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Abstract 
Guilan's holy shrine paintings is a display of folk art 
which most of them has been damaged or vanished over 
time because of different reasons. Shrine paintings is a 
representative of cultural identity of a community and it 
has been based on beliefs and narrations which have been 
common in the culture of that community. Shiism beliefs 
and narrations especially the Battle of Karbala are the 
subjects of these paintings. Similarity aspect of subjects 
and illustration methods of these paintings and coffee 
house painting have not been far off from the eyes of 
researchers, but Under-glass painting is one of the 
traditional arts in Iran which nowadays it’s getting less 
attention than before. It is worth to noted that under-
glass religious painting has a lot of subjects and 
illustrations which is comparable with Guilan’s holy 
shrines paintings and Coffee house painting. Common 
text between these paintings are not only common 
subjects but also they consist of figurative and pictorial 
resemblances. On this basis, this question can be asked 
that how much these two kinds of arts affect each other 
and how much they accept changes from each other. 
These two paintings were almost popular and widely 
useful in the same period of time, based on the fact that 
these two paintings are subsets of religious arts. Wall 
paintings of Guilan's holy shrines are important because 
of the matter of recognition of the art of painting in 

Gulian and its origins. In previous years, journals ،thesis 

and books have been written about these paintings and 
shrines, but the empty space of research and analysis in 
this field can be felt because of abundant numbers of 
painted shrines and paintings. Also Under-glass paintings 
have a historical record similar to Shrines paintings and it 
is a valuable part of Iran art which has not been getting 
enough attention in the past years, therefore study and 
research of this matter is necessary. One of the theoretical 
aspects of analysis and applied study which has been 

based on comparison and adaptation is, intertextuality. 
Hypertextuality analyses the relation between two artistic 
and literary texts, similar to intertextuality, this relation in 
hypertextuality in contrast to Intertextuality is not based 
on co-existence, but it's based on getting inspired and 
acquiring and taking. In other word in Hypertextuality, 
the impact of one text on another one is being analysed 
and not the existence of it. Of course we can say that 
there is always an impact in any existence and also there is 
always an existence in any impact. In this research, a 
comparative study has been conducted between six 
picture of Guilan's holy shrines and religious Under-glass 
paintings based on Gerard Genette's transtextuality with a 
hypertextual approach. The purpose of research, study 
and comparative analysis is the connection between 
represented forms in Guilan's holy shrines, Under-glass 
paintings and Hypertextual relations between these two. 
Guilan's wall paintings is important because of 
recognition of Guilan's art of painting and its origins. 
Gerard Genette’s transtextual theory has been used in 
order to answer the question of “what are the differences 
and similarities between holy shrines paintings and under-
glass paintings” and the emphasize is on the Equality 
among works. Method of research is descriptive and 
analytic. Methods of library collecting contents are taking 
fiche notes and reading texts of pictures.  Results of 
analysis is qualitative. The results show that there is 
Intertextual, transtextual and hypertextual relations 
between Eastern Guilan’s holy shrine paintings and 
Under-glass paintings, also there is a Equality relation 
between Guilan’s holy shrine paintings and Under-glass 
paintings. 
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 چکیده 
مذهبی بسیاری است که خاستگاه و مبدأ آن بهه روشهنی معلهوم نیسهتو باورههای های بقاع متبرکه گیالن دارای نقاشی

هها وجه تشابه موضوعات و شیوه تصویرسازی این نقاشهی ها استوتشیع به ویژه واقعه کربال از جمله مضامین این نقاشی
از هنرههای سهنتی ایهران یکی شیشههای از چشم پژوهشگران دور نمانده است، اما نقاشهی پشتخانههای قهوهبا نقاشی

شیشهه مهذهبی نیهز دارای موضهوعات و شودو شایان ذکر است کهه نقاشهی پشتاست که امروزه کمتر به آن توجه می
-ای و نقاشی بقاع متبرکه گیالن قابل قیاس استو متن مشترک میان این نقاشهیخانهتصاویری است که با نقاشی قهوه

هها و برای پاسخ به این سهوال کهه چهه تفهاوت های فرمی و تصویری استوها نه تنها موضوعات مشترک بلکه شباهت
شیشه وجود دارد، در پژوهش پیش رو از  نظریه ترامتنیت ژرار ژنهت  هایی میان نقوش بقاع متبرکه و نقاشی پشتشباهت

اسهتو روش استفاده شده است و تاکید برچگونگی رابطه همانگونگی میان آثار اسهتو روش تحقیهق توصهیفی تحلیلهی 
ای از طریق فیش برداری و تصویر خوانی استو تجزیهه تحلیهل داده هها کیفهی اسهتو نتهای  گردآوری مطالب کتابخانه

شیشهه پشتمتنی و ترامتنی میان نقاشی بقاع متبرکه شرق گهیالن و نقاشهیپیش تحقیق نشان می دهد، روابط بینامتنی،
 وشیشه رابطه همانگونگی حاکم استن و نقاشی پشتهای بقاع متبرکه گیالبرقرار است و میان نقاشی
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 مقدمه 
 

بقاع منقوش گیالن نمودی از هنر عامیانه است که به دالیل 
اند و یا از ها به مرور زمان آسیب دیدهمختلف تعداد کثیری از آن

باورهای تشیع به ویژه واقعه کربال از مضامین مهم  اندورفتهبین
های بقاع  بیانگر هویت فرهنگی ها استو نقاشیدیوار نگارهاین 

جامعه است و بر بستر باورها و حکایاتی شکل گرفته است که در 
 و اسالم جهان هنر به نگاهی فرهنگ جامعه رواج داشته استو با

 هنر خاص نه تنها نگاریشمایل که توان دریافتمی شیعی ویژه به

 و(Yasini, 2016, p. 3) است آن مهد ایران است، بلکه شیعی
-شیشه، آثار هنرمندان مختلف با مضمونهای پشتتصاویر نقاشی

های مربوط به معصومین)ع( های مذهبی در پن  گروه با عنوان
که شامل پرداختن به موضوعاتی چون پیامبر اکرم)ص(، امام 

 ,Shayestehfar)علی)ع( و حسنین،امام حسین)ع(،امام رضا)ع(و ووو 

2011, p. 4) شیشه دارای مضامین مشترک با نقاشی پشت استو
های بقاع متبرکه گیالن است براین مبنا  این پرسش را می نقاشی

توان مطرح ساخت که، میزان تأثیر گذاری و تأثیری پذیری این 
دو هنر بر چه اساس و چگونه استو با تمرکز بر این که این دو 

،که تقریبا در یک بازه ی هنر مذهبی استگونه نقاشی زیرمجموعه
زمانی و به صورت گسترده مورد استفاده و استقبال عموم مردم 

مطالعات پژوهشی  زهیکی از رویکردهای نظری در حو بوده استو
استو  1استوار شده، بینامتنیت و کاربردی، که بر مقایسه و تطبیق

بینامتنیت به نسبت میان هر متن با متن دیگر اشاره دارد و به "
 .Chandler, 2009, p) "»هنر تقلید هنر است«کند، بیان می نوعی

نیز همانند بینامتنیت رابطه میان دو متن ادبی یا  متنیتو بیش(298
ت برخالف یمتنکند، اما این رابطه در بیشهنری را بررسی می

بینامتنیت نه براساس هم حضوری، که براساس برگرفتگی بنا شده 
ثیر یک متن بر متن دیگر أمتنیت تشاستو به عبارت دیگر، در بی

