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چكيده
نقاشي ايران با ادبيات فارسي و مضامين ملي و مذهبي پيوندي ناگسستني دارد و شاهد اين ادعا، وجود 
نسخ ارزشمند نگارگري است که در موزه هاي ايران و جهان به يادگار مانده و هرکدام از آن ها براساس 
يکي از متون ارزشمند زبان فارسي و موضوعات ملي و مذهبي به وجود آمده  است. نقاشي خيالي نگاري 
هم به عنوان يکي از شاخه هاي نقاشي ايراني پيوندي تنگاتنگ با ادبيات پارسي داشته و موضوعات آن 
اغلب بر محور وقايع زندگي پهلوانان ملي و مذهبي شــکل گرفته است. به دليل خاستگاه مردمي نقاشي 
خيالي نگاري و ارتباط بي واسطه هنرمندان آن با قشر عامه جامعه، اين نقاشان توجه ويژه اي نسبت به 
خواسته ها و عالقه مندي هاي مردم دارند. مقاله پيش رو با هدف مشخص نمودن علل گرايش نقاشان 
خيالي نگاري به ادبيات مکتوب و شفاهي حماسي و پهلوان محور و موضوعات مذهبي، به دنبال پاسخ 
اين پرسش است که آيا گرايش به مضامين ادبي، ملي و مذهبي در نقاشي خيالي نگاري همچون نگارگري 
ايراني بوده و يا داليل ديگري ســبب اين گرايش شده است.روش تحقيق اين مقاله به شيوه توصيفي و 
تحليلي بوده و نمونه هاي مورد استفاده، به صورت انتخابي از بين شاخص ترين آثار نقاشي قهوه خانه اي 

برگزيده شده است.

واژگان كليدي 
نقاشي قهوه خانه اي، خيالي نگاري، موضوعات ملي و مذهبي، حماسه، ادبيات عامه.
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تامالتي در باره موضوعات ملي 
و مذهبي در نقاشي قهوه خانه اي

مقدمه
ايرانيان ملتي هنرمند و دوست دار زيبايي هستند. هنر ايراني 
شاهنامه  همچون  شاخص  ادبي  آثار  صورت  به  زماني 
فردوسي، مثنوي مولوي و ديوان غزليات حافظ، و گاهي به 
صورت مسجد شيخ لطف اهللا به جهان عرضه شده است، 
هنر ايراني گاه  در نواي حزن انگيز  ني و گاهي نيز به 
صورت نقش و نگارهاي دلپذير قالي جلوه کرده است. يکي 
از مهم ترين تجلي گاه هاي اين هنر متعالي که جلوه هاي کم 
نظير روح ايراني و اسالمي در آن حلول کرده، نقاشي خيالي 

نگاري يا قهوه خانه اي بوده است.
در  که  است  ايراني  نقاشي  از  شيوه اي  قهوه خانه  نقاشي 
اواخر دوره قاجار و هم زمان با نهضت مشروطه به اوج 
خود نزديک شد. ريشه هاي اين نقاشي را محققين به دوره 
آل بويه نسبت داده اند، گويا زماني که حکام آل بويه دستور 
برپايي مراسم مذهبي براي سيد و ساالر شهيدان، حضرت 
امام حسين (ع) را صادر کردند، اولين پرده هاي نقاشي 
مذهبي به شيوه نقاشي خيالي نگاري به وجود آمد. پس 
از آن، در دوره صفوي و زمان سلطنت شاه اسماعيل اول 
بر ايران، به دليل ترويج روحيه سلحشوري در سربازاني 
که عازم نبرد با دشمنان ازبک و عثماني بودند، پرده هايي 
که  شد  مي  فرستاده  سپاهيان  همراه  عاشورا  واقعه  از 
نقاالني با نقالي اين پرده ها، روحيه نبرد زير پرچم تشيع 
را براي سربازان زنده مي کردند. اين نقاشي، زباني روايي 

با درون مايه هاي رزمي، مذهبي و بزمي دارد. نقاشي قهوه 
خانه، بازتابي اصيل و صادق از هنر هنرمنداني عاشق، و 
از تبار مردم ساده دل و آيينه صفت کوچه و بازار است. 
هنرمنداني که در ستايش راستي  و مردانگي ، نقشمي زدند.

نقاشي قهوه خانه در تاريخ نقاشي ايران پديده اي نوظهور 
بوده که تلفيقي از ارزش هاي مذهبي و ملي و ميهني ايرانيان 
است و بيش تر داراي نقش هايي از حماسه هاي جانبازي و 
ايثار پيشوايان ديني و امامان شيعه (ع)، و نيز پهلوانان ملي 
ايران مي باشد. درون مايه بسياري از اين نقاشي ها، حادثه 

عظيم عاشورا و داستان هاي شاهنامه است.
البته آثار اين هنرمندان را از نظر موضوع كلي مي توان 
به دو دسته نقاشي هاي مذهبي و غيرمذهبي تقسيم كرد.

و  پيشوايان  از چهره هاي  مذهبي مجموعه اي  نقاشي هاي 
معروف  نبردهاي  و  جنگ ها  از  دين،صحنه هايي  بزرگان 
پيامبر اسالم(ص) و حضرت علي(ع) و وقايع كربال را در 
از  بزرگ  مجموعه اي  غيرمذهبي  نقاشي هاي  مي گيرد.  بر 
داستان هاي رزمي و بزمي ايراني را شامل مي شود كه حاوي 
رخدادهاي افسانه اي و حماسي و تاريخي و چهره هايي از 
شاهان و قهرمانان شاهنامه و صحنه هايي از ميدان هاي 
نبرد و عرصه هاي عشق ورزي و دلدادگي قهرمانان و بزم 

گاه هاي پادشاهان است.
پيشكسوتان نامدار نقاشي قهوه خانه اي دو نقاش به نام هاي 
استادحسين قوللر آغاسي ١، فرزند استاد عليرضا، نقش انداز 

تصوير ١- گذشتن سياوش از آتش، شاهنامه فردوسي، حسن اسماعيل زاده، بدون تاريخ، ١٠٠,١٤٠، ماخذ: مجموعه شخصي

١ - قوللر آغاسي يکي از بنيان 
نقاشي  خيالي  شيوه  گذاران 
سنتي معروف به نقاشي قهوه 
کار  نخســـتين  او  است.  خانه 
نقاشي از داستان هاي شاهنامه 
سفارش  به  را  کربال  واقعه  و 
مشهدي صفر اسکندريان، قهوه 
چي قهوه خانه معروف به مشد 
صفر در ميدان سيد اسماعيل، 
اسماعيل  سيد  انبار  آب  باالي 
آغاز کرد. هفته ها، شبانه روز 
و  ماند  مي  خانه  قهوه  اين  در 
زبان  از  که  را  هايي  داستان 
شاهنامه خوان و نقال قهوه خانه 
مي شنيد، بر روي پرده و بوم 
مي آورد.قوللر آغاسي سرانجام 
دنيا رفت  از  ماه ۱۳۴۵  آذر  در 
و درمسگرآباد به خاک سپرده 

شد. منبع: (سيف، ١٣٦٩)
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روي كاشي و پارچه، و محمد مدبر١مي باشد.
حسين قوللر و محمد مدبر بعدها شاگرداني را پروراندند كه 
پس از خودشان از مهم ترين نقاشان قهوه خانه به حساب 

