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شماره۴۸  زمستان۹۷
۸۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

چكيده
ديوارنگاري مذهبي در معناي هنر شيعي و با محوريت ائمه دين، به ويژه واقعه کربال با قدمتي چندصدساله، 
از مهم ترين گونه هاي ديوارنگاري ايراني است که دوران اوج و شکوفايي خود را در دوره قاجار و در پيوند 
با تعزيه سپري نمود. تأثير اين ارتباط در ويژگي هاي مضموني، ساختاري و زيبايي شناختي ديوارنگاري هاي 
مذهبي اين دوران با تکنيک هاي اجرايي مختلف نمايان اســت. گچ نگاري هاي امــام زاده  زيد در اصفهان و 
کاشي نگاري هاي تکيه معاون الملک در کرمانشاه که در نيمه نخست سده چهاردهم ايجاد شده اند، دو نمونه 
برجسته ديوارنگاري هاي مذهبي قاجاري هستند که در اين نوشتار مورد ارزيابي قرار گرفته اند. هدف از اين 
پژوهش تطبيق زيبايي شناختي نقاشي هاي مذهبي تکيه معاون الملک و بقعه شاه زيد در تعامل با نمايش هاي 
مذهبي تعزيه است. اين پژوهش درصدد پاسخ به اين پرسش هاست ١.  ارتباط ديوارنگاري مذهبي دوره 
قاجار با نمايش هاي تعزيه چگونه تبيين مي شود؟ ٢. تکنيک هاي اجرايي مختلف چه تأثيري بر ساختار صوري 
و زيبايي شناختي ديوارنگاري هاي امام زاده  زيد و تکيه معاون الملک داشته  است؟ اين پژوهش از نوع توسعه اي 
و با روش توصيفي- تحليلي و تطبيقي انجام گرفته  و شيوه جمع آوري اطالعات كتابخانه اي است و تجزيه 

و تحليل داده ها نيز به روش کيفي است.
در بيان نتايج اين پژوهش مي توان گفت که تعامل ديوارنگاري مذهبي با نمايش  تعزيه اشتراکاتي ميان آنها ايجاد 
کرده که در ويژگي هاي مضموني، ادبي، مکاني، عدم وحدت زماني و مکاني و نمادپردازي رنگ ديوارنگاره هاي 
مذهبي اين دوران نمايان است. ديوارنگاره هاي امام زاده  زيد و تکيه معاون الملک نيز به دليل برخورداري از 
زمينه مشترک تعامل با تعزيه داراي ويژگي هاي گفته  شده هستند، اما ساختار صوري نقاشي هاي دو مجموعه 
که با دو تکنيک متفاوت گچ نگاري و کاشــي نگاري اجرا شده اند، با يکديگر متفاوت بوده و به نظر مي رسد 
تفاوت  ساختاري و زيبايي شناسي اين نقاشي ها ناشي از تفاوت در به کارگيري تکنيک هاي اجرايي و ابزار 

بياني باشد.
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مقدمه
سنت ديوارنگاري در ايران با موضوعات و مضامين متنوع 
باستان  ايران  و  کهن  دوران  به  و  داشته  ديرين  تاريخي 
به طور خاص  ديوارنگاري مذهبي  تاريخ  اما  بازمي گردد. 
در پيوند با رسميت يافتن مذهب تشيع در دوران صفوي 
آغاز و در دوره قاجار به اوج  رسيد. اين گونه خاص از 
ديوارنگاري که اغلب در تکايا، حسينيه ها و بقاع متبرکه 
تصوير شده اند، هنري مردمي و عاميانه بوده که خارج از 
دربارها شکل گرفته و باورها و انديشه هاي مذهبي مردم را 
مي نماياند. همچنين ديوارنگاري مذهبي در پيوند نزديک با 
نمايش هاي مذهبي تعزيه بوده، از اين رو جنبه روايت گري 
وقايع عاشورا،  به روايت و شرح  از همه  بيش  و  داشته 
شهادت امام حسين (ع) و يارانش در سال ۶۱ ه.ق در کنار 
ديگر مضامين مذهبي مي پردازد. از اين رو مهم ترين ويژگي 
واقعه  محوريت  با  آن  مذهبي  مضمون  شيعي،  هنر  اين 
کربال است. نمونه هاي فراواني از ديوار نگاري مذهبي دوره 
قاجار به جاي مانده است که گچ نگاره هاي بقعه شاه زيد در 
اصفهان و کاشي نگاره هاي تکيه معاون الملک در کرمانشاه 
قرن  نخست  نيمه  به  مربوط  آن  برجسته  نمونه هاي  از 
۱۴ه.ق هستند.اين دو مجموعه، که با اندک فاصله زماني 
تصوير شده اند، داراي شباهت ها و  مختلفي  تکنيک هاي  با 
تفاوت هايي با يکديگر هستند. پژوهش پيش رو با هدف تطبيق 
زيبايي شناختي شباهت ها و تفاوت هاي ديوارنگاري هاي دو 
مجموعه در پيوند با نمايش هاي مذهبي تعزيه و پاسخ به اين 
پرسش ها صورت گرفته است که، ارتباط ديوارنگاري مذهبي 
دوره قاجار با نمايش هاي تعزيه چگونه تبيين مي شود؟ و بازنمود 
آن با تکنيک هاي اجرايي مختلف چه تأثيري بر ساختار صوري 
ديوارنگاري هاي امام زاده  زيد و تکيه معاون الملک داشته  است؟ 
از اين رو مي کوشد با درنظر گرفتن دو تکنيک اصلي ديوارنگاري 
دوره قاجار، کاشي نگاري تکيه معاون و گچ نگاري بقعه شاه زيد 
به خوانش تطبيقي اين نقاشي ها بر اساس ويژگي ها و معيارهاي 
زيباشناختي و ساختاري ديوارنگاري مذهبي در پيوند با تعزيه 

پرداخته و آن ها را مورد ارزيابي قرار دهد.

روش تحقيق
اين پژوهش از نوع بنيادي-توسعه اي و با روش توصيفي- 
تحليلي و تطبيقي است. روش گردآوري اطالعات كتابخانه اي 
تصاوير  مشاهده  و  عكاسي  برداري،  فيش  آن  ابزار  و 
از  تعدادي  پژوهش  اين  در  آماري  جامعه  مي باشد. 
امامزاده  و  معاون الملک  تکيه  مجموعه  دو  نقاشي هاي 
براساس ويژگي  و  به روش هدفمند  که  شاه زيد هستند 
مضموني انتخاب شده اند. تجزيه و تحليل داده ها نيز به 

صورت کيفي است.

پيشينه تحقيق 
پژوهش هاي بسياري مستقيم يا غيرمستقيم به ديوارنگاري 

مذهبي و تعزيه پرداخته اند. تنها به نام چند مورد اشاره 
مي شود: کتاب «نقاشي و نقاشان دوره قاجار» مجموعه اي 
متشکل از سه مقاله، نوشته ويلم فلور۱، پيتر چلکووسکي۲ 
سيف،  هادي  اثر  کاشي»  روي  «نقاشي  اختيار،  مريم  و 
علي اصغر  نوشته  ايران»  در  متبرکه  بقاع  «نقاشي هاي 
ايران»  در  نيايش  و  نمايش  بر  «درآمدي  ميرزايي مهر، 
نوشته جابر عناصري، «تعزيه خواني حديث قدسي مصايب 
در نمايش آييني» اثر علي بلوک باشي، «پژوهشي در تعزيه 
تهران»  در  قاجار  دوره  پايان  تا  آغاز  از  تعزيه خواني  و 
ايران»  در  تئاتر  و  تعزيه  «درباره  شهيدي،  عنايت اهللا  اثر 
نوشته الله تقيان، مقاله «تأثير تعزيه بر ديوارنگاري هاي 
و  حسيني راد  عبدالمجيد  نوشته  قاجار»  دوره  مذهبي 
محبوبه عزيز زادگان، «علل اجتماعي گسترش و انحطاط 
ديوارنگاره هاي عاشورايي در اواخر دوره قاجار» نوشته 
مهدي اخويان و بسياري آثار ديگر. با توجه به پژوهش هاي 
انجام  شده، اين پژوهش در نظر دارد تا با توجه به ويژگي ها 
و معيارهاي زيباشناختي، ساختاري و تکنيکي نقاشي هاي 
در  را نخست  معاون الملک  تکيه  و  زيد  بقعه شاه  مذهبي 
تعامل با تعزيه و سپس در تطبيق با يکديگرمورد خوانش و 

ارزيابي قرار دهد.

مضامين شيعي در هنر ايران 
درباره هنر شيعي و يا مضامين شيعي در هنر ايران کمتر 
اسالمي  هنر  از  بخشي  را  آن  اغلْب  و  شده  گفته  سخن 
– ايراني دانسته اند و با اين نام بدان پرداخته اند، بي آنکه 
با ديگر آثار در نظر گرفته  باشند.  تفاوتي ميان آثار آن 
تعريف دقيقي نيز از هنر شيعي، ويژگي ها و شاخصه هاي 
آن بيان نگرديده است. آنچه از پژوهش هاي انجام گرفته 
دريافت مي شود آثار هنري شيعي به جهت سبک، شکل، 
مواد و مصالح به کار رفته و شيوه و فنون اجرايي همچون 
ميان  تفاوتي  و  بوده  ايراني  اسالمي-  هنري  آثار  ديگر 
آنها مشاهده نمي گردد. بلکه آنچه به تفاوت ميان اين آثار 
مي انجامد، مضامين و محتواي به کار رفته در آنهاست که 
منطبق بر اعتقادات، باورها و آموزه هاي ديني مذهب شيعه 
قديمي ترين  و  از مهم ترين  (کوثري، ۱۳۹۰:   ۳۵و۹).  است 
مضامين شيعي نمايانده شده در آثار هنري شيعي، مضامين 
و موضوعات مربوط به شهادت امام حسين (ع) و يارانش 
در روز عاشورا و واقعه کربالست که در گونه هاي مختلف 
هنري تجلي يافته است. اين مضامين در قالب سوگواري بر 
شهادت و مظلوميت حسين (ع) و يارانش و نيزحمايت و 
تجليل از ايشان در همان نخستين سال هاي پس از واقعه 
کربالدر هنرهاي کالمي و آوايي ظهور يافت که با شيوع 
(ع)  امام حسين  بياني سوگواري  عنوان شيوه  به  تعزيه 
همراه بود.با گشايش آن در ميان شيعيان و پيروان به  تدريج 
سوگواري ها  شکل و ساختاري يکپارچه يافت و هرسال بر 
افزوده شد و به  سنتي ديرآهنگ بدل شد. پس  ابعاد آن 

