذهبی، ازجمل  ه روش

ه  ای مه  م، ش  یعی ب  ود. یک  ی از ویووی-های ایران  یاس  لوب
 ,joaniاش با دین و باورهای اسالمی در دورۀ قاجار اس ت )پیوستگی

2016, p.25ه ا خ ود را (. این سبک نقاشی در هم ان دوره ب ر دیوار
ها، خ ود ن وعی نشان داد، به شکلی که عنوان نقاشی دی واری بُقع ه

وونه بناها محسوب شد. به این دلیل، ب ا نق اط فرهنگ تصویری این
هایی را ایج اد ک رده ب ود. ب ا اینک ه ویوه غرب تفاوتدیگر جهان به
در اسالم؛ مذموم و تح ریم ش ده ب ود، ول ی در دورۀ  کشیدن انسان

قاجاری، نقاشان در پ رداختن ب ه موض وعات م ذهبی بیش تر وق اید 
 ,Sharifi, 2014)دادن د کربال، ستایش م منان و رستاخیز را نشان می

p.7)هایی از مفهوم روایات و نیت قلب ی ای این تصاویر نشانهوونه. به
های تصویری در دورۀ قاجار، این نشانهوذاشت. هنرمند را برجای می

شدن روی کاغذ، در امامزادوان نی ز بر حکتصاویر مذهبی که عالوه
. ای ن دوره، ب رای هن ر (Fadavi, 2007, p.143)ش د وفور دیده میبه

ه ا را های بسیار به همراه آورد که یکی از بارزترین آنایران شگفتی
های مختلف آن و ترس یم حوزه توان در تولد و رشد هنر عامیانه ومی

 پیکرنم    ا موض    وعات م    ذهبی و ام    ور اُخ    روی دانس    ت
 (Hosseini, Mahmoudi, Rahmani, 2017, p. 112.) 

 
 قاجار ۀدر دور یمذهب ینگارواری. د5
نگاری مذهبی بر اساس مضامین مذهبی تشید، در ایران از اواخ ر دیوار

در  3ماریا ویتوری ا فونتان اق( معمول بوده است. 448-320دوره بوئیان )
هایی از مراسم تاسوعا و عاش ورا نگاری اهل بیت، شمایلرسالۀ شمایل
هایی از واقع ۀ عاش ورا ب ه س بک ها صحنهکند که در آنرا معرفی می
 (.Block Bashi , 2001, p.3.0) اندبویه تصویر شدهپادشاهان آل

س  پس، در دورۀ ص  فوی، ش  اه اس  ماعیل در جن  گ ب  رای ب  ه
پرستیِ م ردم از آوازه ای س وزناک و اش عار وجودآوردن حس میهن
ون اهی ام ام حس ین)ع( و ی ارانش در ک ربال و مرثیه در وص ف بی

 ,Elementariهای مصیبت اس تفاده ک رد )های نقاشی و شمایلپرده

1987, p. 175ها مس تقیم روی دیواره ا تص ویر (. در وام بعد، نقاشی
 مذهبی مربوط به دورۀ قاجار است.شدند. نقطۀ اوج دیوارنگاری 

بنابراین، اولین بار شاهد ترسیم واقعۀ معاد در ابعاد بزرگ در ح وزۀ 
نقاشی بقاع متبرکه هستیم. بارزترین مشخصۀ تاریخ نقاشی عهد قاجار، 

ان د از: ه ا عبارتترین آنرواج موضوعات تازه در آثار هنری است. مهم
ش  هوانی،  -احساس  یسیاس  ی،   ب(مض  مون -الف(مض  مون حماس  ی
 (.2( )شکلHosseini Mutal, 2009, p.55ج(مضمون مذهبی )

 

 
  : مصیبت کربال 2شکل

Fig 2 : The tragedy of Karbala 
 

ت وان ای ن از مطالعۀ تص اویر در دس ترس از بُق اع متبرک ه می
 ور سه دسته از موضوعات مذهبی دانست.ها را راویتنقاشی

حضرت محمد، دانیال نبی، حضرت )تصویروری پیامبران  -الف
ت رین و تص ویروری امام ان ک ه رایج -اهلل علیهم( بابراهیم )سالم
های م رتبط ب ا ح وادو روز عاش ورا و ترین آن، ص حنهمورد توج ه

روایات مرتبط با آن است. تصاویر امام علی، امام رض ا، ام ام موس ی 
های صحنه -ج ویرد.کاظم )علیهم السالم( نیز در این دسته قرار می

مرتبط با بهشت و جهنم که وذشتن از پل صراط و مع راج پی امبر از 
(. همۀ ای ن موض وعات Abed Dost, 2014, p.300این دسته است )

برورفته از اعتقادات م ذهبی م ردم، ب رای ه دایت و تمرک ز افک ار 
بازدیدکنندوان هستند. بقعه، خان ۀ دوم، ام ن و مق دس م ردم ی ک 

شد. بُقاع، ای برخوردار میها از جایگاه ویوهمیان آنمنطقه بود که در 
های پاک سرشت است که به سب  این روح پ اک محل دفن انسان

 ,Eliadeh).توانند ارتباط انسان با عالم فراجسمانی را برقرار کنن د می

2006, p.108) ه ای برخی متفک ران مانن د الی اده معتقدن د در مکان
شویم که م رگ و رو میاساطیری روبههای آیینی و مقدس با صحنه
آمیزد و انسان این شاهد عینی با برداشت هم میها بهرستاخیز در آن

آفریند. در این نوش تار پووهش ی، ت الش ب رای خود مفاهیمی را می
کشف عناصر مستتر مضمون بهشت و جهنم، در دیوارنگاری مذهبی 

بوده است. بقعۀ دورۀ قاجارصورت ورفته که تاکنون کمتر مورد توجه 
پیر رودبند در شهر مذهبی دزف ول، یک ی از باارزش مندترین بناه ای 
دورۀ قاجار است که هن وز ب ا ای ن مض مون واک اوی نش ده اس ت. 