حسين  شاگردان  ماهرترين  از  بلوكي فر  عباس  مي آيند: 
نيز  (چليپا)٢  آقا اسماعيل زاده  قوللر آغاسي است. حسن 
از شاگردان استاد محمد مدبر است. از ديگر شاگردان اين 

١ - محمد مدبر در هفت سالگي 
يتيم شد. در خردسالي در تعزيه 
خواني هاي تکيه دولت به نقش 
يکي از طفالن مسلم در مي آمد. 
به  که  بود  ساله  دوازده  ده- 
رضا  علي  استاد  نزد  شاگردي 
کاشي  کارگاه  در  رفت.  قوللر 
سازي استاد علي رضا با پسر 
او، حسين، آشنا شد. هر دو در 
اين کارگاه به آموختن راز و رمز 
نقاشي و رنگ آميزي روي کاشي 
پرداختند ودر قهوه خانه هاي سر 
پل دربند، قهوه خانه مش صفر در 
ميدان سيد اسماعيل و قهوه خانه 
عباس تکيه، به سفارش صاحبان 
قهوه خانه  تابلو و پرده مي کشيد 

و از اين راه زندگي مي كرد. 
دومـــــين  مدبر  محمد  استاد 
بنيان گذار مکتب نقاشي به شيوه 
قهوه خانه اي بود. قلمي پرتوان و 
شکوهنده در هنر تصوير سازي 
در زمينه وقايع کربال و حماسه هاي 
مذهبي بر پرده درويشي و بوم 
صداي  با  اغلب  داشت.  نقاشي 
خوشي که داشت، نوحه مي خواند 
و انگار آن چه را کـــه مي خواند 
دارد نقاشي مي کند. به سبب همين 
شيفتگي و اخالص بود که او را 
نقاش عاشــــــــــــــــــورا 
مي خـــواندند. محمد مدبر خود 
چنين گفته است: «من عمري در 
كربال زندگي كرده ام، اگرچه هرگز 
پايم به خاك داغ كربال نرسيده اما 

من كرباليي هستم».
٢-مرحــــــــوم استـاد حسن 
اسماعيل زاده كه تخلص هنري 
نام  از  خويش «اسماعيل زاده» را 
پدر «اسماعيل» وام گرفته است، 
در سال ١٣٠١ در زنجان چشم به 
جهان گشود.  در كودكي همراه 
خانواده اش به تهران مهاجرت كرد 
و در سن هشت  سالگي، مادرش  
مرحوم استادمحمد مدبر را براي 
تعليم وي برگزيد. نقاشي هاي او 
خط، سبك و رنگ قلم استادش 
مدبر را به ياد مي آورد. برخي او 
را مدبر زنده مي خواندند، با  اين
تفاوت كه حسن آقاي اسمعيل زاده

ماليم تر و نرم تر از محمد مدبر   
كـــــــار مي كرد.  اســتاد حسن 
اسماعيل زاده تابلوهاي زيادي در 
زمينه حماسه هاي مذهبي و ملي و 
موضوع هاي رزمي و بزمي و آداب 
و سنن زندگي مردم كشيده است.

تصوير٢- حضرت يوسف (ع) و برادرانش، اثر حسين قوللر آغاسي، ١٣٢٥ ه.ش، ٨٩,١٣٩، ماخذ: موزه رضا عباسي

تصوير٣- داراالنتقام مختار، اثر محمد مدبر، بدون تاريخ، ١٢٦,١٨٧، ماخذ: موزه رضا عباسي
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قوللر (پسرخوانده  فتح اهللا  نام هايي همچون  به  بايد  مكتب 
حسين قوللر)، حسين همداني،محمد حميدي و محمد فراهاني 
اشاره كرد.شاگردان اين گروه نقاش، سبك و شيوه كار اين 
دو استاد را در نقاشي هاي مذهبي و غيرمذهبي روي پرده 

بوم ادامه داده و زنده نگه داشتند.
اين مقاله در پي آن است تا ابعاد نقاشي خيالي نگاري (قهوه 
خانه اي)را مورد بررسي قرار داده و ارتباط آن با مضامين 
ادبي و موضوعات ملي و مذهبي را مورد مطالعه قرار دهد.
يکي از مهم ترين ويژگي هاي نقاشي خيالي نگاري، محوري 
بودن ادبيات حماسي در عمده اين آثاراست که در قالـب 
رزم هاي پهلوانان ملي و مذهبي شکل گرفته است. البته ديگر 
مضامين ادبي و ادبيات عامي نيز مورد توجه آن ها بوده 
است، اما در واقع اصلي ترين بخش آثار اين گروه از نقاشان 
را حوادث حماسي شخصيت هاي اسطوره اي ملي و مذهبي 
تشکيل داده است،که اطالعات آن ها نيز نه به طور مستقيم 
از کتب ادبي،بلکه با واسطه از زبان پرده خوانان و نقاالن به 
گوش آن ها مي رسيده است.نقاشي ايران پيوند ديرينه اي 
با ادبيات، به ويژه ادبيات حماسي و عرفاني داشته است، 
در دوره هاي پيشين، محوريت بر ادبيات بود و به نوعي 
نگارگري در خدمت ادبيات به کار گرفته مي شد امادر دوره 
صفويه، زماني که نقاشي به استقالل خود رسيد، ادبيات 
از نگارگري جدا شد و به داليل مختلف توجهي جدي به 
ادبيات نشد،١در بازگشت دوباره شاخه اي از نقاشي ايران 

نقاشي  صفويان  دوره  در   -١
ناتوراليسم اروپا بنا به علل گوناگون 
وارد ايران شد و نظر نقاشان ايراني 
را به خود معطوف داشت، بـــــه 
گونه اي که  از اصول و قواعد اين 
نوع نقاشي الگوبرداري کردند و 
از اين زمان به بعد بود که عنوان 
اطالق  اسلوبي  به  فرنگي سازي 
شد که عناصر نقاشي اروپايي- 
نمايي، حجم  نمايي،  برجسته 
نقشمايه هاي  اروپايي- را به کــــار 
مي گرفت (آژند، ١٣٨٥، ١٨٥) در اين 
فضاي  بين المللي، تحولي تدريجي 
در سليقه دربار صفوي و ثروتمندان 
اصفهاني به وجـــــود آمد. اکنون، 
نقاشي هاي اروپايي و شبه اروپايي 
بيش از نگاره هاي سنتي مقبول 
مي افتاد. حتي ممکن بود که خود 
شاه نيز نقاشان دربار را به تقليد 
از نمونه هاي خارجي ترغيب کند. 
[...] بسياري از نقاشان اين دوره 
تزئين  در  را عمدتا  استعدادشان 
اشيايي چون قلمدان ها، قاب آينه، 
جلد کتاب، صندوقچه جواهر، سيني 
و جز اين ها به کار بردند. [...] پنج 
نسل از نقاشان ايراني - از محمد 
زمان تا مزين الدوله - با جديت تمام 
يک هدف را دنبال مي کردند، و آن 
درک اصول طبيعت نگاري اروپايي 

بود. (پاکباز، ١٣٨٠، ١٦٩-١٣٤)

