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علل اجتماعی گسترش وانحطاط دیوار نگاره های عاشورایی                                                                                                                                        

در اواخر دوره قاجار

تاریخ دریافت مقاله:92/3/15
تاریخ  پذیرش نهایی: 92/6/20

دکتر مهدی اخوی یان1

چکیده:
  دیوار بعضی از بقاع وامامزاده های ایران منقش به تصاویری از صحنه های به شهادت رسیدن امام حسین)ع( ویارانش 
در واقعه کربالاست. این نقاشی دیواری ها که به دیوار نگاره های عاشورایی معروف است بیشتر، از دوره ی قاجار به جای 
مانده اند. نقاشی روی دیوار از گذشته های دور در ایران مرسوم بوده است ودر طول ادوار مختلف عوامل اجتماعی موجب 

فراز و فرودهایی در تحوالت آن گردیده است.              
پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی ، واز نظر روش توصیفی- تحلیلی است. اطالعات ضروری تحقیق به صورت اسنادی 
وکتابخانه ای جمع آوری شده است. محدوده پژوهش از نظر زمانی اواخر دوره قاجار واز نظر مکانی سرزمین ایران خاصه 
شمال کشور می باشد.  یافته های تحقیق از منظر جامعه شناسی هنر نشان می دهد در اوایل دوره قاجار به سبب نیاز 
حکومت به مردم برای تحکیم قدرت،مناسک ومراسم مذهبی ازجمله ترویج دیوار نگاره های عاشورایی رامورد پشتیبانی 

قرارداد.
 اگر چه نقاشی از سوی فقه اسالمی مورد مالمت قرار گرفته بود، ولی صدور فتاوی بعضی از علمای مذهبی در مورد 

رفع منع شبیه خوانی وشبیه سازی  در مراسم مذهبی، باعث رونق وگسترش دیوار نگارها ی عاشورایی گردید.
بافرهنگ غرب از یک سو، و  تغییر معادالت  با ورود صنعت چاپ وگسترش مطبوعات وآشنایی   اوآخردوره قاجار 
اقتصادی وسیاسی از سوی دیگر باعث مهاجرت مردم از روستاها به شهرهای بزرگ می گردد، در نتیجه ذایقه مردم تحت 
تأثیر شرایط اجتماعی تغییر پیدا می کند وبا مظاهر دنیای جدید خود را وفق می دهد وکم کم دیوار نگاره های عاشورایی 

که به صورت یک سنت وعادت واره در بین توده  مردم رواج پیداکرده بود از رونق می افتد.
کلیدواژگان: نقاشی قاجار-دیوار نگاره-نقاشی دیواری- نقاشی عاشورایی-جامعه شناسی هنر

akhavian@usc.ac.ir،1- نویسنده مسئول: استادیار،عضو هیئت علمی دانشگاه علم وفرهنگ تهران
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1- مقدمه
1-1- بیان مسئله:

 نقاشي روي دیوار از گذشته دور در ایران مرسوم بوده است. بخصوص نقاشي مذهبي از دوران ساسانیان در ایران 
دیده شده است. به نظر مي رسد نقاشي روي دیوار در اماکن مذهبي شیعه، از دوران حکومت آل بویه شکل گرفته و هر 
زماني که جامعه شیعي از نظر سیاسي قدرت پیدا کرده نقاشي هاي دیواري در اماکن مذهبي تجلي یافته است. با روي 
کار آمدن صفویه و استقرار رسمي حکومت شیعه در ایران و با آرامش نسبي که در جامعه به وجود آمد، هنرها در راستاي 
اهداف مذهبي مورد حمایت قرار مي گیرند. پرده هاي شمایلي و نقاشي هاي دیواري با موضوع وقایع کربال در جامعه در 
کنار نقاشي درباري توسعه پیدا مي کند. با انقراض دولت صفویه تا روي کار آمدن سلسله قاجار که مدعي احیاي تشیع 
بودند، اساس توجه به هنر مذهبي از سوي آن ها الزم مي نمود. از این رو هنرهاي عامیانه و مردمي مانند نقاشي زیرالکي، 
کتاب هاي چاپ سنگي و بخصوص نقاشي هاي دیواري مذهبي بقاع و امامزاده ها در میان مردم و در کنار نقاشي درباري 
و رسمي رشد و نمو پیدا کرد. با گسترش و ساخت و ساز تکایا و بقاع متبرکه و توجه به مراکز برگزاري مراسم عزاداري 
سرور شهیدان، گسترش دیوار نگاره های عاشورایی اماکن مذهبي شیعه در دوره قاجار به اوج خود مي رسد، و در اواخر 

دوره قاجار رو به افول مي رود. 
این مقاله به بررسي اجتماعي علل گسترش وانحطاط نقاشي هاي دیواری مذهبي دوره قاجار با هدف مشخص کردن 

عامالنی که در این روند نقش داشته اند می پردازد.

1-2- پیشینه تحقیق:
با نقاشي عامیانه دوره قاجار خاصه دیوارنگاره های اماکن مذهبي شده است بیشتر جنبه   تحقیقاتي که در رابطه 
تاریخي دارند و به روش توصیفي به آن ها پرداخته شده است مانند نقاشي بقاع متبرکه در ایران که در سال 1376 توسط 
علی اصغر میرزایی مهر به رشته تحریر در آمده است  . علیرضا کمالی در سال 1385 بخشي از کتاب دیوارنگاري در ایران 

را به نقاشي مذهبي دوره قاجار اختصاص داده است. 
مهناز شایسته فر در مجله ی ماهنامه ی تخصصي اطالع رساني و نقد و بررسي کتاب، شماره 117، در رابطه با نقاشي 
دیواري هاي بقاع متبرکه، جایگاه این نقاشي را تحلیل نموده است. خانم سیماکوبان در نشریه شماره یک »چراغ«در آبان 
ماه 1360 با عنوان مبارزات طبقاتي در هنر نقاشي مذهبي از نقاشي دیواري اماکن مذهبي به عنوان سند مبارزاتي یاد 
مي کند و آن ها را از این زاویه مورد بررسي قرار مي دهد. مقاله شرایط اجتماعي و گفتمان هاي روشنفکري در آستانه 
اوضاع  به   )1968( شیلر  ادوارد  دیدگاه  از  آن  موضوع  ادبیات  که  سرایي  1381توسط حسن  سال  در  مشروطه  انقالب 

اجتماعي دوره قاجار پرداخته است.
 