تطبيق زيبايي شناختي ديوارنگاري هاي 
مذهبي (واقعه کربال) بقعه شاه زيد و 
تکيه معاون الملک در تعامل با تعزيه

ايران شناس   Willem M Floor ..١
که  است  هلندي تبار  آمريکايي 
پژوهش هاي بسياري در فرهنگ و هنر 

دوره قاجاردارد.
٢. Peter Chelkowski ايران شناس 
آمريکايي لهستاني تبار و استاد دانشگاه 
نيويورک که آثار بسياري در زمينه آيين 

و نمايش تعزيه در ايران نوشته است.
ناماصلي  با   Yedda Godard  .٣
گدار  آندره  همسر   YeddaReuilly

معمار، باستان شناس و ايران شناس 
فرانسوي که در دوره پهلوي به همراه 
همسرش در پژوهش هاي ايران شناسي 
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

از شکل گيري مذهب تشيع، سنت عزاداري واقعه کربال از 
آيين هاي رسمي شيعيان شد. (آژند، ۱۳۸۸:  ۲۴-۶) 

دوره هاي  در  غيرشيعي  يا  اسالمي شيعي   حکومت هاي 
گوناگون تأثيري مستقيم در چگونگي و ميزان بروز و ظهور 
عناصر و مضامين شيعي در هنر اسالمي ايران داشته اند. 
به گونه اي که هرگاه شيعيان دچار محدوديت بودند عناصر 
و مضامين شيعي کمتر بوده و هرگاه حکومت را به دست 
گرفته اند، اين عناصر و مضامين افزايش يافته اند. از اين رو 
و  صفويه  تيموري،  آل بويه،  ويژه  به  دوره ها،  برخي  در 
قاجار که حاکمان حامي تشيع بودند و يادست کم مخالفتي با 
آن نداشتند، شيعيان قدرت گرفته و حضور عناصر شيعي 
پررنگ و بارز است. حال آنکه در ديگر دوره ها اين عناصر يا 
پنهان اند يا با درخشش و تمايز اندکي ارائه شده اند. بنابراين 
مي توان تحول عناصر و مضامين شيعي در هنر ايران را 
با تحول تاريخي شيعه در ايران مرتبط دانست (کوثري، 
۱۳۹۰:   ۹و۷).همچنين تجلي مضامين و موضوعات شيعي 
گونه هاي  برخي  نبوده،  يکسان  هنري  گونه هاي  همه  در 
هنري بنا به ماهيت، ويژگي ها و ظرفيت هايي که داشته  اند، 
خاستگاه و بستر مناسب تري براي تجلي اين گونه مضامين 
و عناصر بوده اند. نقش سنت اسالمي را نيز نبايد در اين 
ميان ناديده گرفت، چرا که بر مبناي همين سنت همواره 
کالم و نوشتار در جايگاهي برتر از تصوير و نمايش قرار 
مضامين  تجلي  خاستگاه  نخستين  اين رو  از  گرفته است. 
شيعي نيز هنرهاي آوايي، کالمي و نوشتاري بوده اند و 
سپس در دوره هاي بعدتر هنرهاي نمايشي و تصويري با 
آنها  همراه گرديده اند. اين روند درتجلي مضمون عاشورا 
نمايان است. چنان  که  ايراني  و وقايع کربال در هنرهاي 
اين مضامين نخست در ادبيات مذهبي تجلي يافت، سپس 
در ادامه نمايش يا درام مذهبي شيعيان ايران به صورت 
تعزيه خواني يا شبيه خواني برمحور شهادت ساالر شهيدان 
کربال صورت بست (بلوک باشي، ۱۳۸۳:   ۱۷). شمايل نگاران 
براي تصويرکردن رخدادهاي مذهبي و حماسه هاي  نيز 
دشت کربال، آگاهي هاي خود را درباره اين وقايع و شکل 
و شمايل بزرگان دين از زبان نقاالن داستان هاي مذهبي، 
و  آورده  دست  به  مقتل نامه ها  و  روضه خوانان  مداحان، 
تعزيه خواني ها  در  آنچه  تعزيه خواني،  شکل گيري  با  بعد 
ديده و شنيده بودند، در خيال مي پروراندند و با چاشني 
تخيل به تصوير درمي آوردند (همان: ۳۱). از اين رو برخي 
هنرها نظيرديوارنگاري مذهبي و تعزيه را به دليل ماهيت و 
پيوستگي شان با مضامين شيعي مي توان تا حدود زيادي 
هنر شيعي دانست (کوثري، ۱۳۹۰:  ۱۰). چنان که تعزيه خواني 
يعني نمايش  شهادت امام حسين (ع) و درام هايي که به وي 

مربوط مي شوند (تقيان، ۱۳۷۴:   ۴۵).

نقاشي ديواري در عصر صفوي و قاجار 
رواج ديوارنگاري در کاخ ها و بناهاي خصوصي و عمومي 

اغلب  بود.  صفوي  عصر  نقاشي  شکوفايي  جلوه هاي  از 
نقاشي هاي ديواري و کاشي يهاي تصويري اين زمان به 
لحاظ موضوع و ترکيب بندي شباهتي آشکار با نگاره هاي 
صفوي دارند و توسط همان نگارگران دربار اجرا شده اند 
(پاکباز، ۱۳۸۵:  ۱۲۶). دروه قاجار اما دوراني متفاوت در 
نوآوري،  با  که  مي آيد  شمار  به  ايران  ديوارنگاري  هنر 
فراواني و تنوع در سبک و مضامين نقاشي هاي ديواري 
و فراگير شدن آن در ميان عامه همراه است. ديوارنگاري 
در اين دوره دو نمود متمايز درباري و عاميانه يا مردمي 
يافت. ديوارنگاري درباري که در ادامه ديوارنگاري صفوي 
در کاخ ها و کوشک هاي سلطنتي و خانه ها و عمارت هاي 
درباري ايجاد شد. هنرمندان اين گونه ديوارنگاري که به 
مکتب پيکرنگاري درباري انجاميد، نيز هنرمندان درباري 
اما  بودند (آژند، ۱۳۸۵:  ۶-۳۴؛ اصغرپور، ۱۳۹۲:  ۹۸-۹). 
ديوارنگاري قاجاري در برخورد با جامعه و مردم، پاره اي 
از رويکردها و باورهاي مردم را در قالب ديوارنگاري غير 
درباري و عاميانه بازنمايي کرد. در اين دوره کاشي نگاري ها 
يا  و  مذهبي  مختلف  مضامين  بسياري  گچ نگاري هاي  و 
عاشقانه و رزمي را در سطحي عامه فهم و مطابق با سليقه 
مردم به نمايش گذاشتند. شماري از هنرمندان به اصطالح 
بازاري جلوه هاي گوناگون اعتقادات مردم را در اين تصاوير 
بازنمودند و افزون بر اين که هنر خود را به جلوه درآوردند، 
بخشي از باورهاي همگاني جامعه قاجار را نيز نشان دادند 
(آژند، ۱۳۸۵:  ۴۱). اينان در بيان مضامين مورد نظر به ويژه 
مضامين مذهبي از چارچوب ها و بنيان هاي  زيبايي شناسي 
بسيار متفاوتي با ديوارنگاري درباري استفاده مي کردند که 
به مکتب قهوه خانه شهرت يافت (اصغرپور، ۱۳۹۲:  ۱۰۲). 
بخش  به عنوان  مذهبي  مضامين  با  ديواري  نقاشي هاي 
بزرگي از ديوارنگاري عاميانه قاجاري از اهميت ويژه اي 
زمان  اين  در  مذهبي  ديوارنگاري  که  چرا  برخوردارند، 
دوران اوج و شکوفايي خود را سپري نمود (حسيني راد و 

عزيززادگان، ۱۳۹۰:  ۳۵).

ديوارنگاري مذهبي در دوره قاجار
شمايل نگاري مذهبي براساس مضامين مذهبي تشيع، در 
بوده  معمول  (۳۲۰-۴۴۸ق)  بوئيان  دوره  اواخر  از  ايران 
اهل  فونتانا در رساله شمايل نگاري  است. ماريا ويتوريا 
معرفي  عاشورا  و  تاسوعا  مراسم  از  شمايل هايي  بيت، 
مي کند که در آنها صحنه هايي از واقعه عاشورا به سنت 
پادشاهان آل بويه تصوير شده اند (بلوک باشي، ۱۳۸۳:    ۳۰). 
پس از آن، در دوره صفوي شاه اسماعيل در جنگ براي 
برانگيختن حس ميهن پرستي مردم از آوازهاي سوزناک 
و  (ع)  حسين  امام  بي گناهي  وصف  در  مراثي  اشعار  و 
يارانش در کربال و پرده هاي نقاشي و شمايل هاي مصيبت 
استفاده کرد. اگرچه صفويان بدعت گذار چهره پردازي و 
شمايل نگاري مذهبي نبودند، اما نقشي مهم در تشويق و 
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حمايت شمايل نگاران و نقاشان تابلوهاي مذهبي داشتند 
پس  مذهبي  شمايل نگاري   .(۱۷۵-۶    :۱۳۶۶ (عناصري، 
از رسمي شدن مذهب تشيع در زمان شاه اسماعيل در 
بين مردم ايران گسترش يافت و به صورت ديوارنگاري، 
پرده هاي درويشي و تصويرنگاري کتاب نمايان شد. در 
آغاز هنرمنداني از مردم عامه تصاويري مذهبي را روي 
دسته هاي  در  و  نقاشي  کرده  بزرگ  و  کوچک  پرده هاي 
عزاداري عاشورا مي گرداندند، تا عزاداران آنها را ببينند و 
زيارت کنند که نمايش مصايب اهل بيت به صورت نقاشي 
و شکل ثابت بود (بلوک باشي، ۱۳۸۳:    ۱-۳۰). پرده خواني از 
ديرباز وسيله اي براي بيان سوگ ها در قالب تصويرها بود 
که به دست شمايل نگاران عرضه مي گرديد. در اين پرده ها، 
نقاش قصه گو حوادث و وقايع را به صورت اپيزوديک در 
کنار هم  نشانده و شخصيت اصلي حادثه را در موقعيت هاي 
از پرده خواني نيز رعايت اصل  مختلف مي نماياند. هدف 
روايت گري و ايجاد امکاني براي عامه مردم بود که وقايع 
مصيبت بار را ببينند و در خاطر نگاه دارند.پرده ها سهل ترين 
وسيله براي ابراز سوگ و الم بود که برسينه ديوارها قرار 
مي گرفتند (عناصري، ۱۳۶۶:   ۷-۱۷۶). درگام بعد نقاشي ها 
مستقيم بر روي ديوارها تصوير شدند و از دوره صفوي 
به بعد سنت نقاشي روي ديوار در ميان تصويرگران عامه 
فراگير شد. شمايل نگاران تصاوير قديسان، معصومان و 
وقايع شهادت امام حسين (ع) و ياران و اهل بيتش در کربال 
زيارتگاه ها،  مقدس،  اماکن  ديوارهاي  روي  بي واسطه  را 
سقاخانه ها و آب انبارها نقاشي  کردند (بلوک باشي، ۱۳۸۳: 
   ۱-۳۰). سپس در دوره قاجارديوارنگاري مذهبي فراگيرشد 
و  اجتماعي  پايگاه هاي  رشد  دوره  اين  در  گرفت.  اوج   و 
تحوالت صورت گرفته در جهان آن روزگار، برخي داليل 
سياسي همچون مشروعيت بخشيدن به سلطنت، رشد و 
تحول نمايش آييني-مذهبي تعزيه به عنوان نمايشي مردمي 
براساس باورهاي مذهبي، عالقه و دل سپردگي مردم به 
تعزيه خواني و ترويج آن توسط حکومت، سبب شد تا هنر 
نقاشي از انحصار دربار خارج شده و توسط نقاشان غير 
درباري در ميان توده مردم و اليه ها مختلف جامعه نفوذ و 
گسترش بيش از پيش يابد. نقاشي با عقيده ها و باورهاي 
مذهبي و معنوي مردم گره خورد و تصويرگري باورها و 
داستان هاي مذهبي، از مضامين مورد عالقه و توجه عمومي 
گرديد. بدين ترتيب نقاشي مذهبي در قالب خيالي نگاري و در 
روش ها و واسطه هاي گوناگون مجال بروز و ظهور وسيع  
پيدا کرد. از ميان واسطه هاي هنري که به عنوان بستري 
مناسب براي وقايع نگاري مذهبي به ويژه واقعه کربال مورد 
توجه قرار گرفت، شمايل سازي و ديوارنگاري اماکن و بقاع 
متبرکه، تکايا و حسينيه ها بود که منجر به رشد و گسترش 
ديوارنگاري به شکلي بي سابقه در بين عامه مردم گرديد 
(چلکووسکي، ۱۳۸۵:  ۳۵-۳۲؛ آژند، ۱۳۸۵:  ۳۴). در چگونگي 
بازتاب واقعه کربال بر نقاشي هاي ديواري دو احتمال بيان 