های معنایی با رویکرد آیکونولوژی دادن الیهنگارندوان درصدد نشان
 هستند.

شدن آشفتگی سیاس ی و اجتم اعی و در این زمان، پس از طی
ش  اه، پ  س از او و دوران نس  بتاً باثب  ات عه  د فتحعلیظاهرش  دن 

همچنین پیدایش زمینۀ تحوالت اجتماعی، هنر نقاشی نی ز خ ارج از 
انحصار دربار شیوع پیدا کرد و در بین تودۀ م ردم م ورد توج ه ق رار 

(. بن  ابراین، نقاش  ی Asghar Poursaroi, 2013, p.101) ورف  ت
عنوان مزادو  ان ب  هص  ورت دیوارنگ  اری در ص  حن و س  رای امابه

ه  ا رواج یاف  ت. در کن  ار ای ب  رای بی  ان عقای  د م  ذهبی آنوس  یله
های با موضوع مذهبی در عصر قاجار موضوعات درباری، دیوارنگاری

 پیمایند.سیر تکاملی خود را می
فرهنگ التقاطی قاجار، با ورایش عمومی ب ه م ذه ، غ رب و 

ای از همنش ینی توجه به هنر و فرهنگ پیش از اسالم، ش کل وی وه
وجود آورد ک  ه س  ب  تولی  د هن  ری ب  ا های نامتج  انس را ب  هوون  ه
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فرد ش  د. در ای  ن می  ان، عنص  ر م  ذه  و ه  ای منحص  ربهویووی
ورایش  ات عامیان  ه نق  ش مهم  ی در ای  ن جری  ان هن  ری داش  ت 

.(Agenda, 2010, p.777)  زیرا پادشاهان قاجار ب ا اس تفاده از عناص ر
وذاشتن بیش تر نمایش  در جهت بهمورد عالقۀ مردم همچون مذه
وی ری از داش تند. ش اهان قاج ار ب ا بهرهشوکت ش اهی ق دم برمی

پسندیدند، به نف د امکانات خود آنچه را به مردم از هنر و فرهنگ می
 خود رواج دادند.

در این پووهش، در زمینۀ دیوارنگ اری م ذهبی دورۀ قاج ار ب ه 
رودبند دزف ول پرداخت ه  مضمون بهشت و جهنم در تزئینات بقعه پیر

 شود.می
 

 . بُقعۀ پیر رودبند دزفول6

ای ب ه ن ام ، کنار رودخان ۀ دز و در محل ه4زیارتگاهی در شهر دزفول
شود: رودبن د، ها نیز شناخته میرودبند قرار دارد. این مکان به این نام

دریا. ای ن آقا رودبند، روبند، شا روبند، سید روبند، پی ر رودبن د و ش اه
در ردیف آثار ملی ایران ب ه  ۵49،2ش به شمارۀ  (1999)زیارتگاه در 

بقعۀ آقا رودبند یا پی ر  .(Adivi, Shah Roudbandثبت رسیده است )
ای به هم ین ن ام در جان   رودخان ۀ دز و در رودبند دزفول در محله

اصل بن ا  .( 3اندازی زیبا، کنار وورستان قدیمی قرار دارد )شکلگشم
از عهد تیموری است، ولی در دورۀ صفوی بازسازی ش ده و در عه د 

 است. هایی در آن صورت ورفتهقاجار نیز مرمت

هایی به سبک نقاشی های دورۀ قاجار در این بنا نقاشی دیواری
نق  اش در ای  ن بن  ا، ن  ام « راق  م اس  داهلل»اند. عن  وان ترس  یم ش  ده

ده د. وی ب ه س فارش و هزین ۀ پدیدآورنده و امضای او را نشان می
منصبان وقت بهداری، به نام اس توار غالمرض ا خ ان یکی از صاح 

 ها را ترسیم نموده است.ود، این نقاشیجنگجو که خوابی دیده ب
 

 
 : نمای بیرونی و داخلی بقعه پیر رودبند 3شکل 

Fig3- Exterior and interior view of Pir Rudband tomb 

 
بنا دارای ونبد ارگین )مضر س( اس ت. در جل وی بقع ۀ اص لی 

 اند. قب ل ازای است که آن را با طاق رومی پوشاندهایوان بنا نمازخانه
ه  ای متق  ارن ای  ن ط  اق، ورود ب  ه محوط  ۀ داخ  ل ح  رم، درواهی

هایی با گهارده قاب به تصویر درآم ده اس ت. ان دازۀ مجل س نقاشی
 ,Mirzaei Mehr, 2007).تصویرشده حدود یک ضربدر دو مت ر اس ت

p.55)   در این مکان، هر قاب، مجالسی را با داستان متف اوتی نش ان
روی در ورودی و ها در دیوار روب هدهد. گهار صحنه از این نقاشیمی

پنج نقاشی بر هرک دام از دیواره ای راس ت و گ ت اس ت. ش رح و 

ها در وردش از راست به گت )جه ت و ردش مشخصات این نقاشی
ه ا ش امل خالف عقربۀ س اعت( گن ین اس ت: مض مون دیوارنگاره

 .(4زندوی و رشادت ائمه است )شکل

شد؛ اول: حف ظ در منطقۀ دزفول نقاشی به دو منظور ترسیم می
ها و شَعائر دینی، دوم: تزئین. عشق و عالقه به خان دان نب وت سُنت

در این دیار نقاش را بر آن داشته تا بیشتر تصویرور این خاندان باشد. 
ه ا و مراس م م ذهبی ها و عزاداریرو، هنر خوزستان در جشناز این

ویرد که در این راستا عنص ر ت زئین )جنب ۀ به خود میای نمود ویوه
 .(Emami Far, 2007, p.53)ور این احوال است دوم( زینت
 

 
 )نگارندوان( : نمای کلی فضا4شکل 

Fig 4: Overview of the space (authors) 
 

از  1۵و  14شدۀ این بن ا ق اب ش مارۀ های نقاشیدر میان قاب
هایی ک ه ای ن دو ترین ویووی. از مهمای برخوردار استاهمیت ویوه