1-3- سئوال تحقیق: 
چه عوامل اجتماعي در ترویج دیوار نگاره های عاشورایی و افول آن در  اواخردوره قاجار مؤثر بوده است؟ 

1-4- روش شناسی تحقیق:
این تحقیق از نظر روش توصیفي- تحلیلی و از نظر ماهّیت بنیادي است ، که گاه تحقیقات مبنایي یا پایه اي خوانده 
مي شود، که در جستجوي کشف حقایق و واقعیت ها ی اجتماعی دیوار نگاره های عاشورایی است، اطالعات ضروری مورد 

نیاز تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای واسنادی جمع آوری شده است. 

2- تعریف مفاهیم و چارچوب نظري
 در این تحقیق از روش و نظریات جامعه شنای هنر خاصه میدان بوردیو با توجه به ابعاد چندگانه میدان، متغیرهاي 
اصلي و فرعي ایفاگر نقش، مانند مسایل سیاسي، اقتصادي، دیني و فرهنگي و هنري در تحلیل موضوع مورد استفاده قرار 

مي گیرد.
یکي از مفاهیم کلیدي در متون جامعه شناسي ادبي بوردیو »میدان« ”Field“ است. براساس این مفهوم عامالن در 
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خأل عمل نمي کنند، بلکه در موقعیت هاي اجتماعي عیني قرار دادند و در آن دست به کنش مي زنند. »میدان« بیانگر تأکید 
بوردیو بر شرایط اجتماعي است، بدون افتادن در دام جبرگرایي عیني گرا. )رضایي، 1383: 52 و مقدس جعفري، 1386: 
81( »میدان« عبارت است از زیر اجتماعي که یک عادت واره یا منش در آن حاکمیت دارد. )بوردیو، 1380: 16( عادت واره 
)منش( خصلت دیالکتیکي دارد و همچون کل تفکر بوردیو تالش مي کند تا ابعاد ذهني و عیني مسئله را به منزله وجود 
جدایي ناپذیر یک واقعیت تاریخي تبیین کند. )بوردیو، 1379: 151( از این رو عادت واره هم مبین رفتار فردي است و هم 
مبین شکلي از زندگي و نوع فضا یا جو اجتماعي که در هیأت مجموعه اي از رسوم و نهادهاي جمعي عینیت یافته است. 
بوردیو عادت واره را با یک مفهوم دیگر به نام ذایقه ”taste“ پیوند مي زند. ذایقه نیز یک عملکرد ”practice“ است 
که یکي از کارکردهایش این است که افراد جامعه از طریق ذایقه به ادراکي از جایگاه شان در نظام اجتماعي مي رسند. 
ذایقه، همه کساني را که سلیقه به نسبت یکساني دارند به هم نزدیک مي کند و از این طریق آن ها را از افراد دیگر جدا 
مي کند. از طریق ذایقه انسان ها دیگران و نیز خودشان را در جامعه طبقه بندي مي نمایند. )ریتزر، 1374: 727( بنابراین از 
نظر بوردیو، هر حوزه ادبي- هنري در فضایي از امکان ها عمل مي کند. این فضا با تعریف و مشخص کردن مسایل، مراجع، 
مالك ها و معیارهاي فکري مطالعات عامالن موجود در این فضا را جهت مي دهد، بدون اینکه افراد در این زمینه آگاه 
باشند. فضاي امکان ها سبب مي شود که هر اثري به زمان و دوره تاریخي خاص تعلق داشته یا این که از ُمد افتاده باشد. 

)مقدس جعفري: 1386: 81( 
نکته مهم این است که »میدان« چند بُعدي است. یعني داراي ابعاد سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. 
به نظر بوردیو، در بازار رقابتي »میدان« همه نوع سرمایه هاي اقتصادي، اجتماعي و نمادین به کار مي روند و پایه گذشته 
مي شوند. )ریترز، 1374: 759(اما بُعد قدرت یا سیاست از همه بُعدهای دیگر مهمتر است و سلسله مراتب روابط قدرت 

دربُعد سیاسي، ساختار همه زمینه هاي دیگر را تعیین مي کند.
یکی دیگر از مفاهیم مهم و کلیدی این تحقیق دیوار نگاره  ونقاشی دیواری است. نقاشي دیواري برخالف نقاشي 
سه پایه اي که معموالً هنري اختصاصي است، در زمره هنرهاي همگاني محسوب می شود و مانند مجسمه هاي میدان ها و یا 
بناهاي تاریخي که در فضاهاي عمومي قرار دارند، مورد استفاده ی عموم مردم قرار می گیرند. )سیکه ایروس، 1362: 44(

در  پاکباز  رویین  گردیده.  اطالق  مفهوم  یک  به  دیواري  نقاشي  و  دیوارنگاري  ی  واژه  فرهنگ نامه ها  از  بعضي  در 
دایره المعارف هنر )فرهنگ معاصر( مي گوید: نقاشي دیواري یا دیوارنگاره ، نقاشي براي آرایش دیواري بوده، که ممکن 
است به دو طریق اجرا شود: مستقیم بر روي سطح دیوار )مثل فرسکو( و یا بر روي تخته یا بوم، به منظور نصب دایم بر 

دیوار. ) پاکباز، 1378(
دیوارنگاري در زبان ایتالیایي به معني »خشک« و فرسک خشک، نقاشي است که به خالف فرسک واقعي، بر روي 
اندودي که قباًل خشک شده است انجام مي شود. مي توان آن را به رنگ تمپرا یا رنگدانه هایي که در یک واسط آب و آهک 
مخلوط شده است اجرا کرد. ) علوي نژاد، 1378: 21(در این تحقیق منظور از دیوار نگاره های عاشورایی به نقاشی های 
اطالق می گردد که بدون در نظر گرفتن جنس دیوار و نوع رنگ روی دیوار در ابعاد بزرگ وکوچک باموضوعات واقعه 

کربال ترسیم شده باشد.

3- بدنه تحقیق) توصیف وتحلیل یافته ها(
3-1-  تأثیر میدان سیاست برهنر دوره قاجار: 

از یک دنیاي سنتي به دنیاي جدید است.  انتقالي  با توجه به جامعه شناسي دوره اي  تاریخي و  از نگاه  دوره قاجار 
قاجاریه آغاز دوره مدرنیته در ایران می باشد. 

