
 

هستند.  دیوارنگاره قاجار  عصر  در  معماری  نمای  زیباسازی  برای  جایگزینی  دلیل  ها،  همین  به 

مذهبی چون    ی در اکثر بناها  یو اسالم  یرانیا  ی معمار  ی اصل   نات یئاز تز  ی کی عنوان  به  کاریکاشی

پیوند  های زیبایش نمودی از  الملک کرمانشاه به یاری کاشیتکیه معاون  .است  قابل مشاهدهها  تکیه

 ۀ شیو  .تحلیلی است  -بر مبنای ماهیت توصیفی   پژوهشاین    روشکاری است.  زیبای معماری و کاشی

نتایج حاصل  و  ها  افتهمیدانی و روش تجزیه و تحلیل کیفی است. ی  ،ایکتابخانه ،اطالعاتآوری  جمع

آن، نقاشی  هنر تصویری پیش از اسالم و نقش جهان اساطیری در  از پژوهش، گویای آن است که  

های  نگاری مکتب زند و قاجار و نقش نقاشی درباری در آن، تصویرسازی کتابروی کاشی، شمایل

پشت نقاشی  عکاسی،  سنگی،  نقاشیچاپ  تصویری نگاریخیالی  شیشه،  و  تجسمی  هنرهای   ،

نگارگری عصر صفوی و خوشنویسی    در هنرهای سنتی،  و اسلیمی  نقوش هندسیکشورهای غربی،  

اند. همچنین هنرمندان در  گذاشتهها تأثیر  از هنرهای تجسمی و تصویری هستند که بر دیوارنگاره

نگاری تاریخ  چاپ سنگی، وقایعادبی و  و در ادبیات از متون    نقاالن و تعزیهپردهاز    هنرهای نمایشی

هویت ایرانی  ۀهای گمشدالملک قطعهاند تکیه معاونگرفتههای قرآنی و روایات الهام  ائمه و داستان

 شناساند. های حال و آینده میزند و به نسلهم گره میهایی بهرا در قالب تصاویر و نگاره

   :اهداف پژوهش

هنرهای تجسمی    با تأکید بر  های بناهای مذهبی عصر قاجارشناخت هنرهای مؤثر بر دیوارنگاره  .1

 و تصویری. 
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  مقدمه

های  های مختلف تاریخی، بناها و مکانکنندۀ این واقعیت است که در دورهمطالعۀ تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران، بیان

بوده است.  تاریخی عامل مؤثری در شکل با    ،یتجسم   یاز هنرها  یک یعنوان  به  ،ی معمارگیری تمدن بشری  همواره 

  ی در راستا  یو ارزشمند  عیکه عملکرد وس  رانیا  یدر معمار  ییبایخلق ز  یهااز روش  یکیو  است  همراه بوده    ییبایز

رین آثار اسالمی هستند  تها، مهمهای مقدسی چون تکیه. مکانباشدیم  نات ئیتز،  داشته است  یاسالم   یاهداف معمار

که در اختیار ما قرار دارند تا معماران و هنرمندان با هنر خود به این بناها زینت بخشند و معماری ایران را به اوج کمال  

ها  تکیهخصوص  به  مذهبی  یدر اکثر بناها  ،ی و اسالم  یرانیا  ی معمار  یاصل   نات یی از تز  یک ی عنوان  به  ،دیوارنگاری  برسانند.

های قالی تا نقوش  گذارد. از نقشجا به نمایش میهای هنر ایران را یک نمای ویژگیدیوارنگاری آینه تمام  مشهود است. 

اند. ضرورت تحقیق  ها خوش آرمیدهای همه در گوشه چشم دیوارنگارهخانههای نقاشی قهوهتذهیب، خوشنویسی، پرده

  - و تالش برای شناسایی هویت ملی ایرانی بناهای مذهبی عصر قاجار های  بر دیوارنگارهحاضر، شناسایی هنرهای مؤثر  

 الملک است. منظور بازشناسی آثار ملی چون تکیه معاوناسالمی به

  بر  مشتمل  اىاست. مجموعه  قاجار  عصربارز وحدت، هنر و مذهب در    هایالملک در کرمانشاه یکی از نمونهتکیه معاون

  مجموعههایى  نیز  آن  کاشىهاى.  دهندمی  تشکیل  را  معمارى  اىمجموعه  پالن   یک   که  است   عباسیه  و  ،زینبیه  ، حسینیه

با  از   اماکن   در  کاشىکارى  نوآورىهاى  از  که  است  گوناگون  اطالعات  حاوى  و  فرهنگى  ،تاریخى  مفاهیم  کاشىهایى 

ترین آثار عصر قاجار  از غنیکار رفته در آن به یکی  های بهنظیر، به مدد کاشیمىروند این بنای بی  بهشمار  مذهبى

. تأثیرپذیری از هر سه هنر، هنرهای تجسمی و تصویری، هنرهای نمایشی، و ادبیات در آن نمایان  تبدیل شده است

  گیرد. عنوان نمونه، هنرهای تجسمی و تصویری این تکیه مورد بررسی قرار میاست. به همین دلیل در این جستار به

الملک کرمانشاه  و تکیه معاون  های بناهای مذهبی عصر قاجاردیوارنگارهی این پژوهش،  بر این اساس، در چارچوب نظر 

های بناهای مذهبی عصر  هنرهای تجسمی و تصویری مؤثر بر دیوارنگاره  ها،شود و سپس در بخش تحلیلپرداخته می

های بناهای مذهبی عصر قاجار(  ههنرهای مؤثر بر دیوارنگارها )و مجموعه یافته  شودصورت جداگانه بیان میقاجار به

 در قالب جدول ارائه شده است.

  - یفیتوص   ، یخیتار   یها لحاظ جنبهاتخاذ شده به  قی روش تحق نظری است و    - نوع پژوهش از نظر هدف بنیادی

صورت مشاهده  به  ،یدانی بخش روش م میدانی است.  ای و  کتابخانهاطالعات  آوری  جمع  ۀشیوهمچنین    .است  تحلیلی

ترین ابزار جهت گردآوری اطالعات تهیه  مهمالملک صورت گرفته است.  بنای تکیۀ معاون  و تصویربرداری از  م یمستق

الملک  و معرفی تکیۀ معاون  موضوع  حی رو، پس از تشرنیازا  برگۀ شناسه، استفاده از کارت مشاهده و اسناد تصویری است.

. جامعۀ پژوهش، از میان  پردازدیمها  تجسمی و تصویری مؤثر بر دیوارنگارههنرهای    ن ییبه تب  عنوان نمونه موردیبه

الملک کرمانشاه عصر  از بنای تاریخی و مذهبی تکیۀ معاون  دیوارنگاره  38ها دیوارنگاری در بناهای مذهبی متعدد،  ده

  یهانمونه  نیتراخصش  گان نگارند تصویر از هنرهای تجسمی و تصویری عصر قاجار انتخاب شده است.    11قاجار و  

به  موجود )نمونهرا  انتخابی  ویژگیصورت  براساس  غیراحتمالی(  بر گیری  مؤثر  تصویری  و  تجسمی  هنرهای  های 

 و تحلیل اطالعات کیفی است.روش تجزیه  اند وهای تکیه مورد بررسی قرار دادهدیوارنگاره

اند که  نگاشته  ی مورد مطالباین  در    سندگانیاز نو  یبرخ  گفت  دی خصوص، با  ن یشده در ا  انجام  قاتی با توجه به تحق 

را دربردارد و از هر مقاله، رساله و کتاب یک مورد ذکر شده است:    قات یتحق  ن یاز ا  یبرخ  ر یفهرست ز .تعمق دارد  یجا

الملک  های قاجاری تکیۀ معاون( در مقالۀ »تأملی بر تنوع مضامین هنری و منشأ کاشی1395زارعی و حیدری باباکمال )
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یکی از  اند و  کرمانشاه«، الگوپذیری از هنر دیوارنگاری ایران باستان و تأثیرپذیری از هنر غرب مورد کنکاش قرار داده

الگوگرفتن  اند که ها به این نتیجه رسیده. آناست ی دانستهکتب چاپ سنگ تصاویربرگرفته از ی را مذهب  ر یتصاو ابعمن

  ، یراز یلدوله شاقاجار و فرصت  رزا یم  ن یالدمانند جالل  ی قاجار  ی گرایروشنفکر و ملرجال    مصور   ینسخ خط   ریاز تصاو

  .وضوح مشهود است باستان به رانیهنر ا ریاست که در آن تأث یر یو اساط یمنشأ نقوش حماس 

اسالمی شمال ایران« در  های  ( در رسالۀ دکتری خود با عنوان »مطالعۀ خاستگاه اجتماعی دیوارنگاره1391اخویان )

های اسالمی شمال ایران« از هنرهای تجسمی و تصویری به تأثیر  فصل پنجم با عنوان »تأثیر دیگر هنرها بر دیوارنگاره

شیشه و نقاشی روی کاشی به اجمال  های ساسانی، تصاویر کتب چاپ سنگی، نقاشی درباری، نقاشی پشتدیوارنگاره

شناسی  های بقاع متبرکه در ایران« با عنوان »سبک نقاشی( در فصل چهارم کتاب »1386مهر )میرزایی پرداخته است.