ها در این بنا و دیوارنگ اری م ذهبی دورۀ قاج ار، قاب را با دیگر قاب
ت وان ب ه م وارد ذی ل مورد تمایز یا دارای وجه اشتراکاتی نم وده می

 اشاره کرد:

براساس مقاالت دورۀ قاجار دربارۀ مضمون بهشت و جهنم؛  -1
ه ای از دیگ ر نقاش ی دیواریداشتن مضمون متف اوت در ای ن بن ا 
 .بناهای دورۀ قاجار در استان خوزستان

تأثیر و تاثر معنوی، نمادین، بومی نقاش، در این دو ق اب از  -2
 های این بنا. سایر قاب

های ای ن در ادامه، با روش آیکونولوژی پانوفسکی برای نقاشی
 ویرد.دو قاب، دیوارنگاری بقعه، مورد واکاوی قرار می

 

احل آیکونولوژی پانوفسکی در دوقاب بهشت و . مر7

 جهنم بُقعۀ پیر رودبند دزفول

مرحلۀ اول: توصیف پیشاآیکونوگرافی در عناصر  7-1

  15و  14تصویری نقاشی دیواری قاب 
ها، به ش ناخت ها و درک روابط میان آناین مرحله با شناسایی نشانه
این  1۵و  14ارۀ های شمها در توصیف قابمعنای اولیۀ این نقشمایه

 .پردازدبُقعه می

، قسمت باالی اثر، با خط مورب، فض ا را ب ه ۵در شکل شمارۀ 
کنن د. نیمه تقسیم کرده است. باالی خط، گهار آدم از آن عبور میدو

ت ر از فیگوره ا، ب ا ای در پایین و وسط تصویر، بزرگالجثهمار عظیم
د. در دو ط رف او، دو شود، قرار داردهان باز که از آن آتش خارج می

اند. تعداد دوازده باز ایستادهبرهنۀ ورز به دست، با دهان نیمهنفر، نیمه
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ها رو به باالس ت، در وس ط های آنآدم دیگر که فقط گهره و دست
های مضطرب، تصویر وجود دارند. رنگ تیره قال  در صحنه و فیگور
ک س ده د. ای ن عفضای وحشت و ترسناکی را در خ ود نش ان می

ال دین توس ط نظام 1368عنوان آخرین سند تصویری بنا، در سال به
ه ا و های اخی ر رنگدر س ال .(۵امامی به ثبت رسیده است )شکل 

 اند. ها در مرمت از بین رفتهفرم

ای با ک ادر عم ودی، خط ی در میان ه ، صحنه6در شکل شماره 
باالی کادر، تصویر، فضا را به دو قسمت تقسیم نموده است. در صحنه 

روی ه م ب ا آب و درخت ی در می ان ش ان، شمایل دو آدم نشسته روبه
ه ایی اند. گهرههایی با سر انسان و تاج به سر روی درخت نشستهپرنده

ها در دو طرف جای دارن د. در قس مت پ ایین درون قاب، پشت سر آن
 اند و آدم کروی ه م ایس تادهکادر دو انسان با بال و تاج بر سر روب ه

تر با کاله، در سمت راست ش کل، روی زم ین نشس ته اس ت. کوگک
مقابل پیکره ایستاده سمت راست، ترازویی ق رار دارد ک ه س بد س مت 

تر از سبد س مت گ ت ب ه رن گ راست با آیکونی به رنگ سفید پایین
سیاه قرار ورفته است. در ووشۀ سمت راست، گه رۀ هش ت آدم درون 

ای با عبارت )نوش ته ب ر در کادر، نوشتهشود. در پایین قاب مشاهده می
جنت بخط سبز جَلی/ شفید روز قیامت محمد است و علی( وجود دارد. 

تر، مالیم ح س آرام ش و خوش ایندی ها در فضای صحنه روشنرنگ
  .(6در تصویر ایجاد کرده است )شکل

 
 

 ها تحلیل آیکونوگرافی نگاره 7-2
ه مواردی پرداخته خواه د های تصویر باین مرحله از تحلیل در نگاره
ها قرار دارد و این ارتباط بین امتنی، معن ای شد که اثر در ارتباط با آن

ثانویۀ اثر را آشکار خواهد کرد. در فرآیند کشف این روابط اس ت ک ه 
در خواهیم یافت شخصیتی که در اثر تصویر شده، گه کسی اس ت و 

ای از ص حنه ۵کن د. در ش کل ش مارۀ اثر گه ماجرایی را روایت می
پوش، با عب ور های کفنبینیم. در نیمۀ باالیی تصویر آدمجهنم را می

ووین د، در ح ال از پل، که در ادبیات مذهبی ب ه آن پ ل ص راط می
بودن خود، فضا را به دو نیم ه تقس یم ک رده عبورند. این پل با مُورب

است. ترکی  مقابل فضای تیره در هم اهنگی بص ری ق رار دارد. در 
های نَکیر و مُنکر؛ ورز به دست با پایینی تصویر دو موکل به نام نیمۀ
ها آتشی ق رار دارد و اند. در پشت سرِ آنای ترسناک قرار ورفتهگهره
اند. در پایین ک ادر، قس مت هایی که در این میانه وذاشته شدهانسان

وویند ب ا وسط، موجودی عجی ، شبیه اژدها که به آن مار غاشیه می
ها ک امالً و رم و وی را، ب رای بی ان از قرار ورفته است. رنگدهان ب

س مت تص اویر ب رای نی ت درون ی مطل ؛ که دل ه ر زائ ری را به
در »ش ود: ها ازجمله احمدی یادآوری میبکشاند. با دیدن این شمایل

در پ ی ، های پیهای سوزان، سوختنهای داغ و تلخ، آتشجهنم آب
شوند که آنی به غالظ و شداد دیده میهای فراوان و نگهبانان عذاب

وویند: بچشید، م زۀ آن گیزه ایی را دهند و میجهنمیان مهلت نمی
 .(Ahmadi, 1996, p.180)« ایدها بودهکه خود مُسب  آن

 

  
 : جهنم  ۵شکل 

Fig 5: Hell  
 : بهشت  6شکل

Fig 6: Paradise  
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های تصویری جهنم در این قاب، انتخاب رنگ ح اکم ب ر نشانه
ای دورۀ قاج ار ترس یم خان ههای قهوهبندی نقاشیفضا، تأثیر ترکی 

 شده است.
در پایین کادر، شعری وجود داش ت ک ه ام روزه  6شکل شماره 

ته ب ر در جن ت بخ ط س بز نوش »بر اثر مرمت از بین رفت ه اس ت: 
همین جمله نشان از روز « جلی/شفید روز قیامت محمد است و علی.