اندیشه تجدد، که از غرب به ایران آمد، نه درست شناخته شد و نه در کل جامعه مقبول افتاد. بنابراین، تاریخ ایران پس 
و قبل از مشروطیت در همه عرصه ها مشغول از کشاکش آشکار و نهان میان سنت و تجدد بوده است )پاکباز، 1383: 185( 
تناقض  پر  سیاست  واقع  در  و  مي گیرد  قرار  قاجار  دوره  اواخر  سیاسي  »میدان«  تأثیر  تحت  سخت  نقاشي  تحول 
الگوبرداري از غرب و بازگشت به افتخارات گذشته ایران، میدان هنر این دوران را از حرکت طبیعي و متناسب با شرایط 
دروني جامعه باز داشت. در این دوران » میدان قدرت یا سیاست از همه زمینه هاي دیگر مهمتر است و سلسله مراتب 

روابط قدرت در بُعد سیاسي میدان، ساختار همه بُعد های دیگر را تعیین مي کند«. )ریترز 1374: 759(   
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ابزار هنر  از  بازنمود قدرت ویا پوشاندن ضعف و مشکالت سیاسي  براي  پادشاهان  قاجار  اوایل تشکیل حکومت  در 
براي وارونه جلوه دادن واقعیات استفاده مي کردند. دربار براي بلندآوازه ساختن خود و بیم دادن مخالفان و دشمنان به 
هنرمندان عوام نیاز مبرم داشتند؛ حکومت قاجار که هنوز قوام کافي نگرفته بود، در گردآوري هنرآوران سخت مي کوشید و 
طبقه هنرمندان در دربارهاي آن دوران، برابر دستگاه هاي تبلیغي حکومت هاي کنوني و به همان اندازه الزم بود. حکومت 
قاجار براي نشان دادن قدرت خود، دربارهاي پرزرق و برق به وجود آوردند و به بذل و بخشش پرداختن و از هنر حمایت 
و مرعوب  تخدیر  را  و جامعه  به گوش مردم مي رسانید  را  آنان  توانایي  و  توانگران  آواز  بود که  نمودند.» هنر وسیله اي 

مي کرد«. )آریانپور، 1354: 163( 
حکام قاجار به نوعي مي خواستند خود را با پادشاهان ساساني مقایسه کنند؛ مثاًل فتحعلي شاه قاجار مجذوب ایران 
باستان بود و چندین نقشه برجسته به سبک ساساني از خود به یادگار گذاشت که این نقش برجسته ها شاه قاجار را در 
کسوت خسرو شاه ساسانی نشان   می داد ، این نقوش از معروف ترین نقش برجسته هاي این دوره  در چشمه علي تهران، 
در طاق بستان کرمانشاه و در جوار دروازه قرآن شیراز نقش شده است. حکام دیگر نیز در این زمینه از او تقلید کردند. 
)اسکارچیا، 1376: 47( از سوي دیگر این حکام به تقلید از حکام کشورهاي غربي براي نشان دادن همسنخ بودن با آن 

ها، دربار را آن گونه که در مقام پادشاهی بود آرایش مي کردند. 
»شاهان قاجار شماري از برجسته ترین هنرمندان را در پایتخت )تهران( گرد آوردند و آنها به کار نقاشي پرده هاي 
بزرگ اندازه براي نصب در کاخ هاي نوساخته گماشتند. )کن باي، 1378: 150( در زمان سلطنت ناصرالدین شاه )1313- 
1264هـ.ق( نیمه دوم قرن نوزدهم میالدي بسیاري از نقاشان و نگارگران مورد حمایت قرار مي گیرند تا در دربار به کار 
بپردازند، جنبه هاي تقلید روزافزون حکام قاجار از سنت هاي اروپایي یکی از نشانه های توسعه در بار بود که در دهه هاي 
) 1226 و 1236هـ .ق (رو به گسترش نهاد. بسیاري از شئونات زندگي درباري قاجار آشکارا تحت تأثیر آداب و رسوم و 
دستاوردهاي تکنولوژي اروپا دستخوش تغییر و تحول شد. از سوي دیگر طبقه فرا دست و درباري براي اینکه بر طبقه 
کهنه و قبلي غلبه کند و قدرت و شوکت خود را همسان و یا برتر از حکام دیگر نشان بدهد، مردم عادي را به همکاري 
را  آن  با  به سود خود مي یابد، همکاري  را  نو  اصالح طلبي طبقه  و  و طغیان  واقع بیني  که  عادي هم  مردم  و  مي خواند 
مي پذیرد. »در جریان همکاري طبقه نو خواسته با عوام، طبقه نو که به طور موقت پیشرفت عوام را براي مقاصد خویش 
مفید مي بیند، با شوق به فرهنگ عوام روي مي آورد و با واقع گرایي دیرین عوام، واقع گرایي نو بنیاد خود را نیرو مي بخشد. 
نتیجه هنرهاي مردمي بخصوص هنرهاي  در  نپور، 1354: 45-46(  )آریا  قرار مي گیرد.  توجه  مورد  عوام  بنابراین هنر 
مذهبي گسترش مي یابد. از آن جا که هنر وارداتي و هنر درباري هنر غیردیني است. به قول روزه باستید » وجود گروه هاي 
دیني ناشي از تمایز میان دنیاي مقدسات و دنیاي نامقدس است. بر اثر چالش این دو، تمایز آن ها تا سر حد امکان آشکارتر 
مي شود، و در نتیجه دو نوع هنر در جامعه نمود مي یابد. هنر دیني و هنر غیردیني تعارض این دو نوع هنر از آن زمان تا 
به امروز پي در پي تشدید شده است این دوگانگي مانع انتقال یک فرم هنري از یک گروه به گروه دیگر نمي شود اما در 

این انتقال تعییر معني مي دهد. )باستید، 1374: 185(
 نقاشي رسمي و کالسیک دوره قاجار درباري و غیردیني است. اشراف و درباریان از نقاشان حمایت و نگهداري می 
کردند، وسیله کارشان را فراهم و زندگي یشان را تأمین مي نمودند، و درعوض نقاش هم برای آن ها کار مي کرد ودر خدمت 
از منازعات میدان سیاست به سمت وسویی گرایش پیدامی کرد که  . در چنین شرایطي میدان هنر متأثر  آن ها بود 
سیاستمداران رقم می زنند. هنرمندان دربار به زندگي روزمره مردم عادي تماس چنداني نداشتند، هر چند خود از میان 
آن ها برخواسته بودند. همین شرایط کمابیش موضوع نقاشي و موضع نقاش را معین مي کرد. وقتي مشتري نقاش، دربار 
باشد و نقاش براي دربار کار کند. باید چیزهایي بکشد که خوشایند یا مورد عالقه دربار است . از این رو هنرمندي که 
از طبقه عوام وارد دربار مي شد به خودي خود یک سري فرم هاي هنر عوام را وارد دربار مي کرد، ولي تحت تأثیر عوامل 
دربار، هنرمند به مرور زمان تغییر موضع مي داد و ذایقه آن همسو با مشتریان جدید مي شد و فرم هاي هنری تولید شده 
در دربار  کم کم رنگ سالیق حکام دربار را به خود مي گرفت. به قول بوردیو میدان ها خود مي توانند در ایجاد عادت و 