توان تصور کرد گیرد و نه حضور آنو البته میبررسی قرار می مورد
که در هر حضوری تأثیر نیز وجود دارد و همچنین در هر تأثیری 

-تر و عمیقمتنیت تأثیر گستردهنیز حضور وجود داردو اما در بیش

 و(Namvar Motlagh, 2008, p. 95)تری مورد توجه است

در های دیگر استو چگونگی ارتباط یک متن با متن 2ترامتنیت
-پژوهش پیش رو به مطالعه تطبیقی میان شش تصویر از نقاشی

شیشه بر های مذهبی پشتهای بقاع متبرکه گیالن و  نقاشی
متنیت پرداخته با رویکرد بیش 3اساس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت

تطبیقی چگونگی  شده استو هدف پژوهش، مطالعه و بررسی
های بقاع متبرکه گیالن، های بازنمایی شده در نقاشیارتباط فرم

 متنی این دو با یکدیگر استوشیشه و روابط بیشنقاشی پشت
های دیواری بقاع متبرکه گیالن از حیث بازشناسی هنر نقاشی

های آن حائز اهمیت استو طی سالیان نقاشی در گیالن و ریشه
ها و کتبی درباره این نامهاالت،  پایانگذشته کم و بیش مق

ها و بقاع نوشته شده است که به دلیل تعداد زیاد بقاع نقاشی
ها همچنان جای خالی پژوهش در این منقوش و کثرت نقاشی

شیشه نیز که های پشتشودو همچنین نقاشیزمینه احساس می
ند مانند نقاشی بقاع دارای سابقه تاریخی است و از میراث ارزشم

توجهی قرار گرفته های گذشته مورد بیهنر ایران است طی سال
است، از این رو مطالعه و پژوهش در این زمینه امری ضروری 

 .است

 
 
 

 ی پژوهشپیشینه. 1
های صورت گرفته در ارتباط با نقاشی بسیاری از پژوهش

بقاع به دسته بندی و نماد شناسی و شیوه اجرا و نوع 
اند اما تاکنون جز موارد اندکی داشتهموضوعات، توجه وافری 

های های بقاع متبرکه با نقاشیکه به مطالعه تطبیقی نقاشی
چنان ای دوره قاجار و یا چاپ سنگی پرداخته اند، آنخانهقهوه

که شایسته تأمل و بررسی است به ارتباط نقاشی بقاع و 
شیشه توجه نشده استو محمودی نژاد در کتاب نقاشی پشت

به بررسی دالیل و « های گیالنهای دیواری بقعهینقاش» 
همچنین  او.پردازدهای بقاع در گیالن میهای نقاشیریشه

های دیوارنگارهای بقاع گیالن را متأثر از پرده خوانی، نسخه
ای در عصر قاجار و خانهخطی و چاپ سنگی، نقاشی قهوه

و سلحشور  (Mahmoodinejad, 2009). داند نگاری میشیشه
تصاویر نفیس و  "شیشه نقاشی پشت"کازرونی درکتاب
های به جایی مانده از نقاشی پشت شیشه در بسیاری از نمونه

 ,Kazerouni and Salahsuhor)) ادوار مختلف ارائه نموده اند

، از دیواره «از آستارا تا استراباد» کتاب  در ستوده و  2009
آن یاد   بنامنگاره های بقاع شرق گیالن و برخی نقاشان 

پاکزاد در پایان نامه کارشناسی و (Sotodeh,1961) کرده است
شیشه و کارکرد بررسی تطبیقی ساختار نقاشی پشت"ارشد 

به بررسی و مقایسه موضوعات، نقوش،  "آن در ایران و اروپا 
رنگ پردازی و کارکرد این هنر در اروپا  و  ایران پرداخته 

حضور واقعه "ی در مقاله فرستهیشا (Pakzad, 2015). است 
ضمن تأکید بر این مسأله که  "عاشورا در نقاشی دوران قاجار

 آن اجتماعی -سیاسههی شههرایط هایی کهیکی از دوره
ایی با مضمون عاشههورا را به وجود هنقاشی ظهور بسههتر

های فرضیاتی درباره خاستگاه نقاشی آورد، دوره قاجار بودو
های مورد های آن و سبکویژگیمذهبی دوره قاجار و 

  کندهای مذهبی این دوره  مطرح میاستفاده در نقاشی
(Shayestehfar,2007)رسد که، تاکنون و در نهایت به نظر می

های بقاع هیچ پژوهشی در زمینه بررسی ارتباط میان نقاشی
شیشه مذهبی دوره زند و قاجار متبرکه گیالن با نقاشی پشت

از این حیث موضوع مورد بحث پژوهش  صورت نگرفته استو
 پیش رو، از هر نظر جدید و نو استو
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 هابخش مواد و روش. 2
 گرداوری روشو استتحلیلی  روش تحقیق به صورت توصیفیِ

است، رویکرد تطبیق، نظریه ترامتنیت ژرار  ایکتابخانه مطالب
ها کیفی متنیت استو تجزیه تحلیل دادهژنت با تاکید بر بیش

استو در پژوهش پیش رو  با تآکید بر شش نقاشی از بقاع 

شیشه های پشتمتبرکه استان گیالن و شش تصویر از نقاشی
مذهبی متعلق به دوره قاجار که از نظر موضوعی شبیه هستند  
به مطالعه تطبیقی پرداخته شده است و به تحلیل و بررسی فرم 

شیشه به های بقاع متبرکه و نقاشی پشتای متن نقاشیو محتو
 ومتنی میان این دو دسته از آثار پرداخته شده استنسبت بیش

 

 

 ای و نقاشی پشت شیشهخانهمقایسه نقاشی بقاع، نقاشی قهوه: 1شکل
Fig1: Comparison of Shrine paintings, Coffee House painting, Under-glass painting 

 
 

 ی پژوهشنظر یمبان . 3
 بینامتنیت

مدعی است در حالی که زبان تک ساحتی است، نقاشی و  4سورسور
عکاس بر نظامی از ابعاد متعدد در قلمرو نشانه شناسی استوار است 

(Zeimaran , 2005, p. 188) که « بینامتنیت»و توجه نشانه شناختی به
های مطرح شد، ارتباط نزدیک با نظریه 5توسط ژولیا کریستوا

پساساختارگرا داردو کریستوا در حالی به بازنگری متون پرداخت که در 
زد: یک محور افقی که نویسنده و دیدگاه خود از دو محور حرف می

ه کند و یک محور عمودی که متن را بی اثر را به هم مرتبط میخواننده
و مفهوم (Chandler  ,1976, p. 284)  سازدمتون دیگر متصل می

ها های زبانی و گفتمانی اشاره دارد: آن گفتهبینامتنیت به پارادوکس نظام
اند، زیرا وابسته به وجود قواعد و رمزهای یا متونی که هرگز مبدأ نبوده

 پیشین خود هستند و این ماهیت رمزگونه است که حضور 
 .Culler, 1976, p)ای مفقوده تبدیل شده است به حلقه اش،همیشگی

تنها به این دلیل معنا دارد که ما  هر متن بینامتنی یبنا به قاعدهو (1382
دانش ))با تاکید بر این  ،از سوی دیگر ومایهتر متونی را خواندیشپ