تصوير ٤- رستم در بارگاه حضرت سليمان (ع)، اثر حسين قوللر آغاسي، بدون تاريخ،  ١١٧,١٨٦، ماخذ: موزه رضا عباسي

به ادبيات اين سئوال پيش مي آيد که حضور ادبيات در 
نقاشي خيالي نگاري چگونه است،آيا همانند دوره هاي اوليه 
نگارگري بوده و يا وضعيت ديگري داشته است. در اين 
نوشتار نقش وعلل گرايش به ادبيات در حوزه خيالي نگاري 

مورد بحث قرار مي گيرد.
الف-نقاشي قهوه خانه اي و زمينه هاي شکل گيري آن

 نقاشي قهوه خانه اي يکي از چهار جريان موازي در نقاشي 
جديد،  نگارگري  خانه،  قهوه  نقاشي  است:  ايران  معاصر 
١٨٦)اين   ،١٣٨٠ (پاکباز،  نوگرا.  نقاشي  آکادميک،  نقاشي 
جريان از دوره مشروطيت به صورت جدي آغاز شده و 
دوران اوج آن مربوط به زمام داري پهلوي اول است. گرچه 

پيشينه شکل گيري آن به دوره صفويه باز مي گردد.١
نقاشي قهوه خانه اي را مي توان هنري شکل گرفته توسط 
نقاشاني بي ريا و پاک دل توصيف کرد که فارغ از سبک ها و 
گرايش هاي هنري گوناگون، مهم ترين دغدغه آن ها بيرون 
کشيدن آرمان ها و اسطوره هاي مردمي از دل تاريخ و 
بازسازي آن ها در قالب تابلوهاي نقاشي بوده است. با 
ميان  به  توانست  تصوير سازي  هنر  خانه،  قهوه  نقاشي 
مردم عادي آمده و از انحصار طبقات اشرافي جامعه خارج 
شود. به عبارت ديگر با اين جريان بود که هنر نقاشي پس 
از سده ها از درون کاخ ها و دربارها و از درون کتاب هاي 
نفيس و پر تجمل بيرون آمده و در دسترس مردم عادي 

قرار گرفت.
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شــماره۱۸     تابســتان۹۰
۷۳

فصلنامه علمي- پژوهشي

و  بود  برخاسته  اصناف  ميان  از  اي  خانه  قهوه  نقاش 
اغلب حرفه ديگري همچون کاشي کاري، گچ بري، نقاشي 
ساختمان و غيره داشت. او بنا به ايمان و عالقه خود و 
از طريق تجربي، فن پرده نگاري رنگ روغني را آموخته بود 
و اسلوب ها و وسايل بياني متداول را بر حسب سليقه و 
روش خاص خود به کار مي گرفت. «هدفش صراحت و 
سادگي بيان، و اثر گذاري هرچه بيش تر بر مخاطب بود. 
نام اشخاص را در کنار  پرده اش  از همين رو، غالبا در 
تصوير شان مي نوشت؛ شخصيت اصلي را بزرگ تر از 
اشخاص فرعي نشـان مي داد و يا از قرار دادهاي تصويري 
معيني براي تاکيد بر جنبه هاي مثبت يا منفي شخصيت ها 
استفاده مي کرد. پاي بندي به روايت گري، هيچ گاه نقاش 
را از خيال پردازي و تمثيل سازي باز نمي داشت. اگر چه 
کمابيش شگردهاي برجسته نمايي و ژرف نمايي را به کار 
مي برد، صحنه ها را با شيوه و اسلوبي آزاد و بدون رجوع 
مستقيم به مدل به تصوير مي کشيد. خود نقاشان، عنوان 
خيالي سازي را براي آثارشان برگزيده بودند تا از نقاشاني 
که به واقعيت عيني مي پرداختند، متمايز باشند». (پاکباز، 

(١٣٧٨، ٥٨٨
ب- موضوعات نقاشي قهوه خانه اي

اگرچه آثار هنرمندان فعال در حوزه نقاشي قهوه خانه اي را 
از جنبه موضوع كلي مي توان به دو دسته نقاشي هاي مذهبي 
(مجموعه اي از چهره هاي پيشوايان، بزرگان دين و مذهب 
و صحنه هايي از جنگ ها و نبردهاي معروف پيامبر اکرم 
(ص) و حضرت علي (ع) و رويدادهاي کربال) و نقاشي هاي 
غيرمذهبي شامل مجموعه اي بزرگ از داستان هاي رزمي و 
بزمي ايراني که به رويدادها و اتفاقات افسانه اي، حماسي، 
و  شاهنامه  قهرمانان  و  ازشاهان  چهره هايي  و  تاريخي، 
صحنه هايي از ميدان هاي نبرد و عرصه هاي عشق  ورزي 
و دلدادگي قهرمانان و بزم گاه هاي شاهان تقسيم كرد اما 
برخي اين نوع نقاشي را از نظر محتوي به سه گروه کلي 
تقسيم مي کنند: «ملي» بر گرفته از ادبيات و حماسه هاي 
ملي ايران «بومي و سنتي» بر گرفته ازآداب و رسوم رايج 
در بين عوام و اقوام ايراني و«مذهبي» که بازتاب روايت ها، 

احاديث، داستان ها و حماسه هاي اسالمي است. در نگاه 
دقيق تر، موضوعات مورد استفاده در نقاشي قهوه خانه اي 
که به صورت مکتوب و شفاهي به اين نوع نقاشي خيالي 
نگاري انتقال پيدا کرده را مي توان به شکل زير تقسيم کرد:

١- موضوعات حماسي (ملي و مذهبي): که موضوع اصلي 
اين مقاله درباره آن ها مي باشد و در بخش ملي با شاهنامه 
فردوسي، و در بخش مذهبي بيش تر با واقعه عاشورا و 

حوادث مرتبط با آن معرفي مي شود. (تصوير ١)
٢- موضوعات تغزلي: منابعي مانند شاهنامه فردوسي در 
بخش هايي مثل داستان بيژن و منيژه و داستان رستم و 
تهمينه و همين طور در خمسه نظامي با ماجراهاي ليلي و 
مجنون و يا بهرام گور و آزاده به نمونه هايي قديمي از 

آن ها بر مي خوريم.
٣- موضوعات اخالقي: گستردگي اين موضوع به حدي 
هـــــــم  را  ديگر  هاي  گروه  آثار  از  بسياري  که  است 
دربرمي گيرد. به اين صورت که هرکدام از آثار نقاشــــي 
قهوه خانه اي که عالوه بر موضوع اصلي، بار اخالقي نيز 
داشته باشد در اين گروه قابل طبقه بندي است. در اين بين 
آثاري مانند نقاشي با موضوع يوسف و زليخا که هم در 
قرآن مجيد و هم در آثار ادبي (که به صورت مکتوب و 
شفاهي به آن اشاره شده) يکي از اصيل ترين موضوعات 
اخالقي در نقاشــــــــي قهوه خانه اي است.(تصوير ٢)

٤- داستان هاي عاميانه: داستان هايي هستند که در بين 
مردم مرسوم بوده و سينه به سينه به نسل امروز انتقال 
پيدا کرده اند. در نمونه هايي از اين آثار، شاهد بوده ايم 
که افسانه هاي قديمي منطقه کندلوس توسط مرحوم استاد 
اسماعيل زاده به تصوير در آمده و هم اکنون در موزه  ها 