داوری و حوض کوثر است. در قسمت باالی ق اب، تص ویر حض رت 
اند. ای ن روی امام علی )ع(، هر دو بر تختی نشستهمحمد )ص( روبه

تخت، فضا را به دو نیمه تقسیم نموده است. نهر آب ج اودان م ابین 
ا، باالی درخت، پرندوانی شبیه فرشتگان و در پشت سر محم د هآن

هایی ق رار )ص( و علی)ع(، دو قاب است که درون آن گه رۀ انس ان
دار و تاج بر سر دیده ای از دو فرشتۀ بالدارد. نیمه پایین فضا، صحنه

اند. روی ه م ایس  تادهاند و روب  هش ود، ک ه از فرش  تگان بهش تیمی
ای پُ ر از س یاهی و ها، که یک س متش کاس هترازویی در مقابل آن
ای از سفیدی که میزان س نگینی و س بکی آن را سمت دیگر، کاسه

دهد. شیطانکی نشسته بر زمین، به کاسۀ محتوی ات س فید نشان می
های این دو صحنه از قاب بسیار روشن، دست دراز نموده است. رنگ

ی دن ای ن نق ش های مالیم و آرام بخش که دل زائ ران را ب ا دآبی
 رباید. نگاره و وعدۀ بهشتی می

های آرام بخ ش، ترس یم های تصویری آن، انتخاب رنگنشانه
 دهد.بهشت برای زائران نمودی از دنیای پس از مرگ را نشان می

ها؛ در هر دو ای به گرایی دلیل انتخاب نگارهبنابراین، در مرحله
مواجهیم؛ ک ه گ ه قاب با یک موضوع مذهبی به نام بهشت و جهنم 

ها معنایی فراتر داشته است و آن را عواملی بر گگونگی ترسیم نگاره
های بن ا دارد ک ه در تر از سایر نقوش حاکم بر دیگر نقاش یمتفاوت

 مرحلۀ بعدی مورد تفسیر قرار خواهد ورفت.
 

های تفسیر آیکونولوژی بهشت و جهنم در نقاشی 7-3

 بُقعه پیر رودبند
های مرحلۀ قبل در بستر ط والنی ت ر از به تفسیر دادهدر این مرحله 

پردازیم. مُدرِکات این مرحله، مربوط به تعی ین آن دس ته از زمان می
های یک ملت است که شامل دورۀ زم انی، جایگ اه، اصول مشخصه

باورهای مذهبی و فلسفی نهفته هستند که توسط ناخودآواه ش خص 
 شوند.در یک اثر متراکم می

ها، تص اویر، مای ههای ناب، نقشاز ادراک فرم ۵سیررارنست کا
های نمادین ی اد عنوان ارزشها با این رویکرد بهها و حکایتداستان
ت  اریخ »(. همچن  ین Asadi and Balkhari, 2014, p.39کن  د )می

تواند معن ای نم ادین پی دا دهد که هرگیزی مینمادورایی نشان می
س از ا، حیوانات و ...( یا آنچ ه دستهکند، مانند اشیای طبیعی) سنگ

انسان است )خانه، کشتی و ...( و حتی اشکال تجریدی )اعداد، دای ره 
و ...( در حقیقت، تمامی جهان ی ک نم اد ب القوه اس ت و انس ان ب ا 

ای ناخودآواه، اش یا وونهها دارد، بهورایش طبیعی که به آفرینش نماد
« ذهبی یا هنری به خود بگیرن ددهد تا حالتی میا اَشکال را تغییر می

(Mehdizadeh, 2015, p.17). 
های نمادین )که اغل  برای هنرمن د کشف و تفسیر این ارزش

هم ناشناخته بود و ممکن است، بسیار متفاوت از آن گیزی باشد ک ه 
قصد بیانش را داشته است(، را آیکونولوژی پاسخ خواه د داد. قب ل از 

قاب در دیوارنگاری بقعه پیر رودبن د، واکاوی عناصر تصویری این دو 
با توجه به بررس ی ش رایط اجتم اعی، فرهنگ ی و هن ری ح اکم در 

پذیری و اثروذاری او ب ر نق وش، از جمل ه ع واملی دوران نقاش، اثر
تری ک  ه ش  ود. در تحقی  ق مفص  لهس تند ک  ه ب  ه آن پرداخت  ه می

ورۀ نگارندوان از نقوش تصویری، ب ر بناه ای م ذهبی بازمان ده از د
اند، وجود این بقعۀ متب رک از لح اظ قاجار در استان خوزستان داشته
ترین بناه ای اس تان محس وب صنقاشی دیواری مذهبی یکی از خا

 شود.می

 

تفسیر اثرپذیری و اثرگذاری نقاش در شرایط  -الف

 اجتماعی،فرهنگی و هنری حاکم

ش د، های ای ن دوق اب، ک ه پیش تر اش اره ترین ویووییکی از مهم
ترسیم بُعد معنوی نقوش در کنار عناصر مادی توسط نقاش است. در 

نقاش این بنا آم ده « راقم اسداهلل»یکی از این دو قاب مجزا، عنوان 
در زی ر یک ی از « اس داهلل نق اش»است. اما دلیل نوشتن فق ط ن ام 