ان گوناگون زگنان سازندگان رموناگزیریم که متون پیشین را چ ((پیشینی
که بیش از این نیتپس بینامت ودنکنافق داللت را ممکن میکه م بدانی
روشنگر و تعیین  ،باشد برای فهم مناسبات اثری ادبی با آثار دیگر نامی
 ,Ahmadi , 2002) شکل حضور هر اثر در قلمرو فرهنگ است یکننده

p. 327) یا یک یک نشانه  مربوط به "از دیدگاه ژنت بینامتنیت  و
 های درونها و متناص نیست، بلکه روابطی است که نشانهاثرهنری خ

هایی قابل توصیف، قوانین، آداب و رسوم آن اثر بر اساس سیستم
 (Allen, 2000, p. 93) ."کنندفرهنگی و آیینی به وجود آمده و عمل می

 
 ترامتنیت

-ت از بینامتنی و معماری متن میژنترامتنی، نسخه منحصر به فرد 

هایی از در پالیمسست، ژنت نمونه (Allen, 2000, p. 98).باشد
یک متن را در رابطه کند، همه چیزهایی که ترامتنیت را بررسی می

و ژرار (Gary, 1995, p. 227)دهد آشکار یا پنهان با دیگری قرار می
متنی به گردانی را به جای میانیا متن    Transtextualityواژهژنت 

تر گردانی یا چند متنی اصطالحی جامعشد که متنکار برد و مدعی 
طبق و (Zeimaran, 2005, p. 188)و بیشتر وافی به مقصود است 

تری از متن با گفته ژنت، ترامتنیت امکان در برگیری روابط وسیع
 ووو وصورت پنهان و  یا آشکاربه آورد، چه سایر متون به وجور می

ه های گوناگونی است که بروشعالوه بر این، ترامتنیت دربردارنده 
واسطه آن یک متن، مخاطبش را تشویق به خواندن و یا  

بندی نمایدو وی پن  طبقهیادآوردن متن پیشین دیگری میبه
سرمتنیت  ،: بینامتنیت، فرامتنیت، پیرامتنیت کندمتفاوت را تبیین می

 و (Sacerdoti, 2019, p. 23)متنیتو بیش
 

 متنیتبیش
به عنوان حضور یک متن در متن دیگر، به نظر خیلی متنیت بیش

متنت نیز بیشو (Alfaro, 1996, p. 281)متفاوت از بینامتنیت نیست
همانند بینامتنیت رابطه میان دو متن ادبی یا هنری را بررسی 

متنت برخالف بینامتنیت نه براساس کند، اما این رابطه در بیشمی
 Namvar) ا شده استهم حضوری، که براساس برگرفتگی بن

Motlagh, 2008, p. 95)ای است متنیت، هر رابطهمنظوراز بیش و
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که مقدم از آن آمده استووو متحد   Aووو به متن  را Bیک متن که
بدون تردید در میزان و چگونگی  و(Genette, 1997, a : 5)سازدمی

توان درجاتی قائل شدو های دیگر میتأثیرپذیری یک متن از متن
 ( 2  ،(تقلید)همانگونگی  (1واع زایش براساس دو عامل ان

 ۀ بندی بیشتر به حوزپذیردو این تقسیمصورت می (تغییر(تراگونگی
آثار هنری  ۀ حوز در سبک مسألهگردد چرا که سبک آثار باز می

مبتنی بر همانگونگی یا  ،متنیشناسی بیشبسیار مهم استو در گونه
چه باعث تمایز متن استو آنیشپ اصلی خةتقلید، هدف حفظ نس

شود، هدفمندبودن تغییر و گونگی از تراگونگی میدر همان« تغییر»
میزان آن است؛ یعنی در تقلید هدف تغییر نیست و میزان آن نیز 

متن آثار استو اما در چشمگیر نخواهد بود و تأکید بر پیش
اینجا تأکید زند و تراگونگی، هنرمند آگاهانه دست به تغییر سبک می

 و (Namvar Motlagh et al., 2020, p. 47 )متن استبر بیش
 

 سابقه شکل گیری نقاشی مذهبی در دوره صفوی و قاجار
جای ایران  مذهب شیعه که در دوران صفویه جای خود را در جای

باز کرده بود ،در دوران قاجار نیز مورد توجه پادشاهان قرار گرفت و 
های ای، نقاشیخانه، نقاشی قهوهدر هنرهایی مثل تعزیه

های دیواری بقاع روز های چاپ سنگی و نقاشیشیشه، نسخهپشت
دولت صفویه مذهب تشیع را مذهب به روز، رونق بیشتری یافتندو 

کرد، و در پی آن به حوادث عاشورا اهمیت دادو الم رسمی کشور اع
تأثیرات مذهب تشیع و فرهنگ عاشورا را در جای جای دولت 

توان مشاهده صفویه و در اصفهان مهمترین پایتخت صفویان می
 صفوی، دوران هنر از دوم دورۀ در و(Afzal Tousi, 2014, p. 50) کرد

ها، نامهسوگ به خاص توجه و تشیع مذهب رسمی شدن سبب به
 بر نگاریصورت شمایل به و یافته تحول و رونق مذهبی هاینقاشی

 برپایة نگاریشمایل و نمایان شده کتاب و شیشه دیوار، پرده، روی

 مذهبی، نقاالن کالم از تاریخی برگرفته و ایافسانه هایروایت

 هنری احساس و تخیل از گیریبهره با نیز خوانان وتعزیه و مداحان

 صفوی به حاکمان تمایل .گیردمی شکل عامه، باورهای نقاشان و

 حضرت مراسم عزاداری بزرگداشت برای هاحسینیه و تکایا برپایی

 بوده نگاریشمایل تثبیت سنت آغاز سر تواندمی سیدالشهدا

 و(Yasini, 2016, p. 9)باشد
شیشه و آینه در ایران از نظر محتوا و های پشتبه طور کلی نقاشی

های مذهبی که نقاشی-1: مضمون به دو دسته تقسیم می شود
 مرکب تزئینی هاینقاشی-2ها ستوها و شمایلنقاشی -شامل خط

 از تقلیدی محتوای با آثاری همچنین و دورنما پرتره، ، مرغ و گل از
تاریخ پیدایش این نوع اخیر به حدود که  ایخانههای قهوهنقاشی
 Kazerouni and)د گردد و تا به امروز هم ادامه دارباز می چهل دهه

Salahsuhor, 2009, p.8)و 
رسد وووو با عظمت خود میاین شیوه در عصر زندیه، به اوج و 

گذشت ایام این نوع نقاشی به تدری  از انحصار گل و مرغ بیرون 
ی سو با جلوهای، همخانهزمان با اوج و رواج نقاشی قهوهآمده و هم

یابندو شیشه میمضامین مذهبی نیز جایگاه خاصی در نقاشی پشت
ا، هزادهبخش اماماین آثار به جهت کاربرد خاص خویش زینت

ها و حتی منازل، وسایل حمل و نقل ها، تکایا و زورخانهسقاخانه
 شودهای عزاداری میهای مخصوص دستهها و عالمتعلم

(Shayestehfar, 2011, p.2 ) و 
-های مهمی به نقاشیدر شماری از روستاهای گیالن، عمارت

گویند های واقعه کربال اختصاص یافته استو این امارات را بقعه می
ها در اواخر  بقعهکه بنای مستطیلی متوسطی استو تعدادی از این 

اندو این امارات را معموالً رواقی احاطه کرده دوره قاجار ساخته شده
کندو دیوارهای بیرونی و داخلی که از دیوارهای بیرونی محافظت می

 مذهبی اماکن و( Chlkowski et al  , 2003, p.85)اندنقاشی شده
ها ، تکایا و سقاخانه هم از مراکز مورد توجه مردم بودند امامزاده نظیر
 )کردندا میهآن ذرشیشه را نگاه تابلوهای نقاشی پشت و گه

