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تأملــی بر تنــوع مضامین هنری و منشــأ کاش ـیهای قاجاری
*
تکیۀمعاونالملک کرمانشاه
محمد ابراهیم زارعی** ،1یداله حیدری بابا کمال

2

 1دانشیار گروه باستانشناسی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران.
 2دانشجوی دکتری باستانشناسی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/2/30 :تاریخ پذیرش نهایی)95/2/8 :

چکیده

تکیه معاونالملک یکی از مهمترین تکایای ایران و بناهای شهر کرمانشاه در اواخر دورۀ قاجار است که در بافت قدیم شهر و
محلۀ برزهدماغ واقع شده است .کاشیکاری تکیه ،مضامین متعدد مذهبی ،ملی ،اساطیری ،حماسی ،مناظر طبیعی ،گل و
مر غ و هندسی را در بر میگیرد .مهمترین هدف پژوهش حاضر ،شناسایی منشأ نقوش کاشیهای فوق ،علل شکلگیری آنها
در کنار هم و پی بردن به مضامین متنوع محلی ،بومی و فرا محلی در آنهاست .روش بکار رفته در پژوهش توصیفی  -تحلیلی
و با اســتفاده از منابع کتابخانهای ،تحقیقات میدانی در محل و مقایســۀ تطبیقی نقوش کاش ـیها با نســخ خطی مصور دوره
مصور رجال
قاجار به منظور پی بردن به منشــأ آنهاســت .نتایج پژوهش نشــان میدهد که الگو گرفتن از تصاویر نســخ خطی
ِ
روشــنفکر و ملیگرای قاجاری مانند جاللالدین میرزا قاجار و فرصتالدوله شــیرازی ،منشــأ نقوش حماسی و اساطیری است
که در آن تأثیر هنر ایران باســتان بهوضوح مشــهود است .همچنین مشخص شد که الگوی ایجاد کاشیهای حماسی منقش
ِتکیه معاونالملک با خانههای قاجاری قوامالســلطنه ،مشــیرالدوله و اعلمالســلطنه در تهران ،حمام سردر گلزار رشت و خانۀ
آرازی قزوین یکی است .منشأ تصاویر مذهبی نیز برگرفته از پردۀ نقاالن ،شبیهخوانان و کتب چاپ سنگی است.

واژههای کلیدی

تکیه معاونالملک ،کاشیکاری ،کرمانشاه ،تنوع مضامین هنری ،بافت تاریخی.
*این مقاله بر گرفته از رسالۀ دکتری نگارنده دوم ،به راهنمایی نگارندۀ اول با عنوان «تغییر و تحوالت بافت تاریخی شهر کرمانشاه در دوره قاجار بر اساس متون
تاریخی و مطالعات باستانشناسی» در دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلیسینا همدان است.
** نویسندۀ مسئول :تلفن ،09183717092 :نمابر.E-mail: Mohamadezarei@yahoo.com ،0813-4210415 :
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مقدمه
وحدت هنر و
تکیــه معاونالملک نمونه بــارز و منحصربهفردی از
ِ
مذهب دورۀ قاجار در شهر کرمانشاه است .در نقوش کاشیهای این
ِ
بنــا ،مضامین متنوع مذهبی دیده میشــود؛ از قبیل واقعه عاشــورا،
داســتان یوســف و زلیخا ،معراج پیامبــر (ص) ،ضمانت امام رضا (ع)
یکــردن حضــرت اســماعیل (ع) ،نبــرد حضــرت عل ـی(ع)
از آهــو ،قربان 
لکــردن جــادوی جادوگران توســط
بــا مرحــب ســردار خیبریــان ،باط 
حضــرت موســی (ع) ،نجاتدادن ســلیمان (ع) از چاه پادشــاه اجنه
توســط حضــرت علــی (ع) و مکتبخانۀ حضرت علــی (ع) ،تصاویری
از پادشــاهان اســاطیری و تاریخی ایــران باســتان ،تکچهرههایی از
رجال و شــخصیتهای مذهبی و سیاســی دوره قاجار و کاشیهایی
با نقوش هندسی روزمره و مزین به اشعار مختلف.
تکیــه معاونالملــک از چهــار بخــش صحــن ورودی ،حســینیه،
زینبیــه و عباســیه تشــکیل شــده اســت (تصویــر 1و نقشــه .)1ســردر
نتــر از ســطح خیابــان واقع
ورودی در شــمال مجموعــه و  6متــر پایی 
شــده اســت کــه بــرای ورود بــه آن باید  17پلــه پایین رفت .در پشــت
ســردر ورودی ،حسینیه واقع شــده که قدیمیترین بخش مجموعه
اســت .حســینیه ،صحن کوچکــی بــا طاقنماهای متعدد اســت که
سراسر دیوارهای آن با کاشی آراسته شده است .قسمت مرکزی تکیه
موســوم بــه زینبیــه ،صلیبی شــکل ،مســقف و گنبددار اســت .داالن
تاریکی ،زینبیه را به صحن عباسیه پیوند میدهد .صحن عباسیه از
دیگر قسمتهای تکیه وسیعتر بوده و تزیینات در این صحن بر روی
کاش ـیهایی بــه ابعــاد کوچکتر و ظریفتر انجام شــده اســت .از این
محــل ،عالوه بــر برگزاری مراســم مذهبی برای رفــع اختالفات قومی،
عشایری و اجتماعی نیز استفاده میشده است (بینا.)379 ،1382 ،
این تکیه در سال 1313هـ.ق توسط حسینخان معینی معروف به

معینالرعایا در مرکز شهر آن روزگار ساخته شده است .وی از هنرمندان
کاشــیکار ،نقاش و معمار دعوت و در تکمیل و بازسازی تکیه استفاده
کــرد .در ســال 1336هـــ.ق ،معینالرعایا عمارت متصل به حســینیه را
خریداری و ســاختمانهای زینبیه و عباســیه را بنا نمود .معینالرعایا
در ســال 1347هـــ.ق تکیــه را وقــف عزاداری و مراســم تعزیه نمــود و 20
نســخه از وقفنامۀ آن را بین علمای نجف ،کرمانشــاه و بزرگان دین و
افراد خاندان معینی تقسیم کرد (شهبازی و شهبازی.)48 ،1386 ،
ایــن بنــا در دورهای از تاریــخ معاصــر ســاخته شــده کــه معماری،
فرهنــگ و هنــر ایران بهشــدت تحــت نفوذ و ســایۀ فرهنــگ و تمدن
غرب بوده است؛ اما در همین دوره ،هنرمندان ،معماران ،نقاشان،
کاشیســازان و حامیــان هنــر توانســتند بــا حفــظ هویتهــای ملی و
مذهبــی ،بناهایــی ماننــد تکیــه معاونالملــک را بســازند کــه خانــۀ
توســل بــه امامان باشــد .از نــکات جالب توجه دیگر در مــورد این بنا
که تا به حال به آن پرداخته نشــده ،وجود اســامی مختلف معماران
و کاشیکاران مجموعه است که میتواند نقش مهمی در بازشناسی
هویــت کاش ـیها داشــته باشــد .ایــن موضــوع بیانگر آن اســت که در
ســاخت و تزییــن بخشهــای مختلــف تکیــه ،از گروههــای مختلــف
استفاده شده است .در این پژوهش تالش شده است تا منشأ نقوش
بهکار رفته در کاشــیهای تکیه معاونالملک بررســی شــود و در مورد
اهمیت هنری هر یک از آنها بحث شود .با توجه به ضرورت موضوع
و اهداف یاد شده سؤاالت مهمی قابل طرح است؛  -1مضامین مهم
هنــری در کاشــیهای تکیه معاونالملک کدامند؟  -2منشــأ نقوش
کاشیها چیست و جریانهای مؤثر سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در
ســاخت آنها کدامند؟  -3دالیل همنشــینی نقوش کاشیهای تکیه
معاونالملک در کنار هم چیست؟

تصویر  -1نمای غربی و داخلی بخش عباسیۀ تکیه.