شده است، نخست تجسم صحنه هاي زنده اي از واقعه کربال 
مقتل نامه ها و سوگنامه ها  داستان هاي  از  نقاشان  باالهام 
و جز آن که البته اندکي سست مي نمايد، چون بيشتر اين 
نمي توانستند  و  بوده  بي سواد  و  مردم  عامه  از  نقاشان 
متن مقتل نامه ها و سوگنامه ها را بخوانند تا الهام بگيرند. 
بلکه از راه گوش دادن به نقاالن، داستان سرايان، مداحان، 
روضه خوانان و يا با ديدن صحنه هاي نمايشي با وقايع 
آشنا مي شدند و برداشت هاي ذهني و تخيلي خود را نقاشي 
مي کردند. احتمال قوي تر آن  که، نقاشان ديوارنگاره ها با ديدن 
صحنه هاي نمايشي واقعه کربال در مجالس تعزيه خواني، 
صحنه هاي نقاشي خود را از آنها الگوبرداري کرده و بر 
ديوارها نشانده باشند. (بلوک باشي، ۱۳۸۳:  ۳۳)  بنابراين 
در روند فراگير شدن ديوارنگاري مذهبي در دوره قاجار، 
نقش تعزيه قابل توجه است. چراکه تعزيه و ديوارنگاري هر 
دو گونه هاي مختلف هنري هستند، يکي نمايشي و ديگري 
تصويري؛ ديگر آنکه هر دو به مضامين مذهبي مي پردازند 
که ريشه در مذهب شيعه و ادبيات عاميانه مذهبي در قالب 

پرده خواني و روضه خواني دارد.

تعزيه
تعزيه در شهرها برپا مي شد، به دليل تدارکات و هزينه 
زياد، روستاها چندان سهمي در برپايي آن نداشتند. در 
نتيجه، مراسم پرده داري با افزودن عنصري تجسمي به 
داستان سرايان يا روضه خوان هاي سنتي، به سود ايشان 
به وجود آمد. بدين گونه که پرده خوان سيار، خواننده يا 
در  آخر  تا  اول  از  را  داستان  دست،  در  چوبي  با  راوي 
پرده نقاشي با روايت و آواز دنبال مي کرد. اين پرده هاي 
و  حسينيه ها  ديوار  بر  تزيين  براي  بعدها  روايي  نقاشي 
تکايا آويخته شدند تا به شکوه و فضابندي دراماتيک آن 
بيفزايند. در حقيقت اين پرده هاي نقاشي به عنوان زمينه 
روضه خواني و سينه زني و به مثابه انعکاسي از نمايش 
تعزيه در حسينيه ها و تکايا که مکان گردهمايي مردم براي 
برگزاري مراسم محرم بودند، آويخته مي شدند. مادامي که 
داستان  تعريف مي کرد، مردم تصاوير  را  داستان  راوي 
را در پرده نقاشي ها مشاهده کرده و براي گريه و زاري 
نمايش هاي  در  نقاشي ها  اين  مي شدند.  برانگيخته  بيشتر 
محسوب  تعزيه  اجراي  از  مستمري  بازتاب  تعزيه اي 
مي شدند. گام بعدي در تحول نقاشي روايي تصوير مستقيم 
صحنه ها بر روي ديوارها بود. به بيان ديگر تعزيه نخست 
بر نقاشي هاي روايي روي بوم تأثير گذاشت و اين نقاشي ها 
زمينه اي براي نمايشي تک بازيگر به نام پرده داري شد. بر 
اثر گذشت زمان، به جاي اين که نقاشي ها را بر ديوارها 
بيآويزند، آن ها را به طور مستقيم بر روي ديوارها کشيدند 
که در نتيجه آن نخستين ديوارنگاره هاي مذهبي در سنت 
اسالمي پديد آمد (فلور و همکاران، ۱۳۸۱:  ۸۷-۷۸). در اين 
نقاشي ها، انعکاسي از لحظه هاي اوج احساسات و هيجان 

تطبيق زيبايي شناختي ديوارنگاري هاي 
مذهبي (واقعه کربال) بقعه شاه زيد و 
تکيه معاون الملک در تعامل با تعزيه
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۹۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

در تعزيه ها و نمايش هاي خيال پردازي تصوير مي شد که 
اجرا درآمده در  به  از وقايع  الهام  با  توسط هنرمندان و 
تعزيه ها و بهرگيري از ويژگي هاي ظاهري تعزيه خوانان و 
اسباب و وسايل آن ها با محتوايي مذهبي و مقدس ايجاد 

مي شدند (حسيني راد و عزيز زادگان، ۱۳۹۰:  ۳۲). 
ديوارنگاري  و  تعزيه  ارتباط  و  تأثيرپذيري  براساس 
گرديد.  ايجاد  آنها  ميان  بسياري  مشترک  وجوه  مذهبي، 
موضوعاتي که اغلب در ديوارنگاره هاي مذهبي قاجاري 
تصوير مي شدند، موضوعات مذهبي شيعه همچون غدير 
خم، شمايل و جنگ هاي حضرت علي (ع)، واقعه عاشورا و 
مصيبت هاي امام حسين (ع) و اهل بيت پيامبر (ص) در آن 
روز، امام رضا و شفاعت آهوان، بارگاه حضرت سليمان، 
داستان هاي يوسف و زليخا و.. بودند؛ البته مهم ترين آنها 
واقعه کربال و موضوعات مرتبط با آن بود که موضوع 
مشترک ديوارنگاره هاي مذهبي و نمايش هاي تعزيه  در اين 
دوران نيز بود. قابل توجه اين که شهادت امام  حسين (ع) 
که از قديمي ترين تعزيه ها و محور و اساس همه تعزيه ها 
بوده (شهيدي، ۱۳۸۰:  ۲۸۷)، بيشتر تعزيه ها پيرامون همين 
واقعه اجرا گرديده اند، اصلي ترين موضوع ديوارنگاره هاي 
بقاع متبرکه و نقاشي هاي درون تکيه ها و حسينيه ها نيز بود 
(حسيني راد و عزيز زادگان، ۱۳۹۰:  ۳۶). تعزيه شهادت امام 
حسين (ع) در تعزيه خواني هاي نخستين، با نام تعزيه «هفتاد 
و دو تن» اجرا مي شده است. به تدريج شهادت هر يک از 
شهيدان به صورت تعزيه مستقلي درآمد (شهيدي، ۱۳۸۰: 
 ۲۸۷) و در هر روز يکي از آنها خوانده و اجرا مي شد.گفتار 
و کالم در تعزيه به زبان شعر و آهنگين بود. تعزيه خوانان 
از ديوان ها، کتاب ها و جنگ هاي  نخست اشعار تعزيه را 

حماسي و بزمي رونويسي و استنساخ مي کرده اند. بعدها، 
شاعران تعزيه نسخه هاي خاصي براي اين کار ساخته اند 
از  استفاده  و  غنايي  ادبيات  از  اقتباس   .(۴۹۷-۸ (همان: 
اشعار حافظ، سعدي و موالنا نيز در تعزيه رواج داشت 
و  معلوم  شاعر  اغلب  تعزيه نامه ها   .(۵۱    :۱۳۷۴ (تقيان، 
شناخته شده اي ندارند و منابع عمده و مستقيم آن ها را بايد 
در ميان جنگ ها و مجموعه هاي ادبي و داستاني جست که 
بيشتر خطي اند  و به طور کلي شامل مقتل ها، سوکنامه ها، 
مذهبي  حماسه هاي  و  عاميانه  و سوکچامه هاي  مرثيه ها 
هستند (شهيدي، ۱۳۸۰:   ۵۱۱و۴۹۹).دوره ناصرالدين شاه 
که دوران شکوفايي تعزيه بوددر تکيه دولت، بزرگ ترين 
محرم  اول  دهه  روزهاي  در  که  تعزيه هايي  دولتي،  تکيه 
مي خواندند، همان تعزيه هاي رايج و معمول، يعني شهادت 
شهيدان کربال و وقايع اصلي و مهم بود. تعزيه هايي که 
در شب هاي دهه اول محرم يا در بقيه ايام محرم و ماه 
صفر برگزار مي شد، مربوط به حوادث فرعي واقعه کربال 
و مصائب خاندان پيامبر (ص) و يا تعزيه هاي حماسي و 
اساطيري و گوشه ها بودند (همان: ۱۸۵). اجراي برنامه اي 
مشابه در ديگر مکا نهاي اجراي تعزيه همچون بقاع، تکايا و 
حسينيه ها دور از انتظار نيست و به نظر مي رسد آن چه در 
ديوارنگاره هاي تصوير شده و متون نوشته شده در اين 
مکا ن ها نمايان است، برگرفته از اجراي تعزيه ها بوده است.