Kazerouni and Salahshour, 2009, p.8 )چنان که ذکر شد  و آن
های مذهبی به خصوص واقعه عاشورا، در دوران صفویه با نقاشی

کند و تروی  مذهب شیعه، ظهور میحمایت خاص دربار به سبب 
-ای جایگاه ویژهخانهقهوهشیشه همگام با تعزیه و نقاشیپشتنقاشی

براساس  ای در میان هنرهای سنتی و فرهنگ عامه پیدا کرده استو
های بقاع متبرکه گیالن به دوران شواهد تاریخی قدمت نقاشی

شیشه قاشی پشتای و نخانهقهوه رسد؛ از این رو نقاشیقاجاریه می
های بقاع بستری تصویری و روایی را برای ظهور و رشد نقاشی

 اندومتبرکه گیالن را فراهم کرده
 
 نتایج. 4

هاای بقااع متبرکاه نقاشی متنای پیشخانهنقاشی قهوه
 شیشههای پشتشرق گیالن و نقاشی

ای طبق پن  موقعیتی که کریستوا برای مناسبات بینانشانه
های اجتماعی و فرهنگ همگانی کند، واقعیتمطرح می

های بقاع متبرکه ها )نقاشیموجود در این دو گونه از نقاشی
شیشه(، سبب شکل های مذهبی پشتشرق گیالن و نقاشی
های مذهبی شده است که با تکیه بر گیری ژانری از نقاشی

متنی مشترک، یعنی واقعه عاشورا، ترکیب درون متنی 
این دو، تشکیل داده استو موضوعات مشترکی را میان 

مشترک به تصویر در آمده در این دو گونه نقاشی از جمله 
توان به آن اشاره کردو در نمودهای بینامتنی است که می

تصویر از بقاع متبرکه شرق  6پژوهش پیش رو با مقایسه 
گیالن که شامل تصاویری از بقاع : آقا سید ابراهیم واقع در 

سید ابراهیم  –لشت نشاء، بقعه سید حسین  روستای لیچا در
واقع در لنگرود، بقعه سید رضا داور کیا معروف به دوزخ 

بن امام بهشت واقع در اطراف الهیجان، بقعه آقا سید حسین
موسی کاظم)ع()حسین بر( در دهکده دموچال الهیجان، بقعه 
آقا سید کاظم در باباجان دره در منطقه سمام)ارتفاعات کجیر 

الدین ) الشیدان واقع در املش ، رودسر(، بقعه مال پیر شمس
-تصویر از نقاشی 6حکومتی،اطراف الهیجان(؛ در مقایسه با 

شیشه که دارای مضامین مشترک با یکدیگر های پشت
 -2به معراج رفتن پیامبر)ص(و -1هستند، پرداخته شده استو 

مجلس به  -3حضرت سید الشهدا بر بالین علی اکبر)ع(و
حضرت علی  -4العباس)ع(ومیدان رفت حضرت ابولفضل

طفالن مسلمو  -6حضرت محمد و حسنین)ع(و -5اکبر)ع(و
 متنیبیش شناسی گونه حوزۀ در بتواند موضوعی آنکه برای

 (1 :باشد شرط سه واجد باید گیرد قرار بررسی و تحلیل مورد
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 (3 متن، دو از بیش یا دو دارابودن (2موضوع،  بودن متنی
 Namvar)متنپیش و متنبیش بین رابطة دانستن مسلم

Motlagh, 2013, p. 143)های های نقاشیمتندر حوزه پیش و
شیشه سه های پشتدیواری بقاع متبرکه گیالن و نقاشی

متنی وجود داردو متنی بودن در این شرط گونه شناسی بیش
های بقاع متبرکه مقوله همان متن مشترک میان نقاشی

شیشه، روایاتی است که بی های مذهبی پشتنقاشیگیالن و 
کم کاست و با جزییات از حادثه کربال نقل شده است، که در 
کتب شیعه و توسط روحانیون به خواست حکومت در میان 

های متنیافتو یکی دیگر از پیشمردم تروی  و انتقال می
های شفاهی های بقاع متبرکه گیالن فرهنگمستتر در نقاشی

چون هایی هممثل اشعار تعزیه و نقالی و یا سنتاست 
عزاداری محرم که نقش معینی در فرهنگ عامه جامعه دارندو 

برای  ،از اواسط قرن پنجم با قدرت گرفتن مذهب شیعه"
تبلیغ و کسب قدرت نشر مذهب شیعه از زمان آل بویه که 

انواع نقل مذهبی شکل  ،توجه خاص ائمه اطهار داشتند
و 4ی؛ سخنور و3؛ فضائل خوانیو 2؛ قب خوانیومنا1 :گرفت

و (Taghavi, 2012, p. 11) "خوانیپرده وووانی و وحمله خ
صفویه و اجتماع مردم در  یها در دورهخانهپیدایش قهوه
را که در کوی و برزن سرگردان  نقاالن مککم ،چنین اماکنی

در کنار اشاعه و بست چنین ؛ ووو به تجمع جلب کرد د،بودن
ای با ویژگی خاص تحت خانهی است که نقاشی قهوههنر

کند و اولین آثار که تاثیر نقالی در همین مکان نمود پیدا می
بر در و  ،حاصل استماع سخنان گرم و پرشور نقاالن است

این و (Taghavi, 2012, p. 11)یابدخانه تجلی میدیوار قهوه
شیعه  نکته را می توان مطرح کردکه، با رسمیت یافتن مذهب

در دوره صفویه، تبلیغ  این مذهب در طبقه عامه جامعه به 
های وسیله فرهنگ نقالی و تعزیه خوانی برای تروی  روایت

در این مسیر رشد  های مذهبیدینی صورت گرفت و نقاشی
های های بقاع متبرکه گیالن، نقاشیاند، نقاشییافته
هنرمندانی  ای و ووو توسطخانههای قهوهشیشه ، نقاشیپشت

ها در تسخیر اشعار و کلمات ی جامعه که ذهن آناز توده
دارا بودن دو یا بیش از   راویان سنت است، نقش شده استو

 های مذهبی بقاع متبرکه گیالن و دومتن میان نقاشی
ای و قهوه خانهشیشه، شامل نقاشیهای مذهبی پشتنقاشی

ای و خانههفرهنگ نقالی استو از نظر تاریخی نقاشی قهو
-خوانی از قدمت طوالنی تری نسبت به نقاشینقالی و تعزیه

شیشه و بقاع متبرکه برخورداراستو همانطور که های پشت
ها در دوره صفویه و رواج خانهتر ذکر شد با رشد قهوهپیش

ها ای نیز در کنار آنخانهفرهنگ نقالی در آن نقاشی قهوه
برخاسته از  ستاشیشه هنری نقاشی پشت"شکل گرفتو

 اتفاق  یهمیان توده مردم که پیدایی آن در دوره زند
به و (Sokhan Pardaz & Amani, 2009, p. 26) "افتدمی

های دلیل  اندازه کوچک و قابل حمل بودن نقاشی
های نقاشی متنتوان چنین تلقی کرد که پیششیشه میپشت

است و شیشه های مذهبی پشتبقاع متبرکه گیالن، نقاشی
ای استو برای خانهها نقاشی قهوهمتن هر دوی اینپیش

به مقایسه  متن اولمتن و پیشمسلم دانستن رابطه بیش
موضوعات مشترک به تصویر کشیده شده در این دو هنر 