نقشه  -1نقشۀ تکیه معاونالملک.
مأخذ( :آرشیو سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان کرمانشاه)

کاشیکاری و نقشپردازی در دوره قاجار
ً
کاش ـیکاری در دوره قاجــار عموما ادامه دهندۀ دورۀ قبل اســت؛
امــا از لحــاظ کیفیــت بــه دورۀ صفویه نمیرســد .یکــی از ویژگیهای

تابلوهــای کاشــیکاری قاجار ،جنبۀ کاربردی بــودن آنها در فضاهای
معمــاری اســت .از ایــن رو ســطوح دیوارهــا و پشــت بغــل قوسهــا،
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جایگاهــی برای پیکرهنگاری قاجاری شــد .تمام تصاویر کاش ـیهای
قاجاری در طرحی با کادر ســتارۀ ایرانی محاط شدهاند و چهار طرح
لچکی با نقوش اســلیمی فیروزهای رنگ و برجســته در اطراف ستاره
ً
موجود اســت .کادر بیرونی این کاش ـیها معموال مستطیل و مربع و
در مواردی نیز بیضی است (نیری شکاری و طاووسی.)149 ،1387 ،
کاش ـیکاری در دوره قاجــار بــر خــاف دورههــای قبل محــدود به
بنای مساجد ،مزارها و خانقاهها نماند؛ بلکه در کاخها ،عمارتهای
اعیانــی ،دروازههــای تزیینی شــهرها و نهادهای دولتی نیز اســتفاده
میشــد (جبــاری و مراثــی .)61 ،1392 ،در ایــن دوره هماننــد
دورههای قبل ،ارتباط بین کاشیکاران و نقاشان به گونهای بود که
زیر
کاشینگاران زیر مجموعهای از طبقۀ نقاشان بهشمار میآمدند و ِ
نظر نقاشخانه همایونی کار میکردند (سامانیان و دیگران،1393 ،
ً
)64؛ بنابراین تقریبا تمام اتفاقاتی که برای نقاشی قاجاری میافتاد
ـان کاشی
با کمی تأخیر در انتظار کاشیســازی هم بود؛ چرا که نقاشـ ِ
قاجاری سبک خود را از نقاشان این دوره به عاریت میگرفتند.
کاشیهای بنای معاونالملک از نظر فنون کاشیسازی با تکنیک
کاشــی هفترنگ برجسته اجرا شــدهاند .در این دوره ،از رنگ صورتی
بــرای صورتســازی و پیکرهســازی در طراحی کاشــیهای هفترنگ
اســتفاده شــده اســت (خســروی و افشــار اصل .)122 ،1377 ،عالوه بر
رنگ صورتی ،رنگهایی مثل قرمز ،زرد ،نارنجی روشن و سفید در این
دوره رایج میشــوند .قبل از ایــن دوره رنگهای الجوردی ،فیروزهای
و ســبز ،رنگهای قالب در کاشــیکاری ایرانی بودند .با توجه به تقارن
دوره قاجــار بــا ســبک دربــاری بــاروک و روکوکــو در اروپــا ،در دربارهــای
ً
اروپایــی رنگهای غالب ا کثرا رنگهای گرم بودند (زابلینژاد،1387 ،
)159؛ بنابراین الگوپذیری از رنگهای متداول این دو ســبک در دوره
قاجار امری طبیعی اســت .در تصویرنگاری کاشــیها و تکچهرههای
ایــن دوره ،هنرمند قاجــاری فضایی متفاوت با جهانبینی هنر ایرانی

خلــق میکنــد کــه فراســوی زمــان و مــکان ســیر میکنــد؛ زیــرا او تابــع
نوعــی ایدئولوژی فئودالیســم اســت که زیباییشناســی خــود را طبق
ایــن ایدئولوژی تنظیم میکنــد (اســکارچیا .)12 ،1384 ،در این دوره،
اســتفاده از کاشیهای تکچهره به منظور برابر نهادن اقتدار سیاسی
شــاهان قاجار با اقتدار سیاســی شاهان باســتانی ایران ،احیای حس
ملیگرایی و مشروعیت بخشیدن به قدرت حا کم صورت میگرفت.
در ایــن پژوهــش ،الگوهــا و تأثیــرات مختلــف در شــکلگیری
مضامیــن مختلــف حماســی ،ملــی ،مذهبــی ،غربی و محلــی بر روی
کاش ـیهای تکیــه معاونالملــک مطالعــه میشــود؛ در ایــن راســتا با
مراجعــه بــه کتــب دســت اول رجــال ملیگــرای قاجــار و متــون ادبی
دســت اول اعم از نقالیها و روضهخوانیها میتوان منشأ بسیاری از
نقوش کاش ـیهای تکیه را مشخص نمود .در ادامه تأثیر جریانهای
مختلف در ایجاد نقوش کاشیهای تکیه بررسی میشود.

گرایی مؤثر در ایجاد نقاشیهای
جریانهای ملی ِ
تک چهره تکیه
پی بردن به منشأ نقوش تکچهرۀ حماسی و ملی ،نقش مهمی در
بازشناسیهویت کاشیهایتکچهرۀتکیهمعاونالملکداشتهاست.
نقــوش روی کاش ـیهای تکیه شــامل موضوعــات کهن بهویــژه تصاویر
پادشــاهان اســطورهای و پادشــاهان دورههــای هخامنشــی ،ســلوکی،
اشــکانی و ساسانی اســت که مطابق مندرجات شاهنامه فردوسی ذکر
شدهاند و نام هر یک از آنها در کنار تصویر پادشاه آمده است .همچنین
تصاویــری از رجــال مذهبــی و ملــی ایــران و کرمانشــاه در کنــار تصاویــر
اساطیریوحماسینقششدهاست.ایننوع کاشیسازی کهخودیک
تابلوی نقاشیست ،شیوۀ نوینی را معرفی میکند که فقط در دورۀ قاجار
مشاهده میشــود (نیری شکاری و طاووســی( )156 ،1387 ،تصویر.)2