نکته مشترک ديگر تعزيه و ديوارنگاري مذهبي قاجاري 
آنهاست. ديوارنگاره ها در همان مکان هايي  اجراي  مکان 
تصوير مي شدند که نمايش هاي تعزيه به اجرا درمي آمدند. 
برخي از اين مکا ن ها همچون تکيه ها و حسينيه ها در اساس 
براي اجراي مراسم  هاي مذهبي عزاداري امام حسين (ع) 

تصوير١. اهل بيت در مجلس يزيد، بقعه شاه زيد،مأخذ: خامه يار، 
١٣٩٣

تصوير٢. شهادت امام حسين (ع) و يارانش، بقعه شاه زيدمأخذ:
همان.
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و شهداي کربال شامل روضه خواني، نمايش تعزيه و ديگر 
آيين ها و مراسم هاي عزاداري بنا مي گرديدند و برخي ديگر 
چون امام زاده ها، بقعه ها و آستانه ها اگرچه بدين منظور بنا 
نگرديده بودند، اما مکاني براي اجرا و جلوه گري هر دو 
گونه هنري به شمار مي آمدند. از اين رو اين دو گونه هنري 
در يک ارتباط دوسويه و متقابل به تکامل و اثربخشي هرچه 
بيشتر يکديگر کمک مي کردند. از يک سو نمايش هاي تعزيه 
اجراي زنده روايت ها محسوب شده و به پذيرش نقاش هاي 
ديواري که تجسم همان روايت ها بودند، کمک مي کردند؛ 
از سوي ديگر نقاشي ها با تصوير تجسمي و زيباشناختي 
روايت ها، زمينه تأثيرگذاري تعزيه ها بر ذهن مخاطبان و 
برانگيختن احساسات و عواطف آن ها را فراهم مي نمودند؛ 
به گونه اي که دوره قاجار را بايد نقطه اوج مراسم مذهبي 
عمومي شيعه دانست که به نوبه خود در هنرهاي تجسمي 

نيز انعکاس يافته است (فلور و همکاران، ۱۳۸۱:  ۸۸).
از ديگر وجوه اشتراک ميان اين دو گونه هنري نداشتن 
وحدت زماني و مکاني و بيان نمادين است که شايد بتوان 
آن ها را مهم ترين ويژگي هايتأثيرگذار بر ساختار صوري 

آن ها دانست. نبود وحدت در زمان و مکان بدين معناست 
نمايش  به  تعزيه  يک  در  که  شخصيت هايي  و  وقايع  که 
درمي آمدند و يا در يک ديوارنگاره تصوير مي شدند در 
در يک رخداد واحد حضور  و  واقعي  مکان  و  يک زمان 
نداشته اند، بلکه اين تخيل هنرمند نقاش است که زمان و 
مکان را به اختيار خود گرفته، فراتر از واقعيت تاريخي، 
به منظور ارتباط خالق تر وقايع و رخدادهاي موازي در 
زمان ها و مکان هاي مختلف را با هم درمي آميزد و با ترکيبي 
نو در يک نمايش و يا تصوير عرضه مي دارد.اين موضوع 
مکاني  و  زماني  مرزهاي  از  نقاشي ها  تا  مي شود  باعث 
مرسوم و واقع نما فراتر رفته و امکان قرارگيري کساني که 
در آن لحظه تاريخي درکربال حضور نداشته اند، در کنار 
امام حسين (ع) و يارانش وجود داشته باشد (حسيني رادو 
عزيززادگان، ۱۳۹۰:    ۳۶؛ ميرزايي مهر، ۱۳۸۶:  ۹۱). بنابراين 
نداشتن وحدت زماني و مکاني به معناي شکستن زمان و 
مکان واقعي روايت هاي مختلف و فراتر رفتن به مدد تخيل 
بيان  با طرحي نو در هر دو گونه  و درهم آميزي آن ها 

روايت ها، چه به صورت نمايشي و چه تصويري است.

تصوير۴. رزم حضرت قاسم، بقعه شاه زيدمأخذ:همان.تصوير۳. حضرت سجاد، بقعه شاه زيد، مأخذ: همان.

تصوير۵. کاروان اسراي اهل بيت، بقعه شاه زيد،مأخذ: همان.

تطبيق زيبايي شناختي ديوارنگاري هاي 
مذهبي (واقعه کربال) بقعه شاه زيد و 
تکيه معاون الملک در تعامل با تعزيه

تصوير۶. رزم حضرت علي اکبر، بقعه شاه زيد، مأخذ: همان.
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شماره۴۸  زمستان۹۷
۹۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

بيان نمادين نيز بيش از همه در رنگ ها و نشان ها نمايان 
 است.نخست در پرده هاي نقاشي در تجلي سيماي قديسين 
و معصومين به زبان نمادين از مفهوم رنگ بحث شده و 
سپس اين بيان سمبليک از پرده هاي نقاشي به نمايش هاي 
تعزيه  در  يافته است.  راه  ديواري  نقاشي هاي  و  تعزيه 
مخالف خوانان  و  موافق خوانان  تن  بر  رنگين  لباس هاي 
پوشانده و به شيوه تمثيلي، تضاد و تقابل رنگ را وسيله 
جداسازي اوليا از اشقيا قرار داده اند. کاربرد نمادين رنگ ها 
و نشان ها در يک مجلس شبيه خواني بدين گونه است که 
شمر با پيرهن، شالو سربندي سرخو پري ابلق (دو رنگ، 
سياه و سفيد) يا سرخ بر کاله خودش ظاهر مي شود. در 
مقابل حضرت عباس (ع) با ردا و علم سبز، پر سبز بر 
کاله خود و کمربندي سبز نمايان مي شود.پرچم ها، بيرق ها، 
چادرها و خيمه هاييزيديان سرخاست و خيمه هاي حسيني 
سياه، سبز و يا نيلگون است. شمريان چکمه هاي قرمز به 
پا دارندو گاهي نقاب يا دهان بندي سرخ  بسته اند. اسب هاي 

اشقيا سياه يا ابلق است و ذوالجناح و اسب هاي اوليا به رنگ 
سپيد هستند. پر سبز زينت بخش مغفر حسينيان و پر ابلق 
و زرد و سرخ آراينده کالهخود يزيديان است. حر به نشانه 
توبه و عالمت تسليم، پر سپيد بر مغفر خويش دارد. شاخه 
درخت با برگ هاي سبز نماد نخلستان است. خاک نينوا 
اکر است و بر قبه بارگاه حسين بن علي اکليل نشانده است. 
ماليک سبز پوشند و زعفر جني سياه پوش است. ديوارهاي 
دارالجفاي شام و داراالماره عبيداهللا نيز با کتيبه هاي سرخ 
آراسته شده اند (عناصري، ۱۳۶۶:   ۲۴۴-۲۳۷). شبيه امام 
حسين (ع) لباسي سبز يا سفيد و يا ترکيبي از هر دو رنگ 
با شال و دستار سبز بر تن دارد و همواره اسب او سفيد 
است. شبيه ابن سعد لباس هايي به رنگ قرمز، قهوه اي و 
يا نارنجي به تن دارد (آريان پور و همکاران، ۱۳۹۵:   ۷۱-
۷۰). اگر چه کاربرد هر رنگ بار معنايي مشخصي دارد 
و هنرمندان با آگاهيآن را به کار مي بردند، اما رنگ هاي 
نبوده  ثابت  همواره  شخصيت  هر  براي  استفاده  مورد 

ج. تصوير ۹، بخشي از تصوير ۲، گچ نگاري مذهبي، ماخذ: همان.

ب. تصویر ۸، بخشی از تصویر ۱، گچ نگاری مذهبی، ماخذ: همان.الف. تصوير ۷، بخشی از تصوير ۱، گچ نگاری مذهبی، ماخذ: همان.

تصوير۱۰. حضرت فاطمه به همراه شير و فضه، بقعه شاه زيد، 
مأخذ:  همان.
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متفاوتي  نشان هاي  و  رنگ ها  يک شخصيت  براي  گاه  و 
به کار رفته است. چنان که در ديوارنگاره ها گاه پرهايي به 
رنگ سرخ يا سفيد و يا ابلق (سرخ و سفيد) براي حضرت 
عباس (ع) ترسيم شده که مشابه آن در شمايل نگاري ها و 
نقاشي هاي قهوه خانه اي ديده مي شود (قاضي زاده، ۱۳۸۵: 
  ۶۲ و۶۰) و گاه به جاي دو پر جفت تنها يک پر تصوير 
شده است. انعکاس اين ويژگي ها و زمينه هاي مشترک با 
تعزيه را مي توان در ديوارنگاره هاي به جاي مانده از آن 
سپس  و  خوانش  به  منظور  بدين  نمود.  مشاهده  دوران 
تطبيق نقاشي هاي با مضمون واقعه کربال در گچ نگاره هاي 
بقعه شاه زيد و کاشي نگاره هاي تکيه معاون الملک، از آثار 

برجسته اواخر قاجار، پرداخته مي شود.

بقعه شاه زيد (امام زاده زيد) و نقاشي هاي مذهبي آن
مهاجرت  ايران  به  که  بودند  ازساداتي  زباره  آل  خاندان 
از  شاه زيد،  به  مشهور  زيدبن سيدبن علي  ابوعلي  کردند. 
فرزندان فرهيخته اين خاندان بود که بنا به آنچه بر کاشي 
ورودي امامزاده نوشته شده، نسبش به امام سجاد (ع) 
مي رسد. او در ۳۷۵ه.ق به اصفهان مهاجرت کرد و در ۴۴۷ه.