 پرداخته شده استو

 

 
  

 داود کیا: نقاشی بقاع متبرکه گیالن، بقعه سید رضا 2شکل

Fig. 2: Holy shrine paintings, Shrine of Seyyed Reza 
Davoodkia, (Essayist) 

 شیشه: نقاشی پشت3شکل
Fig. 3: Under-Glass painting 

(Salahsuhor andKazerouni,2009, P: 
138) 

 ایخانه: نقاشی قهوه4شکل 

Fig. 4: Coffee House painting, 
(https://www.mojnews.com) 

 
در پژوهش پیش رو به مقایسه موضهوعات مشهترک بهه 
تصویر کشیده شده در این دو هنر پرداخته شده استو تصویر 
معراج حضرت رسول ) ص( یکی از رای  ترین صهحنه ههای 

متعلق به بقعه سید رضها  2های ایرانی استو در شکلنقاشی
داود کیا، پیامبر)ص( در حالی که لباسی آبی رنگ بهر تهن و 
دسههتاری سههبز رنههگ بههر سههر دارد، سههوار بههر اسههبی قرمههز 

رنگ)براق( که دارای سر انسانی و دمی طاووس وار است، به 
ای در بهاالی سمت چپ تصویر  در حال حرکت استو فرشته

شیری در زیر پای اسب نقش شده استو تمامی  سر ایشان و
 شیشههای از نقاشهی پشهتکه نمونهه 3این عناصر  در شکل

شودو صرف نظر از نوع کادر است بدون کم و کاست دیده می
به کار رفته در هر دو تصهویر الگوههای تصهویری و نمهادین 
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 4یکسانی به کار رفته استو درمقایسه این دو تصویر با، شکل
ههایی ای است، به جز تفاوتخانهای از نقاشی قهوهکه نمونه

در شیوه حجم نمایی و پرداخت تصویری، عناصر به کار رفته 
( از یهک الگههوی 3و2در ایهن تصهویر بهها دو تصهویر پیشههین)

مشترک فرم و محتوی پیروی کرده استو تنها تفاوت میهان 
با دو تصویر دیگهر بازنمهایی چههره پیهامبر در ایهن  4شکل 
استو حضرت سیدالشهدا بر بالین علی اکبر)ع( نیهز از نقاشی 

 جملههه مضههامین مشههترکی اسههت کههه مههورد توجههه نقاشههان 
شیشهه و نقاشهان بقهاع متبرکهه ای، نقاشهان پشتخانههقهوه

سید ابراهیم -گیالن قرار گرفته استو نقاشی بقعه سید حسین
( وقایع روز عاشورا در کادری افقی به توالی و پشهت 5)شکل

به تصویر کشیده شده استو در سمت راست تصهویر سر هم 
گودال قتلگاه نقاشی شده است و کمی جلوتر امام حسین )ع( 
در حالی که بر بالین علی اکبر  )ع( نشسته است بدن خونین 
او را در بههر گرفتههه اسههت،کمی جلههوتر فضههای تصههویر بههه 

یک رود به دو قسمت تقسهیم شهده اسهت و حضهرت واسطه
اسب در حال حرکت به سمت چپ تصهویر  ابوالفضل سوار بر

 استو در نقاشهی بعهدی کهه بها همهین موضهوع، از نقاشهی 
( نیز تصاویری از واقعه 6شیشه انتخاب شده است )شکلپشت

از پرسپکتیو مقامی و فضای  عاشورا به نقش در آمده است که
در این "زمانی مرسوم در نقاشی ایرانی سود جسته استو هم

عایهت قواعهد سهه ِ بعهدنمایی در کهل روش هنرمند بدون ر
صهورت  های مختلهف بههساختار اثر، ترکیب خود را از مکان

دهد و در عهین حهال زمان شکل می صورت هم موازی و به
ههای کند بها نمهایش همزمهان رویهدادها در مکهانسعی می

وجهود آورد و  مختلف، تلفیقی از فضاهای داخلی و بیرونی به
 Hosseini)" یابدگسترش میبه این ترتیب فضای تجسمی 

Rad, 2006, p. 109)و 

 

 

 

 

 سید گیالن، بقعهمتبرکه بقاع نقاشی : 5 شکل

 سید ابراهیم-حسین

Fig. 5: Holy shrine paintings, Shrine of 

Seyyed Hussein- Seyyed Ebrahim (Essayist) 

 شیشه:  نقاشی پشت 6شکل

Fig. 6: Under-Glass painting (Salahsuhor 

andKazerouni, 2009, P: 115) 

 ایخانهقهوه: نقاشی 7شکل
Fig. 7: Coffee House painting, (Seyf, 1990, 

P: 169) 

 
  

 : نقاشی بقاع متبرکه، بقعه چهار پادشاه8شکل 

Fig. 8: Holy shrine paintings, Shrine of 

Chahar Padeshah (Essayist) 

 شیشه: نقاشی پشت 9شکل 

Fig. 9: Under-Glass painting, (Salahsuhor 

andKazerouni,2009, P: 128) 

 ای خانهقهوه : نقاشی10شکل

Fig.10: Coffee House painting, 

(Pakbaz, 2005, P: 302) 
 

این تصویر به این ترتیب به جز نمایش همزمان وقایع در 
های تصویر مثل، هاله گرد سر معصومین، سایر ویژگی

موضاعات به تصویر کشیده شده، آرایش مو و صورت مشابه 

 نیز مانند دو تصویر پیشین  7استو درشکل  5شکل
زمان و در کنار های متفاوتی از واقعه روز عاشورا، همصحنه

هم به تصویر کشیده شده است که نقطه عطف آن صحنه، 
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رت سیدالشهدا بر بالین علی اکبر)ع( استو این نقاشی حض
زمانی بندی مقامی و فضای همای نیز از ترکیبخانهقهوه

برخوردار استو وجه تمایز این دو تصویر از بقاع و نقاشی 
ای کاسته شدن از عناصر خانهشیشه با نقاشی قهوهپشت

تصویری و، وقایعی است که تصویر شده استو درنقاشی 
ای فضا مملو از پیکرها و موجودات دیگر استو خانهقهوه
ای که حائز اهمیت است به کار گیری رنگ آبی به نکته

ها استو مجلس به صورت چشمیگر در هر سه این نقاشی
العباس از موضوعات دیگری میدان رفتن حضرت ابوالفضل

است که در پژوهش پیش رو، میان نقاشی بقاع متبرکه، 

ای مورد مطالعه قرار خانهو نقاشی قهوهشیشه نقاشی پشت
گرفته استو بقعه چهارپادشاه شهر الهیجان نیز دارای 

(و در این نقاشی 8)شکل ای با این مضمون استنقاشی
ای نورانی گرد سرش حضرت ابولفضل در حالی که هاله

ای رنگ خود در حال کند، سوار بر اسب قهوهگری میجلوه
ستو زیر پای او درختان نخل تاخت به سوی میدان جنگ ا

ها، گهواره و خورد و پشت سرش نمایی از خیمهمیبه چشم 
اند تصویر شده استو در زنانی که روی خود را پوشانیده

نیز همین موضوع مد نظر نقاش بوده است که با   9شکل
 شیشه خلق شده استوتکنیک نقاشی پشت

 

  
:11شکل الدین شمس پیر مال بقعه متبرکه، بقاع نقاشی   

Fig. 11: Holy shrine paintings, Shrine of Mullah Pir Shamsuddin, 

(Essayist) 