از آن ها نگه داري مي شود.(تصوير ٣)
٥- اشعار عاميانه:«بخشي از ادبيات عاميانه شامل اشعار 
عاميانه است، که در ميان آن ها مرثيه، نوحه، مولودي و 
مدايح مذهبي از انواع اشعار عاميانه مذهبي به شمار مي آيند که 
نام برخي از سرايندگان آن ها در ادبيات رسمي ما مشخص 
هستند». (فاضلي، ١٣٨٥، ٨٢ - ٨٥) اشعار عاميانه و اصوال 
ادبيات عاميانه به سبب ويژگي هاي تاثيرگذار در سنت هاي 
رفتاري و گفتاري جامعه جايگاه مهمي را در تاثير نهادن 
بر شکل گيري نقاشي قهوه خانه اي دارند، زيرا نقاش قهوه 
خانه اي بيش از آن که با بهره گيري از متون به تصوير 
روايت هاي مذهبي و حماسي بپردازد، از اقوال، نقاالن و 
مداحان و آداب و آئين هاي مردم زمانه خويش الهام گرفته 
است. ويژگي هاي اجتماعي ادبيات عاميانه به دليل اين که 
اعتبار و ارزش خود را از پيوند با واقعيت هاي جامعه باز 

مي يابند داراي تاثير و اهميت اساسي هستند. 
٦- عقايد عاميانه: در بعضي از تابلوهاي بارگاه حضرت 
سليمان (ع) شاهد اين گونه آثار هستيم؛ در برخي از اين 
آثار شخصيتي مانند رستم بر روي تختي مجلل در بارگاه 
اثر مي تواند  اين  حضرت سليمان (ع) ترسيم شده است، 

اثر حسن اسماعيل زاده، بدون  تصوير ٥- مراسم شب چله، 
تاريخ، ١٢٠,٨٠، ماخذ: مجموعه شخصي

١- در اين زمينه گزارش هاي 
تاريخي وجود دارد، مانند اينکه در 
دوره صفوي از پرده هاي نقاشي 
جنگاوران  روحيه  تهييج  براي 
شيعـــــه در مسيرهاي حرکت 
است  شده  مي  استفاده  سپاه 
 (٢٢٤  ،١٣٨٤  ، کبير  و  (کاهن 
و پرده هايي که شايد به دليل 
بي  ها  آن  کاربري  وضعيت 
مورد  هاي  پرده  به  شباهت 
و  درويشان  توسط  استفاده 
نقاالن سده اخير نباشد. در کنار 
اين ها، کاشي کاري اواخر دوره 
صفوي، زنديه و اوايل قاجار را 
جديد  هاي  روش  کنار  در  نيز 
نقاشي رنگ و روغن مي توان 
شکل  هاي  شيوه  مقدمات  از 
گيري نقاشي قهوه خانه اي نام 

گذاري کرد.

ادامه  از صفحه قبل
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تامالتي در باره موضوعات ملي 
و مذهبي در نقاشي قهوه خانه اي

نمونه اي کامل از تاثير عقايد عاميانه بر کار نقاش قهوه خانه اي 
لقب گيرد، زيرا عقايد عاميانه مردم باعث حضور رستم 
در اين بخش از داستان حضرت سليمان (ع) شده است. 

(تصوير ٤)
٧- موضوعات و خواسته هاي شخصي: با رونق نقاشي 
قهوه خانه و گرايش عموم مردم به آن ها ، شاهد شکل 
گيري داستان هاي ديگري نيز بوده ايم. داستان هايي که 
اغلب مطابق با سليقه سفارش دهنده به وجود مي آمد و گاه 
زندگي روزمره مردم مانند مراسم عقد و جشن عروسي و 
يا داستان هاي مورد عالقه آنان را به تصويـــــــــــــــر 

مي کشيد.(تصوير٥)

ج- نقش سفارش دهندگان در شکل گيري موضوعات
با شکل گيري هنر خيالي نگاري، مردم توانستندخواسته هاي 
خود را به نقاش قهوه خانه اي سفارش داده و آثار به وجود 
آمده را در محل کسب و کار و يا زندگي خود قرار دهند. 
به همين دليل بود که قصابان، داستان جوانمرد قصاب،  زورخانه ها 
پهلوانان و قهرمانان ملي و مذهبي و قهوه خانه  تصوير 
دارها تصاوير تراژيک و تاثير گذار را به نقاشان قهوه خانه 
سفارش دادند؛ «شايد بتوان قهوه خانه را خاستگاه اين نوع 
نقاشي دانست (زيرا، نه فقط پيوندي نزديک با نقالي داشت؛ 
بلکه صاحبان قهوه خانه از نخستين سفارش دهندگان آن 
به شمار مي آمدند). با اين حال، اين پرده ها عالوه بر قهوه 

خانه ها، در محل هاي عزاداري، 
نيز آويخته مي شدند.  دکان ها، زورخانه ها و حمام ها 
موضوع پرده، محل نصب آن را معين مي کرد. (مثال موضوع 
روز عاشورا براي تکايا، و موضوع جوانمرد قصاب براي 

دکان هاي قصابي)».(پاکباز، ١٣٧٨، ٥٨٧ )(تصوير ٦)
در واقع يکي از تاثيرگذارترين عوامل هدايت گر موضوع هاي 
نقاشي خيالي نگاري، خواسته هاي مردمي بود. حتي برخي 
از سفارشات نيز متناسب با شغل آنان و براي نصب در 
مکان کاري آن ها به وجود مي آمد. براي برآورده ساختن 
برخي از نيازهاي مردمي بود که خيالي نگاران نياز پيدا 
کردند به منابع ادبي رجوع کنند، و همين دليل بود که باعث 

شکل گيري موضوعات متنوع در آثار آن ها گرديد.
    در جايي مثل تابلوي رزم رستم و اشکبوس(تصوير ٧) 
نيز توصيف زيبا و شورانگيز ادبي را مي توان دليلي براي 

مراجعه نقاش قهوه خانه اي به اين داستان در نظر گرفت:
تهمتن به بند کمر برد چنگ

گزين کرد يک چوبه تير خدنگ
يکي تير الماس پيکان چو آب

نهاده برو چار پر عقاب
کمان را بماليد رستم به چنگ

به شست اندر آورد تير خدنگ
برو راست خم کرد و چپ کرد راست

خروش از خم چرخ چاچي بخاست
چو سوفارش آمد به پهناي گوش

ز شاخ گوزنان برآمد خروش
چو بوسيد پيکان سرانگشت اوي

گذر کرد بر مهره پشت اوي
بزد بر بر و سينه اشکبوس

سپهر آن زمان دست او داد بوس
قضا گفت گير و قدر گفت ده

فلک گفت احسنت و مه گفت زه

تصوير ٦- داستان جوانمرد قصاب، فتح اهللا قوللر آغاسي،  بدون تاريخ، ١٣٥,٢٦٢، ماخذ: موزه رضا عباسي