ق در همين شهر وفات يافت. پس از وفاتش، مقبره وي تحت 
عنوان امامزاده زيد يا شاه زيد، از مقابر مورد احترام مردم 
شد. اين امام زاده که در شرقي ترين قسمت محله ترواسکان 
يکي سال  است،  تاريخ  دو  داراي  واقع شده  اصفهان  در 
۹۹۴ه.ق که بر در مقبره نقر شده و ديگري سال ۱۰۹۷ه.ق 
است که بر يک لوح سنگي نقش بسته و از تعميرات بقعه در 
دوره شاه سليمان صفوي حکايت دارد. براين اساس اين 
بقعه در دوره شاه محمد خدابنده صفوي پدر شاه عباس 
بنا و در دوره شاه سليمان تعمير شده است.چنانکه طرح 
و نقشه کاشي کاري گنبد آن با تزيينات کاشي کاري گنبد 
ميرزا رفيعا، بناي دوره شاه سليمان واقع در تخت فوالد 
اصفهان شباهت کامل دارد. با آغاز دوره صفويه امامزاده 
زيد مورد توجه سالطين قرار گرفت و به امامزاده اي مطرح 
بدل شد. اهميت و اعتبار بناي امامزاده زيد در دوره قاجار 
نيز استمرار داشت. چنان که بناي گنبدخانه از آثار زمان 
فتحعلي شاه و مورخ به سال ۱۲۴۵ه.ق است. صحن، ايوان 
و حجرات در زمان ناصرالدين شاه و طي سال هاي ۱۲۹۷ 
تا ۱۳۰۱ ه.ق احداث شده  و تزيينات نقاشي روي گچ در 
فضاي گنبدخانه با تزيين آيينه کاري پوشانده شد که آثار 

آن در ۱۳۲۵ ه.ش آشکار گرديد. 
نقاشي هاي  امامزاده  اين  فرد  به  منحصر  ويژگي هاي  از 
(ع)  حسين  اما م  شهادت  و  کربال  واقعه  مضمون  با  آن 
است که ديوارهاي داخل بقعه از پايين تا زير گنبد را فرا 
گرفته است. درباره تاريخ اين نقاشي ها، خانم يدا گدار۱ در 
مقاله «نقاشي هاي مذهبي اسالمي امام زاده زيد اصفهان» 
تاريخ نقاشي ها را ۱۰۹۷ه.ق در زمان صفويه بيان مي کند. 
مايکل راجرز۲ نيز نظر او را تأييد نموده است. اما سياحي 

چون شاردن۳ که در آن زمان از اصفهان ديدن کرده و 
بخشي از نوشته خود را کامل به شرح نقاشي در ايران 
امامزاده  اين  نقاشي هاي  از  صحبتي  داده،  اختصاص 
اما  ديده،  را  آن  شاردن  راجرز،  عقيده  به  نکرده است. 
فراموش کرده شرحي از آن بيان کند. پيترسن۴ اما معتقد 
است که با توجه به ارتباط اين نقاشي ها با نمايش تعزيه، 
راجرز نظر درستي نداشته ، چرا که شاهد و يا سندي مبني 
بر وجود تعزيه و يا تصويرپردازي آن در دوره صفوي به 
دست نياورده است. همچنين وي در دهه ۱۹۷۰ در خود 
ديوارنگاره ها به تاريخ ۱۳۲۳ه.ق دست يافت که با توجه 
و  ديوارنگاره ها  اين  شمايل نگاشتي  ارزيابي  و  تحليل  به 
نوع جامه پيکره ها، همچنين ارتباط آن با نمايش هاي تعزيه 
درست  مي نمايد (فلور و همکاران، ۱۳۸۱:  ۸۱-۷۹). لطف اهللا 
هنرفر نيز تاريخ اجراي اين نقاشي ها را نيمه نخست قرن 
۱۴ه.ق و به قلم نقاش مشهور آن دوره سيدعباس شاهزاده 
يا همان سيدعباس نقاش آقاميري مي داند (هنرفر، ۱۳۴۴: 
برعدم  مبني  موجود  شواهد  و  منابع  به  توجه  با   .(۳۸۹  
وجود کوچک ترين گواهي از ناحيه مردم ايران در باب هنر 
نمايشي تعزيه تا پيش از دوران قاجار (تقيان، ۱۳۷۴:  ۴۷) 

تطبيق زيبايي شناختي ديوارنگاري هاي 
مذهبي (واقعه کربال) بقعه شاه زيد و 
تکيه معاون الملک در تعامل با تعزيه

با اهل بيت، بقعه شاه زيد،  ابوالفضل  تصوير۱۱. وداع حضرت 
مأخذ: همان.

و  پژوهشگر   Michael Rogers  .١
متخصص تاريخ هنر دوره اسالمي در 
حوزه ايران، ترکيه و آسياي مرکزي 
مي توان  او  پژوهش هاي  از  و  است 
دوره  در  مذهبي  نقاشي  «تکوين  به 

صفوي» اشاره کرد.
٢. Jean Chardin سياح فرانسوي که 
در عصر صفوي به ايران سفر کرده و 
شرح دقيق او از ايران در سفرنامه اش 
سهم بزرگي در شناساندن ايران به 

غربيان داشته است.
٣.Samuel Peterson ايران شناس و 

پژوهشگر در زمينه تعزيه است.
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شماره۴۸  زمستان۹۷
۹۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نقاشي ها از نمايش هاي تعزيه دارد (تصاوير۱۱و۹و۸و۶). 
خانم يدا گدار ديوارنگاره هاي امام زاده را مجموعه بي نظيري 
از تصاوير مذهبي مسلمانان توصيف مي کند که عزاداري 
بازنمايي هاي  نظير  بيشتر  و  مي دهند  ارائه  را  شيعيان 
نمايشي در نشان دادن وقايع پياپي و مختلف اند.به نظر او 
ديوارنگاره هاي امام زاده بازنمايي نمايشي از عزاداري امام 
حسين و ياران او و در حقيقت واگرداني و تبديل وقايع 
تعزيه به هنر تجسمي است (فلور و همکاران، ۱۳۸۱:   ۷۹). 
بنا به نظر خانم گدار، ارتباط نقاشي هاي امام زاده با تعزيه 
و  مذهبي  ديوارنگاره هاي  مکاني  اشتراک  ويژگي  نيز  و 
نمايش هاي تعزيه در دوره قاجار، مي توان گفت که در اين 
زمان بقعه شاه زيد همزمان مکاني براي اجراي تعزيه و 

ديوارنگاري هاي مذهبي بوده  است.
از ويژگي هاي  مهم نقاشي هاي امام زاده که توسط يک نقاش 
تصوير شده اند، پيوستگي و درآميختگي، نداشتن قاب بندي 
در  تنوع  وجود  با  مجالس  و  تصاوير  جداسازي  عدم  و 
نقاشي ها  است.  شده،  تصوير  رويدادهاي  و  روايت ها 
همچون تصويري يکپارچه تمامي سطح ديوارهاي داخلي 
از  را  يک روايت تصويري  نمي توان  و  گرفته اند  دربر  را 
ديگر روايت ها جدا نمود. اين ويژگي بر عدم وحدت زماني 
و مکاني نقاشي ها مي افزايد و ترکيب بندي، ساختار صوري 

و زيبايي شناختي آن ها را دگرگون مي کند.
عدم وحدت زماني و مکاني، در نقاشي هاي امام زاده با درهم 
آميزي روايت ها و وقايع و حضور شخصيت ها و موجوداتي 
که  شده  نمايانده  کربال  واقعه  تاريخي  واقعيت  از  خارج 
حاصل خالقيت و تخيل نقاش و تأثيرپذيري او از نمايش هاي 
به  فاطمه (س)  تصاوير حضرت  در  چنانکه  است.  تعزيه 
همراه فضه و شير تصوير شده اند (تصاوير۲و۱۰) و يا 
در صحنه رزم سيدالشهدا (تصوير۱۳) و شهادت حضرت 
علي اصغر (تصوير۱۴) فرشته هاي بال دار ديده مي شوند. 
همچنين در ميان تصاوير افرادي با پوشش و کاله فرنگي 
نقاشي شده اند (تصاوير ۷و۸). امام حسين (ع) و حضرت 
ابوالفضل نيز در صحنه هاي مختلف و بيش از يک بار تصوير 
شده اند. فقدان قاب بندي و عدم تفکيک نقاشي ها، ترکيب بندي 
و فضاي آن ها را آشفته کرده است (تصوير۱۱). از اين رو 
اندکي  نخست  نگاه  در  نقاشي ها  روايت  دريافت  و  درک 
دشوار و مبهم است. اما بنا به همين پيوستگي نقاشي ها در 
شاه زيد مي توان آن را يک نقاشي گسترده در نظر گرفت 
که روايت ها و وقايع گوناگوني در آن تصوير گرديده و 
نمونه وسيعي از عدم وحدت زماني و مکاني است. همچنين 
پيکره هاي  ازدحام  به کارگيري عناصر مورب و متحرک، 
انساني و حالت تهاجمي و پرتحرک آنها در بخش هايي که 
به صحنه هاي نبرد و پيکار پرداخته، بر تراکم عناصر و 
هيجان ترکيب بندي افزوده  است تا تنش، هيجان و دشواري 
را به مخاطب انتقال دهد (تصاوير۱۲و۶و۴). اما در بخش 
سرهاي بريده شهدا، عناصر تصويري در حالت افقي و 

و نيز سبک و سياق نقاشي هاي امامزاده تاريخ ۱۳۲۳ه.ق 
يا نيمه نخست قرن ۱۴ه.ق مورد قبول اين نوشتار و مبناي 

بررسي آن است. 
عاشورا،  ظهر  شامل،  زيد  امام زاده  نقاشي هاي  مجالس 
شبيه حضرت عباس کنار فرات، به ميدان رفتن حضرت 
عباس، اعزام اسراي اهل بيت به شام، مجلس عيش يزيد، 
پيکار علي اکبر (ع) با شارق بن شيث، جنگ قاسم بن حسن 
(ع) با پسران ازرق شامي و گودال قتلگاه است که در کنار 
نقاشي هاي ديگري با مضامين مذهبي همچون ضامن آهو، 
سلطان قيس هندي، مادر وهب، امام موسي بن جعفر در غل 
و زنجير تصوير شده اند. اين نقاشي ها به صورت گچ نگاره 

هستند و مستقيم بر روي ديوار گچي تصوير شده اند.
 بقعه شاه زيد ازآن مکان هاي مذهبي است که با هدف اجراي 
تعزيه ساخته  نشده، اما نقاشي هاي درون آن بيان مي دارد 
که در دوره قاجار بنا به شرايط ايجاد شده و گسترش و 
فراگيري تعزيه، اين بقعه کارکردي چون تکايا و حسينه ها 
يافته است. کاربرد واژه «شبيه» در کنار نام شخصيت هاي 
واژه هاي  از  که  امام زاده  نقاشي هاي  در  شده  تصوير 
اختصاصي تعزيه است اشاره به ارتباط و برگرفتگي اين 