ها گیست؟ در مصاحبه با خاندان نقاش معلوم شد ک ه نقاشی دیواری
« مال حس ن»و « مال اسداهلل»های اش دو پسر به ناممال ابراهیم نق

ها داشت که درکنار پدر و بعد از او، این حرفه را ادامه دادن د. نقاش ی
اند. ام ا اس م م ال ش دهتوسط این دو فرد یا ترمیم ی ا بازس ازی می

های منص وب ب ه او اسداهلل نقاش در آثار وجود دارد، ورگ ه نقاش ی
وون ه ها هیچش باشد، اما در پ ای نقاش یتواند کار مال حسن نقامی

خاطر تر است، ب هاسمی از او نیست. ازآنجاکه مال اسداهلل برادر بزرگ
ها ثبت شده است که شاید در جاهای همین احترام، اسم او در نقاشی

وونه نباشد. نقاشی برای بناهای متبرک ه، در پیش گاه دیگر ایران این
توانی د در رفت ار و س ت ک ه میخداوند به نوعی فروتنی و خض وع ا
 نگرش نقاشان آن را مشاهده نمایید.

بنابراین با اش اره ب ه ای ن موض وع بع د از تحقیق ات می دانی، 
مصاحبه، وفتمان و ارتباط گندین و گندساله با خاندان م ال اب راهیم، 

زیس تند ک ه بیش تر ای میهمچنین مشخص شد که نقاشان در دوره
ها د هنری و تع الیمی ک ه از آن س رزمینهنرمندان با رفتن به جوام

های تصویری جدی دی از نمودند، تحت تأثیر آن هنر، نمودکس  می
آوردند. در این مصاحبه، پسر م ال اس داهلل نق اش وجود میخود را به

ای در اصفهان، زیر نظر هنرمندان ارامنه تعریف نمودند؛ پدرش، دوره
بت، نگارن دوان را ب ه و نقاشان آن زمان وذرانده ب ود. هم ین ص ح

ها توسط نق اش س وق ها و انتخاب معنایی آنتر آیکونبررسی دقیق
داد. و به این کش ف رس اند ک ه م ال اس داهلل نق اش، تح ت ت أثیر 

های کلیسای وانک در اص فهان ک ه الگ وی تص ویری اکث ر نقاشی
هنرمندان ایرانی در آن زمان بوده است، قرار ورفته و با اثرپ ذیری از 

ت، فرم و نوع ترسیم دیوارنگاری آنجا، دگار اله ام ش ده اس ت. حاال
همچنین مضمون بهشت و جهنم یک ی از اش تراکات م ذهبی تم ام 
ادیان است که نقاشان برای ادای دِین خ ود در ه ر س رزمینی آن را 

 (.7اند )شکلنمودهاجرا می
ارمنیان جلفا به دستور شاه عباس اول به اص  فهان م  هاجرت 

. ایش ان پ س از ش  دند منطق ۀ جلف ای کن ونی س  اکن کرده و در
ش ده از کتاب به تزئین آن با تصاویرِ ن قاشی وانک س اخت ک لیسای

مقدس پرداختند. با توجه به ت أثیراتی ک ه در س اخت ای ن کلیس ا از 
ک ه  نیس ت شود؛ جای ش کدیده می صفوی م عماری رای ج دوران
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آم  د ونرمن دان ارمن ی جلف ا رف تهنرمندان م سلمان ای رانی ب ا ه
داشته و بالط بد، هنرمندان نق اش مس لمان نی ز ای ن آث ار هن ری و 

 ,Scarchiaاند )ان د و از آن مت أثر و  شتههای دیواری را دیدهنقاشی

1997, p. 28.) 
اوج دیوارنگاری در دورۀ قاجار اس ت. بن ابراین، بیش تر نقاش ان 

شدند و پس از ری عازم آنجا میسراسر ایران برای فراویری فنون هن
ها آم وزش، هن ر غرب ی و نگ اه فرمی ک نق وش را، در وذراندن ماه

 نمودند.ترسیم می اثروذاری با بناهای مذهبی خود

ها، تص  اویری از زن  دوی، رش  ادت، دلی  ری، در بیش  تر بُقع  ه
مظلومیت و شهادت امامان، همرا ب ا تص اویری از بهش ت و جه نم 

ترین هدف تبیین جایگاه ائم ه و مضمون عمده شود. در ایندیده می
های عادی با اعمال خوب و بد خود، بعد از ای ن دنیاس ت ک ه انسان

آورد تا زائران شاهد این ش کوه باش ند. میهنرمند آن را به تصویر در
یکی دیگر از نمودهای اثرپ ذیری نق اش، ترس یم نق وش در داخ ل 

انن د برخ ی تص اویر دی وار هایی با طاق رومی بر دیوار بقعه، همقاب
ه ایی ب ا ای ن ویوو ی ق رار کلیسای وانک، که تصاویر را درون قاب

قب ل از  4شوید، در تص ویر ش ماره اند. در این بنا، وقتی وارد میداده
ورود به حرم، یا خروج از آن، مکانی است که زائر م دتی در آن ق رار 

های بلن د ور، با قابها دور تا دویرد تا نیایش کند. در باالی دیوارمی
متر، نقاشی دیواری، دقیقاً رودرروی زائ ر ق رار دارد. نکت ۀ دو در یک

ایس تید، نشینید یا میبسیار جال  آنجاست که زمانی که در محل می
نمایید که خود، وویای شده را از پایین به باال مشاهده میقاب تصویر

های نقاشی ابورفته از قای و پرسپکتیو فضایی نشئتعظمت صحنه
هاست که باعی ایجاد واکنش درونی و بیرونی برای زائر بعد از کلیسا

ای، های جهنم شده و برای لحظ ههای بهشت و زشتیدیدن زیبایی
او را از فضای مادی جدا، در فضای معنوی و اعتقادی نهفته در پ س 

کن  د. از ای  ن جه  ت ک  ه نق  اش، ب  ا ن  وعی ها تطهی  ر میمای هنقش
ری الگویی، درصدد اثروذاری دستاورد درونی خود به شکل همزادپندا