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.sid.ir


شــماره۱۸     تابســتان۹۰
۷۵

فصلنامه علمي- پژوهشي

کشاني هم اندر زمان جان بداد
چنان شد که گفتي ز مادر نزاد
(شاهنامه، ١٣٨٧، ٥٣٦)

د- نقش حوادث سياسي و اجتماعي در گرايش نقاشان 
قهوه خانه اي به موضوعات خاص

 با شکل گيري جريان مشروطيت و بيداري عمومي مردم 
و آگاهي آن ها از اوضاع مملکت، در عرصه فرهنگ و هنر 
نيز شرايط جديدي به وقوع پيوست. مردم ايران با مشاهده 
و  خواهانه  آزادي  هاي  جريان  سرکوب  و  جديد  اوضاع 
درحالي که رهبران و سران ملي و مذهبي خود را غرق در 
خاک و خون مي ديدند، درگير نوعي جهان بيني جديد هم  
شدند.مردم ايران هر روز شاهد فتنه هاي جديد و پيچيده 
استعمار از يک سو، و فشارهاي استبداد داخلي از سوي 
مشاهده  با  خود  واقعي  زندگي  در  که  آنان  بودند.  ديگر 
نابساماني ها و رياکاري ها، اميدي به بهبود وضعيت  و 
نابودي اژدهاي هفت سر استعمار و استبداد نداشتند، به 
طور ناخودآگاه به سمت قهرمانان و پهلوانان اسطوره اي و 

تاريخي کشيده شدند و ياد آن ها را دوباره زنده کردند.
« موج تجدد خواهي بر خاسته از مشروطيت ادبيات 
ناپذير  اجتناب  نيز  داده و تحول در نقش  تكان  را سخت 

بود».(شايسته فر ، ١٣٨٦، ٦)
ادبيات حماسي ملي و مذهبي به دليل شرايط خاص اجتماعي 
دوران پس از مشروطيت و به دليل نياز روحي مردم کوچه 
و بازار به اين مضامين مورد توجه گسترده آن ها قرار 
گرفته و در  کنار هنرهايي مانند نقالي، پرده خواني و تعزيه، 
نقاشي قهوخانه نيز حرکت رو به جلوي خود را آغاز نمود. 
اين سال ها را مي بايست دوره اي براي شکل گيري نقاشي 
قهوه خانه اي دانست. هنري که به خواست مستقيم مردم و 

توسط هنرمنداني از دل همين مردم به وجودآمد.١
عمده ترين اسطوره ها و داستان هاي پهلواني ايران را 
مي توان به دو دسته ملي و مذهبي تقسيم کرد؛ دسته ملي با 
پهلواناني که اغلب از دل شاهنامه فردوسي بيرون آمده است 
و دسته مذهبي با دالوران عرصه عاشورا شناخته مي شوند.
نيروهاي خير و شر و تقابل آن ها با هم در نقاشي قهوه خانه اي از 
جايگاه مهمي برخوردار است، جايگاهي که از خواست مردم 
دارد؛ «کوشش  بر شر حکايت  نهايي خير  پيروزي  براي 
نقاشي قهوه خانه در بازنمايي صحنه و نمايش ويژگي هاي 
ظاهري و دروني آدم ها، همواره تحت تاثير جانب داري او 
از نيروهاي خير است. او با همين انگيزش اخالقي و عقيدتي، 
و بنا بر منطق روايي پرده هايش، قراردادهاي خاصي را 
در طرز ترسيم پيکره ها و جامگان، رنگ گزيني و ترکيب 
بندي رعايت مي کند».(همان، ٥٥٨) ريشه اين توجه جدي 
به نيروهاي خير در مقابل نيروهاي اهريمني را مي توان در 

روزگار پس از انقالب مشروطه شناسايي کرد.
دوره اي که آگاهي مردم افزايش پيدا کرده و حساس آن ها 
نسبت به استعمارگران و حاکمان زورگوي وقت افزايش پيدا 

مي کند. با روي کار آمدن رضا خان در اواخر دوره قاجار و 
سرکوب چهره هاي ملي و مذهبي ايران، مردم که نسبت به 
وقايع اطراف خود حساسيت شده بودند، قهرمانان سرکوب 
شده خود را در ميان پرده هاي نقاشي قهوه خانه اي جست 
وجو کردند.به اين ترتيب با سرکوب آزادي خواهي در بين 
مردم، قهرمانان گذشته ملي و مذهبي ايران از دل تاريخ 
بيرون آمده و نويد مقاومت و پيروزي نهايي خير بر شر را 
سر دادند. «اين گونه نقاشي که آمال و عاليق ملي، اعتقادات 
مذهبي، و روح فرهنگ خاص اليه هاي مياني جامعه شهري 
را بازمي تابد، پديده اي جديد تر از ساير قالب هاي نقاشي 
عاميانه (چون پرده کشي، ديوار نگاري بقاع متبرکه، نقاشي 
پشت شيشه با مضمون مذهبي، و جز اين ها) بود.داستان هاي 
شاهنامه فردوسي و خمسه نظامي، وقايع کربال، قصص 
قرآن و حکايت هاي عاميانه موضوع اصلي اين نقاشي ها را 
تشکيل مي دهند. نقاش اين موضوع ها را مطابق با شرحي که 
از زبان نقال، تعزيه خوان، مداح و روضه خوان مي شنيد، و 
همان گونه که در ذهن مردم کوچه و بازار وجود داشت، به 

تصوير مي کشيد». (پاکباز،  ١٣٧٨، ٥٨٧)
ه- ويژگي هاي مشترک و شخصيت هاي محوري در 

موضوعات ملي و مذهبي
    حماسي بودن موضوعات ملي و مذهبي در نقاشـــي 
قهوه خانه اي را مي توان نقطه مشترک اين آثار نام گذاري 
کرد. شايد در نگاه اول اين گونه به نظر برسد که موضوعات 
ملي و موضوعات مذهبي ماجرايي جداگانه از هم دارند، ولي 
اين دو موضوع در موارد ظريفي آن چنان به هم نزديک 
شده اند که شايد بعضي از آثار را به زحمت بتوان در ذيل 

يکي از اين دو سرفصل کلي طبقه بندي کرد.
    آرمان هاي مشترک قهرمانان و پهلوانان ملي و مذهبي 
در فرهنگ ايراني و اسالمي را مي توان دليل اين امر دانست. 
وجود کليد واژه هاي مشترک بين قهرمانان ملي و قهرمانان 
مذهبي و رشادت آن ها در راه حق که با روي کار آمدن 
حکومت ها و دولت هاي مستبد و زورگو در دوران پس از 
مشروطه، مورد استقبال مردم قرار گرفته بود، دليلي شد 
براي رويکرد جدي نقاشان قهوه خانه اي به اين موضوعات 
و به تصوير کشيدن فصل مشترک و پيام اصلي اين داستان ها 

توسط جرياني به نام نقاشي قهوه خانه اي.
و- پا سخ گويي به نياز هاي ملي مردم با اضافه نمودن 