تصوير۱۲. رزم حضرت ابوالفضل در کنار فرات، بقعه شاه زيد، 
مأخذ: همان.
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کاسته  تصوير  هيجان  و  عناصر  تراکم  از  هستند،  ثبات 
شده و حالتي از اندوه، سکون و مظلوميت نمايان  است و 
متون نوشتاري جايگزين عناصر تصويري گشته تا آنها 
را در رساندن مفاهيم ياري نمايند (تصاوير۹-۷). عناصر 
تصويري و نوشتاري متناسب با بيان عاطفي و برانگيختن 

احساسات و هيجانات مخاطبان به کار رفته است.
بي توجهي به خط افق و فقدان آن در گچ نگاري هاي امام زاده 
عدم  در  مي توان  را  آن  دليل  که  است  ديگري  نکته  زيد 
قاب بندي و پيوستگي نقاشي ها جست. درهم آميختگي و 
ترکيب نقاشي ها و عناصر تصويري و نوشتاري امکان آن 
را از ميان برده  است (تصاوير ۵و۳و۲و۱). فضاسازي و 
ايجاد پس زمينه نيز در همه بخش ها يکسان نبوده و به طور 
کلي فضاسازي در نقاشي هاي تصوير شده در ارتفاع و 
بخش هاي  نقاشي هاي  از  کمتر  ديوارها  باالي  بخش هاي 
مياني و پايين ديوارهاست (تصاوير ۶-۱). مي توان عدم 
پرداختن به فضاسازي و ايجاد پس زمينه را نيز ناشي از 
عدم جداسازي نقاشي ها دانست. استفاده نمادين از رنگ، 
و  پيکره ها  و  در حالت  چهره ها  اغراق  مقامي،  پرسپکتيو 
ترکيب بندي عناصر نيز در همين راستا بوده است. چنان که 
از لباس ها و سربندهايي به رنگ سرخ، چکمه هاي سياه و 
اسب هاي اغلب تيره و ابلق براي اشقيا استفاده شده است. 
يزيد با لباس سرخ و فرنگيان نيز با کت هاي قرمزتصوير 
شده اند. ابن سعد با لباس هاي قرمز و قهوه اي و اسب ابلق 
 است.زنان اهل بيت با چادرهاي سياه و روبندهاي سفيد 
با  (ع)  سجاد  امام  شده اند.  تصوير  چهره پردازي  بدون 
پوشش سبز و حضرت قاسم (ع) با لباس سبز و سياه 
يافته اند  تجسم  قهوه اي  اسبي  بر  سوار  سبز  دستار  و 
(تصوير۴و۳). حضرت علي اکبر (ع) با لباس سرخ و دستار 
سبز سوار بر اسبي سفيد تصوير گرديده است (تصوير۶). 

تطبيق زيبايي شناختي ديوارنگاري هاي 
مذهبي (واقعه کربال) بقعه شاه زيد و 
تکيه معاون الملک در تعامل با تعزيه

 تصوير۱۳. رزم سيدالشهدا، بقعه شاه زيدمأخذ: همان.

تصوير۱۵. ورود اهل بيت به مدينه، تکيه معاون الملک، ۹۶/۸/۱۵. 
مأخذ: همان.

مأخذ:  شاه زيد،  بقعه  علي اصغر،  حضرت  شهادت  تصوير۱۴. 
همان.

حضرت ابوالفضل (ع) در هر دو باري که تصوير شده با 
زره خاکستري، لباس نيلي و دستار سبز سوار بر اسبي 
قهوه اي  است (تصاوير۱۲و۱۱).او دو پر جفت بر کاله خود 
تيره و در تصويري  آبي  پرها در تصويري  اين  و  دارد 
سرخ است. امام حسين (ع) در سه مجلس تصوير شده ، 
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و  علي ا صغر  و  علي اکبر  شهادت  به  مربوط  تصوير  دو 
يک تصوير مربوط به رزم اوست. در تصوير رزم امام 
حسين (ع) با لباس سفيد، شال و دستار سبز سوار بر اسب 
سفيد تجسم يافته، اما در تصاوير شهادت فرزندانش با لباس 
قهوه اي تصوير شده است.در تصاوير روايت هاي فرعي نيز 
حضرت فاطمه (س) با لباس سفيد و بدون چهره پردازي 
نمايان گشته (تصوير۱۰) و امام رضا (ع) با لباس سبز 
تصوير شده است.  چهره پردازي  و  اسب سفيد  بر  سوار 
ديده مي شود وجود  نقاشي ها  همه  در  که  ويژگي ديگري 
هاله اي به رنگ زرد و نارنجي پيرامون چهره اولياست که 

نشان قداست و جدايي از اشقياست. 
نقاشي هاي امام زاده زيد بنا به حضور عناصر نوشتاري و 
تصويري، داراي دو نظام نشانه اي تصويري و نوشتاري 
نتيجه  مي تواند  نقاشي ها  در  نوشتار  از  استفاده  هستند. 
ويژگي روايتي، برگرفتگي و پيوستگي آنها با متون کالمي و 

نوشتاري، همچنين تأثير سنت نقاشي و کتاب آرايي ايراني 
باشد. آنچنان که در نگاره هاي سنتي ايراني مرسوم بوده، 
نقاشي ها اغلب ويژگي روايتي داشته و در پيوند با يک متن 
ادبي و نوشتاري بودند، از اين رو همواره بخشي از فضاي 
بنابراين  مي يافت.  اختصاص  مرجع  ادبي  متن  به  نگاره 
حضور عناصر نوشتاري در کنار عناصر تصويري براي 
استقالل  با  اگرچه  دارد،  ديرين  سابقه اي  ايراني  مخاطب 
نقاشي از متن ادبي و نوشتاري به تدريج اين پيوند گسسته 
شد.بکارگيري نوشتار در اين نقاشي ها تابعي از ترکيب بندي 
عناصر تصويري است، بدين معنا که در صحنه هاي رزم و 
پيکار که عناصر تصويري خود گوياي روايت بوده ، عناصر 
نوشتاري کمتر بوده و تنها محدود به نام برخي اشخاص 
و يا واقعه تصوير شده، مي باشد (تصاوير۱۳و۱۲و۶و۴)؛ 
در صحنه هاي مربوط به سرهاي بريده شهدا که از تراکم 
عناصر  ازدحام  بر  مي شود،  کاسته  تصويري  عناصر 

تصوير۱۶. امام حسين (ع) در کربال، تکيه معاون الملک، ۹۶/۸/۱۵. 
مأخذ: همان.

معاون الملک،  تکيه  قاسم،  حضرت  نمودن  رزم  تصوير۱۸. 
۹۶/۸/۱۵، مأخذ: همان.

تصوير۱۹. آمدن زعفرجني به ياري حضرت، تکيه معاون الملک، 
۹۶/۸/۱۵، مأخذ: همان.

معاون الملک،  تکيه  علي اکبر،  حضرت  نمودن  رزم  تصوير۱۷. 
۹۶/۸/۱۵. مأخذ: همان.
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سيدمحمد معاون  متخلص به واله در حاشيه يکي از تابلوها 
تكيه  ديوارنگاري هاي  اگرچه  شده است.  عنوان  ۱۳۳۷ه.ق 
را شامل  متنوعي  بسيار  معاون الملك گستره موضوعي 
مي شوند که بر روي کاشي اجرا شده اند، اما نقاشي هاي 
امام  شهادت  و  كربال  واقعه  محوريت  با  آن  مذهبي 
حسين  (ع) بيش از همه در ارتباط مستقيم با کارکرد بناي 
تکيه هستند، از اين رو اصلي ترين نقاشي هاي تکيه به شمار 
مي آيند. اختصاص سطوح بزرگي از ديوارهاي فضاهاي 
داخلي و نيز بخش هاي وسيعي از فضاي بيروني تکيه به اين 
نقاشي ها بيانگر همين نکته است.بنا به نوشته هادي سيف، 
شيوه نقاشي کاشي نگاره هاي تکيه معاون الملک چنان است 
که تا ايامي دراز، الگوي کار بسياري از کاشي نگاران مقيم 
پايتخت و ساکن ساير شهرهاي دور و نزديک بوده است 

(سيف،  ۱۳۹۲:       ۶۷).
مضمون  با  تکيه  ديوار هاي  بر  شده  تصوير  صحنه هاي 
رزم  مدينه،  به  بيت  اهل  شدن  وارد  شامل،  کربال  واقعه 
آمدن  (ع)،  قاسم  رزمحضرت  (ع)،  علي اکبر  حضرت 
زعفرجني به ياري امام حسين (ع)، جنگ امام حسين (ع) 
با يزيديان در صحراي کربال، رزم حضرت سيدالشهداء 
و حضرت ابوالفضل با مخالفين، بيرون آوردن اهل بيت از 
خرابه، عبور دادن اهل بيت از قتلگاه، وارد کردن اهل بيت 
به مجلس يزيد، آمدن سليمان  سرد خزاعي و دفن کردن 
را و مضامين مذهبي  کفار  شهدا، قصاص کردن مختار 
ديگري همچون ضامن آهو، تصوير پنج تن، غديرخم، معراج 
پيامبر، جنگ خيبر، جنگ حضرت امير با عمروبن عبدود، 
آزاد کردن سلمان، مجلس وعظ اشرف الواعظين و غيره 
هستند که توسط برجسته ترين هنرمندان آن عصر تصوير 

شده اند.
عزاداري  منظور  به  گفته شد،  چنان که  معاون الملک  تکيه 
امام حسين (ع) و يارانش بنا گرديد. به همين جهت سطوح 

نوشتاري افزوده شده، حضور پررنگ تري در بيان روايت 
دارند و افزون بر نام اشخاص، اشعار و مرثيه هايي به زبان 
ساده و قبل فهم متناسب با هر شخصيت نوشته شده که 
آنها مشخص  و شاعر  برگرفته شده اند  تعزيه ها  متن  از 
نيست (تصاوير۸و۷). اين عناصر نوشتاري بدون هيچ قاب 
يامحدوده اي چه به صورت هندسي و يا غير هندسي تنها 
در کنار افراد و يا رويدادهاي تصوير شده به خط نستعليق 
بر روي ديوار نوشته شده اند. به نظر مي رسد نقاش در 
صحنه ها نبرد و رزم بيشتر از قدرت بياني عناصر تصويري 
سود جسته و در صحنه هاي پس از شهادت اهل بيت و 
سرهاي بريده ايشان، تنهاعنصر تصوير را در برانگيختن 
احساسات کافي ندانسته و در کنار عناصر تصويري از 
قدرت بياني کالم در قالب متون نوشتاري بهره گرفته است 

تا بر اثرپذيري مخاطب بيفزايد. 

