
ـــالــى ـــقــــــــــــــــــ نـ
ونــقــــــــــــــــــــاشـى 
قـهـــــــــــوه خــــــانه اى

لیال تقوی

چــــــــگـونگـــــى شـــــــكل گـیرى و تعـــــــامل 
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«َنقل» در لغت به معنی «بیان كردن ســخن و مطلبی، قصه 

گفنت و قصه گویی اســت» و نقال، به كسی گفته می شود كه «با 

آداب و رســوم خاص، داستان های حامسی و پهلوانی می گوید.» 

نقال كســی اســت كه رویداد یا داســتانی را در برابر جمع، نقل 

می كند. 

نقل و نقالی ســابقه ای كهن  در ادبیات و هرن شــفاهی ایران 

دارد و از جهاتی با ُخنیاگری و هرن توأم با آن، یعنی داستان رسایی 

و افسانه رسایی مقایسه كردنی است. جزئیات نقل و نقالی، بسیار 

مفصل تر از این مجال است؛ تنها باید گفت كه این شیوه ی كهن  

داســتان رسایی كه دلیری و پاكی و جوامنردی را گســرتش می داد 

و نحوه ی روبه رو شــدن با حوادث دشــوار زندگی را به مردمان 

می آموخت، اكنون روبه فراموشی است؛ نقال، چهارپایه ی خود را 

به تلویزیون سپرده و می خواهد برای همیشه از قهوه خانه خارج 

شود. 

كلیدواژه ها: نقالی، ُخنیاگری، منایش آیینی.

نقالی یكی از منایش های ســنتی مهم و اصیل در ایران است 

كه بر پایه ی سنت قصه خوانی و روایتگری، همراه با اصول و فنون 

شكل گرفته اســت و از یك نوع آگاهی دقیق و تسلط بر قواعد 

و آموخته ها برای بهرتین ارتباط با مخاطب بهره مند است. نقالی 

از دیدگاه متخصصان تاریخ منایش جهان، یكی از سه عامل آیین، 

تقلید و نقل است و خاستگاه تئاتر است. نقاالن افرادی بودند كه 

به منظور رسگرم كردن و برانگیخنت هیجانات و عواطف یك جمع 

به وسیله ی حاالت، بیان مناسب و حركات منایشی قصه و روایِت 

یك واقعه به شعر و نرث را در برابر جمع نقل می كردند؛ به طوری 

كه بیننده هر لحظه نقال را به جای قهرمان داستان ببیند. آن ها 

سعی می كردند، به تنهایی بتوانند نقش همه ی شخصیت هایی را 

كه نقل می كنند، بازی كنند. 

نقالی در هرنهای منایشــی ایران بر پایه ی درون مایه و شكل 

اجرا به ســه گونه، «نقل داستان های شاهنامه»؛ «نقل قصه ها و 

افسانه های تاریخی» و «نقل وقایع دینی» تقسیم می شود. 

تاریــخ نقالــی در ایران بــه قبل از اســالم می رســد، نقاالن 

(گوســان ها) افرادی بودند كه با ســاز، داســتان های حامسی و 

تاریخی را نقل می كردند. 

واژه ی «گوسان» به معنای نواگری/ نواساز است و گاهی هم 

به معنای نو آیین آمده است. یك منت پارتی قدیم مربوط به قرون 

سوم و چهارم میالدی اشاره ی مستقیمی به گوسان ها دارد و آنان 

را نوعی نگاه دارنده ی سنت های ملی ایرانی معرفی می كند. هرن 

گوسان ها را به ایجاد منایش های ملی نیز مربوط می دانند. 