تصویر -2تصاویر تک چهره اسطورهای ،حماسی ،ملی و مذهبی نقش شده بر کاشیهای قسمتهای مختلف تکیه.
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تاریخهای حک شده بر روی برخی از این کاشیها ،سال ساخت
آنها را نشــان میدهد .1تصاویر علما و شخصیتهای مذهبی همانند
ً
مرحــوم عالمــه مجلســی ،حلــی ،شــیخ مفیــد ،و  ...عموما بــه صورت
ً
نشســته و یــا نیمتنه نقش شــدهاند .این کاش ـیها عمومــا دربردارندۀ
تاریخ 1339-1336هـ.ق هستند .وجود این تاریخ نشان میدهد که
برای ساخت و نقشاندازی آنها چندین سال صرف شده است .نکتۀ
قابــل توجــه در کاشــیهای قاجــاری با تصاویر پادشــاهان ،شــمارهدار
بــودن برخــی از آنهــا تا  109اســت کــه میتواند گویــای ترتیب حکومت
آنهــا بــر اســاس منابعــی باشــد که ایــن تصاویــر از متــن آنها اخذ شــده
اســت .در کتــاب فارســنامه ابن بلخی (ابــن بلخــی89 ،1374 ،ـ،)265
اشــاره بــه بهرهگیــری نقاشــان قاجــاری از منشــأ یکســان برای ترســیم
تصاویر کاشیها شده است .مصحح فارسنامه در شرح تصاویر کتاب
یادآورشــده که مرحوم فرصتالدوله تصاویر ســاطین عجم را از کتاب
زینت کتاب ،این نقاشــیها را در
نامۀ خســروان گرفتــه و برای نمایش ِ
جای مناسب بر کتاب خود افزوده است (همان( )7 ،تصویر.)3
در دوران پادشاهی ناصرالدینشاه ،جاللالدین میرزا قاجار فرزند
فتحعلیشــاه کتابــی تحــت عنوان نامۀ خســروان نوشــت کــه خود در
مقدمــۀ این کتاب مینویســد ...« :چهرۀ پادشــاهان را از نزد فرنگیان
گرفته و از روی آنها کشیده است» (میرزاقاجار .)8 ،1389 ،در خصوص
ایــن گفتــۀ جاللالدیــن گفتــه میشــود یــک نقــاش اتریشــی در اوایل
قرن نوزدهم میالدی ،چهره و اندام پادشــاهان ایران را از روی نقوش
تختجمشید ،سکهها و دیگر نقشها کشید و جاللالدین از روی این
تصاویــر کتاب خود را مصور کرده اســت .همچنین در نســخهای که از
نامۀ خســروان به تاریخ 1868م1285/هـ.ق در کارخانۀ استاد محمد
تقی در تهران به چاپ رســیده ،نقاشــی به نــام عبدالمطلب اصفهانی
نقاشــی کتاب را به عهده داشته است (غروی .)16 ،1356 ،این کتاب
شاید نخستین نشانۀ گرایشهای ملی در زمینۀ بازسازی گذشته بوده
است .بهعالوه جاللالدین در نمایش نقوش پادشاهان در این کتاب
از کتابهای پژوهشگران فرانسوی آدریان لونپریه1840( 2م ).و ادوارد
تومــاس1858( 3م ).اســتفاده کرده اســت .این کتابهــا بهطور کامل
بــه معرفــی ســکههای ساســانی پرداختهانــد .دسترســی جاللالدین
میــرزا بــه این کتــب ،الهامبخــش او در طراحی چهرۀ پادشــاهان بوده
اســت .بهدلیــل عــدم اطــاع جاللالدیــن از کشــفیات جدیــد دربــاره

هخامنشــیان ،وی تاریــخ خــود را بــا مهآبادیــان و پیــشدادیــان آغــاز
میکنــد و بــه کیانیان میرســاند .کیانیــان در ترتیب تاریخــی او برابر با
هخامنشیان بوده که با حملۀ اسکندر و مقدونیان به پایان میرسد و
پس از آن دورۀ اشکانیان آغاز میشود (امانت5 ،1377 ،ـ.)54
چهــرۀ پادشــاهان کــه در بخــش یکــم کتــاب جاللالدیــن آمــده،
شــاید کار یــک نقــاش فرنگی و یــا یک نقاش ایرانی اســت که با شــیوۀ
ً
فرنگی آشــنا بوده است .احتماال معلم فرانسوی نقاشی دارالفنون که
همدورۀ جاللالدین میرزاســت ،این نقاشــیها را ترســیم کرده اســت
(همــان) .تــاج ،زیــور و جامۀ پادشــاهان ،بــا الهام از نقوش ســکههای
ساسانی است؛ ولی نقش و نگار زمینه و گاهی تختگاه ایشان ،از نمونه
تزیینــات رایــج اروپایــی در ســدۀ نوزدهــم میــادی اســت .چهرههای
ً
پادشــاهان پیشــدادی متأثر از نقاشیهای ساســانیان و یا اینکه کامال
پروردۀ اندیشــۀ نقاش بوده اســت؛ زیرا در هیچجا اشارهای به توانایی
جاللالدین در هنر نقاشی نیامده است .عالوه بر آن جاللالدین تنها
یک بار در آغاز داستان کیقباد آشکارا در نگاشتن این متن به فردوسی
ارجــاع داده اســت و میگویــد ...« :چنانکــه فردوســی در شــاهنامه،
رزمهای او را نگاشــته اســت» (میــرزا قاجــار .)112 ،1389 ،جاللالدین
در آغــاز بخش یکم از الگوپذیری از دبســتان مذاهــب 4به عنوان منبع
اساسی برای آغاز تاریخ باستان نام برده است (همان.)8 ،
بــا نگاهی بــه نقوش کتاب نامۀ خســروان جاللالدین میــرزا قاجار
میتوان دریافت که وی درصدد احیای فرهنگ ایرانی و زبان فارســی
بوده است؛ چنانکه در تفکرات او ایرانخواهی و وطنخواهی به خوبی
ملموس است و او را به عنوان اندیشهساز فلسفۀ ناسیونالیسم جدید
در کنــار فتحعلــی آخونــدزاده میداننــد (آدمیــت.)109-108 ،1349 ،
پرداختن به موضوع تاریخ ایران باســتان ،برآیندی از افکار ملیگرایانه
است که در این زمان در میان روشنفکران جای باز کرده است.
نامۀ خسروان در سال 1285هـ .ق1876/م .عالوه بر ایران در بمبئی
نیز به چاپ رسید و پس از آن بارها در ایران و هندوستان تجدید چاپ
شد .جاللالدین میرزا قاجار همچون غالب روشنفکران این دوره ،نه
تنها در آثارشــان تعلق خاطری به آیین اســام از خود نشــان نمیداد؛
بلکه به صورتی گســترده از اســام و عرب بیزار بود .وی در بررسی بیان
و دالیل فروپاشــی هویت اصیل مربوط به ایران عهد باستان ،اسالم و
عرب و سپس هجوم اقوام ترک و مغول را عامل نابودی شکوه باستانی

تصویر -3تصاویر پادشاهان اساطیری و ایران باستان در کتاب نامه خسروان جاللالدین میرزاقاجار.
مأخذ( :میرزاقاجار.)46 ،10،27 ،1389 ،