های چاپ سنگی،  های کلیسا(، کتابها« تأثیرات هنر باستان، نگارگری عهد صفوی، نقاشی اروپایی )دیوارنگارهنقاشی

گونه  آن  کن،یلررسی نموده است.  بهای بقاع متبرکه  نگاری مکتب زند و قاجار و همگامی با خوشنویسی در نقاشیشمایل

های  هنرهای مؤثر بر دیوارنگاره  شناساییبه    بندی جامعو با تقسیم  گسترده صورت  شود، بهیدنبال م جستار   ن یکه در ا

پردازد.  الملک میبناهای مذهبی عصر قاجار با تمرکز بر هنرهای تجسمی و تصویری و نمونه تصاویری از تکیه معاون

موضوع به   نیا ۀنیاست که در زمپژوهش مستقل سازد، فقدان یرا روشن م  قیتحق  نیو ضرورت نگارش ا تیآنچه اهم

 .باشددرآمده   ریرشته تحر

 

 های بناهای مذهبی عصر قاجاردیوارنگاره  .1

استوار    یوندیهنر پ  نیاست. ا  یآدم   ستی ز  ی فضا  شگریو نما  ی خ یتار  ۀ فرهنگ هر دور  ی هاجلوه  نیاز بارزتر  ی معمار

آن دوره محسوب  جامعۀ  از    یانعکاس   ،در هر دوره  لیدل  ن یبه هم  ؛دارد  یرفتار  یبا فرهنگ جامعه و الگوها  ی و ناگسستن

های عصر قاجار را باید بدیل و جایگزینی برای زیباسازی نمای معماری  دیوارنگاره  .(2:  1399  )رسولی و دیگران،  شودیم

ین نمای درونی و بیرونی بنا داشت و تالش داشت بنا را با  ئ، توجه زیادی به تزدر عصر قاجار برشمرد. معماری ایرانی

هویت سنتی آن که برخوردار از حسی روحانی بود، پیوند دهد. زیباسازی معماری ایرانی تا دوره صفویه راهی تکاملی  

نبود که    توجه  ، بنایی درخوررا در پیش گرفته بود و در این زمان، به اوج شکوه و بالندگی خود رسید؛ اما از آن پس 

جای هنرهای قبلی را  توانست گوی رقابت را از بناهای شاخص دوره صفوی برباید. در عصر قاجار، دیوارنگاری تا حدی 

زیباتر جلوه را  و معماری  بناهای مذهبیدیوارنگاره  .سازد  بگیرد  قاجار   های  و غیر    ۀدربردارند  دورۀ  مضامین مذهبی 

حکومتی، علمی، تخیلی  ، باستانی، داشت که شامل مضامین ادبی  طرهی بر آن س  مون غیرمذهبی مض  چند  مذهبی است؛

در نقاط مختلف ایران پراکنده    ، مردم  ۀاین نوع اماکن با توجه به گرایشات شیعی شاهان قاجاری و تود  و روزمره است.

 ها اشاره کرد.  تکیهتوان به اند که از آن جمله میشده

 

 الملک کرمانشاه تکیه معاون .2

ند. این  کنین  ئتزرا    ی و خارج   ی داخل  یفضا  ینحوبه  اند تاداشته  یسع   و هنرمند  معمار  ،یدوران اسالم  یمعماردر  

  دشیانجام م  یار یو با مصالح بس  ندبرخوردار بود  ی نیآفرو شکوه وحدت  یی بایاز ز  رانیا  یمذهب   یهامکان  ژهیوبهینات  ئتز

  ی مناسب   ۀنی زم  ، بناها  یراستا، نما   ن یدر ا.  بودکاری  های اجرا، کاشیروش  ن یاز ا  یک ی.  (126:  1398)فرازمند و دیگران،  

از    ی کی عنوان  به  کاریلذا کاشی  ی را القا کند.اکنندهرهی خ   ییبای تا عظمت و ز  هنرمندان بود  قه یاعمال ذوق و سل  یبرا
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در طول تاریخ بشر از   است. قابل مشاهدهها  مذهبی چون تکیه یدر اکثر بناها یو اسالم یرانیا یمعمار  یاصل  ناتیئتز

 ادوار کهن تا به امروز هنر و دین در ارتباط و پیوندی ناگسستی بوده است.  

امر،    نیبرجسته از ا  ی و آثار معمار  ، یطوالن  ی خیبا قدمت تار  ران یا  یفرهنگ   یاز شهرها  ی ک یعنوان  به  زین  کرمانشاه 

است که دارای    در کرمانشاه  الملک معاون  ۀ تکی  در عصر قاجار،   ی و تاریخی مذهب   یبناها  نیتراز مهم  .ی نیستمستثن 

.  دانستقاجار  در عصر  یکار یتوان آن را شاهکار هنر کاش یم  ؛ کاری استهای متعدد به روش اجرایی، کاشیدیوارنگاره

  شده  تصویر  بنیادین  و  ارزشى  موضوع  دو ،بنا  . در ایناندشده  ینقاش  یرلعابیز  ۀویشرنگ و بهصورت هفتهها بیکاش   نیا

متبادر    ذهن  به  را  واقعه  این   در  تأثیرگذار  اشخاص  و  است  کربال  ۀ واقع  از  برگرفته  مفهومى  مجموعه   مرکب  یک پالن  است:

  اسطوره  و   ()س(کربال )حضرت زینب  ۀواقع  ۀادامهدهند  و   پیامآور   ، ()ع(عاشورا )امام حسین  واقعه   رکن   نخستین   :کندمی

  و   وابسته   ولى   متفاوت   موضوعهاى  با  کاری (. مورد دیگر کاشی)ع(عباس  عاشورا )حضرت  واقعه  در  وفادارى  و  فداکارى 

با    یهانقشدارای  و    (349و    348:  1390آبادی،  است )مهدی  همبه  پیوسته ادبی،  موضوع  متنوع  باستانی،  مذهبی، 

است.    ران یا  ی و فرهنگ  یاجتماع   ط یشرا  ،ی خیاز حوادث تار  یریتصو  ی تگریروا  ی که همگاست    حکومتی، علمی و روزمره 

ها، تاریخ و مذهی ایرانی است که در یک مکان در قالب هنر نقاشی  ها، حماسهای از اسطورهالملک گنجینهمعاون ۀتکی

 (. 60: 1390فر، ین نظر اثری منحصر به فرد است )شایستهنگاری( گردآمده و از اکاری )کاشیو کاشی

  سبب   فوق  اصل  دو  از هنرهای تجسمی و تصویری، ادبیات و هنرهای نمایشی الهام گرفته است.های تکیه  دیوارنگاره

(  1این تکیه چهار بخش اصلی دارد:    .شود  ایران  در  قاجار  عصر  از  مانده باقی  فرد  به  منحصر  تکایاى  از   این بنا  تا  شده

آراسته شده    با یز  ی کاریکاش   یبا تابلوها  ی آن وارهایسراسر د  ؛ باشدیصحن مجموعه م   ن یتریمی قد  بخش حسینیه:

الواعظین شیرازی و عبور دادن اهل بیت از قتلگاه )ضلع جنوبی  یی چون: مجلس وعظ اشرفتابلوها  های صحنهاست.  

مانند تصاویری از    ؛اندهایی کوچک با کادرهای متنوع اجرا شدهموضوعات مختلفی در قابشود و  حسینیه( دیده می

است  عاشورا    عیوقامربوط به  یکاریتابلوهای کاش  نیشتریب  ( بخش زینبیه:2بزرگان معاصر و اشخاص خاص محلی.  

.  اندشده  دهیکش  ریبه تصو  عیوقا  نیا  بیجنوب شرقی به ترتتا  دارند و از ضلع شمال شرقی    قرارکه در بخش زینبیه  

سفید و با خط    ۀ بر زمین  35×  35هایی با قطع  بندی محتشم کاشانی بر کاشیباالی تابلوهای وقایع عاشورا، ترکیب

و یزیدیان در صحرای کربال    )ع(شود. موضوعات وقایع عاشورا مانند: صحنه جنگ امام حسینزیبای نستعلیق دیده می

های  تابلوهایی از قصص قرآنی و احادیث در فاصله بین پنجره  )ظهر عاشورا( و اهل بیت در بارگاه یزید مشاهده شده است.

(  3  غدیر خم، همچنین موضوعات متنوع دیگری را نیز در بردارد.  ۀ واقع  مانند: پنج تن و  ؛ گنبد بخش زینبیه قرار دارد

ها شامل  ترین بخش تکیه که عباسیه است با دیوارهای رفیع و بلند احاطه شده است. صحنهعوسی  بخش عباسیه:

هایی کوچک با کادرهای متنوع است و موضوعات مختلفی در قاب  )ع(مواردی چون: پنج پرده از زندگی حضرت یوسف

ضوعاتی چون رزم حضرت علی  مو  ( بخش بیرونی بنا:4های مذهبی.  مانند تصاویر یاز علما و شخصیت  ؛انداجرا شده

 در کنار موضوعات متنوع دیگر نمایان است.  )ع(و رزم حضرت قاسم )ع(اکبر

 

 هنرهای تجسمی و تصویری  .3

)دیداری(  یهنرها ارتباط  زبان  نیاتریو گو  نیترزنده  از  یک ی   تصویری  است.  و  ها  مفاهبصری  ارتباط    می درک  را 

  نیترمهمیات زبان بصری شمرده شده و یکی از  تجل  نی تریعال  ، یتجسم  ی هنرها.  مینامیکالم م یزبان ب  ا یکلمه و  یب
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دریافت    ی توسط افراد جوامع مختلف انسان  می مفاه  نی ترتردهو گس  ن یترشی آن ب  قیکالم است که از طریب  ی هازبان

 (. 126: 1398د )فرازمند و دیگران، شومی

انسان درک  با تمامی حواس    1پاالسما   یوهانیکه به گفته  نیبا توجه به ا  ،یتجسم   یاز هنرها   یکی عنوان  به  ،یمعمار 

قرار    ریثأت  حترا ت  مخاطب  یی نایو نخست، باست    یحس بصر  قیراه ادراک آن از طر  ن یشود، اما نخست یم  ده یو فهم 

  ی در معمار  مهمیکه نقش  است    ران یا  یدر معمار  یی بایخلق ز   یها از روش  ی کینات ی ئتز  .(59:  1381)انصاری،    دهدیم

اسالم   یرانیا هنر  خود   ی و  است   به  داده  تز؛  اختصاص  این  از  بر  ئیکی  که  است  تصویری  و  تجسمی  هنرهای  ینات، 

شود )جدول  هایی تقسیم شده است که به آن پرداخته میهای بناها مؤثر واقع بوده است و به زیرمجموعهدیوارنگاره

1.)  