 ایرانی است.
توان در نتیجۀ دووانگی فک ری نق اش این موضوع را تاحدودی می

های دیرینۀ خ ود ایرانی دانست، گراکه تا این زمان نتوانسته است از سنت
جدا و فکر خود را متمرکز بر موضوعات اروپ ایی و ب ه عب ارتی مض امین 

هان مسیحیت نماید و در فضایی بین ابین ق رار دارد. از س ویی، مذهبی ج

توان این دووانگی را در اختالف نگاه و سلیقۀ حامیان و متقاض یان نیز می
 .نقاشی دیواری بُقعه و فضای فکری حاکم در آن منطقه دانست

 

. معنای عناصر تصویری بهشت و جهنم، در نقاشی 8

 دیواری بُقعۀ پیر رودبند 

 

در روای ات دین ی، م الک و می زان در روز  آیکون تررازو: 8-1
هاست، به این معنا که عم ل و رفت ار قیامت، اولیای الهی و عمل آن

با ای ن تفس یر، ت رازو  (Tabatabaei, 1973, p.11).ها میزان است آن
نمادی از عدالت و دادخواهی دارد. دوکاسه با محتویات؛ سفید و سیاه 

مال خوب انسان است. وویی در حال میزان و درون آن، معنایی از اع
(. در واق  د در روز محش  ر، 8هاس  ت )ش  کلس  نجش اعم  ال انسان

پیامبری برای داوری انتخ اب نش ده اس ت بلک ه داوری و س نجش 
 اعمال برعهدۀ فرشتۀ عدالت و سایر فرشتگان خداوند است.

 
در دوران ایران باستان تا بع د از اس الم در  آیکون فرشته:-8-2

های مختل ف هس تیم. ام ا آثار هنری، شاهد وجود فرشته ب ه ش کل
وجود فرشتگان در نقاشی دیواری مذهبی قاجار با تاج و بال همیش ه 

 های غربی داشته است.ورفتن از نمودالهام

 و دارن د ها حض ورنقاش ی در س ر ب ر ت اجی با همیشه مالئکه
اس ت. وج ود   نممک تاج وجود با فقط عادی، افراد ها ازبازشناسی آن

 و جه ان بر ای ن ایشان معنوی سلطنت معنی به فرشتگان سر بر تاج
 خداوند سوی از بودنشانبروزیده نیز و مردم کردار و اعمال بر نظارت

 (.9)شکل (Akhoyan, 2017, p.75) است
 

شکل هارپی، ترکی  صورت انسان با آیکون هارپی: -8-3

ایران سابقۀ بسیاری دارد. بدن پرنده است. این نقش در هنر کهن 
صورت ظرف به« پرنده-زن»وریشمن معتقد است موضوع ترکیبی 
اورارتو است. پس از ایران و -یا دسته ظرف، مخصوص هنر ایران

اورارتو در هنر یونان و اورارتویی نیز این نشانه مربوط به مراسم 
سپردن مردوان است. این موجود ترکیبی است که روح خاکبه

 (. Grishman, 1992, p. 338)"بردرا به دنیای دیگر میمردوان 

 

 
 

  
 کلیسای وانک :7شکل

(www.persiantourismguide.com) 
Fig 7: Wank Church 

(www.persiantourismguide.com) 

آیکون ترازو در قاب بهشت  :8شکل
 )نگارندوان(

Fig 8: The scale icon in the frame of 
Paradise (authors) 

 آیکون فرشته در قاب بهشت )نگارندوان(:9شکل

Fig 9: The icon of the angel in the frame of heaven (authors) 
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شود که بنا ب ه باالی درخت طوبی، پرنده با سر انسان دیده می
«. مرغ بس مل»اند: آن نوشته ای نامش را کنارخانهرسم نقاشی قهوه
های متبرک ه، های دیگر گون نقاشی بقع هدار در نمونهاین پرندۀ تاج

 ,Hosseini, Mahmoudiش ود )عنوان حوری بهش تی معرف ی میبه

Rahmani, 2017, p.112عنوان نقش ترکیبی، انس انی ب ا (. هارپی به
ده ش ده های دوران مختلف ایران به تصویر کشیسر پرنده در نقاشی

کن ار  ملک وت و واال ب ا ع الم ه ارپی رمزوونۀ ارتباط اینجا، در .است
 و قدس ی معن وی مض امین در مستقیمی شکل به و شودوذاشته می

 مع رف تنه ا عهده ندارد؛ بر نیز وظیفۀ تزئینی حتی و شودمعرفی می

 (. Rahmani, 2017, p.60است ) ملکوت عالم
 مس تقل، ب ا معن وی شخصیت دارای نشانۀ هارپی دوره در این

 ب دن از اس تفاده و س ر ب ر ت اج که ب ا ق راردادن فرشته حکم نوعی

های عامیان ه، نقاشی در دهد.نشان می را جایگاه بهشتی این پرندوان
 ق رار کوثر حوض پای او که زیر درخت طوبی روی هارپی شخصیت

 کرده برقرار مذهبی مضامین با رمزورایی دور از و مستقیم ارتباط دارد.

وج ود ای ن نق ش فق ط نم ادی از ع الم  1۵در تابلوی شمارۀ  .است
 (. 10ملکوت است )شکل

 

مایه، برورفته از جاودانگی و این نقش :آیکون درخت-8-4

های به تصویر درآمده بر دیوار بقاع و سرسبزی که برای شخصیت
باشد، به تصویر در آمده است نیز فرد مدفون در آن مکان می

(Mirzaei Mehr, 2007, p. 71 هرواه مکان مقدسی وجود داشته .)
های اصلی این باشد، تصویر درخت مقدس )درخت زندوی( از نشانه

بقعه –مکان است. همانند تصویر آن در بهشت، که الگوی درخت
الگوی ازلی است. در میان بهشت، درخت )مکان مقدس( کهن

 زندوی و درخت شناخت خیر و شر وجود دارد.
 