در متون قدیم از «انگارس» (خنیاگر بزرگ دوره ی ماد) سخن 

می گویند و بر طبق این شواهد گویا، تشخص و ممتازی خنیاگری 

در نزد مادها و سكاها و زرتشتیان و پارت ها به یك میزان وجود 

داشته اســت. خنیاگری در دوران هخامنشــیان نیز رونق بسیار 

داشته است و چه بسا پیدایش «كارنامك اردشیر» و داستان «زریر 

و هودات» مرهون ســنت خنیاگری در آن دوره بوده باشــد. در 

«شــاهنامه» نیز اســنادی از این مطلب را می توان یافت. «مری 

بویس» به مورد جالبی اشاره می كند؛ آن جا كه «سهراب» خرب مركز 

زنده رزم را می شــنود و با شتاب، به اتفاق «همراهان، مشعل ها 

و خنیاگران» به دیدن جسد می رود...». او حضور خنیاگر در این 

صحنه را با حضور خربنگار یك روزنامه برای دریافت خرب دســت 

اول و اختصاصی مقایسه می كند. (مری بویس، ۱۳۶۸: ص۶۱)

پس از گوســان ها نیــز در جاهای مختلف ایران، كســانی با 

نام هــای گوناگون وجود داشــته اند كه شــباهت های زیادی به 

گوسان ها و خنیاگران دوران پیش از اسالم دارند. «بهرام بیضایی» 

در كتاب «منایش در ایران» به چندگونه از اشــكال نقل و افرادی 

كه در نواحی مختلف ایران، همراه با ساز، نقالی می كردند، اشاره 

كرده است. (۸۰)

به هر روی، اواســط قرن ســوم آغاز هامن دوره ای است كه 

كســانی برای مبارزه با نفوذ بیگانــاگان و حفظ مواریث معنوی 

خود، به نقل و روایت داســتان های ملی و بزرگداشت اندیشه ی 

گذشتگان اقدام منودند تا مردم را به نگاه داشت ارزش های معنوی 

و یكپارچگــی ملی ترغیب و به حكومت های بیگانه بدبین كنند 

و كردند. 

از اواسط قرن پنجم با قدرت  گرفنت مذهب شیعه، برای تبلیغ 

و كســب قدرت نرش مذهب شــیعه از زمــان آل بویه كه توجه 

خاص به امئه ی اطهار(ع) داشتند، انواع نقل مذهبی شكل گرفت:  

۱.مناقب خوانی؛ ۲. فضایل خوانی؛ ۳. سخنوری؛ ۴. حمله خوانی و 

... پرده خوانی.

نقالی به شــكل امروزی آن از زمان «شــاه اسامعیل صفوی» 

آغاز شد. شاه اســامعیل خود، یكی از مشوقان آن بود و نقالی را 

وسیله  ای برای رواج و رسوخ مذهب شیعه ی اثنی عرشی در ذهن 

و روح مردم می دانست. 

پیدایش قهوه خانه ها در دوره ی صفویه و اجتامع مردم در 

چنین اماكنی، كم كم نقاالن را كه در كوی و برزن رسگردان بودند، 

بــه تجمع جلب كــرد؛ چنان كه حتــی در دوره های اخیر كمرت 

قهو ه خانه ای یافت می شد كه در آن نشانی از شاهنامه خوانان 

و نقاالن نباشــد. در كنار اشــاعه و بسط چنین هرنی است كه 

نقاشــی قهوه خانه با ویژگی خاص تحت تأثیر نقالی در همین 

مكان منود پیدا می كند و اولین آثار كه حاصل اســتامع سخنان 

گرم و پرشــور نقاالن اســت، بــر در و دیــوار قهوه خانه تجلی 

نقالی از دیدگاه 
متخصصان تاریخ 

منایش جهان، یكی 
از سه عامل آیین، 

تقلید و نقل است و 
خاستگاه تئاتر است     
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می یابد. در اين آثار نقاالن، خود گرماگرم سخن، گاهی به چنین 

صحنه های منقوش اشاره می كرده اند. 

نقال داستان های تاریخی واقعه ی كربال را با بعضی داستان ها 

و قصه هــای تاریخی و حامســی ملی با اســتفاده از پرده ای كه 

تصاویر داستان ها بر آن منقوش است برای متاشاگران نقل می كند. 

او پرده را كه چون طومار بسته ای بود، از دیوار می آویخت و در 

مقابل دیدگان متاشاگران، داستان را نقل می كرد و آهسته و كم كم 

پرده را باز و رخدادهای نقاشی شده را با صدای گیرا و آهنگ دار 

و با آب و تاب و هیجان تعریف می كرد. 