تصویر3ـ تصاویر پادشاهان اساطیری و ایران باستان در کتاب نامه خسروان جاللالدین میرزاقاجار.
مأخذ( :میرزاقاجار.)36 ،64 ،92،01 ،9331 ،
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ً
ایــران میدانــد .طبیعتــا در چنیــن دیدگاهــی کــه محققــان بــا عنوان
ً
باســتانگرایی از آن یاد میکنند (بیگدلو ،)62 ،1380 ،اساســا ایرانیان
باســتان را نماد هویت ایرانی اصیل ،وطنپرســت ،نوعدوســت ،آزاد و
بــا اخــاق برتر به شــمار میآورند و حــکام ایرانی دوران بعد از اســام را
ً
عمومــا افــرادی برخاســته از تمدنی پایینتر و با نــژادی حقیرتر معرفی
میکننــد کــه بــه دلیــل بیگانــه و تحمیلــی بــودن ،موجبــات تباهــی و
اضمحالل شکوه آن را فراهم آوردهاند (آخوندزاده 11-10 ،1364 ،و .)15
مکتــب تاریخنــگاری ملیگرایانــۀ عصــر قاجــار ،هیچــگاه از اقبــال
گســتردهای در آن عهد بهرهمند نشــد؛ زیرا بانیان و سران این مکتب
از یک ســو تصور و برداشــت درست و کاملی از اجزای تاریخ و فرهنگ
ایــران پیش از اســام نداشــتند و بیشــتر مطالبی کــه در آن باره بیان
میکردنــد ،جنبــۀ تخیلی ،ذهنی ،ســاختگی و افســانهای داشــت؛ از
ســوی دیگــر قضاوت آنهــا جنبۀ افــراط و تفریط داشــت و ســهم مؤثر
اسالم در تجدید حیات فرهنگی را نادیده میانگاشتند.
نقــوش کاش ـیهایی کــه در مــورد آنهــا بحــث شــد ،بــا نقــوش
کاش ـیهای خانه قوامالســلطنه (تصویر )4در خیابان ســی تیر تهران
قابل مقایسهاند .این مکان هما کنون به مرکز اداری بنیاد سینمایی

فارابی تبدیل شــده اســت .همچنین میتوان به خانۀ اعلمالسلطنه
(تصاویــر ،)7-5مربــوط به اواخر دوره قاجار (1279هـ.ش) اشــاره کرد
که در ضلع غربی انتهای پل حافظ تهران واقع شده است .هنرهای
تزیینی بهکار رفته در این بنا ترکیبی از تزیینات ایرانی و فرنگی است.
از دیگر بناهایی که نقوش کاشــیهای حماســی آن قابل مقایســه با
تکیهمعاونالملک اســت ،میتــوان به خانۀ مشــیرالدوله در خیابان
اللهزار نو در تهران اشــاره کرد .این بنا در ســال 1253هـ  .ق ســاخته
شده و هما کنون به موسسه مطالعات تاریخ پزشکی و طب اسالمی
تبدیل شــده اســت .نمونۀ دیگر خانۀ آرازی در قزوین و ســردر حمام
گلزار رشت (تصویر )8است که در آنها کاشیهایی از تصاویر حماسی
ً
و اساطیری کامال مشابه با نمونههای ذکر شده دیده میشود.

الگوپذیری از هنر دیوارنگاری ایران باستان
قاجارهــا ابداعکننــدۀ دیوارنــگاری نبودنــد؛ امــا از ســنت کهــن آن
بهره گرفتند .در میان شــاهان قاجار ،فتحعلیشــاه سنت دیوارنگاری
را بــه اوج رســاند (آژنــد .)34 ،1385 ،شــباهت غیرقابــل انــکاری میان

تصویر -4نقش پادشاهان اساطیری و ایران باستان بر کاشیهای خانه قوامالسلطنه تهران.

تصویــر  -5نقــش پادشــاهان اســاطیری بــر کاشــیهای خانــه
اعلمالسلطنه تهران.

تصویــر -6نقــش پادشــاهان اســاطیری بــر کاشــیهای خانــه
اعلمالسلطنه تهران.

تصویــر -7نقــش شاهاســماعیل صفــوی بر کاش ـیهای
خانه اعلمالسلطنه تهران.
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آثــار تصویرنــگاری پیش از اســام بهویژه آثار هخامنشــی و ساســانی با
دیوارنگارههای تکیه معاونالملک وجود دارد .برخی از اشترا کاتی که
هنر قاجار از هنر ایران باســتان در نقشپردازی کاشــیهای تکیه الگو
گرفته است عبارتند از :ترکیببندی متقارن ،پرداختن به صحنههای
جنگ و نبرد متقارن ،استفاده از رنگهای تخت و خطوط کناره نما.
در تصاویر هر دو دوره ،تأ کید بر روح ایرانی مشــترک اســت؛ فقط در
ـات اندک تصاویر دورۀ قاجار با تصاویر دورۀ هخامنشــی و
برخــی جزئیـ ِ
ساسانی تفاوت وجود دارد .در این راستا ،یکی از مهمترین منابعی که
منشــأ طرح تصاویر نقشبرجستههای حکشده بر سنگ و کاشی در

تصویر  -8نقش پادشاهان اساطیری بر کاشیهای سردر حمام گلزار رشت مربوط به 1334هـ.ق.
مأخذ( :سیف)71 ،1376 ،

بناهــای تکیه معاونالملک و خانههای قاجاری در تهران بوده کتاب
آثارالعجم فرصتالدوله شــیرازی است (تصاویر9و .)10اشتیاق شاهان
ُ
هنری یک برنامۀ
قاجار بهویژه فتحعلیشاه به هنر ایران باستان ،بعد ِ
منســجم و مشــخص فرهنگی و تبلیغاتی را تشــکیل میداد که هدفی
جز برابر کردن عصر فرمانراویی قاجار با دوران ایران باســتان و نمایش
شکوه و جالل پادشاه قاجاری را نداشت .استفادههای دیگر پادشاهان
قاجار از نقاشــی در این دوره عبارتند از :نمایش ایل و تبار و فرزندان و
نوادگان بســیار در آثار خود (ســپهر 125 ،1344 ،و Yapp, 1962, 354-
 )355و ایجــاد تصاویــری درباری که شــاه را با آیینها و تشــریفات ویژه
نمایش میدهد (معیرالممالک .)48 ،1362 ،در کنار موارد یادشــده،
اجــرای یــک برنامۀ گســتردۀ معماری مذهبی و غیــر مذهبی در زمینۀ
مرمــت بناهــای مقــدس مذهبی و پشــتیبانی مالی از رهبــران روحانی
در ایــن زمینــه بر اقتدار شــاه قاجار میافزود .همچنیــن ایجاد انجمن
خاقان مرکب از شــاعران و مداحان درباری برای بزرگداشت و ستایش
ســلطنت پادشــاهان قاجــار بهخصــوص در زمان فتحعلیشــاه (دیبا،
 )434 - 427 ،1378را میتوان به عوامل فوقالذکر افزود.
در دروازۀ کاخ گلستان که مشرف بر میدان ارگ است ،فتحعلیشاه
در مراسم مهم بر کرسی سلطنتی مینشست و به تماشای مسابقات
پهلوانی و شنیدن داســتانهای شاهنامه از زبان نقاالن میپرداخت
(ذکاء37 ،1349 ،ـ)38؛ حضــور پادشــاه ،زمینــهای بــرای الگــو گرفتــن

تصویر -9تابلوهای کاشیکاری بخش عباسیۀ تکیه معاونالملک با مضامین برگرفته از دوران باستان.