 از هنر تصویری پیش از اسالم و نقش جهان اساطیری در آن  دیوارنگاری قاجار تأثیر .4

دورهدیوارنگاره تصویری  هنرهای  از  مذهبی  بناهای  دورههای  باالخص  اسالم  از  پیش  مختلف  ماد،  های  های 

همیشه به صورت  هخامنشی، اشکانی و ساسانی الهام گرفته است و اسطوره در آن نقش بسزایی داشته است. اسطوره  

  (.63:  1365نقش و نگار درآید. بیان تصویری، بیان نمادین است )الیاده،    ۀگونتواند بهحکایت و روایت نیست بلکه می
شود« )کوپر  ترین جایگاه ظهور نماد است. ماهیت اسطوره چنان است که جز با نماد توضیح داده نمی»اسطوره اساسی

1379 :1.)   
 اساطیری پیش از اسالم های مایهنقش .4.1

مندی هنرمندان از جهان اساطیری، نقوشی است که به نمادهای ایزدی داللت دارند یا نسبت  از بارزترین نمونه بهره  

مانند نقش خورشید خانم و نقش شیر است. نماد    ؛شوند که در این نسبت، با یکی از ایزدان پیوند خورده استداده می

های مختلف در هنر ایران باستان آورده شده است. از  شکلنگر قدرت صاحب آن است، بهعنوان سمبلی که نشاشیر به

افسانه شکل  میجمله  )شیردال(  گریفین  آن،  دروازهای  در  که  تختباشد  است  های  ایستاده  مدافعانه  جمشید 

برجسته هخامنشی دیده  العجم و نقش  الملک کرمانشاه، کتاب آثارآن در تکیه معاون  ۀ(. نمون30:  1384طوسی،  )افضل

  یرو  رینماد ش(. از دیگر نقوش مرتبط با خورشید، نقش ترکیبی شیر و خورشید است.  9و    8،  7شده است )تصویر  

  ر یبه نشان شمش  یک یقاجار، دو پرچم    شاه یتا در عهد فتحعل داشت  ادامه  اشکانی    ۀاز دور   رانیحاکمان ا  یهاپرچم

 (. 1( )تصویر 57: 1381  ،)خزایی  شدیشناخته م تیبه رسم د، یو خورش رینشان ش یگریو د )ع(یذوالفقار حضرت عل 
 

 
 

                     

 

 

               

            

 شیر و خورشید و شمشیر،   ۀمای . نقش2شیر و خورشید، خط نقاشی، کادر کشکولی،                          تصویر  ۀمای . نقش1تصویر            

 (.                                                          1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،  الملک، کرمانشاه  دیوار بیرونی، تکیه معاون  (.    1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،  الملک، کرمانشاه  تکیه معاونبخش حسینیه،   

 
  ی و درباره معمارا  دارشناسانه یپد   یآرا   نیترمهم   یبوده که حاو  یاثر و  نیترمهم   «چشمان پوست» است. کتاب    یمعمار  یدرک چند حس   هینظر  یو دارا  یپاالسما، معمار فندالند  یوهانی 1

 (. 139: 1398)فرازمند و دیگران،  ستای چندحس
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.  دیگرد  لینماد واحد تبد  ک ی قرار گرفت و به    ریبر دستان ش  ریدو پرچم ادغام شد و شمش   نیدر زمان محمدشاه قاجار ا

  ، سلطنتی و درباری تبدیل گشت )خزایی  نشان کامالً  ک ی نماد به    ن یا  ، ریبر سر ش  یبا قرار دادن تاج شاه  ی در زمان پهلو

در  )ع(  عنوان نماد حضرت علیو شیر به  )ع(عنوان نماد پیامبر اسالم( در حکومت شیعیان نقش خورشید به57:  1381

لک و  (. نماد شیر در ترکیب با شمشیر تأکیدی بر صالبت، قدرت و حفاظت الهی از م55: هماننظر گرفته شده است )

الملک مشاهده  معاون  ۀاین نقش در تکی  ۀ(. نمون30:  1384طوسی،  خواهی و استقامت است )افضلمملکت و عدالت

توان به چلیپا،  اند میهای بناهای مذهبی از آن الهام گرفتههای دیگر که دیوارنگارهمایهاز نقش  .(2شده است )تصویر  

   .نیلوفر، درخت سرو، طاووس و تیشتر اشاره داشت
 

 تصاویر شاهان اساطیری، پهلوانی و ایران باستان  .4.2

هایی  اند. حضور پادشاه در مراسماز تصاویر شاهان اساطیری و ایران باستان نیز تأثیر گرفته  دورۀ قاجار  هنرمندان

نمایش تصاویر  ها جهت  ای برای الگو گرفتن از این داستانداد، زمینهگوش میاز زبان نقاالن    را   شاهنامه  یهاداستانکه  

ویژه تصاویر پادشاهان  الملک شامل موضوعات کهن بهمعاون  ۀ های تکیها است. نقوش روی کاشیاو بر روی دیوارنگاره

فردوسی تشکیل    ۀساسانی و قبل از آن را مطابق مندرجات شاهنام  ۀای و پهلوانی و پادشاهان واقعی ایران دوراسطوره

تصاویر این شاهان برگرفته از شاهان    ای:(پادشاهان اسطوره1ها نوشته شده است.  دهند که نام هر یک در کنار آنمی

مرث، تهمورث، جمشید، ضحاک، هوشنگ و غیره  وپیشدادی و کیانی دوره اساطیری شاهنامه است که عبارتند از: کی

از شاهان دوره پهلوان  ( پهلوانان شاهنامه فردوسی: 2  ؛(3)تصویر   برگرفته  این شاهان  مانوی است که    -یتصاویر 

نوذر، کیقباد، کیکاووس، کیخسرو، فریدون، لهراسب، گشتاسب، گرشاسب، رستم   ایرج، توس،  از: تور، سلم،  عبارتند 

)تصویر   غیره  و  افراسیاب  منوچهر،  باستان:3  ؛(20اشکبوس،  ایران  دوره    ( شاهان  از  برگرفته  این شاهان  تصاویر 

ر دوم، آذر میدخت، داراب، دارا، اُرٌد دوم، اردوان دوم، فرهاد، تیرداد، اسکندر،  تاریخی شاهنامه است که عبارتند از: اردشی

 (.5و  4بالش، هرمز، بهرام، شاپور، نرسی، پوراندخت، یزدگرد، انوشیروان )خسرو یکم(، بهرام چهارم و غیره )تصویر 
 

 

 

 

 

 
              

 

 

                                        . شاهان ایران باستان )انوشیروان، شاه ساسانی(                                                                                  5، شاه ساسانی(     ت 4. شاه ایران باستان )بهرام 4شنگ، پیشدادیان(،     ت   ای )هو. شاه اسطوره3ت 

 الملک، کرمانشاه، معاون ۀالملک، کرمانشاه ،           بخش زینبیه، تکیمعاون ۀالملک، کرمانشاه،   بخش حسینیه، تکیعاونم ۀبخش زینبیه، تکی  

 . (1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی، .                           (1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،   .                   (1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،         
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 های هخامنشی و ساسانی دیوارنگاره  .5

از اسالم    شیپ  رانیشاه از فرهنگ و هنر ایفتحعل   یر یپذریثأو ت  شینشانه گرا  نیبارزتر  ی( حجار)  نگاری سنگ هنر  

  است   ان ی نسبت به فرهنگ و هنر ساسان  انیقاجار  شتری به سبب شناخت ب  مسئله   ن یا  ؛ است  ی خصوص دوران ساسانبه

  از  هماند رگادهای به یانقشبرجسته هشکوبه  تصویریآوردن  دجوو بهدر  هشا شتال .(2: 1398)دستمردی و یوزباشی، 

(. 51:  1384ایران بود )رابی،    شاهنشاهی  گذشته  با  دخو  حکومت  زی همانندسا  ایدرواقع کوششی بر  ساسانی دوران  

الملک داخل هر کادر مستطیل شکل الجوردی، تصاویری انسانی با رنگ سفید  های تکیه معاونکاشیطور نمونه در  به

 سلوتو  ی گلها  با  نقش  خالی   طنقا   م دهد. در تماهای آسمانی را نشان میای خاص از رنگ شود که جلوهو سیاه دیده می

 بدینگونه   یثرو ا  ند زمیسا  کامل   را   ه ماند  ی جابه  خالی   طنقا   که  هستند   نوشتهها  جاها   بعضیو در    سته اپر شد  بوتهها  و

و   گویی زبه با یبا ز  چه ( ایرهسطواادبی )و  باستانی  مضامین  ها با رهند. این کاشینگاآورمی پدید را   ست د یکو منسجم 

(. این نقوش از بناهای تخت جمشید  6ست )تصویر  ا  ختهداپر  مسالاز ا  قبل  انیرا  ایهریای حجارهسطوا  شنقو  ارتکر

 های کوه بیستون پیروی کرده است.  ( و حجاری13بستان )تصویر (، طاق10و  7)تصویر 

  یک  که   سد رمی  نظربه  لی و  ند ابسته  نقش   دی عمو  مستطیلی  کاشی روی    بر  ا مجز  امهرکد  ش نقو  ین ا  که ینا  د جوو  با

را   و او  ده کر  ا جد  ینبیه ز محض   مذهبی   یفضارا از مخاطب  و    ( 12و    9،  6ند )تصویر  اآورده  دجوو  به را    یبا و ز  حد وا  دهپر

ا بهزمیسا   رهسطووارد  مثالند.  کاشی  :طور  این  از  نقشیکی  با  )تصویر  ها  شیردال  نقش9مایه  با  شباهت  برجسته  (، 

(.  8العجم الهام گرفته است )تصویر  ( و هنرمند از تصویر آن در کتاب آثار7هخامنشی در تخت جمشید دارد )تصویر  

( از تصویر نقش برجسته  12های الجوردی حسینیه تکیه )تصویر  نگارهد شیر و گاو در یکی از کاشیهمچنین تصویر نبر

 (.11العجم تبعیت کرده است )تصویر ( و کتاب آثار10در کاخ آپادانا فارس )تصویر 

در    که،  هگارشکا   ترکیباز    بهتر  نداتو( می6)تصویر    ره نگا  ینا  شنقاو    زکاشیسا   ایبر  یچیز  در تخت جمشید چه

جای هر کدام  گر بها     ؟مناسبی باشد  یلگوا   ست،ا  دهکر  تأملو در آن    هیدد   یک دنزآن را از    ها ربا  شهر کرمانشاه   همین

  ارقررا    هگار شکا  قایق  نمیا در    یهاننساو ا  ارنیز  ،فیلها  ها،ازهای منقوش بر آن، پیکره گراز قطعات کاشی و پیکره

  ر بسیا  یلگوا  ،منطقه  ینا  یگرد  ی هاریحجا و    ری حجا  ین ا.  دکنمی  عیاتد  خوبیرا به  ترکیب   ینا  (،13هیم )تصویر  د

ساحتی    چند   ید دند. این  ادهبخش عباسیه و حسینیه بو  ی کاشیهاروی    یهارهنگاو    یروتصااز    دییا ز  اد تعد  ایبر  مناسبی

   .دکر جووجست هاریحجا ین در ا انمیتوآن را  یشه ر  که شود مشاهده میای خانههقهو  یدر نقاشیها 

 

 
 (   1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،  .الملک، کرمانشاهمعاون ۀای، بخش عباسیه، تکیورههای الجوردی رنگ با مضامین باستانی و اسطنگاره. کاشی6تصویر 
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 نگاری، مایه شیردال، کاشی. نقش9تصویر العجم           مایه شیردال، کتاب آثار. نقش8برجسته،    تصویر مایه شیردال، نقش. نقش7تصویر           
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 نقوش نمادهای ایرانی .6

ها  )میترا(، زردشت )زرتشت(، درخت، حیواناتی چون گاو و غیره بر دیوارنگاره  2نقوش نمادهای مختلفی چون مهر

ت است که معنی  دشایرانی پیش از روزگار زر  مِهر، میترا یا میثره از ایزدان باستانی آریایی یا هندواثر گذاشته است.  