در زمینــه ی شــامیل نگاری و صورتگــری مذهبی، ایــران از 

دیرباز وسوسه پذیر بوده است. نگاهی كوتاه به نقش های سفال 

سیلك و مفرغ های لرستان و حتی پرده های اساطیری مربوط به 

دل سوختگان بر قتل سیاوش، به وضوح نشان می دهد كه چگونه  

ایرانیــان در قالب های گوناگون قصه هــای پرمضمون مندرج بر 

چهر ه ی سفال ها و سینه ی پرده ها از َفر ایزدی و چالش به نیكی با 

بدی سخن ها گفته اند.  می توان گفت، كتاب مصور «ارژنگ مانی» 

نیز همواره از دلتنگی آدم های نخستین، حكایت های دلنشین دارد 

و نیز چهره های دلپذیری را به منایش درآورده است. 

آل بویه كه از شــیعیان معتقد ایرانی بودند، به تبعیت از این 

سنت حسنه كه نشان دهنده ی خیالی مقدس است، اولین گام را در 

جهت ایجاد پرده های نقاشی مذهبی ، خصوصاً مضامین عاشورایی 

برداشتند و به ترویج آن ها پرداختند. پس از آن، بنابر گزارش های 

تاریخــی، در عــرص صفویه نیز به هنگام حمله ی شاه اســامعیل 

صفوی به هرات برای رسكوبی ازبكان ســّنی مذهب متعصب، از 

پرده های عاشورایی برای تهییج سپاهیان شیعه ی ایرانی استفاده 

كردند. متأسفانه تاكنون از این آثار منونه ای یافت نشده است. 

مهم تریــن آثار خیالی نــگاری كه با مضامیــن مختلف و در 

شیوه های گوناگون ظاهر شده و تاكنون نیز كم و بیش ادامه یافته 

اســت، در زمان قاجاریه شكل گرفت. حاكمیت طوالنی سالطین 

قاجار و آرامش نســبی پس از جنگ های هولناك ایران با ازبكان 

و تضعیف دولت عثامنی كه از مخالفان و دشــمنان ایران شیعی 

بود، ایرانیان را به منایِش هرچه بیشرت معتقدات شیعی واداشت و 

هرنمندان شاعر و منایشگر و نقاش و موسیقی دان با ویژگی های 

هرنی خاص خود در این زمینه نقش ایفا كردند. 

رواج هــرن تعزیه كه در برخی از شــهرها با وســعت و تنوع 

بســیاری طراحی و اجرا می شــد، سبب شد هرنهایی، چون شعر 

و موســیقی نیز فعال شــود و تأثیر فراوانی بر نقاشی پرده های 

مذهبی و تابلوهای عاشــورایی بگذارد. نقاشی خیالی نگاری كه 

عمدتاً مضامینی مذهبی یا پهلوانی در برداشت، بر اساس روایت 

مرشد یا نّقال شكل می گرفت. منادهای این آثار، همچون رنگ و 

شكل لباس و ُخود و سپر و حتی شخصیت های منادین، هم چون 

«جربئیل» كه در شامیل درویش كابلی ظاهر می شد، سپاه اّجنه و 

امثال آنها، همگی براساس روایت مرشد و متأثر از منادگرایی تعزیه 

به وجود می آمد. برخی از متون كه تاریخ عاشورا در آن ها ترشیح 

شده و به َمقتل معروف اند، مرجع نقاشی و تعزیه قرار گرفتند. 

قدیم ترین نقاشی های كتاب در این زمینه، تصاویر كتاب هایی 

هم چون «روضه الشهدا» ی «واعظ كاشفی»، «حدیقه السعدای» 

«فضولــی» و هم چنین «مقتل حســین»، اثــر «المعلی چلبی» 

اســت. نقاشی این كتاب ها شیوه ای جدید و برگرفته از منادگرایی 

و صحنه پردازی تعزیه اســت و در شــیوه ی طراحی آن ها نیز از 

نگارگری عرص صفویه پیروی شــده  اســت. این كتاب ها با چاپ 

ســنگی تكثیر شــد و در اختیار مردم قرار گرفت و سبب ترویج 

نقاشی مذهبی و توجه مردم به بیان تصویری نقاشی شد. 