تصویر -10تصاویر نقشبرجستههای ایران باستان کتاب آثارالعجم فرصتالدوله شیرازی الگوی دیوارنگاریهای با موضوع ایران باستان تکیه معاونالملک.
مأخذ( :شیرازی.)134 ،1362 ،
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از ایــن داســتانها جهــت نمایــش تصاویــر او بر روی کاش ـیها اســت.
گفتههــای کولیــن مردیث 5ســیاح نیز نظرات پیشــین را تأیید میکند؛
بــه نظــر وی پادشــاهان قاجــار نه دعــوی ظلالهی داشــتند و نه چون
سالطین صفوی متکی بر قزلباش وفادار بودند؛ بلکه توسل به تصویر و
نقاشی و تمثال شاه برای ایجاد سیمایی رازنا ک از مشروعیت و اقتدار
سلطنتی در اذهان عمومی ضروری بود (.)Meredith, 1971, 61

تمام قد شاه به داستانسرایی میپرداختند ( .)Morier, 1818, 370با
اجرای چنین مراسمی ،پادشاه از نظر اعمال قهرمانی و جوانمردی در
دید مردم با شخصیتهای افسانهای ایران باستان قابل قیاس بود.
از طرف دیگر نقاشــی کاشــیهای تکیه از کتابهای چاپ ســنگی
تأثیــر گرفته اســت؛ در نقوش هر دو ،عالقه بــه تصویرکردن لحظههای
اوج رویدادهای داســتانی وجود دارد .هر دو جنبۀ حماســی را مد نظر
داشتهاندوعنصرخطوقلمگیریدر هردومشهوداست،ارتباطنزدیکی
با ادبیات مذهبی دارند و مخاطبان هر دو مشــترک اســت (تصویر.)11

وجــود نقاش ـیهایی بــا مضامیــن مذهبــی در تکیۀمعاونالملک
به گونهای مصورســازی اشعار عامیانه مذهبی در سدههای گذشته
اســت .تصویــر ذهنــی شــنوندۀ عامــی از شــنیدن اشــعار کتابهایی
همچون طوفانالبکاء ،حملۀ حیدری ،مختارنامه و دیوان جودی به
خوبی با موضوعات حماسی و مذهبی این نقاشیها هماهنگی دارد.
در دوره قاجار ،مجالس قصهگویی که دراویش عجم متولی آن بودند
در قالــب مجالــس نقالــی ،ســخنوری و روضهخوانــی در قهوهخانهها،
میادیــن و دیگــر محافــل فرهنگــی و مذهبی برگزار میشــد (مشــهدی
نوشآبادی .)195 ،1391 ،به عبارتی دیگر روضهخوانی شکلی از نقالی
مذهبــی بــود (بیضایــی .)75 ،1387 ،عــاوه بر تأثیر نقالــی میتوان به
تأثیر پردهخوانی 6در ایجاد نقوش کاشــیهای تکیه اشاره کرد که یکی
از رشتههای نقالی است .در دورۀ قاجار این هنر به دراویش اختصاص
داشــت؛ به طوریکــه حتی پردۀ نقالی به پردۀ درویشــی شــهرت پیدا
َ
کرد .مرشدان این گروه َعلم سیاهی بر دست گرفته و شرح حال ائمه را
به نظم و یا با الحان خاصی بیان میداشتند در حالیکه پردۀ منقوشی
از وقایع کربال را به دیوار میآویختند و با چوب دستی نشان میدادند
و بــا لحنی ســوزنا ک تشــریح میکردنــد (چهاردهــی 19 ،1369 ،و .)69
در دورۀ قاجار ،نقالی پیوستگی اساسی با آیینهای مذهبی شیعه
بهویــژه عــزاداری محرم داشــته اســت .علت گرایش مردم بــه نقالی در
ایــن دوره ،تألیف و انتشــار کتابهای مختلف روضهخوانی ،مخالفت
علما با نقالیهای غیرمذهبی و اقبال مردم و رؤسای عوام بهاینگونه
مجالــس اســت .در دورۀ قاجــار بــه جــز ســفرنامههای ســیاحان غربی
کــه در آنهــا تعــداد قابــل توجهــی گــزارش در مــورد نقالــی آمده اســت،
پژوهشــگران ایرانــی نیــز گزارشهایــی ارائــه دادهانــد .بــر اســاس ایــن
گزارشها ،معرکههای زیادی در گوشه و کنار شهر ،میادین و گذرگاهها
بر پا میشد که در آنها معرکهگیران ،قصههای مختلفی از جمله واقعۀ
کربال ،شجاعت و معجزات پیشوایان دین ،مداحی و مرثیهخوانی برای
آنــان را بیــان میکردند .عالوه بــر آن در قهوهخانههــا و معرکهگیریها،
شــاهنامه ،اســکندرنامه و داســتانهای هــزار و یــک شــب نیــز نقالــی
میشد (شهری509 ،1368 ،؛ نجمی 333 ،1362 ،و 493؛ بنجامین،
 .)78 ،1363بر این اســاس در نقاشــی کاشــیهای بناهای قاجاری از
جملــه تکیــه معاونالملک و پردۀ نقاالن ،اشــترا کاتی بهوجــود آمد؛ از
قبیل به وجود آمدن هر دو برای اوقات فراغت ،برخاســتن هنرمندان
هــر دو از میــان تــوده مــردم و وجــود ترکیببنــدی در هر دو گــروه که با
وجهه زیادی ارائه شــده است .به گزارش برخی از جهانگردان اروپایی
از جملــه جیمــز موریــه ،گاه در مجالس عمومی نقــاالن در برابر تصاویر

تأثیرپذیری از هنر غرب

تأثیر پرده نقاالن

قاجــاری متأثــر از هنر غــرب ،پیکره موضــوع اصلی
در نقاشــیهای
ِ
قرار میگیرد و فضاسازی غیرمادی جای خود را به فضاسازی ملموس
و مــادی میدهــد (تهرانــی .)53-50 ،1388 ،بــا تأســیس دارالفنــون
(1268هـ.ق) از طرفی امکان بیشــتری برای آشــنایی ایرانیان با اصول
علمی هنر اروپا فراهم شد و به تدریج از این دوره به بعد نقاشی از زندگی
روزمــره و مــردم عــادی نیز تصویر میشــد .نمونــۀ این تأثیــر را میتوان
در کاش ـیهای تکیۀمعاونالملــک مشــاهده نمــود (عــرب،1386 ،
( )23تصویر .)13از ســوی دیگر تأســیس دارالفنون ،تأثیر شــتابنا کی بر
تربیــت و تولید هنری بر پایه شــیوۀ اروپایی داشــت .شــروع نخســتین
کالسهــای نقاشــی ایران به ســبک غرب با تأســیس کارخانه باســمه
تصویر و ایجاد نخستین روزنامه مصور دولتی مقارن بود .در تشکیالت
مدرســه ،شــناخت اصــول و قراردادهای نقاشــی آ کادمیــک اروپایی و
تخصص در اجرای اســباب و لوازم فنی غربی از شــرایط اصلی تخصص
نقاشــی شــمرده میشــد (افهمــی و شــریفی مهرجــردی.)31 ،1389 ،
عــاوه بر آن ضعف حکومــت مرکزی و حس اعتماد به نفس در جامعه
باعــث گرایــش شــاهان قاجار به غــرب شــد (زابلینــژاد.)157 ،1387 ،
در کاش ـیهای تکیــه معاونالملــک ،مضامیــن هنر غربــی به وفور
مشــاهده میشــود .یکی از مضامین مشــترک در کاشــیهای تکیه و
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برخی از کاشیهای با موضوع هنر غربی ،نقاشیهایی با تصویر کلیسا
اســت .هر دوی این اما کن درباره داســتانهای مذهبی بوده و بستر
ً
اجــرای نقاشــی و مصالــح کار نقاشــان در هــر دو تقریبا مشــترک بوده
است .کلیسا و تکیه ،هر دو مکانی عمومی برای اجرای برخی مناسک
نقاشی نوشتهها به فهم بهتر
و مراســم مذهبی بوده اســت .در هر دو
ِ
ً
7
تصاویر کمک کرده و غالبا نوشتهها روایت را شرح میدهند  .عالوه بر
آن میتوان به ترکیب جانوران ،انسانها و گیاهان در تصاویری به هم
تنیده در تزیینات معماری سرستونها و باالی سردرها اشاره کرد که
ســبک رومانســک (زارعی )318 ،1379 ،را تداعی میکند (تصویر.)12