ذایقه ها مؤثر باشند. )مقدس جعفري، 1386: 85(
»بي تردید هنرمندي که در خدمت هنرپروري به سر مي برد، به خواست او هنر مي آفریند، هنرپرور به طور مستقیم و 
غیرمستقیم چگونگي محتوا و حتي صورت اثر او را تعیین مي کند؛ هنرمندي که مي خواهد موافق دیدگاه بزرگان جامعه 
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به جهان بنگرد، ناچار است مانند آنان بیندیشد و مانند آنان اندیشه خود را بیان کند. از این رو هنرمند، خواه از طبقه باال 
باشد، خواه از طبقه پایین، ناگزیر از آن است که دانسته یا ندانسته موافق تحوالت جهان بیني کار فرمایان خود به جهان 

بنگرد و هنرورزي کند. )آریانپور، 1354: 169( 
همانطور که هنرمندان عوام الزاماً تن به خدمتگذاري خواص مي دهند. خواص نیز خود را از استخدام آن ها ناگزیر 
مي یابند. زیرا هیچ گاه یاري آن را ندارند که بدون یاوري هنرمندان عوام آثار هنري گوناگون را که وسیله تزیین زندگي و 
تحکیم امتیازات طبقه اي ایشان است، فراهم آورند و نیازهاي هنري روزافزون خود را برآورند. پس همان شیوه که براي 
رفع حاجت هاي عملی خود از عوام سودي مي جویند براي خرسند ساختن نیازهاي نظري و از آن جمله، احتیاجات هنري 

خویش نیز عوام را به کار مي  گیرند. 
طبقه عوام جهان بیني مثبت و واقع گرا و طبقه خواص جهان بیني تفنني و خیال پرور داشت ، به مرور زمان هنر طبقه 
خواص، هنر رسمي و رایج جامعه گردید. ومیدان سیاست وقدرت  با در دست داشتن ابزار گوناگون در جذب هنرمندان 

واستفاده از هنر در جهت اهداف خود یکی از عامالن تأثیرگذار بر میدان هنر محسوب می شود. 

3-2- تأثیر میدان اقتصاد بر هنر :
یکي دیگر از متغیرین اجتماعی تأثیر گذار برهنر، وضعیت میدان اقتصادي، خاصه اقتصاد کشاورزان روستایي و عوام 
تا  با تغییر وضعیت مالکین و زمین داران بین سال هاي 1279  ایران هنر عوام بیشتر در روستا در جریان بود؛  بود. در 
1289ش. کشاورزي در اقتصاد کشور ادغام شده، روابط بازرگاني گسترش چشمگیري پیدا کرد. )فوران، 1377: 185-

187( ادغام اقتصاد ایران در بازارهاي جهاني آمیزه اي از نتایج مثبت و منفي براي کل اقتصاد و براي طبقه هاي گوناگون 
دست اندرکار بخش کشاورزي به دنبال آورد. یکي از پیامدها، تحول در زمینه مالکیت خصوصي و پیدایش ملک داراني بود 
که ملکشان نه تنها خصوصي، بلکه بسیار پهناور بود. )اشرف، 1359: 52-56( این مالکان کم کم کانون قدرت شدند. بین 
مردم )عوام( و اشراف، طبقه متوسط که خرده مالکان بودند به وجود آمدند. مالکان بزرگ بیشتر از قشر اشراف بودند، ولي 
خرده مالکان روستایي طبقه متوسط محسوب مي شدند. شاخص اصلي این طبقه این است که نمي خواهد به عنوان یک 
گروه اجتماعي وجود داشته باشد، دوست دارند تا جایي که مي توانند هر چه بیشتر به سطوح باالتر اجتماعي ارتقاء یابند.

 از لحاظ زیباشناسي، »این گرایش با تقلید کردن از هنر اشراف و کپي کردن آن خود را نشان مي دهد، اما در آن 
جا که درپاره اي از موارد فاقد آموزش الزم است و نیز ثروت کافي ندارد، در کپي کردن هنر اشرافي آن را از سطح واالي 
این مخاطبان  از حضور  تازه در هنر، ناشي  پایین تر تنزل مي دهد. )باستید، 1374: 201(رویکرد  تکنیک آن، به سطح 
تازه اي بود که هنرمندان باید با سطح سلیقه و روحیات آنان خود را هماهنگ سازند. درست است که مخاطبان برخاسته 
از طبقات متوسط شهري توقعات نازل تري نسبت به درباریان داشتند. اما این اختالف سطح، تنها به حذف برخي آرایه ها 
و تزیینات ظاهري منجر شد. لذا عنصر مردمي و ذوق عامیانه را جایگزین درخش بصري و ذوق فئودالي پیشین ساخت.

به مردم عادی،  دیوارهاي  برتر نسبت  اقتصادی  به دلیل وضعیت   بیشتر مالکین که در شهرها سکونت مي کردند 
خانه هایشان هر چند از نظر تکنیکي در سطح نازل تر، به سبک سیاق درباري نقاشي و تزیین مي کردند. 

3-3- تأثیر خرده میدان های هنری بر دیوار نگاره های عاشورایی
در درون میدان هنر، خرده میدان های هنری متأثر از یک دیگر به تغییر وتحول ادامه می دهند.

در دوره قاجار به جز نقاشي درباري که کاماًل رسمي بود، سبک و سیاق دیگري در بین مردم کوچه و بازار شهر و اماکن 
مذهبي روستا در جریان بود که موضوع آن بیشتر برخالف نقاشي درباري حماسي و مذهبي بود. 