زرتشتی، یکى از ایزدان یا  دهد که پس از ظهور حضرت زرتشت و رواج دین  عهد و پیمان و محبت و خورشید نیز می

دین مزدیسنا گردید پویا، خورشید است(.  150-149:  1396جعفری،  )علی  فرشتگان  از  ؛  نماد مهر  نمادی  خورشید 

)افضل تازیانه، هاله و مشعل است  او  (. 141:  1391پور،  طوسی و حسنآگاهی و روشنایی است و عالمت مخصوص 

ای مانند  دایره  ۀ مانند آتش و نور. یکی از این نمادها، هال ، ردشت نهفته استنمادهای گوناگونی در دل اعتقادات آیین ز 

صورت قرصی با شعاع خورشید شکل مشخص  مقدس به  ۀ نورانی است. ازآنجاکه در بسیاری از تصاویر این هال  ۀیا حلق 

بتوان هال به  ۀشده است، شاید  از آتش مقدس  نمادی  نیز  را  یا خورشید  )افضلدایره  آورد  پور،  طوسی و حسنشمار 

 (. 14( )تصویر 144: 1391

در نقوش    نینماد  ریاز تصاو  یک یاست.    استفاده شده   وفوری زیادی بهبا معان  دی در آثار تخت جمش  شیر و گاونماد  

و  زمستان    ی بر سرما  یو نبرد اعتدال بهار   یرگ یاز چ  ی نقوش نماد  نیااست.    رینبرد گاو و ش   د یجمشتخت  برجسته

الملک از این  معاون  ۀ(. هنرمند تکی10( )تصویر  11:  1399پور و دیگران،  )آقابیگی  سال و نوروز است  لیتحو  نیهمچن

ی سمبول و نمادهای  است و هر نوع از آن دارا  رانیمهم در ا  ی درخت از نمادها(.  12نقش الهام گرفته است )تصویر  

آفریده از  یکی  است. درخت  و  مختلفی  است  قرآن کرهای خداوند  به  می در  اله وجود درختان  نشانه  مطرح    ی عنوان 

خرما است که بیست مرتبه    3کید شده است درخت نخل أطور خاص در قرآن به آن تکه به  یشود. از جمله درختان یم

س آقر  در همیشه  ازآنجاکه  و  است  شده  تکرار  مذهبی  ن  تصاویر  در  است.  پیروزی  مظهر  است،  تکیه    ی هایکاش بز 

 (.15ه است )تصویر الملک نیز درخت نخل ترسیم شدمعاون

 

 تأثیر از نقاشی روی کاشی .7

های قدیمی فراوان دیده شده  ها و نیز خانهها، زورخانههای نقاشی روی کاشی در بناهای عمومی چون حمامنشانه

در کنار    ،طور مثالها و بقاع متبرکه مضامین مذهبی دیده شده است. به ها، سقاخانهمذهبی چون تکیهاست. در بناهای  

لنگرود، سقاخانه  ۀبقع از کاشیای است که روی آن نمونهآقاسید حسن  بههایی  خورد. قدمت  چشم میهای مذهبی 

یکی   احتماالً  سقاخانه  کاشی  روی  تصاویر  با  بقعه  این  کاشی  روی  تحتتصاویر  در صورتی  قرار  است.  یکدیگر  تأثیر 

از    4. های شهر ساخته شده باشندپزخانهها در کاشیدو کار را دو هنرمند انجام داده باشند یا کاشی  گیرند که اینمی

های  المعارفی از کاشیالملک دائرهمعاون ۀ های شمال ایران، سردر حمام گلزار شهر رشت است. تکینگارهبهترین کاشی

های دیواری است.  زمان با اوج نقاشینشانگر رواج نقاشی روی کاشی هم  ی آنهاکاشی  ایران با مضامین مختلف است.

 
و در فارسی مصطح امروز، مهر خوانده   Mitr آمده است. در سانسکریت، میترا و در پهلوی Mithra های هخامنشی نیز این اسم به تلفظ اوستایی آن، میثرَدر کتیبه  2

 (.150-149: 1396جعفری، )علی ها و دریاها نیز هستمتیرا یعنی خدای خورشید، خدایی که در خورشید جای دارد، نه خود خورشید. میترا، خداوند آب شود.می

درختان با   نیداده است. ا  یجا روکربال در آن  عیشده از جمله وقا  ریتصو  دادیاست که رو  ییها سرزمین  ادآوری  ی مذهبیها یگروه از نقاش  نیحضور درخت نخل در ا 3 

  ی به تمثیل درخت زندگ  ی ترکیب  و  ریها بین سه تا پنج عدد متغیر است. چنین تصوشده که شمار برگ  ی برگ مانند منته  یستبر در باال به شکل   یامتقارن و تنه  یطرح

 (.95 -94: 1386مهر، اند )میرزاییدر عصر اسالمی هم استفاده کرده  ترخالصه یبسیار دارد که از آن به شکل یاز آثار پیش از اسالم شباهت یدر گروه
نگار کند: »عبداهلل کاشیزاده نقل میزاده حسین لنگرود کار عبداهلل است که گوشه کاشی نوشته شده است. هادی سیف از قول یکی از خادمان امامنقاشی روی کاشی امام 4 

زاده برپا کند که حسینیه کوچکی را در جوار امامشود و نذر میداشته به نقاشی روی کاشی مشغول می  )ع(تی که به امام حسینمداح اهل بیت بوده و به دلیل عشق واردا

 (.75: 1376بیند مزین کند« )سیف،  هایی که تدارک میسازد و با نقاشی روی کاشی 
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: 1391شباهت در این گروه از هنرهای مردمی نشان از همکاری تنگاتنگ این هنرمندان با یکدیگر است )اخویان،  

 ( )کلیه تصاویر آرشیو یوزباشی در این جستار(. 172

 نگاری مکتب زند و قاجار و نقش نقاشی درباری در آن ز شمایلتأثیر ا .8

های مجلل و مروارید نشان و همراه با زیورآالت بسیار به نمایش در  های درباری بیشتر افراد در لباسدر نقاشی

اند. نقاشی  پیدا کردهها حضور  ینات فراوان لباس در نقاشیئینی و یا تزئطور معمول زنان و مردان با اشیا تزاند. بهآمده

ها و نیز اشیایی چون شمشیر  های تزیینی بسیار از جمله نقوش البسه، فرشاول قاجار هنری تزیینی است. موتیف  ۀدور

های درباری قاجار  های نقاشی(. از ویژگی168:  1391اند )اخویان،  ها اجرا شدهو گلدان با جزییات فراوان در این نقاشی

ها نمایان است.  ها، ریش و سبیل و حالت نشستن اشاره داشت که در دیوارنگارهینی بر روی لباسئتوان به عناصر تزمی

های مردم  کرد و مخاطبانش، تودهنگار مذهبی که آثار خود را اغلب بر دیوار بقاع متبرکه ترسیم میشمایل  هنرمندِ

( و  16نگاره »برتخت نشستن مختار« )تصویر    گرفتند. تصویر مختار در بودند، از عناصر تزیینی و تجمالت الهام می

هایی است  الملک ازجمله شمایلمعاون  ۀ ( در تکی18بیت به مجلس یزید« )تصویر  اهل  واردکردن تصویر یزید در نگاره »

نگارانِ نقاشی درباری در کنار ترسیم تجمالت شاه، تصویر فتحعلی  که شمایلطوریبه  ؛که از این الگو پیروی کرده است 

 (.  17یعنی نگاه شمایلی داشتند )تصویر  ؛صورت آرمانی ترسیم کردندرا به شاه

  سان ینوسفرنامههای قیمتی، گزارش به تجمل و به جواهرات و سنگ  پادشاه قاجار  ۀ مصداق این ادعا، مبنی بر عالق 

، لباسی فاخر و  حضرتیاعل اند. »و وی را مالقات نموده  سفرکرده و مستشرقینی است که در زمان حکومت او به ایران  

تر از  کرد کمین با خود حمل میئارزش مقدار جواهری که شخص پادشاه برای تز  د یرسیم نظر  به  .مجلل بر تن داشت

پوند استرلینگ نباشد. وی الماس مشهور نادرشاه به نام »دریای نور« را زیب خود کرده بود که جفت آن    ونیل یمک ی

« )هالینگبری،  شدفروخته  - امپراتریس روسیه  -   »کوه نور«، توسط برخی ارامنه به روسیه برده و به ملکه کاترین دوم 

1980 :67) . 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                    

 

 

 ، وارد کردن اهل بیت به مجلس یزید. بخشی از نگاره 18. فتحعلی شاه، اثر مهرعلی اصفهانی  ت17ت    بخشی از نگاره بر تخت نشستن مختار،  . 16ت    

 الملک، کرمانشاه معاون ۀتکی در  بخش زینبیه                     (52: 1388)مأخذ: تهرانی،                 الملک، کرمانشاهمعاون ۀتکی در  بخش زینبیه     

 . (1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،                                                                                     . (1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،            
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 صنعت چاپ سنگیهای تصویرسازیتأثیر از  .9

صنعت چاپ، پیدایش روزنامه، ورود    ۀورود مظاهر دنیای غرب و ظهور ابزارهای جدید، چون تلفن و تلگراف، توسع

دوم حکومت قاجار    ۀپستال و شکوفایی عکاسی از موارد بسیار تأثیرگذار عصر ناصری بود که تا پایان دورتمبر، کارت

یافت. سلسلاو    ادامه  اقتدار  برای  به  ۀ برخالف جدش،  خویش  نمایش  و  از  خود  بیشتر  پادشاهی  قدرت  یگانه  عنوان 

تردید با رواج چاپ سنگی، عرصه جدیدی به وجود  بی(. 231و  228: 1396های زمان خود سود برد )نوروزی، فناوری

شود و متون قصه، تعزیه و  افت میها، فراوان ی های چاپ سنگی و روزنامهآمده است. چنین تصاویری در اغلب کتاب

می شامل  را  شیوهغیره  چنین  تأثیر  و  دیوارنگارهگردد  برخی  در  میای  مشاهده  )ستاری،  ها  از 47:  1382شود   .)