عالوه بر دو عامل یاد شده، یعنی آرامش نسبی دوره ی قاجار 

و رسكوب دشمنان متعصب، عوامل دیگری نیز در ظهور و ترویج 

هــرن خیالی نگاری، به خصوص جایگاه ویــژه ی مردمی آن، مؤثر 

بــود كه برخی از آن ها عبارت اند از: ۱. نقاشــی خیالی نگاری در 

اواخر دوره ی قاجار شــكل گرفت؛ بنابراین می توان ضعف دولت 

قاجار را در جذب نیروهای مســتعد هرنی، یكی از عوامل مؤثر 

در گرایش هرنمندان به ســوی مردم و رشــد این هرن در جامعه 

دانست؛ ۲. مضامین حامسی و مذهبی، مورد عالقه ی ایرانیان و از 

دالیل حامیت مردمی و رسیدن این هرن به این جایگاه اجتامعی 

بوده است؛ ۳. استفاده از رنگ های روغنی كه به آسانی به دست 

می آمــد و هم چنین پارچه هــای كتان كه به وفــور موجود بود، 

هرنمند را از كارگاه سلطنتی و رنگ بوم و كاغذهای فاخر بی نیاز 

می كرد. این  ها از عوامل  عمده ی استقالل هرنمند نقاش از دربار و 

اتــكای وی به توده ی مردم بود. در این زمان، مكان های عمومی، 

هم چون حسینیه ها و قهوه خانه ها و گذرها به صورت منایشگاهی 

برای عرضه ی این آثار درآمد و نقاالن و مرشدان با رشح و وصف 

این تابلوها، مردم را مجذوب آن ها می كردند. 

هرن خیالی نــگاری را منی توان بی توجه به نقل نقاالن در بدو 

طراحــی اثــر و هم چنین نقالــی آن ها در حضور مــردم و حتی 

عكس العمل های مردم كه با صلوات و تكبیر و هیجان های خاص 

همراه بود، بررسی كرد. هرنهای مردمی همواره با مردم و واكنش 

آنان معنی پیــدا می كند و نباید بدون در نظر گرفنت مجموعه ی 

یاد شــده، منی توان به ترشیح زیبایی شــناختی این آثار پرداخت. 

تركیب های فرشده و پرسپكتیوهای خاص، صحنه های متضاد رصفاً 

به مالحظات زیبایی شــناختی هر اثر منحرص نیست؛ بلكه نظر 

نقال یا مرشــد در شــكل گیری این تركیب ها مؤثر بوده است. با 

مشــاهده ی چهره ی اولیا در نقاشی پرده های مذهبی، به راحتی 

می توان دریافت كه این چهره های معنوی و آرمانی از كدام عامل با 

مخاطب سخن می گویند. این شامیل ها كه همواره با هاله هایی از 

رواج هرن تعزیه سبب 
شد هرنهایی، چون شعر 
و موسیقی نیز فعال 
شود و تأثیر فراوانی 
بر نقاشی پرده های 
مذهبی و تابلوهای 
عاشورایی بگذارد
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نور نشان داده می شوند، با صفاتی، هم چون گشاده رویی، صالبت 

و اقتدار معنوی، تبســم مشــفقانه، حكمت متعالی و لطافت و 

صداقت و معصومیت همراه اند. نوع طراحی و ســاختار نقاشی 

آن هــا، به گونه ای اســت كه در آن ها هر گونــه صفات ظاهری 

و نفســانی انسان محو شــده و رصفاً چهره ای روحانی و مقدس 

برجای مانده اســت. چشــامن نافذ این شــامیل ها كه اغلب به 

بیننده می نگرند، آن چنان بیننــده را مجذوب می كنند كه وی را 

وا می دارند، با چشامنی اشكبار با آنان سخن بگوید. برای منایش 

هرچه بیشــرت این جلوه ی روحانی، هرنمند نقاش، چهره ی اشقیا 

را با حالت های نفسانی و بسیار ناآرام ترسیم می كند. در مقابل، 

شامیل اولیا را با وجود تیرها و زخم های فراوان بر پیكرشان، رسشار 

از متانت و بر كنار از احوال نفســانی می منایاند تا معصومیت و 

قداست شامیل ها را بیشرت نشان دهد. 

