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بررسی تأثیر نقاشی های قهوه خانه ای با موضوعات مذهبی بر روی 
باورهای عامه مردم1

چکیده
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مقدمه

انسان�ها�از�دیرباز�تاکنون�جهت�تسلّط�بر�نظام�کائنات�از�
ابزارها�و�شیوه�های�مختلفی�بهره��جسته�اند�که�از�آن�جمله�
می�توان�به�نّقاشی�های�به�جامانده�بر�روی�دیواره�ی�غارها،�
توسل�به�جادو،�موسیقی�و�…�اشاره�کرد��بشر�نخستین،�
روی� بر� کند،� شکارش� می�خواست� که� را� حیوانی� نقش�
دیواره�ی�غار�می�کشید�و�به�سوی�آن�تیر�پرتاب�می�کرد�تا�
از�این�طریق�بر�آن�حیوان�مسلط�شود�و�روح�آن�را�تسخیر�
کند��درواقع�این�گونه�کارها�حس�اطمینان�و�اعتمادبه�نفس�
و�مسلط�شدن�بر�شیء�یا�انسان�خاصی�را�در�او�تقویت�
می�نمود�و�به�او�جسارت�برخورد�با�مشکالت�را�می�داد�و�
این�به�دلیل�عدم�آگاهی�او�از�نظام�کائنات�و�جهان�هستی�
و�غیرقابل�باور� امروزی�غیرقابل�قبول� انسان� برای� بود�که�
است؛�اّما�باگذشت�زمان�و�با�پیشرفت�بشریت�نمی�توان�
منکر�تأثیر�هنر�بر�جنبه�های�مختلف�زندگی�انسان�شد��
زمان� هنرمند� باور� و� ذهنیت� از� متأثر� که� نّقاشی�ها� این�
برای� را� انسان�ها� بر�دیواره�ی�غارها� خویش�است،�زمانی�
مقابله�با�دشمنان�احتمالی�و�قهر�طبیعت�آماده�می�کرد�
و�او�را�مطمئن�و�جسور�می�ساخت�و�هزاران�سال�بعد�در�
زمان�قاجار�و�به�شکلی�دیگر،�نقش�های�ترسیم�شده�توسط�
نّقاشان�قهوه�خانه�و�نقل�آن�ها�از�زبان�نّقال�قهوه�خانه�حس�
اعتماد�به�نفس�و�میهن�پرستی�و�توجه�بیشتر�به�دستورات�

دینی�را�در�دل�ها�زنده�می�کرد�

پیشینه تحقیق
نقاشی� تأثیر� یعنی� پژوهش،� این� محورهای� با� رابطه� در�
و� تاریخی� تحوالت� و� مردم� عامه� روی� بر� قهوه�خانه�ای�
اجتماعی�ایران�در�این�دوره�تحقیقاتی�صورت�گرفته�است�

که�به�صورت�مختصر�به�بعضی�از�آن�ها�اشاره�می�شود�
در�این�زمینه�کتابی�که�صرفاً�راجع�این�موضوع�به�رشته�ی�
تحریر�درآمده�باشد�مشاهده�نشد؛�اما�کتاب�ها�و�مقاالت�
که� است� رسیده� چاپ� به� زمینه� این� در� زیادی� مرتبط�
ازجمله�می�توان�به�»مسئله�خوف�)بیمناکی(�در�هنرهای�
آئینی�ایران«�نوشته�هوشنگ�جاوید،�»نقل�و�نقالی�)سید�
مصطفی�سعیدی�و�روایت�هایش(«�نوشته�سیامک�موسوی،�
»تاریخ�اجتماعی�تهران�در�قرن�سیزدهم«�نوشته�ی�جعفر�
از�دید�مردم�شناسی«�نوشته�ی� شهری،�»شاهنامه�خوانی�
محمد�میرشکرایی�و�����اشاره�نمود�که�پژوهشگر�به�فراخور�

نیاز،�از�آن�ها�در�نوشتن�این�مقاله�بهره�جسته�است�

نقاشی قهوه خانه
نوعی� قهوه�خانه� که� گفت� می�توان� قهوه�خانه� تعریف� در�
پاتوق�است�که�در�دوره�صفویه�مردم�برای�نوشیدن�قهوه�
به�آنجا�رفت�وآمد�داشتند��تقی�آزاد�برمکی�در�کتاب�خود�

تحت�عنوان�»پاتوق�و�مدرنیته�ی�ایرانی«�در�تعریف�پاتوق�
می�نویسد:�»پاتوق�یا�محفل،�به�لحاظ�جامعه�شناختی�به�
محل�اجتماع�عده�ای�از�افراد،�منتقدان،�ادیبان�و�روشنفکران�
اطالق�می�شود�که�بدون�وجود�آئین�نامه،�قواعد�و�قوانین�
در�حاشیه�ی�حیات�رسمی�جامعه�به�تشکیل�اجتماعاتی�

اقدام�می�کنند�«�)آزاد�برمکی،�22�:1384(�
و� بر�اساس�سّنت�های�هنر�مردمی� نقاشی� از� این�سبک�
دینی�و�با�اثرپذیری�از�طبیعت�نگاری�مرسوم�آن�زمان�به�
دست�هنرمندانی�مکتب�ندیده�،�در�اواخر�دوره�ی�قاجار�و�
انقالب�مشروطیت�در�حدود�سال��1285 در�بحبوحه�ی�
هجری�شمسی�شروع�به�بالیدن�کرد�و�در�دوره�ی�پهلوی�
با�اقبال�عمومی�مواجه�شد�و�به�اوج�شکوفایی�رسید��در�
تا� آغاز� از� را� روایت� یک� نّقاشی�ها� قدیم،� قهوه�خانه�های�
و� قومی� افسانه�های� نقل� عموماً� که� دنبال�می�کرد� پایان�
شرح�پهلوانی�های�قهرمانان�ملّی�بود��شاهنامه،�موضوعات�
مذهبی�)به�ویژه�سنت�عاشورا�و�واقعه�ی�کربال(�و�غزل�های�

حافظ،�مایه�های�تصاویر�بودند�)پاکباز،�201�:1383(�
مردم� دیدگاه�های� بر� تأکید� با� قهوه�خانه�ای� هنرمندان�
هنرهای� از� جدیدی� بیان� به� قومی،� سنت�های� و� عامی�
و� مزبور،�حفظ� یافتند��مهم�ترین�ویژگی� تصویری�دست�
پرداختن� بیان،� اشاعه�ی�هنر�مردمی�و�مذهبی،�سادگی�
به�رنگ�های�محدود�و�تصاویر�خیالی،�پایبندی�به�نقوش�
)اعظم�زاده،� است� رنگ�روغن� فن� از� بهره�گیری� و� سنتی�

�)130�:1392

نّقاشی قهوه خانه ای و شرایط شکل گیری آن
با�توجه�به�اینکه�این�سبک�از�نقاشی�برخاسته�از�میان�
توده�ی�مردم�است�و�هنری�درباری�محسوب�نمی�شود؛�در�
اینجا�الزم�است�به�بررسی�عوامل�تأثیرگذار�در�شکل�گیری�
آن�که�همان�شرایط�اجتماعی�و�سیاسی�زمان�ایجاد�آن�
نقاشان� هدف� و� انگیزه�� به� بتوان� تا� شود� پرداخته� است�
این�سبک�در�ایجاد�این�نوع�از�نقاشی�دست�یابیم��ناصر�
فکوهی�در�کتاب�خود�تحت�عنوان�»انسان�شناسی�هنر«�
سه�کارکرد�اساسی�هنر�در�حوزه�ی�اجتماعی�را�کارکرد�
اقتضای� به� اقتصادی،�فرهنگی�و�سیاسی�می�داند�که�ما�
بسنده� آخر� کارکرد� دو� توضیح� به� مقاله� این� عنوان�
می�کنیم��وی�درباره�ی�کارکرد�اجتماعی�می�گوید:�»هنر�
فرهنگی� و� اجتماعی� هویت�های� ایجاد� در� اساسی� عامل�
را� آن�ها� یا� تقویت� را� ملّی� هویت�های� می�تواند� و� است�
را� خرده�فرهنگ�ها� می�تواند� که� همچنان� کند،� تضعیف�
قالب� در� می�تواند� هنر� نماید�� تضعیف� یا� تقویت� تکثیر،�
ابزاری�کاماًل�ایدئولوژیک�در�خدمت�قدرت�حاکم�دربیاید�
یا�برعکس�نقش�انقالبی�و�مبارزه�جویانه�علیه�این�قدرت�
سیاسی� کارکرد� درباره�ی� همچنین� وی� بگیرد�� خود� به�
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در� عاملی� به�مثابه� هنر� قابلیت�های� اینجا� در� می�گوید�
تحریک�و�بسیج�احساس�ها،�هدایت�آن�ها،�ایجاد�اشکال�
از� استفاده� امکان� همچنین� و� واقعی� شناخت� گوناگون،�
اجتماعی� اجتماعی،�هم�بستگی� انسجام� ایجاد� برای� هنر�
و�هویت�بخشی�در�جهت�پدید�آوردن�جامعه�ای�هم�بسته�

مطرح�اند�«�)فکوهی،102-101�:1390(�
معنای�واقعی�این�تعاریف�را�می�توان�به�وضوح�در�دوره�ی�
قاجار�مشاهده�کرد،�آنجائی�که�حّکام�قاجار�هنر�نّقاشی�
کار� به� خود� قدرت� و� شوکت� دادن� نشان� خدمت� در� را�
گرفته�و�آن�را�به�هنری�درباری�تبدیل�کرده�بودند�و�در�
مقابل،�هنرمندان�ساده�دلی�نیز�وجود�داشتند�که�از�میان�
رهانیدند� قصرها� حصار� از� را� نّقاشی� و� برخاستند� مردم�
بیداری�مردم� از�آن�در�جهت� و� آوردند� بین�مردم� و�در�
و�بیرون�کشیدن�آن�ها�از�زیر�بار�ظلم�و�استبداد�به�کار�
گرفتند��در�اینجا�بود�که�نّقاشی�های�قهوه�خانه�ای�در�میان�
مردم�و�جامعه�نفوذ�کرد�و�هویت�های�اجتماعی�و�فرهنگی�
آنان�را�تحت�الشعاع�خود�قرارداد�و�هویت�ملّی�را�در�آن�ها�
مهمی� نقش� مشروطه� نهضت� شک� بدون� نمود�� تقویت�
استبداد�حاکمان� برابر� در� عمومی� اذهان� بیدارسازی� در�
قاجار�داشت�و�تأثیر�زیادی�بر�روی�نّقاشی�این�دوره�نهاد�
و�نّقاشان�قهوه�خانه�ای�را�بر�آن�داشت�تا�هنر�خویش�را�در�
خدمت�مردمی�به�کارگیرند�که�در�طول�تاریخ�بارها�و�بارها�

مورد�تعّرض�عوامل�خارجی�و�داخلی�قرارگرفته�بودند�
�فعالیت�این�نّقاشان�با�این�تفکر�آغاز�شد�که�آن�ها�می�توانند�
از�اعتبار�فرهنگی،�ادبی�و�مذهبی�گذشته�بهره�مند�گردند��
اشعار�شاعران� تصویرسازی� یعنی� مهم� دو�موضوع� آن�ها�
به�ویژه�فردوسی�و�نّقاشی�حماسه�ی�عاشورایی�را�گزینش�
نموده�اند�و�البته�این�دو،�موجب�نفوذ�در�فرهنگ�مردمی�
گشت��درباره�ی�حکایات�و�نقاشی�های�شاهنامه،�مرحوم�
را� شاهنامه� حکایات� »ما� می�گفت:� آقاسی� قوللر� حسین�
دست�چین�کردیم�و�آنچه�نّقاالن�گفتند�و�هر�چه�مردم�
خواستند�به�نقش�کشیدیم،�مردم�از�ما�تجّسم�زور�و�بازوی�
پهلوانان�شاهنامه�را�طلب�کردند�و�شکست�دشمنان�را،�ما�
هم�اطاعت�کردیم،�به�رستم�عالقه�داشتند؛�چون�پهلوان�
بود��حّتی� متقیان� و�دست�بسته�ی�موالی� دیار�خودشان�
گاه�از�من�خواستند�که�دشنه�ی�رستم�را�بر�پهلوی�سهراب�
)اعظم�زاده،� بودند�«� بیزار� از�مرگ�سهراب� زیرا� فرونکنم؛�
کم� ساده�دلی،� دلیل� به� همه� این�ها� ��)61 و� �60: �1386
آگاهی�و�بی�سوادی�مردم�در�این�دورهاست��نقاالن�به�زبان�
مردم�عادی�روایات�خود�را�نقل�می�کردند�و�درواقع�آنان�
هنرمندانی�مردمی�بودند،�مردم�نیز�هر�آنچه�را�که�نقال�
می�گفت�باور�می�داشتند�و�با�داستان�ها�و�شخصیت�های�
داستانی�همزادپنداری�می�کردند��همه�ی�این�عوامل�باعث�

شد�که�این�هنر�در�میان�مردم�رواج�گسترده�ای�یابد�

نقالی� بر� »مقدمه�ای� عنوان� با� خود� مقاله�ی� در� آیدنلو�
می�گوید:� نقالی� و� نقاشی� رواج� علل� درباره�ی� ایران«� در�
»نقاشی�قهوه�خانه�ای،�نقالی�و�شاهنامه�خوانی�در�برهه�ی�
ایرانیان� ادبی� و� اجتماعی� فرهنگی،� تاریخ� از� بلندمدتی�
رواج�بسیار�گسترده�ای�داشته�است؛�زیرا�در�ذهن�و�ضمیر�
ایرانیان�سنت�شفاهی�غلبه�ی�بیشتری�دارد�و�آن�ها�غالباً�
خواستار�گفتن�و�شنیدن�هستند�تا�خواندن�و�نوشتن�و�
چون�سرگرمی�های�پیشینیان�محدود�بوده�است،�شنیدن�
داستان�ها�یکی�از�دل�انگیزترین�آن�ها�به�شمار�می�رفت؛�
افسانه� باروحیه�ی� که� پهلوانی� شگفت� روایات� مخصوصاً�
پسند�آن�ها�هماهنگ�بود��این�جاذبه�به�اندازه�ای�بود�که�
به�استناد�نقل�قول�محجوب�از�نقالی�به�نام�مرشد�کتیرایی،�
حتی�مدت�ها�پس�از�آمدن�تلویزیون�به�ایران،�هنگامی�که�
می�گفتند� همگان� برمی�خاست،� مرشد� نقل� صدای�
در� باسوادان� را�خاموش�کنید��همچنین،�شمار� تلویزیون�
نمی�توانستند� آن�ها� و� بود� اندک� بسیار� مردم� بین�عموم�
کتاب�ها�و�طومارهای�مربوط�را�به�تنهایی�بخوانند؛�بنابراین،�
هنرنمایی�نقاالن�و�شاهنامه�خوانان�لذت�شنیدن�داستان�ها�
می�کرده� ده�چندان� پرشور� عمومی� محافل� در� آن�هم� را�

است�«�)آیدنلو،�37�-36�:1388(�

نّقاشی قهوه خانه ای و شرایط سیاسی زمان
با� گفت،� باید� قاجار� دوره�ی� سیاسی� شرایط� مورد� در�
حق� در� محمدخان� آقا� که� فراوانی� جنایات� به� توجه�
و� دین� از� قاجار� حاکمان� بود،� داده� انجام� ایران� مردم�
استفاده� قدرت�خویش� تثبیت� در� مردم� دینی� اعتقادات�
از�رسیدن� از�دغدغه�های�فتحعلی��شاه�بعد� کردند��یکی�
مردم� بین� در� به�عنوان�شاه� آیا� بود�که� این� پادشاهی� به�
مشکل� قاجار� دربار� چون� و� یافت؟� خواهد� مشروعیت�
مشروعیت�حاکمیت�داشت،�فتحعلی��شاه�برای�سرپوش�
گذاشتن�بر�ضعف�ها�و�شکست�های�نظامی�خود�به�مدد�
خود� شکوه� درباری،� درعین�حال� و� ایرانی� ادبیات� و� هنر�
را�به�رخ�می�کشید�)چیت�سازان؛�رحیمی،��73�:1391و�
او� است،� برعکس� نکته� این� ناصرالدین�شاه،� 74(�»درباره�
با� سویی� هم� نه�تنها� خود،� شرعی� وجهه�ی� توجیه� برای�
را�در�پیش�گرفت؛� ادبیات�مردمی� و� وجوه�مذهبی�هنر�
بلکه�خود�به�بزرگ�ترین�حامی�و�بدعت�گذار�عامیانه�هنر�
بدل�شد�«�)محمدزاده،�60�:1386(��از�وجوه�این�عامیانه�
سازی�می�توان�به�حمایت�از�نمایش�تعزیه،�چهره�نگاری�از�

معصومین�و�����اشاره�کرد�
�همان�طور�که�اشاره�رفت،�پادشاهان�این�دوره�از�هنر�نقاشی�
برای�رسیدن�به�اهداف�خود�که�همانا�سرپوش�نهادن�بر�
ضعف�قدرت�نظامی�شان�بود�بهره�می�جستند�و�در�بیرون�
و� با�ظلم� مقابله� برای� نقاشی� از� مردم� آنان،� قصرهای� از�
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ستم�درباریان�استفاده�می�نمودند�تا�از�این�طریق�جامعه�ای�
را�که�به�دلیل�بی�کفایتی�عده�ای�انسان�خوش�گذران�به�
چنگال�اجانب�افتاده�بود�از�ورطه�ی�نابودی�برهانند��آنان�
همچنین�برای�رسیدن�به�این�منظور�نهضت�مشروطه�را�

که�قصد�آن�اصالح�طلبی�بود�به�راه�انداختند�
قرن�ها� از� و�مشروطه�طلبی،�پس� آزادی�خواهی� »جنبش�
ستمگری�و�حقارت�و�سکون،�سراسر�کشور�را�فراگرفت��
بر�همین�اساس�آرمان�های�ملّی�در�قالب�شیوه�های�سّنتی�
شد�� ارائه� ملّی� از�حماسه�ی� نقش�هایی� به�صورت� نّقاشی�
ابتدای� از� شاهنامه� داستان�های� از� که� نقش�هایی� گرچه�
تصویر� مشروطه�خواهی� جنبش� آغاز� تا� قاجار� دوره�ی�
می�شد�به�نّقاشی�های�قهوه�خانه�ای�نزدیک�بود�ولی�روح�
از� که� نقش�هایی� اّما� نداشت؛� تجلّی� آن�ها� در� حماسه�
داستان�های�شاهنامه�در�گرماگرم�مشروطه�خواهی�پدید�
آمد،�برای�اولین�بار�در�تاریخ�هنر�نّقاشی�ایران،�نه�برای�
صفحات� و� تاالرها� و� کاخ�ها� زینت� و� اشرافیت� ارضای�
کتا�ب�ها�ساخته�شد�و�نه�برای�نقش�آزمایی�و�تفنن،�بلکه�
این�بار�پیامی�در�برداشت�که�از�مردم�گرفته�بود�و�با�تمام�
گرایید�«� مردم� به� می�پرورید،� خود� ذات� در� که� معنایی�

)کالنتری،�2�:1352(�
در�این�زمان�جنگ�های�ایران�با�کشورهایی�مانند�روسیه�
نیز�مطرح�بود�و�در�اینجا��که�پای�حفاظت�از�آب�وخاک�
در�میان�بود،�پهلوانی�ها�و�رشادت�های�رستم�و�رزم�او�با�
زمانی� و� این�ها� مانند� و� فردوسی� افراسیاب،�حماسه�های�
و� از�مذهب�ضروری�می�نمود،�حماسه�ی�کربال� دفاع� که�
تأثیر� یارانشان،� و� امام� رشادت�های� ایثار،� جان�فشانی�ها،�
خود�را�بر�نّقاشان�و�سفارش�دهندگان�آثار�باقی�می�گذاشت�

)چلیپا�و�دیگران،�75�:1390(�

نّقاشی مذهبی در دوره ی قاجار
باید� اصوالً� حاکم،� سیاسی� و� اجتماعی� وضعیت� ازلحاظ�
جامعه�ی��ایران�عصر�قاجار�را�یک�جامعه�ی�مذهبی�خواند�
به�عنوان� تشّیع� که� زیرا�پس�ازاین� )شمیم،368�:1375(؛�
و� اعیان� و� دربار� شد،� اعالم� ایرانی� دولت� رسمی� مذهب�
هنرهای� و� عامیانه�ی�سوگواری�شیعیان� آداب� از� اشراف�
سوگواری� مراسم� پرداختند�� حمایت� به� بدان� وابسته�
در� تشّیع� مذهب� گسترش� برای� مؤثری� وسیله�ی� کربال�
ایران�شد�و�ویژگی�و�جذابیت�عمومی�پیدا�کرد��فقط�در�
دوره�ی�نادرشاه�بنا�به�دالیل�تعصب�آمیز�و�دوره�ی�پهلوی�
به�دلیل�نوگرایی،�چندان�حمایتی�از�این�مراسم�به�عمل�
نیامد��نّقاشی�شخصیت�های�مذهبی�برای�توده�ی�مردم،�
توسعه�ای�اساسی�در�هنر�اسالمی�بود��برای�درک�مفهوم،�
هدف،�شمایل�نگاری�و�فنون�این�نّقاشی�باید�به�مسئله�ی�
شهدای�شیعه�و�مناسک�وابسته�بدان�توجه�کرد�)افهمی؛�

شریفی�مهرجردی،�30-29�:1389(�
می�شود�� قلمداد� مذهبی� نّقاشی� اوج� قاجار� »دوره�ی�
تالش�شاهان�قاجار�برای�اتحاد�شیعیان�و�ادعای�رهبری�
شیعه�با�حمایت�از�مراسم�و�فعالیت�های�مذهبی�همچون�
بود�� همراه� سقاخانه�ها� و� تکیه�ها� بقعه�ها،� امام�زاده�ها،�
حمایت�مردم�نیز�عامل�دیگری�برای�رشد�نّقاشی�مذهبی�

بود�«�)پاکباز،�148�:1379(�
نّقاشی�های� دوره،� این� در� مذهبی� نّقاشی� بارز�� نمونه�ی�
بر�پرده�های� با�روش�رنگ�روغن�و� قهوه�خانه�ای�است�که�
بزرگ�کار�می�شد�که�دلیل�آن�هم�اغلب،�حمل�ونقل�سریع�
به�شیوه�ای� بود�که� یا�مرشدی� نّقال� و�راحت�آن�توسط�
می�پرداخت� شده� تصویرسازی� موضوع� بیان� به� نمایشی�

)فدوی،�144�:1386(�

تأثیر نقالی و نقاشی بر عامه مردم
با�گسترش�قهوه�خانه�ها�که�در�ابتدا�جایی�برای�نوشیدن�
چای�و�قهوه�و�صحبت�کردن�راجع�به�مسائل�روز�جامعه�
به�شمار�می�آمد؛�این�امکان�بیش�تر�از�پیش�برای�مردم�
تا�در�کنار�نشستن�در�قهوه�خانه�و�زدودن� فراهم�گشت�
گرد�خستگی�از�تن،�با�شنیدن�حکایت�های�ملّی،�اساطیری�
و�مذهبی�که�نّقال�آن�ها�را�با�آوازی�دل�نشین�پرده�خوانی�
حس� و� ببخشند� دوباره� صفایی� را� خود� روح� می�کرد،�
برابر� در� ایستادگی� و� دالوری� شجاعت،� میهن�دوستی،�
ظلم�و�ستم�را�در�خود�تقویت�کنند��ازآنجایی�که�نقاشی�
قهوه�خانه�تمرکز�بر�موضوعات�و�روایات�موردعالقه�مردم�
داشته�و�توانسته�آن�چیزی�را�به�تصویر�بکشد�که�به�نوعی�
پاسخ�گوی�خواسته�ها�و�عالیق�مذهبی�و�ملی�عموم�مردم�
بوده�است،�الزم�به�نظر�می�رسد�تا�اشاره�ای�به��ابعاد�مختلف�
در� مردم� عواطف� بر� آن� تأثیر� درنهایت� و� نقاشی� و� نقل�

فرایند�زمانی�داشته�باشیم�
نّقالی�نیز�که�جزء�الینفک�نقاشی�قهوه�خانه�ای�است،�به�
سبب�خاستگاه�مردمی�آن�و�رابطه�اش�با�موضوعات�ملّی،�
به�رغم�هرگونه�نکوهش�و�تحریم�از�طرف�علما،�در�میان�
مردم�ادامه�یافت�و�در�عصر�قاجار�و�اوایل�دوره�ی�پهلوی�
تا�تقریباً�میانه�های�آن�به�اوج�ظهور�و�رونق�خود�رسید��
در�عصر�قاجار،�تأثیر�این�دو�هنر�در�ذهن�و�روان�طبقه�ی�
کسان� بعضی� با� مردمان� که� است� بوده� به�اندازه�ای� عامه�
و�داستان�های�طومارها�می�زیستند�و�پیوند�ژرف�عاطفی�
بین�آن�ها�شکل�گرفته�بود��در�این�میان�داستان�رستم�و�
سهراب�و�نقل�مجلس�سهراب�کشی�و�آداب�و�رفتارهای�
مختلف�این�مجلس�به�خوبی�نشان�دهنده�ی�جایگاه�نقل�و�
نقاالن�در�مقطعی�از�تاریخ�اجتماعی-�فرهنگی�ایران�است�

)محجوب،�130�:1382(�
�با�آن�که�همگان�می�دانستند�بنا�بر�نص�شاهنامه،�سهراب�
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عواطف� و� احساسات� ولی� می�شود؛� پدرکشته� دست� به�
گاهی� ازاین�روی� و� نمی�پذیرفته� را� سرنوشت� این� آن�ها�
می�کوشیده�اند�به�شیوه�های�مختلف�از�کشته�شدن�جوان�
پهلوان�جلوگیری�کنند��برای�نمونه�با�دادن�پیشکش�)پول،�
که� حال� می�خواستند� او� از� نقال� به� �)��� و� گوسفند� گاو،�
روایت�داستان�در�اختیار�اوست،�به�نوعی�سهراب�را�زنده�

نگه�دارد�)میرشکرایی،��38�:1385و�39(�
کوشش�نقاالن�برای�انتقال�ملموس�روایات�به�شنوندگان�و�
میزان�مهارت�و�عالقه�مندی�بعضی�از�آن�ها�چنان�بود�که�
گاهی�خود�صحنه�های�نقالی�را�به��عیناً�تجسم�می�کردند�
نمونه�ی� می�شدند�� یکی� داستان� باشخصیت�های� و�
از�نقاالن�مشهور� این�ویژگی،�ماجرای�یکی� شگفت�انگیز�
تهران�در�حدود�سال�های�)�1320ه��ش(�است�که�برای�
مراسم�سهراب�کشی�با�خنجر�و�شمشیر�و�ترگ�و�خفتان�
به�صحنه�می�آید�و�پسر��18ساله�اش�را�نیز�برای�اجرای�
نقش�سهراب�با�خود�می�آورد؛�اما�هنگام�نقالی�آن�چنان�از�
داستان�و�شور�و�احساسات�محیط�نقالی�متأثر�می�شود�
که�خود�را�در�لحظه�ی�کشته�شدن�سهراب�به�جای�رستم�
می�بیند�و�خنجر�را�در�پهلوی�فرزندش�فرومی�کند�و�او�را�

می�کشد�)موسوی،��24�:1382و�25(�
»مرشد«� که� برجسته� نقاالن� کاری� اصول� از� یکی� اما� و�
نیز�خوانده�می�شدند،�یادآوری�موضوعات�اخالقی�و�نکات�
اندرزی�در�میان�داستان�برای�شنوندگان�بوده�است�و�آن�ها�
سرگرمی�و�راهنمایی�معنوی�را�توأمان�در�نظر�داشتند��این�
کار�گاهی�چنان�با�تأکید�و�هنرمندی�صورت�می�گرفت�که�
درباره�ی�یکی�از�نقاالن�به�نام�»مرشد�حسن«�نوشته�اند�که�
پس�از�پایان�یک�دوره�ی�نقل�او،�شنونده�از�جهان،�مردم�
و�مادیات�بیزاری�می�جست�و�به�درویشی�و�کنج�نشینی�

می�گرایید�)شهری،��513�:1369و�514(�
�در�مورد�تاّثیر�نّقالی�و�نّقاشی�درجایی�دیگر�آمده�است�که�
شاه�اسماعیل�صفوی�پس�از�آسودن�از�عثمانیان،�تصمیم�
گرفت�ازبکان�را�گوشمالی�دهد��او�شور�و�شوق�عجیبی�از�
میهن�پرستی�و�جنگ�در�سر�مردم�انداخت�و�درحالی�که�
از�تبریز�با�گروهی�از�سربازان�به�راه�افتاده�بود،�چاووشان�و�
سرداران�پرهیبت�را�در�طول�راه�به�نمایشی�غریب�واداشت��
آوازهای� و� طبل� و� شیپور� با� بودند� بسیار� که� گروه� این�
امام�حسین�)ع(� سوزناک�و�خواندن�مرثیه�ها،�بی�گناهی�
به� را� و�مردم� را�مطرح�می�کردند� قربانیان�کربال� و�سایر�
خود�فرامی�خواندند�تا�ظالمان�ازبک�را�که�چونان�معاویه،�
یزید،�شمر�و�سنان�بدکار�و�شقی�می�پنداشتند،�گوشمالی�
و� نّقاشی� پرده�های� از� غریب،� شورآفرینی� این� در� دهند��
همه� از� آنگاه� می�شد�� استفاده� نیز� مصیبت� شمایل�های�
مردم�می�خواستند�تا�با�سپاه�صوفی�بزرگ�همراه�شوند�و�
کسانی�را�که�همانند�قاتالن�شهدای�کربال�بودند،�کیفر�و�

قصاص�دهند�)الهی،�16�:1383(�

بحث و تحلیل
بیانگر�حکایات� که� تابلو� تحلیل�چند� به� این�قسمت� در�
و�داستان�های�مورداستفاده�در�نّقاشی�های�قهوه�خانه�ای�با�
مضامین�حماسی،�مذهبی�و�یا�حماسی�-�مذهبی�و�تأثیری�

که�می�توانند�بر�روی�مردم�داشته�باشند،�می�پردازیم:
یکی�از�تأثیراتی�که�نّقاشی�های�قهوه�خانه�ای�و�داستان�های�
حالت� ایجاد� می�گذاشت،� بیننده� جان� و� روح� بر� نّقاالن�
خوف�ورجا�بود�که�هوشنگ�جاوید�در�مقاله�ی�خود�تحت�
عنوان�»مسئله�خوف�)بیمناکی(�در�هنرهای�آئینی�ایران«�
شنیدن� یا� دیدن� اثر� در� حاالت� این� می�پردازد�� آن� به�
وجود� به� انسان� در� پندآموز� تصویر� یک� یا� حکایت� یک�
می�آید��وی�دراین�باره�می�گوید:�»مبحث�خوف�در�همه�ی�
در� این�مبحث�همواره� دارد،� را� الهی�جایگاه�خود� ادیان�
ادیان،�وارد�فرهنگ�مردم�جهان� از�راه� کنار�مبحث�رجا�
گردیده�و�در�بسیاری�هنرها�به�نمود�جدی�رسیده�است،�
باورهای� و� شده� جامعه� ذهن� وارد� گذشته�خوف� این� از�
باورها�خود� که�همین� آمده� پدید� آن� درباره�ی� مختلفی�
است،�چونان� بوده� آداب�ورسوم�مردم� از� پاره�ای� زائیده�ی�
قربانی�کردن�و�یا�نذر�دادن�که�حاصل�اندیشه�به�رجا�در�
اثر�خوف�است��بیمناک�شدن�انسان�از�شدایدی�که�برای�
او�پدید�می�آید،�دستاویزی�است�که�او�را�در�راه�به�خود�
آمدن�و�به�خدا�رسیدن�می�تواند�یاری�نماید،�پس�بیمناک�
انسان� سرکشی�های� سرکوب� برای� است� راهی� شدن،�
درباره�ی�هر�چه�که�او�را�فریب�می�دهد،�بیمناکی�نتیجه�ی�
ایمان�به�غیب�است�و�یقین�به�عقوبت�اعمال�در�دنیای�
پس�از�مرگ�«�)جاوید،�58�:1388(�و�در�ادامه�به�داستان�
عاق�والدین�که�جزو�آن�دسته�از�داستان�هایی�است�که�
می�شود�� اشاره� می�کردند،� بیان� مردم� برای� پرده�خوانان�
در�این�داستان�سلمان�فارسی�که�از�یاران�نزدیک�پیامبر�
گرامی�اسالم�است؛�روزی�درگذر�به�گورستان�چشمش�به�
گوری�می�افتد�که�از�آن�آتش�زبانه�می�کشد،�به�نزدیک�
قبر�می�رود�و�صدای�فرد�مرده�را�از�درون�گور�می�شنود�و�
چون�از�احوال�مرده�که�با�مادرش�به�وقت�زنده�بودن�تندی�
می�کرده�و�اینک�به�عذاب�الهی�گرفتار�آمده�باخبر�می�شود�
برای�نجات�روح�آن�جوان�از�عذاب،�دست�به�دامن�پیامبر�
را� مرده� مادر�آن�جوان� و� )ع(�می�شود� اهل�بیت� و� )ص(�
هم�بر�سر�گور�حاضر�می�کند��معصومین�)ع(�از�مادر�فرد�
او� گناه� از� و� ببخشد� را� فرزندش� که� می�خواهند� متوفی�
درگذرد�اّما�پیرزن�به�دلیل�آزار�و�اذیت�بیش�ازحدی�که�
امتناع� او� بخشش� و� عفو� از� داشته� روا� او� در�حق� فرزند�
می�ورزد�تا�اینکه�نوبت�به�شفاعت�امام�حسین�)ع(�می�رسد�
فرزند� )ع(� حسین� امام� ضمانت� به� درنهایت� پیرزن� و�



74

13
95

ن 
ستا

 زم
ز و

پایی
 / 

16
ره 

شما
ر/ 

 هن
لوه

ج

خطاکار�را�عفو�و�مورد�بخشش�قرار�می�دهد�)همان:�60(�
و� والدین� به� فرزندان� بدرفتاری� عاقبت� به� داستان� این�
همچنین�عقوبت�آن�اشاره�می�کند�که�مسلماً�نتیجه�ی�آن�
ایجاد�خوف�و�فکر�کردن�به�عاقبت�کار،�در�شنونده�است��
از�دیگر�داستان�هایی�که�در�نّقاشی�های�قهوه�خانه�زیاد�به�
آن�ها�پرداخته�شده�است،�روز�محشر�و�قیام�مختار�است�که�
هر�دو�به�نتیجه�ی�اعمال�زشت�انسان�در�این�دنیا�و�جهان�

آخرت�اشاره�دارند�
پرده�ی�روز�محشر�اثر�محمد�مدبر�است�)تصویر�1(�که�در�آن�
احوال�بهشتیان�و�جهّنمیان�را�به�نمایش�گذاشته�و�نام�هر�
دسته�از�انسان�های�حاضر�درصحنه�را�در�کنارشان�نوشته�
است�که�از�آن�جمله�می�توان�به�رباخواران،�با�شکم�های�
بزرگ�و�سیری�ناپذیرشان�با�نامه�ی�اعمال�در�دست،�ملک�
صواب�و�عذاب،�گنه�کاران�با�زنجیرهایی�برگردنشان�و�در�
دوزخ� وارد� که� انسان�هایی� در�سمت�چپ� تصویر،� پائین�
بلعیدن� نام�»مار�غاشیه«�در�حال� شده�اند�و�اژدهایی�به�
آن�هاست،�اشاره�نمود�که�همه�ی�این�ها�در�نیمه�ی�پایینی�
تابلو� باال�و�سمت�راست� پرده�نقش�شده�اند��در�قسمت�
حضرت�فاطمه�)س(�را�می�بینیم�که�سوار�بر�شتر�هستند�
و�فرشتگان�و�مالئکه�ایشان�را�همراهی�می�کنند��در�جلوی�
ایشان�دست�بریده�ی�حضرت�عباس�و�شهیدان�سربریده�ی�
صحرای�کربال�و�پائین�پای�ایشان�پیامبران�الهی�ایستاده�اند�

که�احتماالً�این�شخصیت�های�باالی�اثر�برای�شهادت�در�
محضر�عدل�الهی�و�همچنین�برای�شفاعت�از�اّمت�خود�
حضور�یافته�اند��نکته�ی�دیگری�که�الزم�است�به�آن�اشاره�
شود�آگاهی�هنرمند�از�تعالیم�قرآنی�است؛�زیرا�به�تصویر�
کشیدن�حضرت�فاطمه�)س(�و�معصومین�علیهم�السالم�
و� سفید� لباس�های� )با� تصویر� باالی� و� راست� سمت� در�
هاله�ای�از�نور�که�خود�نمادی�از�طهارت�و�تقدس�است(،�
می�تواند�اشاره�به�»اصحاب�یمین«�و�نشان�دادن�جهنم�در�
سمت�چپ�و�حرکت�جهنمیان�به�آن�سمت،�با�رنگ�تیره�
و�سیاه�اشاره�به�»اصحاب�شمال«�داشته�باشد�که�خود�
گواهی�بر�این�مدعاست��در�داستان�قیام�مختار�)تصویر�
2(�نیز�انتقام�ایشان�از�یاران�امام�حسین�)ع(�و�نوع�کشته�
شدن�و�انتقام�کشی�از�هرکدام�از�ظالمان�که�بسته�به�نوع�
جنایت�آن�ها�دارد،�نشان�داده�شده�است��به�هرحال�دیدن�
این�آثار�به�همراه�نقل�پر�آب�وتاب�نّقال�اثر�عمیقی�بر�روح�
و�جان�بیننده�می�گذارد�و�او�را�به�تعّمق�و�غور�کردن�در�
اعمال�خود�وامی�دارد�و�نتیجه�ی�کار�را�به�او�نشان�می�دهد��
مردم�با�دیدن�قیام�مختار�می�دانند�که�خداوند�در�این�دنیا�
هم�انسان�را�به�سزای�اعمال�نیک�و�بدش�می�رساند�و�با�
او� از�کارهای� پرده�ی�محشر�درمی�یابد�که�ذره�ای� دیدن�
بازتاب�آن�در�جامعه�کم� و� باقی�نمی�ماند� بی�حسابرسی�
و�رواج� رباخواری� اعمال�زشتی�مثل� و� بزه� و� شدن�گناه�

�تصویر�1-�روز�محشر،�اثر�محمد�مدبر،�مجموعه�موزه�رضا�عباسی،�مأخذ:�)سیف،�127�:1369(�
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کارهای�نیک�و�دستگیری�از�بندگان�خدا�است�
که� است� عبرت�آموزی� حکایات� از� یکی� نیز� حر� توبه�ی�
به� تابلوهایی�که�مربوط� اکثر� به�جرئت�می�توان�گفت�در�
از� یکی� توبه� است�� قابل�مشاهده� عاشورا�هستند� واقعه�ی�
اعمالی�است�که�در�دین�اسالم�زیاد�به�آن�سفارش�شده�
و�در�قرآن�کریم�آمده�است�که�خداوند�توبه�کنندگان�را�
که� تّواب�کسانی�هستند� انسان�های� دارد�� بسیار�دوست�
اگر�مرتکب�گناهی�شوند�به�خاطر�عذاب�وجدانی�که�از�
ارتکاب�به�گناه�دارند�از�خداوند�طلب�بخشش�می�نمایند؛�
زیرا�می�دانند�که�خداوند�توبه�پذیر�است�و�به�آن�ها�وعده�
داده�که�بعد�از�توبه،�سیئات�آن�ها�را�تبدیل�به�حسنات�
می�نماید�چنانچه�خداوند�در�قرآن�کریم�می�فرمایند:�»مگر�
کساني�که�توبه�کنند�و�ایمان�آورند�و�عمل�صالح�انجام�
دهند�که�خداوند�گناهان�آنان�را�به�حسنات�مبّدل�می�کند�
)فرقان:� است«� بوده� مهربان� آمرزنده� همواره� خداوند� و�
خالق� به�سوی� انسان� بازگشت� باعث� توبه� بنابراین� �،)70
نگه� زنده� انسان� را�در�دل� الهی� به�رحمت� امید� و� است�
این� یادآور� برای�مردم� بیان�حکایت�توبه�ی�حر� می�دارد��
گناه� که� نیز� را� توبه�ی�حر� که�خداوند�حتی� است� نکته�
بزرگی�انجام�داده�بود�و�از�سر�دشمنی�با�امام،�در�سپاه�
مقابل�حضرت�سیدالشهدا�ایستاده�بود�و�شمشیر�می�زد�را�
می�بخشد؛�پس�نباید�از�رحمت�خدا�ناامید�بود�و�به�خاطر�

این�ناامیدی�توبه�را�به�تعویق�انداخت��در�نمایش�تعزیه�
است� زرد� رنگ� به� حر� لباس� قهوه�خانه�ای� نقاشی�های� و�
مسیر� بین� در� که� است� افرادی� مخصوص� رنگ� این� که�
سعادت�و�شقاوت�حیران�و�سرگردان�مانده�اند�این�رنگ�
در�نقاشی�های�قهوه�خانه�نماد�توبه�است�که�در�این�تصویر�
نیز�این�رنگ�را�می�توان�مشاهده�کرد��در�)تصویر�3(�حر�
این� )که� سفید� پارچه�ای� توسط� بسته�شده� چشمانی� با�
رنگ�نماد�تسلیم�است(�و�سربه�زیر�افکنده�از�شرمساری،�
درحالی�که�چکمه�های�خویش�را�به�دور�گردنش�آویخته�
باکمال�ادب�و�احترام�درنهایت�پشیمانی،�در�مقابل�امام�
به�گناهان�خود�اعتراف�می�کند�و�از�ایشان�طلب�بخشش�
می�نماید�که�این�حالت�ایستادن�او�نشان�دهنده�ی�توبه�ی�
او�در� نیز�توبه�ی�وی�را�می�پذیرند�و� امام� واقعی�است�و�
واپسین�لحظات�زندگی��اش�با�عاقبت�به�خیری�چشم�از�دنیا�
فرومی�بندد�که�این�امر�نهایت�رأفت�و�بخشندگی�خداوند�
را�نشان�می��دهد�که�حتی�در�آخرین�لحظات�عمر�بندگان�

نیز�توبه�ی�آنان�را�می�پذیرد�
تابلوی�نماز�حضرت�زینب�اثر�حسن�اسماعیل�زاده�)تصویر�
4(�ازجمله�تابلو�هایی�است�که�به�اقامه�ی�فریضه�ی�نماز�که�
در�دین�اسالم�امری�واجب�است�و�به�عنوان�ستون�دین�از�
آن�یا�شده،�تأکید�می�ورزد��نماز�جزء�آن�دسته�از�عباداتی�
است�که�قبول�دیگر�عبادات�مستلزم�پذیرفته�شدن�آن�

�تصویر�2-�داراالنتقام�مختار،�اثر�محمد�مدبر،�مجموعه�موزه�رضا�عباسی،�مأخذ:�)سیف،�111�:1369(�

�تصویر�3-�بخشی�از�تابلوی�مصیبت�کربال،�اثر�محمد�مدبر،�1325،�موزه�رضا�عباسی،�مأخذ:�)سیف،�109�:1369(�
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از� نماز� آمده�است:�»به�درستی�که� قرآن�کریم� است��در�
:45(؛� )عنکبوت� بازمی�دارد�«� ناشایستی� و� قبیح� کار� هر�
یعنی�حقیقت�نماز،�شخص�نمازگزار�را�اصالح�می�کند�و�
از�آلوده�شدن�به�فحشاء�و�منکر�بازمی�دارد��اهمیت�نماز�تا�
بدان�جاست�که�امام�حسین�)ع(�و�یارانشان�در�روز�عاشورا�
در�زیر�بارش�تیرهای�دشمن�آن�را�رها�نمی�کنند�و�به�ادای�
آن�مشغول�می�شوند؛�زیرا�لذت�و�شیرینی�نماز�را�چشیده�اند�
و�حاضر�به�ترک�آن�نیستند��حضرت�علی�)ع(�نیز�در�هنگام�
نماز�آن�قدر�غرق�در�راز�و�نیاز�با�معبود�می�شدند�که�وقتی�
تیری�به�پای�مبارکشان�اصابت�کرده�بود،�اطرافیان�تنها�زمان�
مناسب�برای�درآوردن�تیر�را�زمان�به�نماز�ایستادن�ایشان�
دیدند�زیرا�می�دانستند�که�ایشان�در�این�موقع�متوجه�این�امر�
نمی�شوند�و�درد�را�احساس�نمی�کنند��حضرت�زینب�)س(�
نیز�در�شب�شام�غریبان�باوجود�تحمل�مصائب�زیادی�که�در�
روز�عاشورا�بر�ایشان�وارد�آمده�بود�نماز�شبشان�ترک�نشد��
در�این�تابلو�نورهایی�از�جانب�آسمان�توسط�نقاش�به�سمت�
سرهای�بریده�و�حضرت�زینب�تابانده�شده�است�که�اشاره�
به�»الهی«�و�»آسمانی«�بودن�این�شخصیت�ها�دارد�زیرا�نور�
به�کار�می�رود،� تقّدس� برای�نشان�دادن� در�هنر�اسالمی�
هاله�ی�نور�نقش�شده�در�اطراف�سر�پیامبران�و�امامان�که�از�
دوره�ی�تیموری�به�بعد�وارد�نقاشی�ها�و�نگارگری�های�دوره�ی�
اسالمی�شد،�مؤید�این�سخن�است��تقدس�امری�است�که�
جز�در�سایه�ی�تسلیم�در�برابر�پروردگار�و�اجرای�فرامین�او�
که�نماز�نیز�یکی�از�این�فرامین�است�به�دست�نمی�آید��نقل�
و�دیدن�تابلوهایی�با�این�موضوع�میزان�اهمیت�نماز�را�برای�

مردم�روشن�می�سازد��همچنین�این�تابلو�یادآور�قیام�حضرت�
سیدالشهدا�)ع(�است�و�این�نکته�را�به�مردم�یادآوری�می�کند�
که�انسان�ها�باید�همواره�در�برابر�ظلم�و�ستم�بایستند�و�از�

ارزش�های�خود�دفاع�کنند�

نتیجه 
نقاشی�های�قهوه�خانه�ای�که�ابتکار�نقاشان�ساده�دلی�از�بطن�
جامعه�است،�روایات�گر�حماسه�هایی�ملی�و�مذهبی�است�
که�زندگی�پهلوانان�تاریخ�ایران�و�همچنین�زندگی�امامان�
معصوم،�خصوصاً�وقایع�کربال�و�عاقبت�و�نتیجه�ی�اعمال�
کسانی�که�به�ائمه�ظلم�نموده�اند�)در�قالب�موضوع�قیام�
پرده�های� پهنه�ی� بر� نمادین� عناصر� به�صورت� را� مختار(�
نقش�های�ذهنی�که� این� نمایش�می�گذاشتند�� به� وسیع�
به� دارند،� ایران� اسالمی-شیعی� هویت� و� در�سنت� ریشه�
عجیب� همزادپنداری� باعث� که� نقاالن� گرم� کالم� همراه�
مردم�باشخصیت�های�داستانی�می�شد�سبب�درک�و�ارتباط�
عمیق�تر�و�بیشتر�عامه�مردم�با�روایت�های�مذکور�و�عشق�
آنان�به�امامان�معصوم�می�گردید�و�حس�میهن�دوستی�و�
تقویت�می�نمود�� آنان� در� را� اعتقادات� و� ارزش�ها� از� دفاع�
مثل� هنرها� سایر� همانند� نیز� قهوه�خانه�ای� نقاشی�های�
روان� و� روح� بر� آن�ها� تأثیر� که� ���� و� نمایش� موسیقی،�
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Abstract
Coffeehouse painting is a style of painting created by illiterate painters during Qajar dynasty 
and began to grow based on social and political conditions of its time. Its clearest manifestation 
can be observed in constitutional period. The culmination point of these works was during 
Qajar dynasty and most of the audiences were man of ordinary people. It is assumed that 
coffeehouse paintings containing religious themes, particularly the event of Karbala, have 
a profound impact on publics’ religious beliefs.  In present paper, after presenting a short 
description of coffeehouse painting, the effects of narrators and artists of the mentioned time 
were also examined. To do so, several works of prominent artists of this school have been 
analyzed, those who have created scenes with religious themes. The research question is that; 
what was the impact of such paintings on public beliefs?  This study aims to evaluate the 
effects of coffeehouse paintings and narrations on the publics’ beliefs and values. Results show 
that these paintings are subjective and rooted in Iran›s Shiite-Islamic tradition and identity 
which leads to more and deeper understanding and relation of public with these narratives and, 
moreover, following the tradition of the Ahl al-Bayt, family of prophet Mohammad(peace be 
upon him). They have strengthened the sense of patriotism and vindication of the values and 
belief them. This study was a cross-sectional study and the data is collected using a librarian 
method.

Key words: Coffeehouse Paintings, Qajar Dynasty, Religious Concepts, Narration and the 
Pattern.
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