 امضا فاقد هانگاری بقعهآثار دیوار از بسیاریکون نوشتاری: آی-8-5

 سنت در که عاشورایی، و موضوعات مذهبی با خصوصبه هستند،

 فردیت به ندادناز اهمیت نشانی این و وجود داشته نیز ایران تصویری

ای خانههای قهوهنقاشی (. واهیHakim, 2018, p.130نقاش است )
نقاشی  در کمترین مخصوصاً  عمل یا کمترین« رقم»عبارت  با امضادار

ویووی  را اندیشه شیوۀ این اند. کوماراسوامیشده های مذهبی امضا

 که همواره داند. سنتیغربی می و شرقی سنتی هنرهای مشترک هنرمند

یابد  بروز هنری اثر است در قرار که کندخیری می آن وقف را خود
(Kumaraswamy, 2003, p.72 .)در این و است عبادت یک انجام او کار 

خویش  و بیان ابراز خودآواه، به بدون حتی و قصد بدون او مسیر
 با است منطبق او کار این شیوۀ بلکه نیست تصادفی حالت این پردازد.می

 (.11بخشد )شکلمعنی می او زندوی به که موازینی و مفاهیم
بوده است. قاب  روی شعارهای نقاشی، واهی قسمتی از موضوع

های موض وع و اف راد ن ام ها همانند ی ک ک د، ب ه ن وعیاین نشانه
 ب رای را م تن خ وانش ک ار ده د. همچن ینشده را نشان میاشاره

نقاش ی  داس تان روای ی خ ط پیگی ری وش ایراه و س اده مخاطب ان
نوشته بر در جنت بخط »که با نوشتار  1۵شوند. مانند قاب شماره می

بودن تص ویر بهشت« امت محمد است و علی.سبز جلی/شفید روز قی
مس تتر در ای ن  هاینش انه از دیگ ر یک ی دهد. بنابراین،را نشان می

س ازی مض مون، عناص ر مشخص ک ه ب رای ها، نوشتار اس تنگاره
 ویرد.داستانی بسیار مورد استفاده قرار می

 

جهنم در قاب این تصویر ملکجهنم: آیکون ملک -8-6

هاست. او کنار ترازو دریافت و ارائۀ نامۀ اعمال انسانبهشت، منتظر 
 (.12نشسته و دستش را دراز نموده است)شکل

 

در اسالم اژدها واهی در گهرۀ آیکون مار غاشیه:  8-7

شود و سند ما روایتی است که در موجودات دوزخی ظاهر می
 ,Samanian, Naebzadeh)کیمیای سعادت از پیغمبر نقل شده است 

2016, p.79) .غاشیه در لغت به معنی آتش، آتش جهنم و قیام است .
طورکه مشاهده دهد. هماناژدهایی است که ونهکاران را عذاب می

نمایید، روز محشر به تصویر کشیده شده است. در جهنم مار می
غاشیه به شکل اژدهایی با دهان باز، در حال بلعیدن ونهکاران است. 

اصلی عذاب جهنم نشان داده است. بنابر عنوان عنصر مار غاشیه به
منابعی گون بحاراالنوار، مار در آخرین طبقۀ جهنم که تابوت نام 

ها را دارد، گنبره زده است و همراه با موجودات مخوف دیگری، آن
( Hosseini, Mahmoudi, Rahmani, 2017, p.112دهند )عذاب می
 (.13)شکل 

 

 
 

 

 آیکون هارپی در قاب بهشت )نگارندوان( :10شکل

Fig 10: Harpy icon in the frame of Paradise 
(authors) 

 آیکون نوشتاری در قاب بهشت )نگارندوان( :11شکل

Fig 11: writing icon in Behesht frame (authors) 

 -آیکون ملک جهنم :12شکل
 در قاب بهشت )نگارندوان(

Fig12: The icon of the 
kingdom of hell - in the 

frame of heaven (authors) 
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های یکی دیگر از عنصرآیکون نَکیر و مُنکر:  -8-8

های های مشابه و بدندهنده، این نگهبانان جهنم با گهرهعذاب
های دیگر هم نامیده اسم ها بهعریان در حال شکنجه هستند. آن

فَأَمَّا الَِّذینَ شَقُوا فَفِى النَّارِ لَهُمْ » :فرمایدشوند. خداوند در قرآن مىمی
شوند و اهل شقاوت در آتش جهنم ورفتار مى« فَیَها زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ

در  اهلل عنه(آنجا آه و ناله سر خواهند داد. عالمه طباطبائى )رضی

کردن به دَم و بیرون« زفیر» در کشاف»فرمایند: مىتفسیر این آیه 
به بازدم و فروبردن هوا به درون تفسیر شده « شهیق»نَفَس و 

ها را به سینه فرو برند و خواهد که جهنمیان نفساست... خداوند می
جهت شدت حرارت آتش جهنم و بزروى سازند و بهآن واه خارج 

 Masbah« )کنندود را بلند مىعذاب، در فریاد و آه و ناله، صداى خ

Yazdi, 1934, p.29814( )شکل.) 
 

 

   
 آیکون مارغاشیه در قاب جهنم )نگارندوان(: 13شکل

Fig 13: Margashieh icon in the hell frame (authors 
 آیکون نکیر و منکر در قاب جهنم )نگارندوان( : 14شکل

Fig 14: The icon of Nekir and Mankardar of Hell frame (authors) 
 
 
 

 
 آیکونولوژی نقوش تصویری قاب جهنم )نگارندوان(:1۵شکل

Fig 15: Iconology of the pictorial motifs of the Hell frame (authors) 
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 آیکونولوژی نقوش تصویری قاب بهشت )نگارندوان( :16شکل

Fig 16: Iconology of the pictorial motifs of the Paradise frame (authors) 
 

 

  گیرینتیجه
 

ش دن ب ه نت ایج منظور منتهیشده بهدر فرجامین وام اطالعات وردآوری
مشخص، کوشش بر آن بود تا ضمن معرف ی روش نق ادی آیکونول وژی 

های بص ری و ترین واح دپانوفسکی، به شناسایی کوگک به شیوۀ اروین
ویری از وفتمان فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و امثالهم، مولد یک اث ر بهره

هنری در این مضمون، به معنایی ذات ی، نم ادین اث ر ک ه بعض ا از خ ود 
ویری اث ر ش ده اس ت، م لف نیز پنهان است و ناخودآواه موج   ش کل

بهش ت و جه نم در دیوارنگ اری بُقع ۀ پی ر دست یابیم. عنصر تصویری 
های دیوارنگاری ایرانی اس ت ک ه دوران ترین وونهرودبند دزفول، از مهم

اوج و شکوفایی خود را در دورۀ قاجار و در پیون د ب ا باف ت م ذهبی ای ن 
ه ا س پری شهرستان، سبک و سیاق نقاش، بازتاب معن ای خ اص نگاره

 نموده است.