هاست. به علت عدم توانایی استفاده از  های مهم تصاویر چاپ سنگی حاکمیت عنصر خط و حذف رنگ در آنویژگی

شدند و در مواردی نادر  مرکب مشکی بر روی کاغذ سفید و گاه آبی یا سبز چاپ می  این آثار با  ،رنگ در چاپ سنگی

ها  (. این تأثیر و ویژگی84:  1384ساالر،  راد و خانکردند )حسینیمثل آبی یا سبز استفاده می  رنگ تک های  از مرکب

های چاپ  های چاپ سنگی، کتابتصویرسازی روزنامه  شود. الملک مشاهده میمعاون  ۀهای تکی در کاشی نگاره  وضوحبه

های تصویرسازی  های خارجی، تصویرسازی تمبر و کارت پستال از مجموعهها و کتاب(، سفرنامه20و    19سنگی )تصویر  

ر این جستار بدان پرداخته  اند و دالملک از آن الهام گرفتهمعاونۀ  های تکیصنعت چاپ سنگی هستند که دیوارنگاره

 شود.نمی

 

. پهلوان شاهنامه، )افراسیاب، پیشدادیان(، 19 ریتصو  

(. 119ق،   1448کتاب نامه خسروان )میرزا قاجار،   

 

. پهلوان شاهنامه )افراسیاب، پیشدادیان(، 20 ریتصو  

الملک، کرمانشاهمعاون ۀبخش زینبیه، تکی  

( 1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،    

 همگامی با عکاسی   . 10

های عکاسی قاجاری، تأثیر  شود: تأثیر از تک چهرهتأثیر هنرمندان از عکاسی عصر قاجار در سه دسته گنجانده می

 از تصاویر نقوش مذهبی و تأثیر از تصاویری با موضوع علمی.  
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 های عکاسی  تک چهره .10.1

  ی هاچهرهها همسان با تک پیکره  ، الملک معاون  ۀهای بناهای مذهبی عصر قاجار مانند تکیدیوارنگارهاز    یدر برخ

  ی قاجار، عکاس  عصردر   رایز  ؛ مدل استفاده شده است  یاند و مشخص است که از عکس براترسیم شده  ی قاجار  ی عکاس 

تصویربرداری  های  نمونه   . (23:  1394باشی و فرهد،  )پنجه  شده بود  ی پیدا کرده و رسانه و زبان غالب هنر  ی اهمیت خاص 

نکته  اسالمی ایران:    ۀهای شاهان و حاکمان دور( شخصیت1شود:  الملک مشاهده میمعاون  ۀاز اشخاص در تکی

تواند  یکه م است    109ها تا  برخی از آن  بودن   دار پادشاهان، شماره  ریبا تصاو  ی این تکیه قاجار   یها یدر کاشقابل توجه  

از    یریکشیدن تصاوه است.  ها اخذ شداز متن آن  ریتصاو  نیباشد که ا  یمنابع   ساسها برا حکومت آن  بیترت  یایگو

برد  را در حال و هوای مذهبی فرو می مخاطب  ریتصاو  ن یها بود، که امرگ آن  ادبود یبه    ی برجسته سیاس  یهاشخصیت

ور، ناصرالدین سبکتکین،  تصویر یعقوب لیث، چنگیز، هوالکوخان، امیر تیمتوان به(. می22:  1394باشی و فرهد،  )پنجه

شاهشاه صفوی،  کریمعباس  نادرشاه،  صفوی،  ناصرالدیناسماعیل  محمدشاه،  احمدشاه،  آقامحمدخان،  شاه،  خان، 

های  میرزا )ساالر لشگر(، شاهزاده میرزا و عبدالحسین فرمانروا بر روی کاشیشاه، عباسالسلطانشاه، مظفرالدینفتحعلی

 (.22و  21الملک اشاره داشت )تصویر معاون ۀبخش حسینیه و زینبیه تکی

شیخ    د،ی مف   خیش  ،ی حلعالمه    ،یعالمه مجلس  هماننداین اشخاص    ریتصاو  ی:مذهب  یهاتی علما و شخص(  2 

اهلل، حسین طباطبایی، کاظم بحرالعلوم، شیخ احمد، شیخ طه، شیخ احمد اردبیلی، میرزای شیرازی، حاج آخوند فضل

علی اصغر، شیخ مرتضی،  م، حاجی مالجواد، آقا سیدحسین کلیددار کربال، آقاعبداهلل، شیخآبادی، مالمحمد کاظرستم

(.  26)تصویر    اند تنه نقش شدهمین  ا ینشسته و    صورتبه  و ... عموماً  الدوله سید محمدعلی کزازی، شاهزاده میرزا صارم

خان امیر کل )حاکم کرمانشاه(، سپهبد  اشخاص خاص محلی چون: علی  ( بزرگان معاصر و اشخاص خاص محلی: 3

الملک(، مرحوم آقامحمد جعفر و ... )تصویر  علی )قاری مخصوص معاونامیر احمدی )مسئول شهربانی کرمانشاه(، شیخ

شاه، معصوم علی،  اشخاصی چون مشتاقعلی  های سرشناس عرفان و تصوف، و شعر و ادب:چهره.  4(.  25و    24

 (.23شخصیتی چون فرعون )تصویر . شخصیت پادشاهان مصر: 5اباطاهر، نورعلی شاه و ... ب
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . شخصیت شاه مصر )فرعون(، 23. شخصیت حاکمان دوره صفوی )شاه عباس(،       ت 22. شخصیت شاهان عصر قاجار )محمد شاه(،  ت 21ت

 الملک، کرمانشاه معاون ۀالملک، کرمانشاه        بخش زینبیه، تکیمعاون ۀبخش زینبیه، تکیالملک، کرمانشاه         معاون ۀبخش زینبیه، تکی    

 (.  1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،                 (. 1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،                    (.1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،            
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 . علما و شخصیت مذهبی،  26. اشخاص خاص محلی )علی خان امیرکل(،            ت 25. اشخاص خاص محلی )مرحوم آقا محمد جعفر(،  ت 24ت

 کرمانشاه الملک، معاون ۀتکی ۀالملک، کرمانشاه     بخش حسینیمعاون ۀالملک، کرمانشاه             بخش حسینیه، تکیمعاون ۀتکی ۀبخش حسینی    

 (.  1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،                   (. 1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،                       (.1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،            

 تصاویر نقوش مذهبی .10.2

اماممذهب  یبناها  ریتصو مانند  نقوش مذهب   جهان  و مساجد مختلفها  زادهی  از جمله  بر رو  یاسالم    ی است که 

  یدر کادرها  ها تک رنگ بوده و عموماًنقش  نیا.  شده است  ی الملک نقاشمعاون  ۀتکیاماکن مذهبی چون    یهایکاش

ا(  29)تصویر  شکل  کشکولی    ا ( ی28و    27)تصویر    یبیض اهمیت و ارزش    ۀ دهندنقوش نشان  ن یترسیم شده است. 

  یو دلبستگ  عتقادات زادگان در بین مردم و حاکمیت قاجار بوده است و بیانگر اهمچون مساجد و امام  یمذهب   یبناها

(. از جمله بناهای منقوش در این  26:  1394باشی و فرهد،  )پنجه  باشدیم  عصر  نیدر ا  ی مذهب  یهاانیمردم به جر

، طائف شریف،  )ص(اهللالمعلی، بارگاه رسولجنت  االسالم،المقدس، مسجد قبا، کربالی معلی، مسجدتوان به بیتتکیه می

، بارگاه  )ع(، بارگاه شاهزاده عبدالعظیم)ع(، بارگاه حضرت عباس)س(، بارگاه حضرت معصومه)ع(بارگاه حضرت سیدالشهدا

 (. 29و  28، 27و غیره اشاره داشت )تصویر  )ع(زاده جعفر، امام)ع(، بارگاه امام علی)ع(امام رضا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (، )ع(زاده جعفر. نقوش مذهبی )امام29االسالم(،        تصویر  . نقوش مذهبی )مسجد28(،  تصویر )س(. نقوش مذهبی )بارگاه حضرت معصومه27تصویر 

 الملک، کرمانشاه معاون ۀتکیۀ الملک، کرمانشاه          بخش حسینیمعاون ۀتکیۀ الملک، کرمانشاه        بخش حسینیمعاونۀ بخش عباسیه، تکی     

                (. 1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،                    (. 1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،                     (. 1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،         
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   تصاویر با موضوع علمی  .10.3

های برخی  سماوی و صور فلکی در دیوارنگارههای نجومی مانند اجرام  تصاویر فنون جدید و علمی چون نگرش 

الملک تصویری از نخستین هواپیمای ساخت  معاون  ۀاند. در تکیاماکن مذهبی چون سقانفارهای مازندران مشاهده شده

 (. 41ها دیده شده است )تصویر انسان )فنون جدید( بر روی یکی از کاشی

 تصاویر با موضوعات روزمره و سایر .10.4

بینیم که از مناظر  هایی میهای این عصر طرحنگارهدر کاشی  کهچنانگوید:  درباره موضوعات روزمره مییحیی ذکاء  

ین بناها از ئبرای تز  نیازاشیپ( است. چه  32وحش )تصویر  ( و برخی مناظر طبیعی و حیات31و    30معماری )تصویر  

(. همچنین نقوش انسانی، جانوری،  8-6:  1376شد )ذکاء،  هایی از طبیعت و حیوانات استفاده نمی تصاویر ابنیه و منظره

عنوان  ها، هم بهخصوص رز و زنبق( شاخه و برگ و میوهها )بهشود. نمایش گلگل و گیاهان و غیره را نیز شامل می

توان  یهایی را م مناظر روستایی و ساختمان  ، رفته است. در این تصاویر  کار عنوان موضوع مکمل بهموضوع اصلی و هم به

 ها وجود دارد. دید که اساساً از تصاویر وارداتی اروپاییان الهام گرفته و روایات بسیاری درباره آن

 

موضوع روزمره، مناظر معماری، . 30 ریتصو

الملک، کرمانشاه  معاون ۀتکی ۀبخش حسینی

 . (1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی، 

 

موضوع روزمره، مناظر معماری، . 31 ریتصو

الملک، کرمانشاه  معاون ۀتکی ۀحسینیبخش 

 . (1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی، 

 

وحش،  موضوع روزمره، حیات. 32 ریتصو

الملک، کرمانشاه معاون ۀبخش زینبیه، تکی

 . (1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی، 

 

 شیشهتأثیر از نقاشی پشت  .11

در زمینه زینت بخشیدن به نمای داخلی بناهای فاخر استفاده    و  زندیه هنری مستقل شد   ۀشیشه از دورنقاشی پشت