نقاش با بزرگ تر كشــیدن و برجســته  نشــان دادن تصاویر 

حرضت امام حســین(ع) و حرضت ابوالفضل(ع) و دیگر مبارزان 

اســالم، خواسته اســت، به عظمت روح و عّلو مقام و شأن واالی 

ایشــان، تجسم عینی دهد. او قیافه های  دشمنان اسالم را خشن 

و با حركاتی تند ترســیم كرده اســت تا با این كار تضاد باطنی را 

بهرت بنامیاند و بر احساســات بینندگان بیشــرت تأثیر بگذارد. هرن 

و نقاشــی ایرانی، ذهنی و آرمان گراست و مبّلغ خیر و روشنایی 

اســت و عــامل را تجلی نور الهی می داند و در شــعر و ادبیات و 

عرفان خود رسشار از اشاره های متنوع به این مسئله است. زمان 

و مــكان میرا، جایی ندارد. آن چه هســت، ســاحتی ازلی و ابدی 

است؛ چهره ها، منظره ها، حالت نشسنِت شخصیت های خیر، چه 

دینی و چه اســطوره ای، همگی جایگاهــی خاص دارند؛ بنابراین 

پرچم «نرص من ا... و فتٌح قریب» در دســت های سیاوش هنگام 

گذشنت از آتش جای می گیرد و «رستم» در بارگاه «سلیامن» (ع) بر 

تخت می نشیند و بزرگی و كوچكی آدم ها بر اثر دوری و نزدیكی 

نیســت؛ بلكه بر اثر مقام و منزلت اوست و شخصیت های مهم، 

بزرگ تر و در جاهای مهم كادر ترسیم می شوند. 

اگــر كالم «محی الدیــن عربــی»، «فمن ا... فاســمعوا و الی 

ا... فارجعــوا» را به یاد آوریم، متوجه می شــویم كه الزمه ی این 

جلوه های صادقانه، قلب پاالیش یافته و صاف است؛ زیرا  آینه، اگر 

پاك و صاف باشــد، هامن را می مناید كه بر آن تابیده شده است. 

«میرعامد الحسنی» این مرتبه را «مقام صفا» می نامد. او پاالیش 

قلــب هرنمند را كه الزمه ی ظهور جلوه های مینوی در آثار هرنی 

اســت، «مقام شــأن» می داند. در این صورت، اثر هرنی، صاحب 

شأن یا نظركرده می شــود. بر همین اساس، نقاش خیالی نگار در 

تهییج مردم بــه غیرمتندی و ایجاد روح حامســی در آن ها تالش 

می كند؛ شاهنامه ی فردوسی، گنجینه ی حامسی ایران را رسمشق 

و مبنای روایت سازی خود قرار می دهد و در برخی از این آثار با 

تأویلی شیعی، این حامسه را به مصداق «شیرخدا و رستم دستانم 

آرزوست» تأویل می كند. او با منادهای شیعه، به خصوص وجود 

مقدس علی بن ابیطالب، جنبه ی معنوی اثر را بیشرت می كند. «قوللر 

آغاســی» گفته است: ما حكایت شاهنامه را دست چین كردیم و 

داستان هایی را كه به درد مردم می خورد و مرهم دلِ سوخته شان 



بود و به آن ها درس غیرت و عربت می آموخت، انتخاب كردیم و 

به نقش درآوردیم. ما كاری نداشتیم كه اصل حكایت چه بوده و 

هست. آن چه را نقاالن گفتند و هرچه را مردم خواستند، برایشان 

به نقش كشیدیم. مردم، از ما تجسم زور بازوی پهلوانان شاهنامه 

را طلب می كردند و شكســت دشــمنان ایران را می خواستند، ما 

هم اطاعت كردیم. آن ها به رســتم عالقه داشــتند، چون پهلوان 

دیار خودشان و دست بسته ی موالی متقیان بود.» (رجبی، ۱۳۸۵: 