زمینههـــــــای سیاســـــــی و اجتماعـــــــی در ایجاد
دیوارنگاریهای مذهبی تکیه
پــس از اینکه تشــیع بــه عنوان مذهب رســمی دولت ایــران اعالم
شــد ،دربــار و اعیــان و اشــراف از آداب عامیانــه ســوگواری ایــران،
شــیعیان و هنرهــای وابســته بدان بــه حمایت پرداختنــد .به همین
ســبب مراســم ســوگواری کربال وســیلۀ مؤثری برای گســترش مذهب
تشــیع در ایــران شــد و ویژگــی و جذابیت عمومــی پیدا کرد .نقاشــی
شــخصیتها ،وقایــع مذهبــی و اما کــن مقــدس بــرای تــودۀ مــردم،
توســعهای اساســی در هنــر اســامی بــود؛ بهطوریکه میتــوان نمونۀ
بــارز ایــن تحــول را در دوره قاجــار و بویــژه در کاش ـیهای تکیــه
معاونالملک مشــاهده نمود (تصویر .)13طی ســیزده قرن گذشته،
افســانهها و اســطورههای گونا گونــی کــه پیرامــون واقعــۀ کربــا پدید
آمــده ،در اعمــال و رفتــار ایــن واقعــه جلــوه یافتــه اســت .برخــی از
مضامیــن نقاش ـیهای تکیــه معاونالملــک ،وقایــع کربــا را از زمــان
امــام حســین و یارانــش ،محاصــرۀ آنهــا در کربــا ،بســتن آب به روی
ایشــان تــا قتل عامشــان و اســارت بــردن زنان و حمل ســر شــهیدان
را دربرمیگیــرد؛ ایــن توالــی وقایــع ،همان توالــی وقایع تعزیه اســت.
تعزیه در نقاشیهای روایی تأثیر داشت و این نقاشیها زمینهای
بــرای پــردهداری شــدند .از این نقاش ـیها در دورۀ قاجــار در عمارات
عمومــی یــا اقامتگاههــای خصوصــی ،در ایــام مراســم مذهبــی کربــا
اســتفاده میشــد .بر اثر گذشــت زمان ،به جای اینکه نقاش ـیها را بر
دیوارهــا بیاویزنــد بــه کشــیدن آنها به طور مســتقیم بــر روی دیوارها
پرداختند (افهمی و شــریفی مهرجردی .)31 ،1389 ،رواج هنر تعزیه
ســبب شــد هنرهایــی چــون شــعر و موســیقی نیــز فعــال شــود و تأثیر
فراوانــی بــر نقاشــی پردههای مذهبــی و تابلوهای عاشــورایی بگذارد

تصویر -12تصاویر بناها و مناظر مختلف اروپایی نقش شده بر کاشیهای تکیه.

(تقــوی)12 ،1390 ،؛ ایــن تأثیــر بهوضــوح در کاشــیهای بــا نقــوش
مذهبی تکیه معاونالملک مشهود است.
قدیمیتریــن اثــری کــه در آن تصاویر مربوط به تعزیه و عاشــورا به
چشــم میخــورد ،کتــاب کمالالدین حســین ســبزواری (وفــات 910
ه ــ.ق) معــروف بــه واعظ کاشــفی (صاحب نخســتین روضهالشــهدا)
اســت .این کتاب که در اواخر تیموری و اوایل صفوی نگاشتهشــده،
نیرومندتریــن نوشــتهای اســت کــه واقعــۀ عاشــورا را به صــورت قصه
بیــان کــرده و بــدون شــک مؤثرتریــن کتــاب در شــکل دادن بــه نــوع
عزاداری و مقتلنویسی در زبان فارسی است (کاشفی.)231 ،1371 ،
کتاب یاد شــده بســیاری از آیینهای عاشــورا از جمله تعزیهخوانی و
روضهخوانی را تحت تأثیر قرار داده و به نوعی مادۀ تعزیهخوانیهای
اولیــه اســت که صــورت آن برگرفته از هنــر نقالی و دســتهگردانیهای
حیدری و نعمتی دورۀ صفوی اســت (چلکووســکی 11 ،1367 ،و 12؛
زرینکــوب298 ،1380 ،؛ ملکپــور 24 ،1366 ،و  .)28عــاوه بر آن در
این کتاب ،شــیوع شــیوۀ داستانســرایی و افســانهپردازی در روایت
واقعۀ عاشورا مشهود است (جعفریان.)877 ،1379 ،
بزرگ قاجاری
فقهای
کتاب روضهالشــهدا ،عالوه بر تأثیر بر علما و
ِ
همانند مال مهدی نراقی ،در نوع نگاه مردم به واقعۀ عاشورا نیز مؤثر
بــوده اســت .از دیگــر کتابهــا در این زمینــه میتوان بــه کتابهای
حدیقهالشهدای فضولی و مقتل حسین اثر المعلی چلبی اشاره کرد
(مشــهدی نوشآبادی .)195 ،1391 ،نقاشــی این کتابها برگرفته از
نمادگرایــی و صحنهپــردازی تعزیه اســت و در شــیوۀ طراحــی آنها نیز
از نگارگــری عصــر صفــوی پیروی شــده اســت .ایــن کتابهــا با چاپ
ســنگی تکثیر میشــد و در اختیار مردم قرار میگرفت و موجب ترویج
نقاشی و توجه مردم به بیان تصویری میشد.
بــا اینکــه از ابتــدای دورۀ صفــوی ،روضهخوانی بــه مفهومی برای
ترویــج تشــیع مبــدل شــد؛ امــا تــا قبــل از ایــن دوره بهویــژه در قــرون
اولیــه اســامی ،مناقبخوانــی بیشــتر از روضهخوانــی رواج داشــت.
مناقبخوانی ذکر اوصاف و ســجایای پیشــوایان دینی بود (قزوینی،
 .)406-402 ،1331در دورۀ قاجار روضهخوانی به اوج خود میرســد
و فتحعلیشــاه قاجــار (1250-1212هـــ -ق) کــه مــردی مذهبــی یا به
ظاهر مذهبی بود ،در رواج این سنت در میان مردم و همگانیکردن
آن در جامعــه کمابیــش نقــش مهــم و مؤثــری داشــت (تقیــان،
 .)22 ،1374البتــه در کنــار حمایت شــاه و درباریان از مراســم تعزیه،
روضهخوانــی و پردهخوانی واقعۀ عاشــورا ،حمایــت و اقبال مردم نیز
در گســترش آن حائــز اهمیــت بــود؛ بنابرایــن مراســم تعزیــه از داخل
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حیــاط کاروانســراها ،میادیــن ،مســاجد و بازارهــا بــه داخــل تکیهها
در قــرن 13هـ ـ  .ق منتقل شــد .شــماری از تکیهها هزاران تماشــا گر و
برخی چند صد نفر را در خود جای میدادند (چلکووســکی،1384 ،
12ـ .)13بــر ســطح دیوارهای این اما کن ،نقوش تعزیه بر روی کاشــی
و یا گچ ترســیم میشــد .این روند گامی در جهت پذیرش نقاش ـیها
در نــزد عمــوم مــردم بود که در آنها تعزیه نقش اساســی داشــت (فلور
و دیگــران .)76 ،1381 ،بر این اســاس ،مذهــب به یکی از پایگاههای
قدرتمند اجتماعی در میان شاهان قاجار مطرح شد و از این طریق
پادشاهان توانستند نقوش مختلف ملی و حماسی را در کنار نقوش
مذهبــی همنشــین کننــد؛ جلــوۀ بارز این همنشــینی در کاش ـیهای
تکیه معاونالملک به چشم میخورد.
نقاشــی و یــا پردهخوانیهــای قهوهخانههــا و تکایــا بــا موضــوع
عاشــورا ،بازتابندۀ آمال ،عالیق ،اسطورهها و اعتقادات ملی و مذهبی
و نشــاندهندۀ روح حا کــم بــر جامعــه شــهری ایــران اســت (خزائــی
و طبســی .)156 ،1383 ،ایــن تصاویــر نقــش مؤثــری بــرای نقــال در
برانگیختــن احساســات مــردم داشــته اســت .مــردم در ایــن صــورت
میتوانســتند وقایع مصیبتبار را بر روی پرده ببینند .این نقاش ـیها
حاصل  11قرن تکوین تدریجی و تحول آداب سوگواری تشیع برشمرده
میشدند که در دورۀ قاجار وسیلۀ مؤثری برای گسترش مذهب تشیع
در ایران شــدند و ویژگی و جذابیت عمومی پیدا کردند (دیبا،1378 ،
 .)444تصاویر شاهان قاجاری برای افزایش دامنۀ تأثیر این تصاویر در
جاهایی ترســیم میشــدند که یادآور سنتهای مهم مذهبی گذشتۀ
باستانی ایران و باورهای عامیانه باشد ( .)Lerner, 1991, 33به عبارت
دیگر ،از زمان قاجار به بعد تصویر پادشاهان و امامان در اما کن مذهبی
از ُمهر تأیید حکومت بهرهمند شــدند .در واقع هیچ یک از پادشــاهان
پیشین ایران تا این حد به اهمیت و تأثیر تصویر در شکل بخشیدن به