شیشه پس  ها و ظروف رواج داشت. نقاشی پشتهای مختلفی چون پنجرهاندازی روی شیشهشد. پیش از آن، نقشمی

ها  قاب  بچورچها  برو    د شومی  اجد  هاسقف  اریواز در و د  عامیانه  فرهنگو    شکوفایی هنر  از نهضت مشروطیت، همراه

مورد    دخو  تهیدست   حامیان  شغودر آ  مردمی   محافلو    مذهبی   ماکن در ا  مستقل  آثاریو    هنر   انبهعنوو    دجای میگیر 

های اشرافی، اماکن مذهبی نظیر بقاع متبرکه، تکایا و سقانفارها از مراکز مورد توجه  بر خانهگیرد. عالوهاعتبار قرار می

باالخص   ،اند. در شمال ایرانعنوان نذری، هدیه کردهشیشه را بهشی پشتهای دیواری و نقامردم بودند و گاهی نقاشی
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توسط  شیشه  گفتند. نقاشی پشت« می5نوعی از قاب مخصوص شمایل وجود داشته است که به آن »لَوا   ، منطقه گیالن

اماکن مذهبی چون حسینیه   ینئتز برای یا و شدندمی دیگر نقل  های داستان و ائمه  مراثی آن روی  از و  دراویش حمل

یر  وبا تصا  دی زیا  شباهت  مضامین   شیشه از لحاظ پشت  نقاشی   یر وگرفت. تصامی  قرار   استفاده  مورد   محرم   ایام   مراسم  و

متبرکه بقااماکن  چون  میاکمشتر  مضامین  ینا  جاهاییدر    حتیو    ند دار  گیالن  عای  احتمال  از  ند.  برخی  رود 

اکبر گیالنی، اسماعیل گیالنی و علی رشتی( که در اواخر شیشه )چون علینقاشان پشتهای اماکن مذهبی را  دیوارنگاره

(. 171  -168:  1391اند )اخویان،  های مشترکی استفاده کردهعصر قاجار فعال بودند، کار کرده باشند و شاید از طرح

اند  شیشه الهام گرفتهز نقاشی پشت( ا34الملک با موضوعات روزمره )تصویر  معاون  ۀهای تکیبرخی تصاویر دیوارنگاره

 (.33)تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش   شیشه،. تصاویر با موضوعات روزمره، اقتباس از نقاشی پشت34 ریتصو

 .(1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی، الملک، کرمانشاه معاون  ۀتکی ۀحسینی

 

 

 ای( خانهنگاری )قهوهتأثیر از نقاشی خیالی   .12

نقاشی خیالی با جنبش مشروطه در سال  نگاری همپیدایش و رواج  شاه  و در دوره مظفرالدین  ش.ه  1324زمان 

نقاشی این  نقاشیِ   ،است.  با مضمون  نوعی  بازنمایی  های رزمی،  روایی  بود که توسط هنرمندان عامه  مذهبی و بزمی 

و غیره منبع الهام این    6خوانیهای شاهنامه، پنج گنج نظامی، وقایع کربال، قصص قرآنی، مراسم تعزیهشدند. داستانمی

موضوعنقاشی این  نقاشان  و  بود  تعزیهها  نقاالن،  توصیف  و  شرح  مطابق  را  بوم  ها  روی  مداحان،  و  تصویر بهخوانان 

صورت نقاشی  الملک دارای هشت تابلو بهمعاون  ۀگنبد بخش زینبیه تکی  ۀ(. قسمت ساق 86:  1395کشیدند )ریاضی،  می

 
گرفت و شبیه قاب آیینه  قرار می  )ع( یا حضرت ابوالفضل  )ع( شمایل حضرت علی دیگر  ف طرو در    آینه  فطر   یک  در   که   د دارای دو قسمت بو  ب قا  ین ا 5 

پایین  در    ه شد جمعو آب    یختندآومی  دن گر  را بر   ب قا  ین ا شته است.  دا د جوآوری آب وبرای جمع ودان نا مثل  محلی  بقا   ین ا  بوده است، در قسمت پایین 

های  های شاهنامه و قصهافسانه  نقش  است تا  دهبو  نقاشی، بیشتر مذهبی  این  نطالبا   ستاخودرو    نگارانشیشه  تمایل.  نوشیدندمی  کتبر  انعنو  بهرا    قاب

 (.171 -168: 1391)اخویان، عامیانه 
ی قاجار رواج  رهق بود که در دو 1161های  خوانی بعد از سالخوانی و تعزیههای تابلویی رواج شبیهنگاری و کاشیهای خیالی یکی از علل پیدایش نقاشی  6

 . (86 :1395ای یافت )ریاضی، گسترده

 شیشه، اصفهان، نقاشی پشت .33 ریتصو

(. 85 :1395.ش )ریاضی، ه 13آغاز سده   
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به قصر    با مرحب سردار خیبریان، عصا انداختن حضرت موسی   )ع(نبرد حضرت علی  مانندای است، تابلوهایی  خانهقهوه

. همچنین تابلوهای دیگری چون رزم حضرت  )ع(فرزندان حضرت علی  ۀخانو مکتب  )ع(فرعون، صحنه مباحثه حضرت رضا

« )تصویر  )ع(نگاره »رزم نمودن حضرت قاسمکاشی  های تکیه مشاهده شده است.با این سبک در تمام بخش  )ع(قاسم

از آتش« )تصویر  46 نقاشی »گذشتن سیاوش  با  نقاشی خیالی  .(35(  با یکدیگر شباهت دارند.  ازلحاظ سبک  نگاری 

 .وضوح نمایان استو اسبش به )ع( اهت در تصویر سیاوش و اسبش با تصویر حضرت قاسمشب

 

 

 

 

 
 

 

 )ع( نگاری، رزم نمودن حضرت قاسم . نقاشی خیالی36تصویر               ، فردوسی شاهنامه ،آتش از سیاوش  نگاری، گذشتن. نقاشی خیالی35تصویر 

 (                                                          1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،    الملک، کرمانشاهمعاون  ۀتکیبخش زینبیه،                    (.70:  1389زاده )مأخذ: چلیپا و دیگران،  اسماعیل  حسن            
 تأثیر از هنرهای تجسمی و تصویری کشورهای غربی  .13

یابد و شئون مختلف فرهنگ  تأثیر هنر غرب در ایران از زمان صفویه آغاز و در دوره زند و قاجاریه رونق بیشتری می

ی و آرایش آثار عصر قاجار، تأثیرپذیری از هنر نقاشی اروپایی را  بندبیترک.  ساختاری را متأثر  و هنر خصوصاً دیوارنگ

می گلدانبرا  سازد.آشکار  طرح  نمونه،  رنگ های شیشهی  و  طراحی  روس(،  )از  و  ای  کاسه  روی  بر  آمیزی گل سرخ 

ایستادن با عصای    ۀژست فتحعلی شاه در نحوتر از همه  و مهم  های چینی )از انگلیس( البسه زنانه )فرانسوی(بشقاب

نگاری از آثار نقاشی روسی و فرانسوی  شیوه انگلیس و روس است. در چهرهشاهی، کامالً تقلید از کشورهای غربی، مثالً به

ها از  ها در نقاشیویژه ایتالیایی دارد. نقش و نگار اغلب پارچهشده است. علم پرسپکتیو نمودی رنسانسی، بهالهام گرفته

شود  وفور دیده میهای طبیعی در این آثار بههای قرن هجدهم فرانسوی است. شیوه اجرای همانندسازی با بافتنمونه

رسد  نگاری به اوج ظهور خود میکه سعی در بازنمایی مشابه عین خارجی آن دارد. این بازنمایی در نقاشی از چهره

ی زنان و غیره را  هاچهرهتک قوش گیاهی، گل و گلدان، مناظر معماری، (. هنرمندان انواع ن44: 1383جعفری، )جاللی

(  مصنوعات منقوش اروپایی  ها و دیگرها، تمبرها، باسمهپستالها، کارت، کتابءکه برگرفته از منابع اروپایی )آثار، اشیا 

 (.66:  1395کردند )ریاضی، ها نقاشی میها یا کاشیروی دیوار ،بود

دارالفنون امکان بیشتری برای آشنایی ایرانیان با اصول علمی هنر اروپا فراهم شد. از شرایط اصلی تخصص  با تأسیس  

نقاشی، شناخت اصول و قراردادهای نقاشی آکادمیک اروپایی و تخصص در اجرای اسباب و لوازم فنی غربی شمرده  

گرایش شاهان قاجار به غرب شد )زارعی  نفس در جامعه باعث  شد. همچنین ضعف حکومت مرکزی و حس اعتمادبهمی

شود )مناظر  هایی به سبک اروپا در اماکن مذهبی دیده میهایی با ساختمان(. نقاشی59:  1395باباکمال،  و حیدری

 .(37الملک مشاهده کرد )تصویر معاون ۀهای تکیتوان در کاشیی این تأثیر را میمعماری(. نمونه
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ترکیب جانهمچنین می  به  انسانتوان  و میوهوران،  بهها، گیاهان  تزها در تصاویری  در  تنیده  ینات معماری  ئهم 

( )تصویر 318: 1379کند )زارعی، ها و باالی سردرهای این تکیه اشاره کرد که سبک رومانسک را تداعی میسرستون

اند  فرنگی تصویر شده  باسبال هایی  بیت به مجلس یزید« در آن شخصیتنگاری با عنوان »واردکردن اهل(. در کاشی40

قاجار همچون  در کاشی  شدهاستفادههای  نقش(.  38)تصویر   در »اتریش«  هاپستالکارتهای  بار  اولین  یی است که 

(.  76:  1384های کاشی گذاشته است )افشارمهاجر،  تأثیر فراوانی بر نقش  ، مطرح شد و با اندکی تأخیر وارد ایران شد

سازی بر روی تمبر )تصویر  ( به پیروی از جنبش فرنگی42شاه )تصویر  تصویر شاهانی چون مظفرالدین  :طور مثالبه

 ( 49( قرار گرفت. تأثیر فنون نیز مشاهده شده است )تصویر 43پستال )تصویر ( و کارت41

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 یزید )لباس فرنگی(،   مجلس به   بیت  اهل . تصویر واردکردن 38اروپایی(،   تصویر . تأثیر از هنرهای کشورهای غربی )تصویر ساختمان به سبک 37تصویر 

 الملک، کرمانشاه  معاون ۀتکی در  الملک، کرمانشاه                                            بخش زینبیهمعاون ۀتکی ۀبخش حسینی             

 (.1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،                                                           (.1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشورهای غربی )ترکیب جانور، گیاه و انسان(، . تأثیر از هنرهای 40. تأثیر از هنرهای کشورهای غربی و فنون جدید )هواپیما(،           تصویر 39تصویر 

)مأخذ: آرشیو یوزباشی،  الملک، کرمانشاه معاونۀ تکی در بخش عباسیه    (.1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،  الملک، کرمانشاه معاون ۀتکی در بخش زینبیه

1399.) 
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  1281شاه، مظفرالدین  رختمامشاهی، سری  5. تمبر 41 ریتصو

)مأخذ: کتابخانه و موزه ملی ملک، مجموعه تمبر،  ه.ش، 

 قاجاریه(. 