 .(۱۹

آثار خیالی نگاری با توجه به مضامین و ویژگی های یاد شده 

بــر پرده ها و دیوارها و ســقف مراكز مذهبی شــیعه، هم چون 

حســینيه ها، تكیه هــا، ســقاخانه ها، امامزاده هــا، زورخانه ها و 

قهوه خانه ها و حتی برخی از وســایل نقلیــه عمومی، هم چون 

كالســكه های عمومی ترسیم شد و مورد عالقه ی مردم و پذیرش 

ایشــان قرار گرفت. این نوع از نقاشــی روی بوم، چوب، سنگ، 

شیشه، كاشی، گچ و حتی پارچه های قلمكار و امثال آن ها ترسیم 

می شد كه هر یك عملكرد خاصی داشت. 

نقاشــی قهوه خانه ای از نظــر محتوا در دســته طبقه بندی 

می شود:

۱. ملی كه برگرفته از ادبیات و حامسه های ملی ایران است؛ 

۲. بومی و ســنتی كه برگرفته از رسم ها و آشتی های رایج در 

بین عوام در ایران است. 

نقاشان باذوق و دست آشنا به نقش، از گوشه و كنار قهوه خانه 

از میان جمع پر مهر مردم برخاستند؛ دل و غیرت در گرو این ندا 

گذاشتند. آن چنان وفادار و ایستاده به قرار خویش كه قهوه خانه، 

خانه شان شد و كاشانه ي شب و روزشان؛ میعادگاه باروری ذوق 

و هرن و خالقیت شــان و با مردم بودن، عهد همیشگی شــان در 

قهوه خانه هــا بود. این هرنمندان تهی دســت و رنجیده با حفظ 

نقالی از دهه ی 
دوم و سوم قرن 
اخیر به واسطه ی 
نفوذ متدن غرب و 
ظهور رسگرمی های 
تازه و از رواج 
افتادن قهوه خانه، 
مردم را جلب 
می كرد
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مؤسسه ی فرهنگی پژوهشی، چاپ و 
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ارزش های شــیوه ی هرن شامیل نگاران و پرده كشان گذشته ی مرز 

و بوم شــان، خود بانیان مكتبی اصیل و فراخور شأن و آبروی این 

هرن بر پیشــتوانه ی مردمی شدند. دیری نپایید كه هرن آن ها ذیل  

نام «نقاشی قهوه خانه  ای» در تاریخ هرن ایران در مقامی بس واال 

و پایدار به جای ماند. 

نتیجه

در روزگار ما، نقالی دارد فراموش می شــود و اگر نقاشی هم 

دارد فراموش می شود، از خواص شهرهایی است كه می خواهند، 

متــدن اروپایی به خــود بگیرند، و متدن اروپایــی را از ظاهر آن 

بگیرند و می گیرند؛ در واقع 

نقالــی از دهه ی دوم و ســوم قرن اخیر به واســطه ی نفوذ 

متدن غرب و ظهور رسگرمی های تازه و از رواج افتادن قهوه خانه، 

مــردم را جلب می كرد. با ورود تلویزیون به ایران و جذابیت آن، 

هر قهوه خانه ای با تهیه ی یك تلویزیون مردم را جذب می كرد و 

كم كم بساط نقالی برچیده شد. 

درك علــل كم رنگ شــدن نقالی، به ویژه گونــه ی خاص آن، 

پرده خوانی، از بین رفنت جایگاه موقعیت خاص قهوه خانه ها آن  

با كاركردهای مختلف و حســاس اجتامعی  به نحوی كه از بطن 

مردم جوشــیده و در دل  آن ها جای گرفته بود، ما را به رضورت 

بازنگــری در نحوه ی به روز كردن نقالی با تعاریف خاص منایش 

آیین ســنتی می رساند. توجه مردم، يعني به عنوان گردانندگان و 

حامیان اصلی این گونه ی هــرنی و تعامالت فكری و فرهنگی با 

ســتادهای اجرایی دولتی و دانشگاه های هرنی برای پاس داشت 

و نــگاه داری این هرن اصیل مردمــی رضورت  دارد تا رسانجام به 

زنده نگاه داشــنت روحیه ی جوامنردی، غیرت و پهلوانی در ملت 

منجر شود. 