تصویر -13تعدادی از تصاویر مذهبی با مضامین مختلف نقش شده در بخشهای مختلف تکیه.

آرای عمومی در جامعۀ ایران پی نبرده و از آن چنین بهسامان و منظم
بهره نگرفته بودند .از جملۀ این اقدامات میتوان به تصویر تمام قد از
ناصرالدین شاه همراه با شمایل حضرت علی (ع) در مراسم تدفینش
اشــاره کرد .عالوه بر آن تصاویر مشــابهی نیز در محل تکیه دولت برای
اجرای مراسم تعزیه توسط ناصرالدین شاه بهکار رفته است.
در تصاویــر مذهبــی تکیۀمعاونالملــک ،عــاوه بر تابلوهــای واقعۀ
عاشورا میتوان به دیوانگارههای دیگری از قبیل حضرت سلیمان(ع)
(تصویر )14اشاره کرد .با این حال عموم تصاویر مذهبی تکیه ،متعلق
به واقعۀ عاشورا و اهل بیت است .در تصاویر رزم حضرت ابوالفضل(ع)
و حضــرت علیا کبــر (ع) ،حکایــت غدیــر خــم و مصیبــت کربــا،
خطپردازیهــای عمیــق و رنگبندیهای متنوع از آبی ،ســبز ،قرمز،
زرد ،ارغوانی ،قهوهای و ســیاه حا کم اســت .در این کاشیها ،نقاش با
بزرگتر کشیدن تصاویر حضرت امام حسن (ع) ،حضرت ابوالفضل (ع)
و دیگر مبارزان اسالم خواسته است به عظمت روح و علو مقام ایشان
تجسم عینی بخشد .همچنین قیافههای دشمنان اسالم خشن و با
حرکاتی تند ترسیم شده است تا با این کار تضاد باطنی را بهتر بنمایاند
و بر احساسات بینندگان بیشتر تأثیر بگذارد (تصویر.)15

تصاویر عامیانه و روزمره
در کنــار مضامیــن مذهبی ،حماســی و ملی ،زمینههــای نوینی نیز
ً
بــرای تصویرگری وجود داشــت کــه غالبا در کتابهای مصــور آن دوره
ظهور مینمود و مضامین آنها عامیانه بود .این تصاویر ،صحنههایی
از طبقــات مختلــف مــردم ،پیشــهها و وقایــع مهــم آنهــا را بــه نمایش
میگذاشت .در رابطه با کاشیهایی با موضوع تصاویر عامیانه در تکیه
معاونالملک میتوان گفت که این نقاشیها زینتهایی برای آراستن
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محیط خصوصی و یا عمومی بوده که تا حدی همچون آلبوم عکس بر
دیوار به نمایش درمیآمده است (تصویر .)16به عقیدۀ گرابار ،در این
نــوع آثــار نوعی توجــه به زندگی روزمــره و عامیانه دیده میشــود که در
دورههای پیش کمتر مشاهده میشده است؛ تالش برای یافتن راهی
که بتوان دانش ،مهارت ،آرمانها ،بیهودگیها و ثروت را به زبانی قابل
فهم برای همۀ مردم به نمایش گذاشت (.)Grabar, 2001, 2

نقــوش گل و مــر غ ،منظرهپــردازی و مضامیــن
هندسی
ـرف نظــر از مقاصــد سیاســی ،بــرای تحریک
هنرهــای تجســمی ،صـ ِ
احساســات و ارضــای حــس زیباییشناســی نیــز بــه کار میرفــت .ایــن

تصویر -14عباسیه ،تابلوی حضرت سلیمان (ع).

نقاشــیها بــه خصــوص از گلها ،مناظــر و نقوش غیرپیکــرهای عالوه بر
کاشــیکاری بر روی قلمدانها نیز به وفور به چشــم میخورد (افهمی و
شــریفی مهرجــردی .)28 ،1389 ،مهمتریــن مضامیــن تزیینــی در این
دوره در کاشــینگاریها ،گل و مرغ درهم تنیده و گاه مجزا و گاهی هم
اســلیمیهای در هم تافتۀ گیاهی اســت .نقاشــی گل و مرغ به صورت
نوعی نقاشی مستقل ،منشأ در نیمۀ دوم سدۀ یازدهمهـ.ق دارد (آژند،
 .)39 ،1385این سنت تا دورۀ قاجار ادامه مییابد و از آن برای تحریک
احساسات و ارضای حس زیباییشناسی نیز استفاده میشود .نقوش
گیاهی در دورۀ قاجار چکیده و بازماندۀ تمامی نقشهایی اســت که در
ادوار مختلف تاریخ کهن ایران و در تمامی جنبههای زندگی ایرانی دیده
میشود .در این نقوش عالوه بر طر حهای متداول اسالمی ،تأثیر نقوش
دورۀ ساســانی نیز دیده میشود (زابلینژاد .)146 ،1387 ،بعالوه فرمها

تصویر -15زینبیه ،رزم حضرت ابوالفضل (ع) و حضرت علی ا کبر (ع) با حضور امام حسین (ع).