این نگار ه ها و نگارگران بر پایه سنت هاي نگارگري  زمان خود چنان در این شیوه پابرجا بودند که نفوذ روزافزون هنر 
غرب آنان را به بیراهه نکشانید و توانستند شیوه تازه اي را در نقاشي دوره قاجار ایجاد کنند، و از آن جا که محل نصب 
این پرده ها و تابلوها در قهوه خانه ها بود به همین نام شهرت یافتند. دوره قاجار را باید اوج نقاشي مذهبي قلمداد کرد. 
تالش شاهان قاجار براي اتحاد شیعیان و ادعاي رهبري جامعه شیعه با حمایت از مراسم مذهبي و احداث و مرمت ابنیه 
مذهبي همچون امامزاده ها، بقعه ها، تکیه ها همراه بود. این بناها اغلب با کاشي کاري و پرده هاي دیواري با مضامین مذهبي 
آراسته مي شوند که موجب اعتالي این نوع نقاشي مي باشد. حمایت مردم نیز عامل دیگري براي رشد پرده هاي مذهبي 



13
92

ن 
ستا

 زم
| 1

ره 
شما

 | 
گ

رهن
و ف

م 
 عل

هنر
مه 

لنا
فص

48

بود. )پاکباز، 1379: 148( قهوه خانه ها رفته رفته جاي خود را در بین مردم معمولي بازنمودند. دراین مکان داستان سرایان 
و نقاالن داستان هاي حماسي و مذهبي را براي مردم بازگو مي کردند. هنرمندان همان داستان ها را بر روي دیوارهاي این 
قهوه خانه ها نقاشي کرده بودند در گذشته پادشاهان و اشراف زادگان نقاشان را پشتیباني مي کردند، اما این بار هنرمندان 
به درخواست مردم عادي آن مناظر را بر روي دیوارها مي کشیدند و به این کار عالقه مند بودند )اسکارچیا، 1376: 47( 
موضوع اکثر نقاشي هاي دیواري مردمي- حماسي برگرفته شده از شاهنامه  فردوسي است و موضوع نقاشي هاي اماکن 
مذهبي شیعه خاصه دیوار نگاره های عاشورایی واقعه کربال با مضامین عاشورایي است. بیشترین نقاشي دیواري اماکن 
مذهبي را در حاشیه دریاي مازندران مي توان یافت. این نقاشي ها غالباً توسط نقاشان محلي و گمنام که حتي نامي از خود 
بر جاي نگذاشته اند، نقاشي شده اند. آثاري که نقاشان غالباً به جهت نذر و یا عرض ارادت به خاندان مقدس پیامبراسالم 
)ص( اجرا نموده است. این نقاشي  دیواري ها از نظر اجرا بسیار متفاوت با نقاشي دیواري هاي درباری است. به طور مثال 
در دیوار نگاره هاي بقعه امامزاده ابراهیم )تصویر شماره1( صحنه هایي از واقعه کربال تصویر شده است. این نقاشي ها بسیار 

دور از جو و فضاي ذایقه هنري درباري است. 

)تصویر1( به میدان رفتن امام حسین )ع(  نمای بیرونی سمت درب اصلی بقعه ی آقاسید ابراهیم) عکس: نگارنده 1389(

فقط در سبک ترسیم و تصویر جامه هاي این آثار است که انعکاس کمرنگي از فضاي دربار دیده مي شود. نقاشي هایي 
که در اماکن مذهبي روستایي کار شده است بسیار صریح و با جرأت اجرا شده اند، مثاًل صحنه داراالنتقام مختار ثقفي) 
تصویر شماره 2( که در نماي بیروني بقعه پیر شمس الدین در گیالن نقش شده، محتماًل براي تزیین و زیبایي نبوده است چون 
صحنه هاي اعدام و شکنجه تصویر شده بسیار دلخراش است و در هیچ کجاي دیگر اماکن مذهبي این گونه تصاویر دیده 

نشده است. 
قابل توجه اینکه تاکنون تصویر انساني در اماکن مذهبي ممنوع بوده است. این ممانعت در مساجد ایران و کشورهاي 
امامزاده ها رعایت نکرده اند. به نظر  ایران این ممنوعیت را در بقعه و  اسالمي دیده مي شود. ولي هنرمندان مذهبي در 
مي رسد دلیل به وجود آمدن بقعه و امامزاده در بوجود آمد نقاشي هاي فیکوراتیو )انساني( در این اماکن نقش داشته باشد. 
» مقبره در جامعه اسالمي و اغلب در سطح مذهب توده مردم یا عوام الناس مرتبه بسیار واال یافت این جنبه اخیر فقط به 
مقابر شخصیت هاي مقدس و مشهور مذهب تشیع مربوط مي شد؛ گاه نام شخص اصلي مدفون در آرامگاه فراموش مي شد 
و به شخصیت دیگري یا پیوندي مذهبي منسوب مي گشت و گاه نیز ممکن بود که تمام آن از واقعیت  بي بهره بوده باشد. 
این فکر که قبر قدیس، اعقاب امام )امامزاده( شهید یا مجاهد منشأ تقدس و برکت الهي بوده، بازتاب وسیعي داشت. 
)هیلن برند، 1387: 264-263( در ایران بیشتر آرامگاه ها و بقعه ها در قسمت شمال کشور متمرکز شده اند و تا کشورهاي 
آسیاي میانه امتداد یافته اند. »احتماالً آرامگاه ها بناهایي براي تجلیل از شهدایي است که در راه ایمان جان خود را فدا 
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کرده اند. )کیاني، 1379: 62( به نظر مي رسد آرامگاه ها را با نقوش انساني و گیاهي و تصاویر مذهبي تزیین مي کرده اند. 
در میان نگاره هاي مذهبي نگاره هاي عاشورایي جاي خاصي دارند. »این نگاه ها به عنوان تبلیغ در زمان صفویه در جنگ 
علیه ازبک ها مورد استفاده قرار گرفت. )رجبي، 1378 : 5( حکومت قاجار هم به جهت ساختار قبیله اي خود، به توسعه 
این گونه فرهنگ بي عالقه نبود، چون به دلیل تهییج جوانان براي جنگ هاي پي درپي با روس ها به روحیه و توجیه مذهبي 
نبردها نیاز داشت. )میرزایي مهر، 1387: 111( از این رو هنرمندانی که مورد توجه میدان سیاست بودند ، سفارش کار 
برای آن ها مهیا بود و هنرمندانی که مورد حمایت حوزه قدرت وسیاست نبودند هنر آن ها از اقبال کمتری برخوردار بود. 
از جای که هنرمندان دربار بیشتر همان هنر مندان مردمی بودند که به دربار راه پیداکرده بودند، ارتباط معناداری بین 

این دو هنر می توان پیدا نمود.
 هنر قاجار هنري است که در وجوه مختلف به خاطر تأثیرات خرده میدان های هنری بریک دیگر  صاحب وحدت 
شکلي است و میان نقاشی درباري و نقاشی دیواری امامزاده ها تفاوت عمیق دیده نمي شود. در واقع مي توان از این قضیه 
ادامه عمر نقاشي درباري در نقاشي هاي مردمي برداشت کرد  همین امر بیانگر گسترش هنر در سطح مردم و عوام است. 