تکيه معاون الملک و نقاشي هاي مذهبي آن
تکيه معاون الملک در محله آبشوران(خيابان حداد عادل) در 
کرمانشاه واقع شده و نخستبه سال ۱۲۸۱ه.ش/۱۳۲۰ه.ق 
در زمان مظفرالدين شاه و حکمراني حسام الملک به عنوان 
يک مجموعه خصوصي توسط حسين خان معيني معروف 
به معين الرعايا تنها با يک بخش حسينيه و تزيينات آينه کاري 
و گچبري ساخته  شد. در جريان مشروطه و آشفتگي هاي 
پناهگاه  حسينيه  که  ۱۳۲۷ه.ق  سال  اجتماعي  سياسي- 
مخالفان مشروطه  بود، به توپ بسته شد و تخريب گرديد. 
در پايان همان سال حسينه مجدد توسط خانواده معيني در 
جاي قبلي، با همان مساحت و تزيينات گچبري و نقاشي بنا 
شد. پس از کشته شدن معين الرعايا در ۱۳۲۹ه.ق، حسن 
خان معاون الملک از فرزندان وي عهده دار بازسازي، تکميل 
و تزيين بنا گرديد و اقدام به برداشتن نقاشي ها و تزيين 
عباسيه  زينبيه و  افزودن بخش هاي  و  با کاشي  ديوارها 
نمود که تا سال ۱۳۴۵ه.ق ادامه داشت و سپس آن را وقف 
به  تکيه  اين  سال ۱۳۵۲  نمود.  معصومين  ائمه  عزاداري 
وزارت فرهنگ و هنر واگذار گرديد وهمان سال با شماره 
همکاران،  و  (عاليي  شد  ثبت  ملي  آثار  فهرست  در   ۹۴۵

 .(۳۰     :۱۳۸۹
پايان کاشي کاري تکيه براساس منظومه اي سروده مرحوم 

تطبيق زيبايي شناختي ديوارنگاري هاي 
مذهبي (واقعه کربال) بقعه شاه زيد و 
تکيه معاون الملک در تعامل با تعزيه

تصوير۲۱. رزم سيدالشهدا و حضرت ابوالفضل، تکيه معاون الملک، 
۹۶/۸/۱۵، مأخذ:همان.

معاون الملک،  تکيه  سردخزاعي،  سليمان  تصوير۲۰.آمدن 
۹۶/۸/۱۵، مأخذ: همان.
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شماره۴۸  زمستان۹۷
۹۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

بزرگي از ديوارهاي آن به کاشي نگاره هايي با مضامين، 
روايت ها و وقايع کربال اختصاص يافته است که با تکنيک 
کاشي هفت رنگ و توسط هنرمندان مختلف اجرا گرديده اند. 
موضوع اين کاشي نگاره ها صحنه هاي مختلف واقعه کربال از 
ورود اهل بيت به مدينه تا برتخت نشستن مختار و قصاص 
کفار توسط او را در برمي گيرند که در رشته اي از تصاوير 
مجزا در کنار ديگر کاشي نگاره هاي مختلف مذهبي و غير 
مذهبي به نمايش درآمده اند. در ارتباط با کاشي نگاره هاي 
تکيه معاون الملک دو نکته قابل توجه است. نخست آنکه 
برخي از وقايع و رويدادها بيش از يک بار بر کاشي هاي 
تکيه تصوير شده اند. بنابراين برخي از کاشي نگاره ها داراي 
مضمون مشترک، اما اجراهاي متفاوت هستند؛ که اين امر 
اجراي  در  مختلف  هنرمندان  مشارکت  و  حضور  بيانگر 

کاشي نگاره ها مي باشد. 
بزرگ،  ديوارنگاره هاي  بر  افزون  آنکه،  دوم  نکته 
که  دارند  وجود  تکيه  در  نيز  کوچکتري  کاشي نگاره هاي 
رويدادهاي مختصرتري از واقعه عاشورارا بيان مي دارند 
و  ديواري  نقاشي هاي  اين  مجموع  (تصاوير۲۶و۲۵). 
با  مشترک  مضاميني  داراي  سو  يک  از  کاشي نگاره ها 
نمايش هاي تعزيه هستند، و از سوي ديگر اشاره به کارکرد 
امام  عزاداري  مراسم   جهت  مکاني  عنوان  به  تکيه  بناي 
حسين  (ع) و يارانش در قالب روضه خواني و تعزيه دارند. 
در  مضامين  ترکيب  و  آميزي  درهم  و  ساختار صوري 
کاشي نگاره هاي تکيه معاون نمايانگر فقدان وحدت زماني 
در  که  موجوداتي  و  افراد  چنانکه  آنهاست.  در  مکاني  و 
کشيده اند،  تصوير  به  را  نداشته اند  حضور  کربال  واقعه 
همچون آمدن زعفرجني به ياري حضرت (تصوير۱۹) و يا 
واردکردن اهل بيت به مجلس يزيد که در آن شخصيت هايي 

برخي  در  (تصوير۲۳).  شده اند  تصوير  فرنگي  لباس  با 
موارد نيز در يک کاشي نگاره تصوير دو يا چند واقعه و 
روايت رزم در هم ترکيب شده و کنار هم تصوير شده، 
چنان که در تصويري امام حسين (ع) در سه صحنه ظاهر 
ابوالفضل را در  مي شود: در مرکز ميدان نعش حضرت 
بر گرفته، در سمت چپ پايين سوار بر اسب علي اصغر 
را روي دست بلند کرده و اندکي باالتر، نعش علي اکبر را 
به آغوش کشيده است. در باال و پس زمينه تصوير در هر 
دو سو انبوهي از صفوف درهم فشرده اشقيا، سوار بر 
اسب و پياده تصوير شده اند. در پايين و پيش زمينه نيز 
زنان و اهل بيت در چادرها و نعش شهدا در ترکيبي افقي 
ديگر  کاشي نگاره اي  در  (تصوير۱۶).  شده است  نمايانده 
رزم سيد الشهدا و حضرت ابوالفضل، همزمان در دو جهت 
با خيل دشمنان تصوير شده است (تصوير۲۱). از اين رو 
نام کاشي نگاره به دو واقعه اشاره داردو يادر نقاشي ديگر 
که در نيمه راست آن مختار بر تخت نشسته و در نيمه چپ 
کفار را قصاص مي کند. در اين کاشي نگاره نيز دو نام ديده 
مي شود که هريک اشاره به يک روايت و رويداد دارد و به 
صورت مجزا در دو بخش باال و پايين کاشي نگاره آورده 

 شده است (تصوير۲۴).
کاشي نگاره هاي تکيه معاون اگرچه توسط هنرمندان مختلفي 
تصوير شده اند، اما کماکان داراي ويژگي هاي ساختاري و 
صوري يکساني هستند. تمامي کاشي نگاره ها داراي قاب، 
کادربندي و حاشيه مشخص در قالب شکل هاي هندسي 
ديواري  نقاشي هاي  ديگر  از  مجزا  در چارچوبي  و  بوده 
ترسيم شده اند. همچنين آن بخش از نقاشي ها که به نبرد و 
پيکار و يا قصاص کفار اختصاص يافته، در ترکيب بندي از 
تحرک و پويايي بيشتري نسبت به ديگر بخش ها و نقاشي ها 

تصوير۲۲. بيرون آوردن اهل بيت از خرابه، تکيه معاون الملک، 
۹۶/۸/۱۵، مأخذ: همان.

تصوير۲۳. واردکردن اهل بيت به مجلس يزيد، تکيه معاون الملک، 
۹۶/۸/۱۵، مأخذ: همان.
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بر  نقاشي ها  اين  تأثير  افزايش  منظور  به  و  برخوردارند 
مخاطبان در ترکيب بندي آنها از خطوط و عناصر مورب 
و ناپايدار و در تقابل با هم استفاده شده تا بر بيان عاطفي، 
القاي هيجان، حالت تهاجمي و دشواري صحنه ها   بيفزايد 
اين  فاقد  که  صحنه هايي  در  (تصاوير۲۴و۲۱و۱۸و۱۷). 
مضامين هستند، عناصر با ثبات و سکون بيشتري تصوير 
شده اند و ترکيب بندي آنها بر عناصر افقي و عمودي استوار 

است (تصاوير۲۰و۱۹).
همچنين استفاده از عمق ميدان مقامي به صورت تجسم 
دادن  قرار  تصوير  مرکز  در  و  اصلي  بزرگتر شخصيت 
آن، اغراق در حالت و حرکت چهره ها و پيکره ها، استفاده 
نمادين از رنگ، نمايش نقطه اوج واقعه ديگر ابزارهاي بياني 
هستند که نقاشان در جهت برانگيختن احساسات و عواطف 
مخاطبان به خدمت گرفته اند. تمامي نقاشي ها جز در موارد 
کوچک اندازه مملو از پيکره هاي انساني در تکاپو هستند که 
از يک سو حالتي از آشفتگي، اضطراب، تنش و دشواري را 
به بيننده انتقال مي دهند؛ و از سوي ديگر اشاره به اهميت و 

عظمت واقعه کربال به عنوان يک فاجعه دارند. 

مضمون  با  مرتبط  نقاشي هاي  تمامي  تقريبي  طور  به 
عاشورا در تکيه معاون در هر اندازه اي داراي پس زمينه  
تصوير شده  روايت  و  با صحنه  متناسب  فضاسازي  و 
هستند  غيره  و  طبيعت   عناصر  معماري،  بناي  چون 
دو  داراي  نقاشي ها  اغلب  همچنين  (تصاوير۲۳و۲۲و۱۵). 
نظام نشانه اي تصويري و نوشتاري هستند. حضور عناصر 
نوشتاري در کاشي نگاره هاي تکيه اندک بوده و تنها محدود 
نقاشي  واقع  در  که  مهم ترين شخصيتي  نام  به  مي شود 
شرح روايتي با مرکزيت اوست (تصاوير۲۶و۲۵و۱۸و۱۷)، 
پرچم هايي با آيه اي از قرآن (تصاوير۲۱و۲۰) و يا نامي 
براي صحنه تصوير شده (تصاوير۲۴-۲۱و۱۹و۱۵). برخي 
(تصوير۱۶).  هستند  نوشتاري  عنصر  هرگونه  فاقد  نيز 
و  تصويري  عناصر  از  متمايز  شکلي  به  نوشتارها  اين 
با کادربندي و محدوده مشخص در درون قاب و يا در 
حاشيه نقاشي و بر روي قاب پيرامون آن نوشته شده اند. در 
مواردي نيز نام صحنه به همراه نام نقاش و يا بيت شعري 
در يک يا چند قاب مجزا بر روي لبه پايين حاشيه نقاشي 
آورده شده است (تصوير۲۳و۲۱و۱۵). در باالي نقاشي هاي 

تطبيق زيبايي شناختي ديوارنگاري هاي 
مذهبي (واقعه کربال) بقعه شاه زيد و 
تکيه معاون الملک در تعامل با تعزيه

تصوير۲۴. برتخت نشستن مختار و قصاص کردن مختار کفار را، تکيه معاون الملک، ۹۶/۸/۱۵، مأخذ: همان.