ويژگي هاي اسالمي
از زمان حسين قوللر آغاسي و محمد مدبر يعني دو تن از 
نقاشان معتبر و جريان ساز نقاشي قهوه خانه، مهم ترين 
سفارش دهندگان اين آثار، قهوه خانه دارها بوده اند که به طور 
مستقيم و پيوسته با مردم سر و کار داشته و خواست هاي 
دروني و قلبي آن ها را به نقاشان سفارش مي داده اند، در 
اين دوره و در تعدادي از آثار مي بينيم که دوباره روياها 
و آرمان هاي يک ايراني مسلمان شيعه که با وجود آگاهي 
از عدم واقعيت تاريخي در مسلمان بودن سياوش، آيه ١٣ 

١-دراين ميان جنگ هاي ايران 
با كشورهــــايي مانند روسيه 
در رواج اين آثار نيز تاثير گذار 
بود. در جايي که حفاظت از آب 
و خاک مطرح بود، پهلواني ها، 
رزم رستم وجنگ با افراسياب، و 
حماسه هاي فردوسي و غيره 
مذهب  از  دفاع   که  زماني  و 
ضروري بود، حماسه کربال و 
جان فشاني ها، ايثار، شهادت ها 
و ... تاثير خود را بر نقاشان و 
بــاقي  آثار  دهندگان  سفارش 

مي گذاشت.
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تامالتي در باره موضوعات ملي 
و مذهبي در نقاشي قهوه خانه اي

از سوره مبارکه صف١ را بر روي پرچم او نقش مي بندد، 
نمود پيدا کرده و در نقاشي قهوه خانه اي متبلور مي شود. 

(تصوير ١)

 زيرا نقاش و مخاطب او به خوبي مي داند که حرکت 
سياوش براي گذشتن از آتش در اثبات بي گناهي اش، 
حرکتي اسالمي و قرآني بوده و نقطه روشن عملکرد او 

تصوير ٧- رزم رستم و اشکبوس، شاهنامه فردوسي، حسين قوللر آغاسي، ١٣١٩ ه.ق،  ١١٣,٢١٢، ماخذ: موزه رضا عباسي

تصوير ٩- چهره سياوش، بخشي از تصوير ١تصوير ٨- شمايل حضرت يوسف (ع)، بخشي از تصوير ٣

َنصٌر  ُتحبونها  ُاخَري  ١-«َو 
َبشِر  و  قريب  َفتٌح  و  اهللا  ِمَن 
به   (١٣ آيه  (صف،  المؤِمنين» 
معني «و باز تجارتي ديگر که 
آن را هم دوست داريد، نصرت 
فتح  (در جنگ) و  ياري خدا  و 
نزديک (سپاه اسالم) و بشارت 

رحمت به اهل ايمان است».
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شــماره۱۸     تابســتان۹۰
۷۷

فصلنامه علمي- پژوهشي

همچون حضرت يوسف (ع) در مواجه با فتنه اي مشترک 
که براي هر دوي اين شخصيت هاي ملي و مذهبي به وجود 
آمده، پناه بردن به خدا بوده است. (تصاوير ٨ و ٩) چنان 
چه پاسخ حماسي حضرت يوسف (ع) به کام جويي زليخا 
و پاسخ سياوش به وسوسه هاي سودابه ريشه در واژه اي 

به نام تقوا پيدا مي کنند:
از او كام  «و آن [بانو] كه وى در خانه اش بود خواست 
گيرد و درها را [پياپى] چفت كرد و گفت بيا كه از آِن توام. 
[يوسف] گفت پناه بر خدا او آقاى من است به من جاى نيكو 
داده است قطعا ستمكاران رستگار نمى شوند» .(يوسف، آيه 

(٢٣
 و در شاهنامه فردوسي در رابطه با سياوش با ابياتي مثل 

ابيات زير شاهد برائت او از فتنه سودابه هستيم:
چنين گفت با دل که از کار ديو  

مرا دور دارد گيهان خديو  
نه من با پدر بي وفايي کنم

نه با اهرمن آشنايي کنم
(شاهنامه، ١٣٨٧، ٢٩٧)
ز- پاسخ گويي به عالئق اسالمي و قرآني مردم به کمک 

ادبيات فارسي
و  (ع)  يوسف  داستان حضرت  مانند  مذهبي  موضوعات 
حضرت سليمان (ع) به طور مستقيم از قرآن مجيد بر گرفته 
قرار گرفته است. اي  قهوه خانه  نقاش  شده و دستمايه  

تصوير ١٠- بخشي از زندگي پرافتخار حضرت علي (ع)، حسين 
همداني، بدون تاريخ، ١٣٥,١٨٠، ماخذ: موزه رضا عباسي

تصوير ١١- مرگ سياوش، شاهنامه فردوسي، حسن اسماعيل 
زاده، بدون تاريخ، ١٣٥,١٨٦، ماخذ: موزه رضا عباسي

« ادبيات هنري قرآن بر خالف فرهنگ و ادبيات اساطيري، 
خيالبافي و افسانه گرايي را كنار گذارده و با رويكردي واقع 
نمايانه، اهداف انسان ساز خود را در قالب تصوير هايي 
زنده و باور پذير ارائه مي كند ( فتاحي ثاني، سبزه وار، 
پوررضائيان،١٣٨٨، ٨١ ) اما  در مواردي چنان که اشاره 
شد عقايد عاميانه نيز با آن همــــراه شده است. در کنار 
اين ها داستان هاي مربوط به شخصيت هاي بزرگواري 
مثل حضرت امام حسين (ع)، حضرت علي اکبر (ع)، حضرت 
ابوالفضل (ع)، حضرت مسلم و مختار و يارانش نيز از طريق 
کتاب هاي مقاتل، تذکره هــــــــا، مرثيه هاي معروفي مثل 
دوازده بند محتشم کاشاني و کتابي به نام حديقه الشهداي 
الشهداي  کتاب روضه  از  برگرفته  که  مال محمد فضولي 
واعظ کاشفي است، عموما به طور غير مستقيم به نقـــــــاش 
قهوه خانه اي انتقال پيدا کرده است. اما از اين رو غير مستقيم 
گفته مي شود  که نقاش و مردم عامه کوچه و بازار اين 
داستان ها و وقايع را از طريق پرده خوانان،  تعزيه خوانان و 
روضه خوانان در ايام مذهبي مانند محرم وغيره مي شنيدند 
و بايد آنان را منبع اصلي براي انتقال داستان هاي مذهبي به 

نقاشان و مردم عادي در نظر بگيريم.١
نقاشي شمايل و داستان هاي مربوط به حضرت علي (ع) 
نيزبخش ديگري از تصاوير مذهبي است که اين بخش با 
تصاوير کتاب هايي مانندحمله حيدري و خاوران نامه از 
پيشينه  طوالني برخوردار است، اما در مورد نقاشي قهوه 
خانه اي شاهد  وضعيت منسجم تري هستيم و برخالف 
تقدس و حماسه موجود در پرده هاي نقاشي، سعي شده 
واقعيات تاريخي نيز زير مورد انتقاد قرار نگيرد.٢ دالوري ها 
و دستگيري هاي حضرت علي(ع) از مردم مظلوم و تصوير 
کردن بخش هاي مختلف از زندگي پرافتخار آن بزرگوار 
در يک تابلو بخشي از داستان هاي عاميانه و نقل هاي 
دهان به دهان مردم از ايشان و تمثال هاي آن حضرت 
نيز نمونه هايي از آرمان خواهي هاي واليي مردم ايران را 