)تصویر2( داراالنتقام مختار ثقفي، بقعه ی مال پیر شمس الدین، الشیدان حکومتی)عکس: نگارنده،1389(

3-3-1- چاپ سنگی وادبیات عامیانه:
   به وجود آمدن نسخه هاي چاپ سنگي نشانه دیگري از نفوذ وگسترش ادبیات وفرهنگ عامیانه است و هنر قاجار 
را برخالف هنر پیشین و با ابعاد مردمی بیان مي کند و دیوار نگاره های عاشورایی یکي از نمودهاي نقاشي مردمي است 
ایران و  که متأثر از تصاویر چاپ سنگی در این دوران رشدونمو بیشتری پیدا کرده است. با گسترش چاپ سنگي در 
بنیان گذاري کارگاه هاي خصوصي به شمار نقاشان و خوشنویسان مردمي افزوده شد و تصویرگران این کتب با الهام از 
نقوش عامیانه، پرده هاي درویشي و نقاشي هاي پشت شیشه اي و تأثیرپذیري از طبیعت نگاري و شمایل نگاري دوران زند و 
قاجار کتاب هاي دلخواه مردم را نقش مي زدند. )حسیني راد، 1384: 70( از سوي دیگر ادبیات فارسي همواره الهام بخش 
هنرمندان تصویرگر و نقاش بوده است، به طوري که نقاشي ایران عمدتاً در طول قرون گذشته همگام با ادبیات در داخل 
کتاب ها پدید آمد و بخشي جدا ناپذیری از آن بوده است در اواخر دوره قاجار مردم شهرنشین بي بهره از امکانات آموزش 
به زبان مردم کوچه و  نزدیک  نقالي و  از سنت  برگرفته  این قصه ها  نثر  بودند. زبان  همچنان شنونده قصه هاي عامیانه 
بازار بود. گاه این قصه ها از مراسم نقالي به میان خانواده ها راه یافته اند. از میان تعداد بسیاري قصه هاي عامیانه، گروهي 
بیش از دیگران توجه و دلبستگي مردم را به خود جلب کرد )محمدي، 1381: 71( قصه هاي مذهبي از راه تعزیه خواني، 
مرثیه خواني و روضه هاي مذهبي به کتاب هاي چاپ سنگي راه یافت، ساختار این قصه ها، برگرفته از زندگي پیامبران و 
امامان و داستان هایي در رابطه با مصیبت کربال است. نقاشان عامیانه روستایي از تصویر چاپ سنگی براي نقاشي روي 

دیوار بقاع مدد مي گرفته اند. 
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3-3-2- نوحه سرایی وتعزیه خوانی
یکي دیگر از عوامل تأثیرگذار در گسترش دیوار نگاره های عاشورایی تعزیه خواني مي باشد، تعزیه که به معني دقیق 
کلمه »نوحه سرایي« یا »تسلیت« است )پهلوان،1383 : 127( بخشي از مراسم ده روز سوگواري است که هر ساله توسط 
شیعیان براي بزرگداشت شهادت امام حسین )ع( در صحراي کربال برگزار مي شود .در فرهنگ و ادبیات مذهبي ایران 
»تعزیه« و »تعزیه خواني« به معنا و مفهوم مجموعه اي از نمایش هاي آیین مذهبي و آیین افسانه اي خاص به کار مي رود، 
که هنرمندان بي نام و نشان آن ها را خلق کرده اند، فضا و موضوع تعزیه ها کاماًل با نقاشي هاي بقعه ها، تکایا و امامزاده ها 
همخواني دارند. روژه باستید معتقد است که هنر عامیانه، هنرمند شناخته شده اي ندارد، این هنر فقط از طریق سنت 
شفاهي که در آن هر نقال، شاعر دوره گرد به سهم خود چیزي بر آن مي افزاید، زنده مي ماند. فرآیندي که برآیند آن این 
است که اثر کامل شده کار هیچ فرد بخصوصي نیست و در عین حال کار تمام مردم است، کوتاه سخن اینکه هنر در اصل 
آفریده اي جمعي است و نه فردي. هنر نبوغ ملت یا یک قوم را بیان و عیان مي کند )باستید، 1374: 45( و اعتقادات دیني 

مشترك و مّتدین بودن مردم محور هماهنگ کننده ی کلید هنرهاي عامیانه قرار مي گیرد. 

3-4- تأثیر میدان مذهب واعتقادات
با توجه به تأکیدي که دورکیم به آثار اجتماعي دین، یعني تأثیر مناسک دیني بر تحکیم مناسبات اجتماعي پیروان 
دارد، به عالوه تعریف مشهور او از دین به عنوان نظام از »عقاید« و »اعمال« مرتبط با امور مذهبي در بقعه و امامزاده 
نشان از اهمیت بُعد عقیدتي و مناسکي مراسم مذهبي و دیني دارد. این مراسم ایجاد انگیزه در هنرمندان براي به تصویر 

در آوردن وقایع کربال بر در و دیوار اماکن مذهبي در جهت ایجاد شور و هیجان بیشتر مراسم عزاداري مؤثر مي باشد. 
بسیاري از آیین ها را نمي توان در هر جایي برگزار کرد لذا هر چه اهمیت آیین بیشتر باشد زمان و مکان برگزاري آن 
هم از زمان و مکان عادي بیشتر مي شود. )گیویان،  1389 :183( عاشورا روز بخصوصي است و مکان برگزاري آیین هاي 
عاشورایي، خواه حسینیه ها، بقعه ها و یا تکایا و امامزاده ها مکان مقدس است و از دیگر فضاهاي اجتماعي ممتاز است. پس 
آیین با مرزبندي بین امور و با قاب بندي لحظه ها و مناظر جامعه را از نظر فضا و مکان عالمت گذاري مي کند. یک امامزاده 
حریمي دارد که با نشانه هاي گوناگون از دیگر مکان ها متمایز مي شود و به این ترتیب جایگاهي در سلسله مراتب ارزشي 
جامعه پیدا مي کند. در و ضریح حتي نقاشي دیواري هاي ترسیم شده بر روي دیوار مقدس مي شوند و آن ها را مي بوسند. 
به قول دورکیم هر کس در مطالعه دین نوعي احساس دیني را مد نظر نگیرد، نمي تواند در مورد دین سخن بگوید. آن چه 