معاون الملک، ۹۶/۸/۱۵،  تکيه  مذهبي،  کاشي نگاري  تصوير۲۵.   
مأخذ: همان.

 ،۹۶/۸/۱۵ معاون الملک،  تکيه  مذهبي،  کاشي نگاري  تصوير۲۶. 
همان.
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

بزرگ، خارج از حاشيه و قاب، ابيات شعر و مرثيه هايي چون 
ترکيب بندهاي محتشم به خط نستعليق در کادرهاي مجزا با 
زمينه سفيد نوشته شده است.بخشي از شعرها در حاشيه 
ادبيات غنايي و شاعراني  از  و پيرامون نقاشي هاي تکيه 
چون محتشم کاشاني و سعدي است، همچون بيت «غرض 
نقشي است کز ما باز ماندکه هستي را نمي بينم بقايي»از 
گلستان سعدي (سعدي، ۱۳۷۴:  ۲۱) که در حاشيه ورود 
اهل بيت به مجلس يزيد نوشته  است (تصوير۲۳). بخشي 
ديگر برگرفته از متن مرثيه ها و تعزيه ها هستند همچون 
بيتي که در حاشيه عبور دادن اهل بيت از قتلگاه نوشته شده 
است. در حاشيه کاشي نگاره  مجلس وعظ اشرف الواعظين 
نيزشعري از سيدمحمد معاون است که به نيت بانيان تکيه 
و وقف آن براي عزاداري امام حسين (ع) و شهداي کربال 
اشاره دارد و در متن آن نيز دعايي نوشته  شده است.در 
کاشي نگاره هاي کوچک اما، نوشته ها بدون کادر يا محدوده 
مشخص، بر پس زمينه  سفيد رنگ نقاشي ها نوشته شده اند 
(تصاوير۲۶و۲۵). کاشي نگاره هاي تکيه معاون در متن خود 
بيشتر مبتني بر نظام نشانه اي تصويري هستند و نظام 

نوشتاري در آنها حضوري کم رنگ دارد. 
استفاده از رنگ  در کاشي نگاره هاي تکيه براساس کاربرد 
اشقيا  است.  پرده  خواني  و  تعزيه  در  رنگ ها  نمادين 
سياه  چکمه هاي  قهوه اي،  و  نيلي  سرخ،  لباس هاي  با 
نشان  سفيد  به ندرت  و  قهوه اي  و  سياه  اسب هاي  و 
با  فرنگيان در مجلس  لباس سرخ و  با  داده شده اند.يزيد 
اهل  زنان  شده اند.  تصوير  قهوه اي  و  مشکي  لباس هاي 

بيت در همه کاشي نگاره ها جملگي با چادرها و لباس هاي 
سياه يا قهوه اي و روبند سفيد بدون چهره پردازي تجسم 
يافته اند. امام سجاد (ع) با لباس سبز و سفيد و دستار 
نيلي و سبز، شال نيلي و چهره پوشيده با روبند سفيد 
نمايان  است.  خيمه هاي اهل بيت نيز به رنگ سفيد هستند. 
آبي-خاکستري  زرهي  سفيد،  لباسي  با  قاسم  حضرت 
که  اسبي سفيد تصوير شده  بر  و شلواري سبز سوار 
کمربندي نيلي بر کمر و دستاري سبز بر سر دارد، همراه 
با دو پر سفيد بر کاله خود و چهره پردازي است. حضرت 
علي اکبر نيز با همان ويژگي هاي تصويري حضرت قاسم 
تجسم يافته، اما پري بر کاله خود ندارد. حضرت ابوالفضل 
با لباس سفيد و سبز و زره آبي و دستار سبز، سوار بر 
اسبي سفيدتصوير شده که پري سرخ و سفيد بر کاله خود 
دارد و چهر ه  او نمايان است. امام حسين (ع) در بسياري 
از نقاشي هاي کوچک و بزرگ تکيه همواره با لباس سبز، 
سفيد، نيلي ويا قهوه اي، دستار سبز يا نيلي و شال کمر 
نيست   نمايان  او  چهره  هيچ گاه  شده است.  تصوير  سبز 
هميشه  او  اسب  و  شده  پوشيده   سفيد  روبندي  با  بلکه 
سفيد است. در همه نقاشي ها چهره  اوليا با هاله اي به رنگ 
زرد و اليه هايي به رنگ هاي سرخ، سبز و نيلي برجسته 
شده است. زعفر جني و ديگر جنيان لباس هاي سرخ و نيلي 
به تن دارند و زعفر خود تاجي سبز بر سر دارد. مختار 
نيز لباس سرخ بر تن دارد و سپاهيانش لباس هاي نيلي و 
سبز به تن داردند. سليمان سرد خزاعي نيز که از موافقان 

امام (ع) است با لباسي سبز و آبي تصوير شده است. 

ديوارنگاره هاي 
مذهبي قاجار

عدم وحدت زماني مکانادبياتموضوع
و مکاني

نمادپردازي 
رنگ

          بقعه شاه زيد

          تکيه معاون الملک

جدول ۱. ويژگي هاي مشترک ديوارنگاري مذهبي قاجاري و تعزيه در ديوارنگاره هاي بقعه شاه زيد و تکيه معاون الملک

ويژگي هاي فني و 
زيبايي شناختي

نظام هاي شيوه اجرا
نشانه اي

ترکيب بندي و عمق ميدان
ساختار صوري

تصويري و گچ نگاريبقعه شاه زيد
نوشتاري

در هم آميخته و بدون عمق ميدان مقامي
كادربندي

تصويري و کاشي نگاريتکيه معاون الملک
نوشتاري

جدا از هم و داراي عمق ميدان مقامي
كادربندي

جدول ۲. تطبيق ويژگي هاي تکنيکي و زيبايي شناختي ديوارنگاره هاي بقعه شاه زيد و تکيه معاون الملک
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تطبيق زيبايي شناختي ديوارنگاري هاي 
مذهبي (واقعه کربال) بقعه شاه زيد و 
نتيجهتکيه معاون الملک در تعامل با تعزيه

ديوارنگاري مذهبي و تعزيه دو گونه هنر شيعي هستند که محور اصلي آن ها واقعه عاشورا و شهادت 
امام حسين (ع) و يارانش است. اين دو گونه هنري قدمتي بيش از چندصد سال در هنر ايران ندارند و 
روزگار اوج و شکوفايي خود را در دوره قاجار سپري نموده اند، اما جايگاهي ويژه در هنر ايران دارند. 
ارتباط و برگرفتگي ميان ديوارنگاري مذهبي و تعزيه که يکي تصويري و تجسمي و ديگري نمايشي است 
تحولي مهم در تاريخ هنر ايران بود و حاصل آن ايجاد ويژگي هاي مشترک ميان اين دو گونه هنري به ويژه 
در دوره قاجار بود.شباهت در موضوع و مضمون، ادبيات، مکان اجرا، عدم وحدت زماني ومکاني و 
نمادپردازي رنگ برخي از اين اشتراکات هستند. اگرچه نمونه نمايشي از تعزيه هاي قاجاري در دست نيست 
امانمونه هاي فراواني از ديوارنگاره هاي مذهبي آن دوران به جاي مانده که تکيه  معاون الملک و بقعه شاه زيد 
از برجسته ترين آن ها هستند وبازتاب اين ويژگي ها در اين دو مجموعه، که يکي کاشي نگاري و ديگري 
گچ نگاري است، نمايان است. بررسي نقاشي هاي دو مجموعه چنان که در جدول ١ نيز آمده، نشان مي دهد 
که هر دو به دليل برخورداري از پيش متن هاي يکسان و  ارتباط با نمايش هاي تعزيه تمامي ويژگي هاي 
مشترک ديوارنگاري مذهبي دوره قاجار با نمايش هاي تعزيه را در خود دارند. بنابراين مضامين، ادبيات 
و مکان اجراي آن ها با تعزيه مشترک بوده و ويژگي هاي زيبايي شناختي نمادپردازي رنگ و عدم وحدت 
زماني و مکاني در آنها به سان نمايش هاي تعزيه است. از اين رو تفاوت در تکنيک هاي اجراي تفاوتي در 

ويژگي هاي مشترک آن ها با تعزيه ايجاد نکرده است.
اما در بررسي ديگري که در جدول ٢ آمده و به تطبيق ديوارنگاره هاي شاه زيد و معاون الملک با يکديگر 
مي پردازد، افزون بر تفاوت در تکنيک اجرا، تفاوت هايي در ترکيب بندي و ساختار صوري نقاشي هاي دو 
مجموعه ديده مي شود که تأثيري مستقيم بر ساختار زيبايي شناسي نقاشي هاي آن ها داشته است. با نگاهي 
به تکنيک هاي گچ نگاري و کاشي نگاري، مواد و مصالح به کار رفته، همچنين محدوديت ها و امکانات بياني 
که هر تکنيک پيش روي نقاش قرار مي دهد به  نظر مي رسد عامل اصلي تفاوت در ترکيب بندي و ساختار 
صوري نقاشي هاي دو مجموعه، تفاوت در ابزار بياني و تکنيک اجرايي آن هاست. چراکه کاشي نگاري 
بنا به ويژگي هاي تکنيکي و فني اجرا امکان نقاشي پيوسته و بدون قاب بندي را به نقاش نمي دهد، از 
اين رو نقاشي هاي تکيه معاون الملک داراي قاب بندي، فضاسازي و محدوده مشخص هستند. اما گچ نگاري 
اين محدوديت  را نداشته و هنرمند توانسته نقاشي هايي يک سره و بدون قاب بندي را تصوير نمايد. از 
اين رو نقاشي هاي بقعه شاه زيد پيوسته، بدون قاب بندي و در هم آميخته هستند. اين شرايط در ديگر 
ديوارنگاره هاي اجرا شده با دو تکنيک گچ نگاري و کاشي نگاري نيزديده مي شود. بنابراين تکنيک ها و ابزار 
اجرايي ساختار صوري و زيبايي شناختي آثار را دگرگون ساخته وبر چگونگي بروز خالقيت  هنرمندنقش 

اساسي داشته اند. 
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