به تصوير مي کشد.
در  که  علي(ع)  حضرت  دستان  در  ذوالفقار  وجود 

١- در تکميل اين موضوع بايد 
اشاره نمود بعـــــضي اساتيد 
نقاشـــــــــــي قهوه خانه اي  
کافي  آگاهي  عاشورا  وقايع  به 
داشته اند؛ به عنوان مثال استاد 
حسن  اسماعيل زاده (چليپا) در 
گفت و گوهاي مکرر بر اين نکته 
تاکيد مي کرد که استادش، محمد 
مدبر، در جواني به دليل صداي 
خوبش، تعزيه خواني مي کرده 
و به همين دليل به بسياري از 
ابعاد زندگي حضرت ابا عبداهللا 
پيرامون  وقايع  و  (ع)  الحسين 
شخصيت ايشان، اشراف کامل 

داشته است.
عامه  عقايد  مورد،  اين  ٢-در 
که  يابد  مي  گسترش  چنان 
افسانه هايي را به حضرت علي 
(ع) نسبت مي دهند که واقعيت 
ندارد و گاه جايگاه او را در حد 
رستم شاهنامه فردوسي پائين 
مي آورند. چنانچه در خاوران 

نامه ابن حسام مي بينيم.
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تامالتي در باره موضوعات ملي 
و مذهبي در نقاشي قهوه خانه اي

ايشان،  مرکز تصوير نشسته، حضور حسنين در کنار 
و وجود سردار بزرگ شان مالک اشتر در کنار تصوير 
از  نشان  همه  است،  نشسته  پاي حضرت  در  که  شيري 
حضور همه اسطوره هاي مذهبي ايران زمين در پهنه يک 

تابلوي نقاشي قهوه خانه اي دارد. (تصوير ١٠)
ن- عالقه و شيفتگي مردم به واقعه عاشورا و گزينش 

نمونه هاي ملي مشابه با آن
مضامين شاهنامه به عنوان يکي از مهم ترين منابع مکتوب 
در حوزه نقاشي قهوه خانه اي حضوري چشمگير داشته 
است، رستم دستان محبوب ترين شخصيت شاهنامه، از 
همان سده هاي اول سرايش اين اثر بزرگ توسط فردوسي، 
پاي ثابت نقاشي هاي شاهنامه بوده است. و محبوب ترين 
هم  فردوسي  شاهنامه  براساس  آمده  وجود  به  تصاوير 

تصوير ١٢- واقعه دشت کربال، اثر محمد مدبر ، بدون تاريخ، 
١٩٨,٢٥١، ماخذ: موزه رضا عباسي

تصوير ١٥- رستم و پهلوانان ملي در نقاشي قهوه خانه اي تصوير ١٤- مختار و قهرمانان مذهبي در نقاشي قهوه خانه اي
بخشي  از تصوير ١٥

تصوير ١٣- بارگاه کيخسرو، شاهنامه فردوسي، محمد مدبر، 
بدون تاريخ، ١٦٥,١٠٥، ماخذ:  موزه سعدآباد

به نوعي مرتبط با شخصيت او مي باشد. حتي داستاني 
مثل کشته شدن سياوش در توران هم مي تواند به نوعي 
با شخصيت رستم مرتبط باشد؛ زيرا تربيت اين شاهزاده 
جوان را کاووس شاه به رستم سپرده بوده است، و همين 
تربيت است که از سياوش شاهزاده اي دلير و خردمند، و از 

مرگ او در غربت،مرگي شهادت گونه مي سازد.
    دو بخش از زندگي سياوش، مورد عالقه نقاشان قهوه خانه اي 
بوده است. اول؛ گذشتن ظفرمندانه او از آتش براي اثبات 
بي گناهي اش درباره تهمتي که به او زده شده (تصوير ١)، 
و ديگري لحظه کشته شدنش در نهايت مظلوميت و غربت، 
که هر دوي اين تصاوير سابقه اي بسيار طوالني در نقاشي 

ايراني (نگارگري) دارند.(تصوير١١)
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شــماره۱۸     تابســتان۹۰
۷۹

فصلنامه علمي- پژوهشي

مرگ  کردن موضوع  پيدا  اهميت  داليل  از  ديگر  يکي      
شهادت گونه سياوش نزد نقاشان قهوه خانه اي را مي توان 
در اعتقادات مذهبي آنان جست وجو کرد. نمونه هاي کشته 
شدن سياوش و ايرج يادآور شهادت حضرت امام حسين(ع) 
بوده و شايد بتوان آن را نمونه اي ايراني از ماجراهاي شهيد 
دشت کربال به حساب آورد و از اين طريق دليل استقبال 
گسترده مردم از اين موضوع را تشخيص داد.(تصوير ١٢)

    مسئله مهمي که باعث افزايش ارزش و اعتبار رستم و افراد 
منسوب به او، (مانند سياوش و کيخسرو) شده( در تاريخ 
تصويرگري داستان هاي شاهنامه چه در بين شاهان و چه 
در بين مردم عادي، از اهميت و اعتبار خاصي برخوردار 
بوده است) وارستگي و خداجويي ويژه اين شخصيت مي 
باشد که توسط فردوسي به شخصيت رستم اضافه شده 
است. نبردهاي او با ديوان و بيگانگان که پيروزي هميشگي 
او را به همراه داشته، زماني براي مردم از جذابيت جاودانه اي  
برخوردار مي گشت که مي ديدند پهلوان شان بدون ذکر 
نام خدا و توکل بر حضرت حق وارد ميدان نبرد نشده و 
در پايان نيز  شکر خدا را فراموش نمي کردند، چنان که در 
جايي پس از نبرد با اژدها و بريدن سر او، سر و تن خود را 

شسته و مي گويد:
چو رستم بر آن اژدهاي دژم

نگه کرد بر زد يکي تيز دم
بيابان همه زير او بود پاک

روان خون گرم از بر تيره خاک
تهمتن از او در شگفتي بماند

همي پهلوي نام يزدان بخواند تصوير ١٦- يا سقاي کربال، حسين قوللر آغاسي، بدون تاريخ، 
٦٧,١٠٣، ماخذ:  موزه رضا عباسي

تصوير ١٧- رستم و سهراب، شاهنامه فردوسي، حسين قوللر آغاسي، بدون تاريخ، ١٦٠,١٠٠، ماخذ: مجموعه شخصي
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تامالتي در باره موضوعات ملي 
و مذهبي در نقاشي قهوه خانه اي

شاهد، قرباني شدن سرداران ملي و مذهبي خود در پاي 
حاکمان زورگو و جبار روزگار پس از مشروطه بوده اند از 
ديدن تابلوهاي حماسي داراالنتقام مختار و بارگاه کيخسرو 
تشخيص داد.در داراالنتقام، مختار سرداراني مثل مختار و 
ابراهيم بن مالک اشتر بر تخت فرمان روايي نشسته و شاهد 
اجراي سخت ترين مجازات ها بر ابن زياد، شمر و عمر 
بن سعد هستند.از آن سو در بارگاه کيخسرو نيز، پادشاه 
پادشاهي  تخت  بر  فردوسي  شاهنامه  فرزانه  و  خردمند 
نشسته و سرداران و پهلوانان ميهن پرست و مردم دوستي 
چون رستم، گيو، گودرز کشوادگان، سپهدار طوس و غيره 