تصویر -16کاشیهایی با مضامین مختلفی از زندگی روزمره ،منقش در قسمتهای مختلف تکیه.

تصویر -17تصاویر مختلف گل و مر غ ،منظرهپردازی و بتهجقه منقوش بر بخشهای مختلف تکیه.
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و اشکال تزیینی در این دوره به تدریج تحت تأثیر هنر اروپایی به سمت
تپــردازی و فاصلــه گرفتــن از فرمهــای تجریــدی و انتزاعی پیش
طبیع 
م ـیرود (تصویــر .)17منظرهپــردازی و دورنماســازی ،از دیگــر مضامیــن
تزیینــی دورۀ قاجار اســت که شــکوه و گیرایــی طبیعــت در آن جلوهای
ویــژه پیــدا کــرده اســت .در دورۀ قاجــار ،اســتفادۀ مکــرر از ویژگیهــای
نقاش ـیهای اروپایــی در زمینــۀ چش ـماندازها و مناظــر به ســبک غربی
رایــج میشــود؛ بهطوریکه پنج نســل از نقاشــان ایرانــی از محمد زمان
تــا مزینالدولــه با جدیت تمام یک هــدف را دنبال میکردنــد و آن درک

اصول طبیعتنگاری اروپایی بود (پا کباز.)169 ،1379 ،
بــا تأمــل در نقــوش منظرهپــردازی کاشــیهای تکیــه میتــوان
دریافت که در اجرای برخی از آنها خامدستی دیده میشود .در این
منظرهپردازیهــا ،کوهــی در دوردســت و خانــهای در دل طبیعــت،
درختان سرســبز چشــمنواز در پیرامون خانه و رودخانهای خروشان
مشــهود اســت .گویــی الگــوی اصلــی آنهــا تصاویــر چاپــی اروپایــی
بــوده اســت؛ هرچنــد که تأثیــرات هنر صفــوی از قبیل عــدم توجه به
واقعپردازی و حجمنمایی نیز در آنها غیرقابل انکار است.

نتیجه
نقاشــی کاش ـیهای تکیهمعاونالملــک ،محــل برخــورد عناصــر
کهنــه و نــو اســت که بــه نوعــی بازتابی از تحــوالت فرهنگــی و هنری را
ً
در ایــن دوران نمایــش میدهد .مضامین نقاش ـیهای تکیه نه کامال
ً
ایرانــی و نــه کامــا اروپایــی اســت؛ بلکه پدیــدهای تلفیقی محســوب
میشــود و ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی را در مضامیــن هنــری
آن میتــوان مشــاهده نمــود .در نقاش ـیهای تکیهمعاونالملــک
مضامیــن حماســی ،سیاســی و مذهبی بر ســایر نقوش برتــری دارند.
رابطــۀ تنگاتنــگ این نقاش ـیها بــا نقالــی و تعزیهخوانــی از یک طرف
و داســتانهای حماســی و شــاهنامه از طرف دیگر باعث شــده مردم
عادی ،آرزوی زندگی با قهرمانان اسطورهای ،ملی و مذهبی را داشته
باشــند .بــه عبارت دیگــر همنشــینی نقوش شــاهان ،رجــال و بزرگان
قاجــار در کنــار تصاویــر مذهبی ،همان حــس احتــرام را در ایرانیان بر
میانگیخت که شــمایل مذهبی یا تصویر پادشــاهان آرمانی باستانی
به مردم میداد .این جریان پاسخگوی نیازهای ملی و مذهبی مردم
دورۀ قاجار بوده و جالب این است که آنها را با یکدیگر پیوند میدهد
معــرض میســازد .یکــی دیگــر از نتایــج مهــم پژوهــش حاضر این
وه 

اســت کــه الگــوی اولیه همۀ نقاشــان در ایجاد کاشــیهایی با تصاویر
شــاهان حماســی و ملی در تکیهمعاونالملک ،کتاب نامۀ خســروان
جاللالدیــن میرزاقاجــار و آثارالعجــم فرصتالدولــه شــیرازی بــوده
اســت .این نقاشیها الگوی بســیاری از تصاویر تک چهرۀ اساطیری،
حماســی و ملی در کاشــیکاری بناهای این دوره بهخصوص در شــهر
تهران نیز بودهاند .شــکلگیری تصاویری از اعضای نخبگان سیاســی
نظیر وزیران ،حا کمان و اعضای طبقۀ تاجران در تکیۀمعاونالملک،
نتیجۀ انقالب مشروطه به عنوان نماد مدرنیته و پایان محوریت شاه
بــه مثابــه یگانه مرجــع عالی قدرت در ایــران بوده اســت .در حقیقت
مدرنیتــه و تحــوالت اجتماعــی دوره قاجــار ،زمینهســاز شــکلگیری
حوزههای تخصصی شــد و میدان نقاشــی نیز در راســتای این تحول
همچــون دیگر میدانها به تدریج به اســتقالل نســبی دســت یافت.
پادشاهان قاجار با بهرهگیری از این تحول و با خلق مضامین سیاسی
و حماســی ،شــکوه و مشــروعیت سلســلۀ خود را به رخ میکشــیدند.
نتایج دیگر پژوهش نشــان داد که نقاشــی کاشیهای مذهبی تکیه،
از پردۀ نقاالن ،شبیهخوانان و کتب چاپ سنگی تأثیر گرفته است.

سپاسگزاری
از ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری اســتان کرمانشــاه که نهایت همکاری خود را در خصوص پژوهش میدانی و تهیۀ
عکس و نقشه با نگارندگان انجام دادند ،صمیمانه سپاسگزاریم.

پینوشتها
 1حســنمعاونالملک بانــی تکیــه ،بــا دعــوت حســن کاشــیپز از تهــران و
فراهم نمودن شرایط کار برای او در کرمانشاه موجب ساخت کاشیهای تکیه
گردیده است.
2 Adrien de Longperier.
3 Edward Thomas.
 4دبستان مذاهب متن مشهوری در ملل و نحل متعلق به قرن یازدهمهـ.ق
از نویسندهای ناشناس است که جاللالدین او را با نام کیخسرو پور آذر کیوان
پارسی میشناخت.

5 Meredith Colin.
 6پردهخوانی ،نقل داستان به کمک پرده یا پارچهای است که بر آن یک یا
چند مجلس از حوادث و خاندان پیامبر را به رنگی تیره نقش کردهاند .ممکن
نقش روی پرده متعلق به حادثۀ کربال یا ضمائم آن یا مربوط به معجزات
است ِ
و کرامات پیامبر باشد (بیضایی.)77- 76 ،1387 ،
 7از دیگــر تصاویــر جالبــی کــه پدیدههــای مدرن و غربــی را نشــان میدهد،
تصویری از نخستین هواپیمای ساخت انسان بر روی یکی از کاشیهای تکیه
است (تصویر.)12
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