 

شاه،  . تأثیر از هنرهای کشورهای غربی )تمبر(، مظفرالدین42 ریتصو

)مأخذ: آرشیو یوزباشی،  الملک، کرمانشاهمعاون ۀتکی در بخش زینبیه

1399). 

 
 

  )مأخذ:  م  1900پستال. مظفرالدین شاه قاجار، چاپ فرانسه، کارت. 43 ریتصو
https://esam.ir/zoomItemN.aspx?img=mohaje3290_91202-20089882!1.jpg&slide=1&IDi=20082312) 

 

 تأثیر از نقوش هندسی و اسلیمی هنرهای سنتی .14

شود و همچنین توجه چشم را  یم  گریکدیها از  باعث جداشدن شکلبناهای مذهبی    ریشده پیرامون تصاوجادیاکادر  

  ی سیاس   ،یاجتماع  یباال  گاه یبخشد و به جایارزش و اهمیت م  ریتصاوبه  یبندقاب  نیکند. ایم  تیهدا  ریتصوبه مرکز  

اشاره د  ریتصو  یها مکان  ای ها  شخصیت فرهد،  )پنجه  اردشده  و  اهم کادرهایی که در دیوارنگاره25:  1394باشی  ها  (. 

( کادر ستاره  1ای غنی از تمام این اقسام کادر است.  الملک نمونهمعاون  ۀ اند شامل موارد زیر است و تکیاستفاده شده

و    21،    20(، شاهان قاجار )تصویر  5و    4(، پادشاهان ایران باستان )تصویر3اساطیری )تصویر    پادشاهان  ریتصاو  ایرانی:

های عرفان و تصوف، و شعر و ادب،  اسالمی )بخش زینبیه، عباسیه و حسینیه(، پیامبران، شخصیت ۀ ( و حاکمان دور42

ر و بناهای مختلف )بخش عباسیه و  ( و زندگی روزمره و مناظ23حیات وحش، پادشاهان مصر )بخش زینبیه( )تصویر  

( و نقوش اسلیمی )بخش حسینیه(، گل و گیاه و گل و پرنده )بخش  32( و حیات وحش )34و    31،  30حسینیه( )تصویر  

و گاه برجسته اطراف    ی با نقوش اسلیم  یاند و چهار طرح لچک محاط شده  کادر این  با    یقاجار   ی هایاکثر کاشبیرونی(  
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 عطیه یوزباشی، سیدرضا حسینی، عبدالرضا چارئی  

 

ها  نقش  ن یاند. اترسیم شده  ی یا سیاه الجورد  ی آب،  ها تک رنگ و در زمینه سبزیکاش  نی غلب اا.  شودیستاره ترسیم م 

تصاویر    ( کادر ستاره ایرانی با دو زاویه منحنی:2(.  34)تصویر    در مذهب مسلمانان دارد  شهیاصالت بوده و ر  یدارا

(  )ع(شفاعت )امام رضانگاری تاریخ ائمه مانند  های اشعار، وقایع(، گل و گلدان، کتیبه44گل و گیاه، گل و پرندگان )تصویر  

نزد شکارچی بیرونی تکیه )تصویر   آهوان    های علما و شخصیت  ریتصاوکادر کشکولی:  (  3(.  46در قسمت دیوارهای 

(، کتیبه خط نقاشی، زندگی  26اهلل )تصویر  ( مانند مرحوم شیخ فضلتنهیمن  ای به صورت نشسته  )و روحانیون    یمذهب

( و حیات  29)تصویر    )ع(زاده جعفرآباد شیراز( و امامهای شاهی )قصر سلطانروزمره، مناظر و بناهای مختلف مانند کاخ

( )بخش  1مایه اساطیری پیش از اسالم: شیر و خورشید )تصویر  وحش و میوه )بخش حسینیه(، وقایع تاریخی ائمه و نقش

و   24ی( و اشخاص محلی بصورت تمام قد )تصویر  سیاسبزرگان حکومتی )   ریتصاو( کادر بیضی اسلیمی:  4بیرونی(.  

( )بخش زینبیه، عباسیه و حسینیه و دیوارهای بیرونی(،  28و    27مناظر )تصویر  ( )بخش حسینیه و عباسیه(، بناها و  25

گل و پرنده و شاهان ایران باستان و حاکمان  ( کادر اسلیمی:  5( )بخش حسینیه(.  15روزمره و وقایع تاریخ ائمه )تصویر  

:  تطیلی با زوایای منحنی ( کادر مس 6( )بخش زینبیه( و کتیبه )بخش حسینیه و عباسیه(.  22دوره اسالمی )تصویر  

( )بخش زینبیه(.  39(، علم و فناوری )تصویر  45کتیبه )بخش بیرونی و زینبیه( و بناها و مناظر، حیات وحش )تصویر  

 ضلعی مثل گل )بخش حسینیه( و غیره.     : چون هشت( سایر کادرهایی 7

            

 

 

 

 

 
                تصویر 44. گل و پرنده،                                    تصویر 45. حیات وحش،                 تصویر  46. شفاعت )امام رضا)ع(( آهوان نزد، شکارچی

 الملک، کرمانشاه معاون ۀبخش بیرونی، تکی      الملک، کرمانشاه         معاون ۀتکی در الملک، کرمانشاه            بخش زینبیهمعاون ۀبخش بیرونی، تکی

                (. 1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،                       (. 1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،                    (. 1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،      

 

 تأثیر از نگارگری عصر صفوی . 15

از ویژگی از  برخی  اماکن  های متأثر  از  از آن چنین است که در برخی  ادوار پیش  البته  نگارگری عصر صفوی و 

نما، عدم  های تخت همراه با خطوط کنارهعدم رعایت اصول پرسپکتیو، استفاده از رنگ   :از جمله  مذهبی هویدا است

ا اشخاص از زاویه سه  نمایی، طراحی برخی عناصر از جمله فرم ویژه اسب، نمایش چهره یپردازی و حجمتوجه به واقع

همچون ردا و قبای بلند، آوردن عنوان یا موضوع روایت  ، رخ، پوشش برخی پیکرها که ملهم از پوشاک عصر صفوی اس

های مصور عصر صفوی یا پیش از آن(، ارتباط مستمر نوشته و تصویر و یا پیوند  در کنار یا درون تصویر )همچون کتاب

صورتی حسی  های کهن ایران ریشه دارد، چیدن عناصر تصویر بهمقامی که در دورهادبیات و نقاشی، رعایت پرسپکتیو 

های تابناک و درخشان، همچنین  اثر، استفاده از رنگ  ۀها در گستر کردن حسی رنگ عدی زمینه و پراکندهبر بستر دو بُ

 (.109: 1386 مهر،گیری خام دستانه از برخی آثار آن زمان نظیر معراج پیامبر است )میرزاییبهره 
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 گامی با خوشنویسی هم  .16

اند و اساساً این دو هنر  های اماکن مذهبی پیوسته از خوشنویسی هم استفاده کردههای دیوارنگارهدر کنار نقاشی

های اسالمی، شکل وحدت  زیستی متون نوشتاری و تصویری در دیوارنگارهاست. هم  وستهیپ همبهینات این اماکن  ئدر تز

توان تقسیم  ها را به چهار گروه میاست. نوشتارهای روی دیوارنگاره داکردهی پکه تا به امروز تداوم  داکرده ی پای را یافته

دیوارنگاره  نگاری اشعار و جمالت:کتیبه(  1کرد:   ادر  عاشورایی  و  اسالمی  با  های  تنگاتنگی  ارتباط  ماکن مذهبی، 

و یارانش دارد. این اماکن مانند یک کتاب تصویرسازی  )ع(  و اشعار خوشنویسی در رثای مظلومیت امام حسین  هاقاب

شود و برای مردم  ها محسوب می. اشعار محتشم کاشانی متن نوشتاری برای تصاویر دیوارهاندداکردهیپ کارکرد روایی  

های خوشنویسانه )اکثراً نستعلیق( و  (. خلق ترکیب48( )تصویر 179-178:  1391)اخویان،    کندیمگری  مؤمن روایت

با استفاده    ها بهی کتگونه  که این  افتیدستتوان به این مهم  پیچیده از توان نقاش عامی خارج است. با اندکی تفحص می

ست، ایجاد شده است. همچنین هنگام ورود به تکایا،  زنی )کلیشه( که مرسوم بوده اگرته  ۀ از یک طرح اولیه به شیو

. وقتی قدم به صحن و سرای تکیه  اندشدهنوشتهخط جلی به روی کاشی یا سنگ، چوب و گچ  ی بهسوزجاناشعار  

 کنند:خود جلب می گذاری، این اشعار توجهت را بهالملک میمعاون

 کــرب و بـــالست  ۀواقعـ ۀکایـــن بنا غمکــد      سر زنان، سینه زنــان، پــای در این بقعـه گذار      

 چشم است و گِل از خاک عزاست  ۀـلش         کابش از چشمنبینی تو مـگر ز اندوه و غم، آب و گـمی      

  یا حسین  ؛ ماننداند(. افزودن بر اشعار، گاهی نیز جمالتی مذهبی متناسب با فضا آرایش یافته129:  1383)عناصری،  

الهم یا محمد، یا اهلل،  امام رضا،  یا  محمد و غیره  و آل  محمدیعلیصل مظلوم، یا مقتول مظلوم، یا علی، یا ضامن آهو، 

های قرآن اکثراً با الهام  استفاده از آیات قرآنی و سوره  نگاری قرآنی و روایات:( کتیبه2  (.113:  1386مهر،  )میرزایی

العِلمِ  مانندحمد. یا احادیثی    ۀهای ثلث و نسخ مانند نگارش سوراز خط (  3  (.47بابُها و غیره )تصویر   وعَلِیٌٌّ أنَا مَدینَۀُ 