او را همراهي مي کنند.
نقاش قهوه خانه اي با انتخاب اين بخش هاي حماسي از 
موضوعات ملي و مذهبي توانسته آرماني ترين و در عين 
حال رويايي ترين فضاي مورد عالقه مردم روزگار پس 
از انقالب مشروطيت را به تصوير بکشد تا به اين ترتيب 
به رسالت قديمي خود در همراهي و هم گامي با روياها و 
آرزوهاي مردم کوچه و بازار جامه عمل بپوشاند.در بينش 
نقاش قهوه خانه اي، نگاه حسرت بار حضرت ابوالفضل(ع) 
به آب در يک پرده مذهبي (تصوير ١٦) که احساسات و 
عواطف مردم شيعه ايران را به اوج خود مي رساند، با نگاه 
غم بار رستم دستان به چشمان سهراب در يک پرده ملي 
(تصوير ١٧) تکميل مي شود و به اين ترتيب آثار نقاشي 
قهوه خانه اي به اسنادي مهم از ارائه روحيات و عواطف و 

خواست هاي مردم ايران تبديل شده است.
در واقع « بخش بسيار مهمي از نقاشان اين دوره كه نام  
خود را نقاشان خيالي ساز نهادند، تمامي عمر خود را وقف  
هنر عامه كردند و در فرهنگ عامه قدم خالصانه اي برداشتند »  
(شايسته فر ، ١٣٨٦، ٧) و نقاشـــــــي عاميانه با مضامين 
حماسي- مذهبي در ميان مردم رواجي فراوان و گسترده 

يافت چنانچه در بيش تر اشكال هنري ظهور يافت.

به آب اندر آمد سر و تن بشست
جهان جز به زور جهانبان نجست

به يزدان چنين گفت کاي دادگر
تو دادي مرا دانش و زور و فر

که پيشم چه شير و چه ديو و چه پيل
بيابان بي آب و درياي نيل

بد انديش بسيار و گر اندکيست
چو خشم آورم پيش چشمم يکيست
(شاهنامه، ١٣٨٧، ١٩٩)

خواهي  خون  به  که  مختار  داراالنتقام  محبوب  موضوع 
حضرت امام حسين(ع) قيام کرده بود را مي توان با موضوع 
قصاص خون سياوش توسط فرزندش کيخسرو مقايسه 
کرد، نقاش قهوه خانه اي هيچ گاه به تصوير کردن صحنه هاي 
متاثر کننده قناعت نکرده، بلکه نقاشي صحنه هاي انتقام و 
بازپس گيري خون به ناحق ريخته شده اين مظلومان را هم 

سرلوحه کار خود قرار داده است.(تصوير ٥)
از دو جهت مورد  بارگاه کيخسرو  تابلوهاي  بين  اين  در 
اهميت است؛ اول تابلوهاي مربوط به کيخسرو، يکي انتقام 
خون به ناحق ريخته شده پدرش که به دستور افراسياب 
از  زيادي  تعداد  شدن  جمع  ديگري  و  بود.  گرفته  انجام 
پهلوانان و اسطوره هاي شاهنامه فردوسي در يک تابلو به 
رهبري کيخسرو است که براي مردم ايران در سال هاي 
اوج نقاشي قهوه خانه موضوعي حسرت برانگيز به حساب 
مي آمد.(تصوير ١٣) ردم با سفارش اين اثر به نقاش قهوه 
خانه اي، هم آرزويشان را براي داشتن سردمداراني مثل 
افراد حاضر در اين تابلو ابراز مي داشتند و هم رضايت 
خود را از به وجود آمدن شرايط قصاص خون سياوش به 

نمايش مي گذاشتند. (تصاوير ١٤و١٥)
به راحتي مي توان رضايت مردم و هنرمندان روزگار 
قحط الرجال اواخر قاجار و اوايل پهلوي را که از نزديک 

نتيجه
نقاش قهوه خانه اي در پاسخ به افکار و مکنونات قلبي و خواسته ها و عالئق ملي و مذهبي مردم با مراجعه 
به ادبيات مکتوب و شفاهي ايران اسالمي و فرهنگ تشيع و با بهره گيري از نقطه اوج بعضي از داستان ها 
که عموما درباره پهلواني، ايثار، شهادت، مقاومت و قصاص خون هاي به ناحق ريخته شده بوده است، 
توانسته نقش قابل قبولي متناسب با اوضاع اجتماعي زمان خود ايفا نمايد.نقطه مشترک در اين نقاشي ها پيوند 
عنصر ايراني و اسالمي بوده است. عنصري که در بعضي مواقع چنان در هم تنيده شده که ديـگر نمي 
توان فاصله اي بين مضامين ملي، مذهبي و حماسي در اين تابلوها قائل شد. نقاشي قهوه خانه اي با گزيده 
گويي و تمرکز بر نکته هاي مورد عالقه فرهنگ عمومي مردم، توانسته آن چيزي را که مردم به دنبال آن 
هستند، يافته و در نقاشي هاي خود به تصوير بکشد. ادبيات مکتوب و شفاهي فارسي را بايد به عنوان منبع 
شکل گيري و همين طور الهام بخشي اين احساسات و عواطف در نظر گرفت.اين عناصر مهم گاه در نگاه 
حسرت بار حضرت ابوالفضل(ع) به آب (تصوير ۱۸) و گاه در چهره غم بار رستم پس از شکافتن پهلوي 
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شــماره۱۸     تابســتان۹۰
۸۱

فصلنامه علمي- پژوهشي

فرزندش (تصوير ۱۹) ديده مي شود و نشان از درک درست نقاش قهوه خانه اي از عواطف، احساسات 
و آرمان هاي ملي و مذهبي مردم ايران دارد.به اين ترتيب نتايج اصلي در موردحضور ادبيات فارسي و 

موضوعات ملي و مذهبي در نقاشي خيالي نگاري قهوه خانه اي را مي توان در موارد زير خالصه کرد:
۱-پاسخ گويي به بعضي از خواسته ها و سفارش هاي شخصي مردم.

شکل گيري اثردر جهت بر طرف کردن نيازهاي روحي و رواني مردم در مقابل حوادث سياسي-   -۲
اجتماعي.

۳-عالقه به مضامين قرآني که موجب شکل گيري موضوعات مربوط به قصص قرآني شده است.
۴- در مواردي تاثير ادبيات بر نقاشي خيالي نگاري از جهت استفاده از ويژگي هاي توصيفي و زيبايي هاي 

تصاوير ادبي بوده است.
۵- سفارش اثر توسط مشاغل خاص که موجب حضور يک موضوع ادبي در آثار خيالي نگاري مي شده است.
۶- مراجعه به موضوعات مذهبي مثل حوادث عاشورا و وقايع مربوط به ائمه ديگر، به جهت پاسخ گويي 

به خواسته ها و عواطف و عالقه هاي مذهبي مردم.
۷- گرايش به ادبيات جنبه کارکردي پيدا کرده، موضوعات ادبي هدف نهايي نبوده اند بلکه به عنوان منبعي 

غني از اطالعات تصويري به آن ها رجوع مي شده است.
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