که مؤمن را به ایمانش وابسته مي سازد این است که ایمانش جزو وجودش است. )دورکیم، 1383: 201( 
هنرمنداني که در بقعه ها و اماکن مذهبي روستاهاي دورافتاده و صعب العبور نقاشي کشیده اند نوعي ایمان و اعتقاد 
دیني پشتیبان آن ها بوده است. افرادي که باني و مشوق هنرمندان براي آراستن اماکن مذهبي به نقاشي هاي عاشورایي 
بودند. افراد معتقد و دینداري بودند. دیندار بودن عنوان عامي است که به هر فرد یا پدیده اي که ارزش ها و نشانه هاي 

دیني در آن متجلي باشد اطالق مي شود. 
تجلي ارزش ها و نشانه هاي  دیني بودن فرد را در نگرش، گرایش و کنش هاي آشکار و پنهان او مي توان جست و 
شناسایي کرد. فرد متدین از یک سو خود را ملزم به رعایت فرامین و توصیه هاي دیني مي داند و از سوي دیگر، اهتمام و 
ممارست هاي دیني او را به انساني متفاوت با دیگران بدل مي سازد )شجاعي زند، 1381: 36( این اهتمام و اعتقاد به مراسم 
و مناسک عاشورایي افراد متدین را ملزم مي کرد که باني ساخت و تعمیر اماکن مذهبي و مرمت و بازسازي نقاشي هاي 
دیواري این اماکن شوند. بعضی از جامعه شناسان» هدف این آیین هاي دیني تقویت و انسجام جامعه مي دانند )پالس، 
پیدایش  در  و سیار مذهبي  ثابت  نمایش هاي  و  مثل دسته گرداني ها  فنون سوگواري  و  پیدایش روش ها   )182 :1382
نقاشي هاي عامیانه مذهبي خاصه دیوار نگاره های عاشورایی به عنوان یکي از تحوالت عمده در تاریخ هنر دوره اسالمي 
تلقي مي گردد، زیرا پس از سال ها ممنوعیتي که در استفاده کردن از اشکال انساني وجود داشت، نقوشي که از زمینه ها 
و موضوعات مذهبي بوجود آمد مورد توجه اغلب ایرانیان قرار گرفت. این نقاشي ها که به عنوان هنر بومي و مردمي ایران 
تلقي مي گردد به سبب پرداختن به موضوع وقایع کربال، بیشتر به نقاشي کربال معروف شده اند. پشتیبانی مردمی دیوار 
نگاره های عاشورایی را بیشتر می توان مرهون فتوای آیت اهلل نائینی در مورد شبیه خوانی دانست. از نخستین عالمان 
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دینی در عصر مشروطه که در باره ی میزان تأثیر وحضور آموزه های اسالم نسبت به موضوعات ومسایل جدید دینی 
وقلمرو مشروع ومجاز در دین سخن گفته است، مرحوم آیت اهلل نائینی در کتاب» تنبیه األ مه، تنزیه المله« است.» ولی 
بااستفاده پاره ای از اصول وقواعد اصولی همچون اصالت البرائه، اصالت الحلیه ویا اصالت الطهاره مبنی بر این که هرچیزی 
حالل است، مگر آن که یقین به حرمت آن داشته باشیم. »کل شیی حالل حتی تعلم أنه حرام« یا این که هر چیزی پاك 
است، مگر آن که یقین به نجاست آن داشته باشیم » کل شیی طاهر حتی تعلم أنه نجس« در برخورد بایکی از مهمترین  
چالش های دوران خویش که موضوع ارتباط ونسبت میان سنت ومدرنیته بود، به حل مسئله پرداخته است.« )موسوی 
گیالنی،1390 :14( از سوی دیگر شبیه خوانی و تعزیه بر پایه ی فتاوای علمای سلف رضوان اهلل تعالی علیهم اجمعین در 
آن دوره مجاز شناخته شده است که به نقل از کتاب البکاء للحسینی، تألیف سیدحسن طباطبایی ترجمه فتوای بعضی از 