از صنعت عکس و    اند. چونهای خوشایندی توسط نقاش که با کلیشه اجرا شدهوجود آوردن ترکیببهخط نقاشی:  

و غیره    االعلی هو العلیالحق، یا اباعبداهلل،  یا محمد، یا علی، علی مع  مانند اند. جمالتی  سازی و قطاعی استفاده کردهقرینه

های  درباره آگاهیها:  و رقم   هاادداشتهای توصیفی، ی( نوشته4  است.  قینستعل ها با خط  ( بیشتر ترکیب49)تصویر  

  ۀ ها(، باز پیراینددهندهها )سفارشندگان آثار، شخصیت هنرمندان و تاریخ آن مردمان، بانی نقاشیارزشمندی از پدیدآور

امضا نقاش    یبقعه،  خود  دست خط  از  نوشته  است.  غیره  و  افراد صحنه  نام  عنوان صحنه،  آوردن  اثر،  تاریخ  نقاش، 

 (.118و  116: 1386مهر، است )میرزایی شدهاستفاده
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 نگاری روایات . همگامی با خوشنویسی، کتیبه47تصویر                          

 (، حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَاِبی فَمَنْ دَخَلَ  حِصْنِی وَلَایَۀُ عَلِیٌِّ بْنِ أَِبی طَالِب  )قال اهلل التعالی            

 (.1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی، الملک، کرمانشاه  معاون ۀدیوار بیرونی، تکی              

 

 

 

 

 
 خط نقاشی،   . همگامی با خوشنویسی،49نگاری اشعار )باز این چه شورش است که در خلق عالمست(،   تصویر  . همگامی با خوشنویسی، کتیبه48تصویر    

 الملک، کرمانشاه معاون  ۀتکی  الملک، کرمانشاه                              )هو العلی االعلی(، بخش زینبیهمعاون  ۀبخش زینبیه، تکی                            
       (.1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،                                                            (. 1399)مأخذ: آرشیو یوزباشی،                                        
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  . ها تأثیر گذاشته استاند و بر هنر آنهای بناهای مذهبی عصر قاجار از هنرهایی الهام گرفتههنرمندان دیوارنگاره

این هنرها در سه دسته کلی هنرهای تجسمی و تصویری، هنرهای نمایشی، و ادبیات گنجانده شده است و هر کدام  

 (. 1هایی هست )جدول دارای زیرمجموعه

 های آن )مأخذ: نگارندگان(. های بناهای مذهبی عصر قاجار و زیرمجموعه. هنرهای مؤثر بر دیوارنگاره1جدول 
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 تأثیر از هنر تصویری پیش از اسالم و

 نقش جهان اساطیری در آن  

 های اساطیری پیش از اسالم مایهنقش

 تصاویر شاهان اساطیری، پهلوانی و ایران باستان  

 های هخامنشی و ساسانی دیوارنگاره

 ایرانی نقوش نمادهای  

 تأثیر از نقاشی روی کاشی 

 نگاری مکتب زند و قاجار و نقش نقاشی درباری در آن تأثیر از شمایل

 

 تأثیر از تصویرسازی های صنعت چاپ سنگی

 کتاب 

 روزنامه 

 تمبر

 پستال کارت

 

 

 همگامی با عکاسی  

 

چهره های  تک 

 عکاسی

 اسالمی ایران های شاهان و حاکمان دوره شخصیت

 بی مذه یهاتیعلما و شخص

 بزرگان معاصر و اشخاص خاص محلی 
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 های سرشناس عرفان و تصوف، و شعر و ادب چهره

 شخصیت شاهان مصر 

 تصاویر نقوش مذهبی

 تصاویر با موضوع علمی  

 انسانی  روزمره و سایر 

 جانوری 

 مناظر و معماری 

 )میوه، گل و گیاهان و اشیا( سایر  

 تأثیر از نقاشی پشت شیشه 

 نگاری  تأثیر از نقاشی خیالی

 تأثیر از هنرهای تجسمی و تصویری کشورهای غربی  

 

 

در   اسلیمی  و  هندسی  نقوش  از  تأثیر 

 هنرهای سنتی

 کادر ستاره ایرانی                             

 کادر ستاره ایرانی با دو گوشه منحنی                          

 کادر کشکولی 

 کادر بیضی اسلیمی                    

 کادر اسلیمی 

 کادر مستطیلی با عرض منحنی                        

 سایر کادرهایی چون: هشت ضلعی و غیره

 تأثیر از نگارگری عصر صفوی 

 

 همگامی با خوشنویسی 

 نگاری اشعار و جمالت کتیبه

 های قرآنی و روایات کتیبه

 خط نقاشی

 ها ها و رقمهای توصیفی، یاددداشتنوشته
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 نقاالن  تأثیر از پرده

 همگامی با تعزیه 
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 حماسی 

 پهلوانی 
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 تأثیر از متون ادبی و  

 چاپ سنگی 

 مذهبی

 تعلیمی

 تغزلی 

 روایات های قرآنی و نگاری تاریخ ائمه و داستانتأثیر از وقایع

  گیرینتیجه

ترین آثار اسالمی هستند که در اختیار ما قرار دارند تا معماران و هنرمندان با هنر  ها، مهمهای مقدسی چون تکیهمکان

  ی اصل  ناتئیاز تز  یک یعنوان  بهدیوارنگاری    خود به این بناها زینت بخشند و معماری ایران را به اوج کمال برسانند.

تمامی،  رانیا  ی معمار ویژگیآیینه  نمایش مینمای  به  را یکجا  ایران  معاون  گذارد.های هنر  الملک در کرمانشاه  تکیه 

  یباشناخت ی رو نه تنها از نظر زنیازا  هست؛   ش یحاکم بر جامعه خو  ی اعتقادات مذهب  ۀبازگوکنند  ی و ریتصو  ی اگنجینه

سؤالی اصلی این پژوهش این است که    باشند.یین مسرزم  نیکهن ا  ۀاز پیشین  ،یریآور تصواند، بلکه پیامقابل تحسین

های بناهای مذهبی  قاجار کدامند؟ دیوارنگاره  عصر  مذهبی  بناهای   هایدیوارنگاره  بر  مؤثر  تجسمی و تصویری  هنرهای

گرفته  زمان و موازی وام  های گذشته یا همهای تصویری، مفاهیم و مضامین خود را از برخی جریانعصر قاجار ویژگی

ای آمیخته شده که یک سبک مردمی  گونهاست. این اجزای اقتباس شده از جاهای دیگر، در ساختار و ترکیبی بدیع به

اند.  ای از هنرهای تجسمی و تصویری، هنرهای نمایشی، و ادبیات در هم ادغام شدهرا پدید آورده است این آثار مجموعه

نقش جهان اساط از اسالم و  از اسالم، تصاویر شاهان  مایهیری در آن )نقشهنر تصویری پیش  های اساطیری پیش 

دیوارنگاره باستان،  ایران  و  و  اساطیری  ساسانی  و  هخامنشی  ایرانی(های  نمادهای  کاشی،نقوش  روی  نقاشی   ،  

نگاری مکتب زند و قاجار و نقش نقاشی درباری در آن، تصویرسازی صنعت چاپ سنگی، همگامی با عکاسی  شمایل

بی، و بزرگان  مذه  یهاتیعلما و شخصهای شاهان و حاکمان دوره اسالمی ایران،  های عکاسی )شخصیتهرهچ)تک 

محلی(،   خاص  اشخاص  و  مذهبیمعاصر  نقوش  پشت  تصاویر  نقاشی  علمی(،  موضوع  با  تصاویر  نقاشی  و  شیشه، 

)کادر ستاره ایرانی، کادر    هنرهای سنتی نقوش هندسی در  نگاری، هنرهای تجسمی و تصویری کشورهای غربی،  خیالی

، نگارگری عصر صفوی و همگامی با خوشنویسی از هنرهای تجسمی و تصویری هستند  بیضی شکل و کادر کشکولی(

 اند. ها تأثیر گذاشتهکه بر دیوارنگاره

های  دیوارنگارهست؟  اسالمی چی -منظور بازشناسی هویت ایرانیالملک بههای تکیه معاونبخش دیوارنگارهمنشأ الهام

ساختن ابعاد گوناگون  اند منجر به جاودانهبناهای مذهبی عصر قاجار با هنرهای مختلفی که در ایجاد آن مؤثر بوده

ساختن  طورکلی نقش هنر در جاودانهشناسی گردیده است. درواقع، بههویت ایرانی اعم از ملی، فرهنگی، مذهبی و رجال

  ، یهندس   ،یاه یگ  ،یوانیح  ،یمختلف انسان  یهادر قالب  الملک ی تکیۀ معاونهانقشکند.  گو میهویت ایرانی را برای ما باز

قاجار است   عصرمختلف در  یهنرها یژگیو انگرینقوش نما نیا یتمام . اندشده میترس یریعناصر تصو گریو د  یمعمار

واسط    یاها رسانهیکاش  است.  ن یسرزم  ن یمردم ا  یفرهنگ  ی هایژگیو  یبرا  یمعرف خوب  ، یهنر  یها زشو عالوه بر ار

از لحاظ رنگ و موضوع    یتحول   ، قاجار  عصر سرزمین هستند. در    ن یاصیل و کهن ا  ی هایژگ یو  ۀ کنندبیان هنر و نقل  یبرا

و با الهام از    یقاجار   یهایثیر نقاشأتتحت  ی ها همگیکاش  ی شده بر رو  جاد یا  یهاو نقش  د آم  د یپد   ی کاریدر کاش 

در این تکیه، تمام هنرهای تجسمی و تصویری  هنرهای تجسمی و تصویری، هنرهای نمایشی، و ادبیات بوده است.  

شیشه و نگارگری عصر صفوی مشاهده نشده است. عمده تزیینات  برده، رؤیت شده است و فقط تأثیر نقاشی پشتنام
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نگاری  های مختلفی بروز بافت که تأثیر نقاشی خیالیاین هنر در حوزه  الملک که ملهم از هنر عامیانه است و تکیه معاون

پایگاه   و  دارای خاستگاه  بین مردم  این هنر در  نمایان است.  بیشتر  آن  و تصویری در  از مجموعه هنرهای تجسمی 

شدۀ  های گمطعهالملک، ق شود. بنابراین تکیۀ معاونها در مجموعه این تکیه مشاهده میمستحکمی بودند که بازتاب آن

 کند. های حال و آینده معرفی میزند و به نسلهم گره میها بههویت ایرانی را در اغلب تصاویر دیوارنگاره
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