:12 شکل شیشهپشت نقاشی   

Fig. 12: Under-Glass painting, (Salahsuhor andKazerouni,2009, P: 

138) 

  

:13 شکل ایخانهقهوه نقاشی   

Fig. 13: Coffee House painting, (Ismaeelzadeh-Hasan, 2007, P: 80) 

ابنحسین سید آقا بقعه متبرکه، بقاع : نقاشی 14 شکل  کاظم موسی امام 
Fig. 14: Holy shrine paintings, Shrine of Agha Seyyed Hussein Ebn 

Mosa Kazem, (Essayist) 
 

حضرت ابولفضل سوار بر اسب بهه سهمت در این اثر نیز 
راست تصویر در حال تاخت است؛ شیوه چهره نگاری و آهوی 
 در حال حرکت به سمت میدان نبرد در زیر پای اسب نیز مطا

اسهت، فضهای تصهویر آکنهده از فیگورهها و  8بق بها شهکل
ای را برای بیننهده بهه حیواناتی است که هریک نماد و نشانه

 ای از همههین موضههوع در نمونههه 10همههراه داردو شههکل 
های تصویری به کار رفتهه در ای استو نشانهخانهقهوهنقاشی

این نقاشی نیز مانند دو نقاشی پیشن است با این تفاوت کهه 
ههای پیشهین این اثر نسبت به نقاشهیهای واقع گرایانهجنبه

هها خیمهه تر استو در دور دستبیشتر و فضای تصویر خلوت
خهوردو علهی میتصویر شده اند و درختان نخلی نیز به چشم 

ههای مهذهبی هایی است کهه در نقاشهیاکبر)ع( از شخصیت
عامیانه مورد توجه بوده استو در مقایسه دو تصهویر از بقهاع 

(، 12و  11ههای شهمارهشیشهه )شهکلمتبرکه و نقاشی پشت
جهت قرار گرفتن فیگور حضهرت بهر اسهب و معصهومی کهه 

ل پای اسب او ایستاده است کامال مشابه استو تنهها در مقاب
نمههایی و نههوع فضاسههازی، کههاری و حجمروشههنشههیوه سایه

خورد که علت آن تکنیهک و انهدازه میهایی به چشم تفاوت
متفاوت دو نقاشی استو تصویر بعدی بها محوریهت حضهرت 

 13در شهکل  ای اسهتوخانههقهوهعلی اکبر مربوط به نقاشی
اکبر)ع( در حالی نمایش داده شده است کهه در  حضرت علی

ای میدان نبرد در حال یورش به سمت دشمنان اسهت، هالهه
نورانی گرد سر دارد و سوار بر اسهبی سهفید رنهگ اسهتو او 
لباسی سبز رنگ بر تن دارد و در پس زمینهه میهدان نبهرد و 

خورد و گویی امام حسهین)ع( در گوشهه ها به چشم میخیمه
ای دیگر از معصومین شاهد نبرد او هستندو عدهسمت چپ با 
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ای نهوعی خانههههای قههوهآن چنان که پیدا است در نقاشی
بهه  گویی وجود دارد، نقاش تمام جزیئات واقعهه را تهککلی

هایی مجزا به تصویر نکشیده است و در عوض تک و در پرده
ترین وقایع ترسیم کرده است، در هر مجلس را با نمایش مهم

شیشه و نقاشی بقاع متبرکهه، بهه تی که در نقاشی پشتصور
جزیئات وقایع به صورت نماهایی جداگانه پرداخته شده است، 

ها بیشتر و موضهوعات فراگیرتهر به همین دلیل تعداد نقاشی
ها و عناصهر تصهویری است، اما فضای تصاویر از نظر رخداد

ههای در شهکل ایوخانههقهوهتر است نسبت به نقاشی خلوت
این موضوع  17و  16های و همچنین شکل 15و  14شماره 

قابل درک اسهتو حضهرت محمهد)ص( و حسهنین از جملهه 
 شهودبقاع متبرکهه دیهده مهیموضوعاتی است که در نقاشی

( پیهامبر )ص( روی دو زانهو نشسهته اسهت 14)شکل شهماره
ای نهورانی گهرد سهر دارد؛ دستار سبز رنگی بهر سهر و هالهه

اند، درختهان حسین)ع( روی زانوی ایشان نشستهحسن)ع( و 
نخل در سمت راست تصویر و آهوان در پایین سمت راسهت 
قرار دارند و مردی با حالت دست به سینه سمت چپ تصویر 

شیشهه نیهز بها ایستاده استو این موضهوع در نقاشهی پشهت
(و 15جزیئات بیشتر مورد توجه قرار گرفته است )شکل شماره

افزایش یافته است،  4به  3عداد معصومین از در این نقاشی ت
در عوض از نخل و آهو در تصویر اثهری نیسهت و بهه جهای 

دو نفهر پشهت سهر  -14ی شکل شماره غالم دست به سینه
یکی جوان و دیگری پیر اسهت، اند که معصومین قرار گرفته

ها در در محل قرار گرفتن شخصیت صرف نظر از این تفاوت
هاله نورانی گرد سهر، دسهتار   14ل شماره این تصویر با شک
هایی است که های نورانی از جمله شباهتسبز رنگ و چهره

توان به آن در هر دو تصویر اشاره کهردو در جسهتجوهای می
ای خانههقهوهای  با این مضمون در نقاشیانجام گرفته نمونه
ابهن روایت داستان مسهلم 16شکل شماره  یافت نشده استو

ز یاران امام حسین)ع( استو در ایهن نقاشهی مهردی عقیل، ا
عظیم و الجثه که لباسی سبز و قرمز بر تن با کاله خودی بر 

شود، در حالی که خنجری در دست دارد و بهه سر ، دیده می

سمت کودکی که موی سرش را با دست دیگرش گرفته است 
ناک و آوردو وی دارای ابروانی پهن، چشمانی غضبفرود می
پرپشت استو جلوی پایش زنی در حالت عجز زانو زده  سیبلی

است و در پس زمینه غالمی قرمز پوش در حال فهرار اسهتو 
شیشه است و نقهاش مربوط به نقاشی پشت 17شکل شماره 

همین موضوع را با جزیئاتی کم و بهیش بهه تصهویر کشهیده 
استو مردی قوی هیکل در حالی که لباسی قرمز رنگ بر تن 

بر سر دارد با چشمانی درشت و سهبیلی پههن،  و کاله خودی
یک دست را که خنجر دارد باالی سر برده است و با دسهتی 
دیگر موی سر دو طفل را در دسهت گرفتهه اسهت و  گهویی 

ها در حال فرود آمدن اسهتو علهت کلهی خنجر به سمت آن
ای و جزئی نگری در نقاشهی بقهاع خانهگویی در نقاشی قهوه
شیشه را شهاید بتهوان در شهیوه پشتاشیمتبرکه گیالن و نق
ها، جست ها و  محل قرار گیری این نقاشیکاربرد این نقاشی

های بهزرگ در ای به صورت پردهخانهو جو کردو نقاشی قهوه
یافهت و نیمهی از ها توسط نقال شرح و بسهت مهیخانهقهوه

شده اسهتو از طهرف جزئیات داستان توسط نقال توصیف می
شیشهه بهه دلیهل کوچهک بهودن انهدازه و شتدیگر نقاشی پ

درخواست سفارش دهنده در بر گیرنهده نماههایی نزدیهک از 
ههای بقهاع متبرکهه وقایع کوچک و بزرگ اسهتو در نقاشهی