آنان نقل شده است. )بی نا، 1363: 290(

3-5- تأثیر میدان فرهنگ 
فرهنگ غرب در اواخر دوره قاجار در آستانه انقالب مشروطه از دو بُعد بر میدان های اجتماعی ایران تأثیر فکري 
داشت. یکي جاذبه هاي غرب که ایرانیان را حیرت زده کرد، دیگري موانع فکري که در درون جامعه ایران وجود داشت. 
)فراستخواه، 1377: 19-17( در درون جامعه ایران روش نظامند براي فکر کردن وجود نداشت. در این دوره تفکر به 
لحاظ روش شناختي، تخیلي و غیر واقعي و سلیقه اي بود و حالت انباشتي نداشت. به لحاظ نبود تخصص و تجربه و کاربرد 
عقل، اجماع نظر فکري در ایران ضعیف بود. در این دوره از سوي حکومت به جاي مدیریت اندیشه، کنترل اندیشه صورت 
مي گرفت. )سریع القلم، 1377: 72-71( ترجمه آثار کالسیک غربي به فارسي و روزنامه هاي منتشره توسط ایرانیان مقیم 
خارج و ایجاد مدارس جدید در ایران فرهنگ سیاسي غرب را اشاعه داد. )آبراهامیان، 1377: 48( بر اثر ارتباط ایرانیان با 
دنیاي خارج که بیشتر از طریق اعزام دانشجو، مسافرت تجار و بازرگانان، فرستادگان سیاسي و مهاجرین صورت گرفت، 
با  فاصله  و  با پیشرفت غرب  بود که  نفوذ در شرایطي  این  قابل مالحظه اي در جامعه کسب کرد.  اجتماعي  نفوذ  غرب 
شرق، به همان میزان ایران عقب مانده و در جا زده بود. )زیباکالم، 1377: 226( به دنبال ضعف در ساختارهاي مختلف 
اجتماعي که به ویژه به دنبال شکست ایران از روس و انعقاد قراردادهاي استعماري گلستان و ترکمنچاي در دوره قاجار 
، صورت عیني تري یافت. از این رو واکنش هاي مختلفي از سوي روشنفکران دیني صورت گرفت و به تدریج که جامعه 
ایران بیشتر با عناصر تمدن غرب آشنا شد، نقش و فعالیت علما در حوادث و رویدادهاي سیاسي- اجتماعي بیشتر گردید. 
)توسلي، 1380: 390-373( بعضي از روشنفکران ایران در پي آن بودند که فرهنگ وارداتي و غربي را به نوعي رنگ و 
بوي اسالمي بدهند. میرزاملکم خان ناظم الدوله از جمله روزنامه نگار و سردبیر روزنامه قانون در دوران مشروطیت بود، که با 
این هدف وارد عرصه روزنامه نگاري شد. )محیط طباطبایي، 1373: مقدمه( نشریه روزنامه به سرعت در میان مردم اخبار 
و رویدادها را منتشر مي کرد و از طرفي صاحبان قدرت مي توانستند از این طریق افکار و سالیق خود را به مردم تحمیل 
کنند.در بین هنرمندان ابوالحسن غفاري براي هنرآموزي و آشنایي با فن چاپ سنگي به ایتالیا فرستاده شد بدین سان 
او نخستین هنرمند ایراني بود که در اروپا آموزش دید ابوالحسن در موزه هاي فلورانس روم به کپي و رونگاري از آثار 
هنرمندان عصر رنسانس پرداخت. زماني که به ایران بازگشت، ناصرالدین میرزا به پادشاهي رسیده بود. )پاکباز، 1383: 
158( به فرمان ناصرالدین شاه مسئولیت طبع روزنامه دولت علیه ایران به ابوالحسن غفاري سپرده شد، چندي بعد با 
اخذ لقب صنیع الملک، اجازه تأسیس مدرسه دولتي نقاشي و چاپ را گرفت. او در کنار ارگ سلطنتي با وسایلي که خود 
به منظور تشکیل یک هنرستان نقاشي از ایتالیا آورده بود، نقاشخانه دولتي را براي تعلیم رایگان نقاشي به شیوه جدید 
)غربي( تأسیس کرد. )پاکباز، 162:1383( کمال الملک هم از جمله هنرمندان نقاش بود که در زمان قاجاریه به اروپا 
فرستاده شد و بعد از بازگشت شاگردان زیادي در مدرسه  مستظرفه که خود بنیاد کرده بود به شیوه غربي آموزش داد، 
به این طریق نقاشي به شیوه فرهنگي در میان جامعه شهري گسترش یافت و نقاشي به سبک درباري منقرض شد، و به 
تبع آن نقاشي اماکن مذهبي شهري از رونق افتاد. ولي نقاشي عامیانه مذهبي که بیشتر در روستاها در جریان بود به دلیل 
ارتباط کمتر روستاییان با شهر، )موج فرهنگي- سیاسي غرب( دیرتر وارد روستاها شد. از این رو نقاشي مذهبي روستایي 
به طور پراکنده تا دوره پهلوي اول رونق داشت. ساکن بودن کشاورزان در محیط کوچک تر، فقدان ارتباط با دنیاي بیرون 
از محیط زندگي خود، و روحیه زاد بوم پرستي ، مانع از تأثیر دنیاي بیرون و آشنا شدن با نوآوري مي شد. روستاهایي که 
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نزدیک شهرها واقع می شدند بیشتر تحت تأثیر تغییرات حاصل از شرایط جدید اجتماعی قرار می گرفتند و فرم هاي اخذ 
شده از فرهنگ شهري را با ذایقه محیط فرهنگي خود بازخواني می کردند. 

هنگامي که هنري از یک گروه اجتماعي به گروه دیگر منتقل مي شود در جریان این انتقال تغییر مي کند و معناي 
گذشته آن عوض مي شود تا معناي تازه به خود بگیرد )باستید،1374: 240( 

بنابراین گرایش افراد به الگوها و سبک هاي خاص هنري تا اندازه زیادي نیز به نحوه جامعه پذیري ومتأثر ازفرهنگ 
آن جامعه بر می گردد.

 4- نتیجه گیري 
 با توجه به سئوال تحقیق، یافته های تحقیق از منظر جامعه شناسی هنر نشان می دهد در دوره ی قاجار گسترش 
مراسم و مناسک عاشورایي با همگرایي که بین حاکمیت، روحانیون و تجار پیش آمده بود به اوج خود مي رسد و پیرو آن 
دیوار نگاره های عاشورایی که جزو عناصر و ابزار مناسک و مراسم ماه محرم بود رواج گسترده اي پیدا مي کند. با تغییر 
شرایط اجتماعی به سبب تغییر شرایط میدان های سیاسي، اقتصادي وفرهنگی در اواخر دوره قاجار، ذایقه مردم کم کم 
نسبت به شرایط وتحوالت جدید شکل مي گیرد و مراسم و مناسک عاشورایي که به یک نوع عادت واره تبدیل شده بود 

تغییر شکل مي دهد. 
نقاشي عامیانه مذهبي وبه تبع آن دیوار نگاره های عاشورایی به طور مستقیم تحت تأثیر نقاشي غرب قرار نگرفت، ولي 
بر اثر تغییر ذایقه مردم روستایي به علت مهاجرت به شهرها فقط براي یک نسل وفادار به فرهنگ روستایي باقي ماندند، 
و نسل بعدي آنان کم کم ناگزیر مي شدند فرم هاي تازه زیبایي شناختي فرهنگ شهری را بپذیرند، اما چون نمي توانستند 
فرهنگ الزم را براي آفرینش فرم هاي تازه هنري کسب کنند، الگوها و نمونه هاي هنري محیط جدید زندگي را گرفته و 
طبق ذوق و سلیقه خودشان آن را ساده و عامه فهم کردند  و این هنر تغییر شکل یافته دوباره وارد روستا مي شد. از این رو 
نقاشي دیواري اماکن مذهبي روستایي خاصه دیوار نگاره های عاشورایی که در روستاها از رونق بیشتری برخوردار بود کم 
کم رو به افول رفت و جاي نقاشي هاي بزرگ دیواري که از روي زمین تا زیر سقف را پوشانیده بود به نقاشي هاي کوچک 
قاب شده و پوستر عکس داد. از این رو می توان گفت تمام عوامل اجتماعی مرتبط باتحقیق در میدان های مختلف جامعه 

خاصه میدان قدرت وسیاست در گسترش وافول دیوار نگاره های عاشورایی مؤثر بوده است.
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