بندی ان واع نگری د ب ا دس تهقاج ار را میوقتی دیوارنگاری مذهبی 
یابی د ک ه ک ارکرد آن ه دایت موضوعات دینی، به اشتراکاتی دس ت می

مخاط  به جهانی از مفاهیم و مع انی اس ت. ای ن ن وع دیوارنگ اری ب ا 
ه ای دین ی، در همراه ی ب ا ط رح و نقش -ترکیبی از مضامین مذهبی
هایی ها و در ظ اهر نش انهمعنااند. و در درون، معنادار، بر دیوار نقش بسته

ب  رای بازدیدکنن  دوان و آین  دوان دارد. رویک  رد پانوفس  کی ب  ه ش  ناخت 
 دهد. ها پاسخ میهای معنایی موجود در نگارهالیه

 نتایج پووهش حاضر نشانگر آن است که در الیۀ معنایی اول و دوم: 
های فرش تههای این بنا، قابِ نگ ارۀ بهش ت، آیک ون در دیوارنگاره

بالدار، هارپی، نشستن حضرت محم د)ص( و حض رت عل ی)ع(، گی نش 
های مس یحی، های درون قاب پش ت س ر امام ان، مش ابه نقاش یپرتره

ازجمله نقوش غربی هستند. اما در قاب جهنم، نقاش کامالً ذهنی، ب دوی 
اش را ترسیم نموده اس ت. در های دینیندیده برداشتو اصطالحاً مکت 

پ وش هرک دام های کفنم آیکون نکیر و منکر، مار غاشیه و آدمقاب جهن
ای ب رای انتخ اب در ای ن ق اب دارن د. بن ابراین، هنرمن د تفسیر و نشانه

بودن ش هر دزف ول و هایش را هوشمندانه و با توجه ب ه م ذهبیبرداشت
ای زیب ا، تم ایالت وون هکاربرد نگاره در مکانی متبرک اج را نم ود. او به

 با توجه به تأثیرات غربی در آن دوره پیوند داده است.دینی را 

 اما در الیۀ سوم معنایی:
در روش آیکونول  وژی ک  ه ب  یش از دو س  طح دیگ  ر در ارتب  اطی 

ه  ای ه  ا م  ورد تفس  یر ق  رار ورفتن  د. انتخ  اب آیکونتنگاتن  گ، آیکون
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تصویری بهشت و جهنم در دیوارنگ اری بقع ۀ پی ر رودبن د در پیون د ب ا 
پذیری از هن ر غ رب، مذهبی دورۀ قاجار، با دالیلی گون تأثیر دیوارنگاری

تأثیر از هنرمندان کلیس ا و نموده ای ذهن ی هنرمن د نقش ی م  ثر ایف ا 
اند. نقوش تصویری عناصر بهشت و جهنم در بُقاع متبرکه، بهت رین کرده

فضا و بستر برای خلق آثاری تأثیروذار بر عوام ب وده اس ت ک ه واک نش 
ه ا را ب ه تأم ل انگیزن د و آنمیه درون ی گ ه بیرون ی برمخاطبان را گ

های جه نم های بهشت و زشتیدارند. بازدیدکنندوان بقاع، به زیباییمیوا
ه ا را از فض ای م ادی ج دا کن د و در دنی ای معن وی و نگرند تا آنمی

ور س ازند. البت ه مح ل ها تطهیر و غوطهمایهاعتقادی نهفته در پس نقش
ها بر دیوار که گندمتر تا زمین فاصله دارند، خود بهت رین قاشیویری نقرار

نمای د. ه دف پاسخ را در تأثیر روحی و ذهن ی بازدیدکنن دوان ایج اد می
های مورد پسند عامه مردم، اثروذاری ب ر ها و روایتمصورساختن داستان

روح و جان بیننده و تعمق در اعمال و احوال خود در زندوی ای ن جه انی 

حسابرس ی ب اقی ای از اعمال انسان، بیاز آن و نیز دریابند که ذرهو پس 
پذیری نق اط مش ترک ب ا نقاش ی غرب ی ماند. بیشترین دلیل این اثرنمی
های کلیسای وانک بوده است. نق اش ب ا انج ام گن د خصوص نقاشیبه

ساز نموده است. انج ام نکتۀ کلیدی در فضایی سنتی و بومی آن را ایرانی
های تصویری ب ر ویری قابها، نحوۀ قرارظیر انتخاب سایز قابمواردی ن

های غرب ی، ه ا، خالقی ت در طراح ی شخص یتببدنۀ دی وار، ف رم قا
 خالقیت در مضمون مذهبی از جمله نکات مهم این تأثیرپذیری است.

و رفتن مح یط زن دوی، ت أثیرات رای ج در رو، نقاش با درنظراز این
ویری معن وی، ای ن دو ق اب را ب رای ارتب اط زمان خود و نیازطلبی مردم

آمیزی نمود. او با تق دس و بندی و رنگبسیار هوشمندانه طراحی، ترکی 
عنوان نقط ۀ ثق ل تفک رات و نیروه ای معن وی عرفان، این مکان را ب ه
 انسانی معرفی نمود.
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