شهده اسهتو  دیوارههای یک تابلو ختم نمهیگیالن نقاشی به
چه گرفته است تا هر آنسراسر بقعه در اختیار نقاش قرار می

اند از کف بنا تا سقف آن به مردم نقل کردهکه واعظان برای 
نقش درآیدو همین وسعت فضای نقاشی و کثرت موضهوعات 

کاری روشنها از کیفیاتی مثل سایهسبب شده است که نقاشی
 هههای دقیههق ماننههد هههای ظریههف و فضاسههازیگیههریو قلههم
مند نباشهندو بهر شیشه بهرهای و نقاشی پشتخانهقهوهنقاشی

ای از نظهر موضهوع، محتهوا و خانهقهوهقاشیاساس شواهد ن
شیشهه اسهت و پشهت متن نقاشینحوه پرداخت عناصر، پیش

شیشه از نظر گستردگی موضوعات تصویر شده و نقاشی پشت
های بقاع متن نقاشیشیوه قرار گیری عناصر در تصویر پیش

 متبرکه استو
 

 
:15 شکل شیشهپشتنقاشی    

Fig. 15: Under-Glass painting (Salahsuhor andKazerouni,2009, P: 58) 
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: نقاشی بقاع متبرکه، بقعه سید رضا داود کیا16شکل   

Fig. 16: Holy shrine paintings, Shrine of Seyyed Reza Davoodkia, 

(Essayist) 

شهشیپشت ینقاش :71 شکل  

Fig. 17: Under-Glass painting (Salahsuhor andKazerouni,2009, P: 

128) 
 
 هابحث در نتایج و یافته. 5

 های بقاع متبرکه گیالن در ماتنمتنی نقاشیبیش

 شیشه مذهبیهای پشتنقاشی
 بزرگ دسته دو به متنیت بیش در را هامتن میان ژنت ارتباط

 و تغییر( تراگونگی): از عبارتند که است کرده تقسیم

چگونگی  و دگرگونی اساس دیگر، بیان به )تقلید(و همانگونگی
 به الف متن از آیا .شودمی مطرح عامل مهمترین عنوان به آن

 فقط متن دو این رابطه اینکه یا صورت گرفته تغییری ب متن

اگر تغییر صورت گرفته چه  است؟ شده استوار تقلید اساس بر
گرفته چه تغییری بوده و اگر تقلید بوده نوع تغییر صورت 

 .Namvar Motlagh, 2013, p)است چه نوع تقلیدی است؟

شیشه و های نقاشی پشتمتنتر به بررسی پیشو پیش(4
بقاع متبرکه پرداخته شده است و در نهایت چنین نقاشی

 متن خود )نقاشیها نسبت پیشاستنباط شد که این نقاشی
جزئیات بیشتر هستند و از کلی گویی  ای( دارایخانهقهوه

ای برخورداراندو در خانهکمتری در مقایسه با نقاشی قهوه
نقاشی بقاع متبرکه موضوعات و عناصر تصاویر نسبت به 

شیشه بیشتر استو اما از سوی دیگر پرداخت به پشتنقاشی
-پشت ها و کیفیت اجرا در مقایسه با نقاشیمایهجزئیات نقش

شده استو در پژوهش پیش رو با استفاده از تر شیشه کم
های بقاع متبرکه گیالن در متنی نقاشیگونه شناسی بیش
شیشه مورد بررسی قرار های مذهبی پشتمقایسه با نقاشی

متنی ژنت بیش شناسیگرفته استو دسته ای از گونه
  وشود،همانگونگی است که در ادامه به آن پرداخته می

 
 بقاع و نقاشی پشت شیشههمانگونگی نقاشی 

  6پاستیش
رودو با این وجود، ژنت از نظر ژنت، پاستیش برای مدح یا ذَم بکار می

که ترکیبی از ذَم  نیز اذعان دارد که رای  ترین پاستیش، به گونه ایست
 و پاستیش از(Genett, 1997, p. 103)یک متن باشدبا تفسیر مدح گونه

 در استو  یافتهراه متنیبیش مطالعات قلمرو به تجسمی هنرهای حوزۀ

 گیرد،می قرار تقلید مورد آگاهانه صورت به متنپیش سبک شیوه این

 موضوعی با اغلب که است متنپیش سبک حفظ بر تأکید و تمرکز

 در تغییر اندک با و است تفننی پاستیش شودو کارکردمی انجام متفاوت

و (Namvar Motlagh et al., 2020, p. 47 )شود می انجام متنپیش
کند که تقسیم متون صرفاً در دسته بندی طنز و ژنت تصدیق می

غیرطنز، بدون قاعده استو او دسته بندی دیگری تحت عنوان تقلید 
نامدو بر اساس غیرطنز را اضافه نموده و آن را جعل آثار هنری می

طبقه بندی ژنت، پاستیش نوعی تالش شیطنت آمیز در تقلید از 
ای قابل پیگرد و سنده است، در حالی که جعل آثار هنری مسئلهنوی

های بقاع متبرکه گیالن با نقاشی و(Jussila, 2013, p. 41)تعقیب است 
-بندی مقامی و قلمشیشه ضمن حفظ ترکیبهای پشتالهام ازنقاشی

گیری در قالب کلی اثر نقاش با خام دستی سعی در باز آفرینی 
است به همین دلیل از پر نقشی در نقاشی جزیئات بیشتر داشته 

( شیوه رنگ گزینی، 3و  2استفاده کرده است )رجوع شود به شکل 
جهت و مکان قرار گیری عناصر در هر دو تصویر یکسان استو اما 
پالت رنگی محدود در نقاشی بقعه سید رضا داود کیا، عدم سایه روشن 

بقعه به   تو نقاشکاری و انتخاب کادر متفاوت، کامال آگاهانه اس
ای از دیوار، ناچار به صرفه جویی در منظور آراستن سطح گسترده
ها روی چنین توالی قرار گرفتن نقاشیهزینه و زمان است هم

دیوارهای بقعه منجر شده است که نقاش از کادر به شیوه نقاشی 
شیشه استفاده نکند و در عوض از فضای نامحصور استفاده کندو پشت

های کلی و به صورت آیکونیک هر دو تصویر دارای ویژگیبه صورت 
بصری مشترک هستندو فرم و حالت اسب و دم طاووس وار آن، 
شیری که زیر پای اسب قرار گرفته است ، رنگ اسب و محل قرار 

اش گیری بال او همه نشانی از تقلید استو پیامبر)ص( و چهره نورانی
این نقاشی استو در نتیجه نقاش  های مورد تقلید درنیز از دیگر نمونه

متن تقلید کرده است و تا حد در این اثر به صورت آگاهانه از پیش
های پاستیش در متن وفادار بوده استو از دیگر نمونهامکان به پیش

است با موضوع طفالن  16نقاشی بقاع متبرکه گیالن تصویر شماره 
متن)رجوع دن پیشمسلمو در این نقاشی، نقاش ضمن مد نظر قرار دا

( با تغییراتی کم و بیش در روند روایت، اثرش 17شود به تصویر شماره 
پردازی مردی که خنجر در دست نوع شخصیت را خلق کرده استو

شیشه با همین موضوع است، تنها پشتدارد کامال شبیه نقاشی پشت
چنین سازدو همها را از هم متمایز میجهت قرار گرفتن دو فیگور، آن

در جزئیات تصویر مثل غالمی که در حال فرار است و یا زنی که در 
حال التماس زانو زده است، دخل و تصرف صورت گرفته استو نقاش 
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متن تغییرات اندکی در عناصر تصویری بقعه ضمن حفظ سبک پیش
به وجود آورده استو نقاشی حضرت علی اکبر)ع( واقع در بقعه مال پیر 

متن خود ( تقلید جدی از پیش11شماره الدین)تصویر شمس
(و نوع ترکیب بندی، جهت قرار گرفتن اسب، 12است)تصویر شماره 

پیکر علی اکبر)ع( روی آن، نحوه چهره پردازی، هاله دورسر، فردی 
ای کوچک جلوی پای اسب مشغول انجام کاری است و که در اندازه

رد تقلید قرار گرفته ای نورانی دارد، حتی انتخاب موضوع، عیناٌ موچهره
ای که در حال آماده شدن و حرکت به استو حضرت درست در لحظه

سوی میدان جنگ است به تصویر کشیده شده است، نه کمی بعد از 
ای کامال مشخص مد نظر نقاش بوده آن و نه قبل از آن، بلکه لحظه

متن به آن پرداخته شده استو با توجه به مواردی که است که در پیش
متن در این اثر قابل شمرده شد تداوم و تقلید جدی از پیشبر

العباس از جمله تشخیص استو صحنه به میدان نبرد رفتن ابوالفضل
شیشه به آن تصاویر مشترکی است که در نقاشی بقاع و نقاشی پشت

تقلید جدی از  9و  8پرداخته شده استو در مقایسه تصاویر شماره 
توان به نحوه چهره های آن میز نمونهمتن به کار رفته است  اپیش

العباس، جهت قرار پردازی صورت، ریش و موی حضرت ابوالفضل
 گرفتن اسب اشاره کردو

 

 

 
 

مذهبی  هایمتنیت همانگونگی نقاشیرابطه پیش

یالنهای بقاع متبرکه گشیشه با نقاشیپشت  

تبرکه های بقاع منقاشیمتنیت همانگونگی رابطه پیش

شیشهپشتهای مذهبیگیالن با نقاشی  

ت بینامتنی

()همانگونگی  
 حفظ سبک

 تغییر

 مضمون

 

شیشه، معراج پیامبر، نقاشی پشت3تصویر   

Fig. 3: Under-Glass painting (Salahsuhor 

andKazerouni,2009, P: 138) 

 

یاکمعراج پیامبر، نقاشی بقعه سید رضا داود  2تصویر   

Fig. 2: Holy shrine paintings, Shrine of Seyyed 

Reza Davoodkia, (Essayist) 

 کم زیاد پاستیش

 

هشیش، طفالن مسلم، نقاشی پشت17تصویر   

Fig. 17: Under-Glass painting (Salahsuhor 

andKazerouni,2009, P: 128) 

 

کیاا داود ، طفالن مسلم، نقاشی بقعه بقعه سید رض16تصویر   

Fig. 16: Holy shrine paintings, Shrine of Seyyed 

Reza Davoodkia, (Essayist) 

 متوسط تاحدودی پاستیش

 

شیشه، حضرت علی اکبر)ع(، نقاشی پشت12تصویر   

Fig. 12: Under-Glass painting, (Salahsuhor 

andKazerouni,2009, P: 138) 

 

یر پ–، حضرت علی اکبر)ع(، نقاشی بقعه مال 11تصویر 

 شمس الدین

Fig. 11: Holy shrine paintings, Shrine of Mullah 

Pir Shamsuddin, (Essayist) 

 کم تا حدودی پاستیش

 
شیشه، نقاشی پشت9تصویر   

Fig. 9: Under-Glass painting, (Salahsuhor 

and Kazerouni,2009, P: 128) 

 
،نقاشی بقاع متبرکه، بقعه چهار پادشاه8تصویر   

Fig. 8: Holy shrine paintings, Shrine of Chahar 

Padeshah (Essayist) 

 متوسط زیاد پاستیش
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  گیرینتیجه

 
های بقاع متبرکه گیالن و نقاشی همانگونگی در تصاویر نقاشی

شیشه نه به صورت مطلق بلکه به صورت نسبی مورد ارزیابی پشت
متن و متنیت به بررسی رابطه برگرفتگی میان بیشگیرد و بیشمی
به  پردازد مقایسه سبک آثار بقاع متبرکه گیالن نسبتمتن میپیش
ای است که کمتر مورد توجه قرار گرفته شیشه، مقولههای پشتنقاشی

های متن نقاشیاستو آن چنان که ممطح نظر قرار گرفته است پیش
های بقاع متن نقاشیای است؛ و پیشخانهشیشه، نقاشی قهوهپشت

ای استو با خانهشیشه و نقاشی قهوهمتبرکه گیالن، نقاشی پشت
متن در پژوهش پیش رو تغییرات صورت بیش متن وبررسی پیش

چنان تأثیر ای از موارد آنگرفته توسط نقاش در نقاشی بقاع در پاره
های بقاع متبرکه گیالن اند که باعث تغییر در سبک نقاشیگذار نبوده

شیشه شودو در نتیجه برگرفتگی میان این های پشتنسبت به نقاشی
شناسی و به بیان دیگر در گونهآثار ناشی از قصد و هدف نقاش است

های بقاع متبرکه شرق گیالن  تقلید وجود داردو های، نقاشیمتنبیش
برداری کرده متن خود گرتهنقاش بقعه گاه در این مسیر عینٌا از پیش

استو در این مقایسه نحوه قرار گرفتن پیکرها و شیوه روایت داستان 
نقاشی  ینها شیوه اجرامتن است و تمتن کامال مشابه پیشدر بیش

تر است، که علت آن تفاوت در متن خام دستانهنسبت به پیش
مواداولیه مورد استفاده در اجراء و تمایز طبقه اجتماعی نقاشان استو 

ای محدود نقاش بقعه باید فضای گسترده دیوارهای بقعه را با بودجه
متوسط شیشه از هنرهای محبوب طبقه بیاراید، در مقابل نقاشی پشت

ای کوچک باید سلیقه صاحبان سفارش را است و نقاش در اندازه
های همانگونگی به شمار تأمین کندو پاستیش نیز از دیگر شاخص

های بقاع متبرکه تصاویری وجود دارد که در آیدو در نقاشیمی
متن خود کامال وفادار نبوده استو اما جزئیات، اثر، نسبت به پیش

چشم گیر نیست که بتوان به مفهوم تراگونگی میزان تغییرات چنان 
متن  تقلید کرده است و دست یافتو در حقیقت نقاش از سبک پیش

متن و ها گاه موضوع بیشمتن را خلق کرده استو در این نقاشیبیش
ی روایت داستان و به تبع آن عناصر متن مشترک  است اما نحوهپیش

تغییرات به صورت تفننی تر استو البته این تصویری کمی متفاوت
است و موجب تغییر در سبک یا تراگونگی نشده استو در واقع  هدف 

-است تا بیش متنهنرمند از تقلید تغییر نیست و بیشتر تأکید بر پیش

های فرمی و ها و مالکمتنو در پژوهش پیش رو با  بررسی  شاخص
-پشت های مذهبیهای بقاع متبرکه گیالن و  نقاشیمضمونی نقاشی

های شیشه  این نتیجه حاصل شد که نقاشی بقاع نسبت به نقاشی
 شیشه دارای رابطه همانگونگی هستندوپشت
 

 پی نوشت ها  
1. Intertextuality 
2. Transtextuality 
3. Gérard Genet 
4. Ferdinand de Saussure 
5. Julia Kristeva 
6. Pastiche 
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