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این مقاله مستخرج است از: پایان نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان »بررسی و تحلیل نقاشی های 

خیالی نگاری موجود در موزۀ آستان قدس رضوی«.

همگامی نقاشی های 
قهوه خانه ای با ادبّیات عامیانۀ 

عرص قاجار
)مطالعۀ مضمونی و ساختاری نقاشی های 
قهوه خانه ای متعلّق به موزۀ آستان قدس 

رضوی با تصاویر کتاب طوفان  البکاء(

چکیده

با توّجه به تاریخچۀ نقاشی قهوه خانه ای که از مناسبات فرهنگی و هرنی عرص قاجار 

تأثیر پذیرفته، هدف این پژوهش، جست وجوی زیربنایی ترین منابع الهام نقاشان 

قهوه خانه ای از لحاظ فرمی و محتوایی در آفرینش آثار عاشــورایی است. مقالۀ 

حارض به منظور بررسی و بازمنایی تأثیرپذیری این آثار از کتب چاپی مصّور عامیانۀ 

روزگار خود، به روش میدانی و با برگزیدن سه اثر شاخص از آثار نقاشی قهوه خانه ای 

عاشــورایی موجود در موزۀ آستان قدس رضوی به عنوان منونه، به مقایسۀ تطبیقی 

ساختار و محتوای این آثار با تصاویر موجود در کتاب مذهبی طوفان  البکاء پرداخته 

است. در پایان چنین نتیجه گرفته شده که یکی از مهم ترین منابع الهام نقاشان سبک 

قهوه خانه ای، کتب مصّور چاپ سنگی و ادبیّات عامیانۀ عرص قاجار بوده است.

کلیدواژه  ها: نقاشی قهوه خانه ای، چاپ سنگی، طوفان  البکاء، مضامین عاشورایی، موزۀ 

آستان قدس رضوی.
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مقّدمه:
از منظر تحّوالت فرهنگی و اجتامعی، عرص قاجار را 

می تــوان یکی از مهم ترین ادوار فرهنگی و تاریخی ایران 

دانســت. ایراِن عرص قاجار، میان دو قطب »سّنت« و 

»تجّدد« در نوسان بود. تغییرات و دگرگونی های اجتامعی 

و سیاسی، زمینه ساز تحّوالت فرهنگی شد و برقراری ارتباط 

با کشــورهای اروپایی نیز تأثیرات فراوانی بر فرهنگ و هرن 

ایران دورۀ قاجار گذاشت. 

نقاشــی ایرانی نیز در این دوره شــاهد تحواّلت سبکی 

بســیار بود، به گونه ای که چگونگی و چرایِی این جریان 

پیوستۀ تغییر و دگرگونی در سال های گذشته همواره موضوع 

مطالعات تاریخ نگاران و پژوهشگران هرن بوده است.

»نقاشــی دورۀ قاجار را می توان در دو گروه کلّی 

ارشافی و عامیانه مورد بررســی قرار داد؛ نقاشی ارشافی 

شــامل پیکره نگاری درباری، تصاویر نســخه های خطی، 

نقاشــی های روی کاشــی در تزیینات کاخ ها و مانند آن 

است و نقاشی عامیانه شامل نقاشی قهوه خانه ای یا عنوان 

جدید آن خیالی نگاری، تصویرسازی کتاب های چاپ سنگی، 

نقاشی های کاشــی های رسدِر حامم ها و اماکن عمومی و 

نقاشی های دیواری امامزاده ها و مکان های عمومی مشابه 

است«  )افشار مهاجر، 1384: 61(.

در این بین، نقاشــی قهوه خانه ای به شّدت تحت تأثیر 

جریانات فرهنگی دوران خود، همچون رواج کتب مصّور 

چاپ سنگی، نقالی و روضه خوانی و دیگر تحّوالت فرهنگـی 

ـ اجتامعی بود؛ تحّوالتی که به واسطۀ انقالب مرشوطه، پی 

در پی جامعۀ ایران را با آزمون ها و تجربه های نوظهوری 

مواجه می ساخت. 

یکی از این جریانات فرهنگی، آداب سوگواری 

امام حسین )ع( و رونق روضه خوانی در دورۀ قاجار و 

شکل گیری منایش آیینِی تعزیه بود. »روضه خوانی مجلسی 

بود که در آن کتاب روضه  الشهدای کاشفی خوانده می شد. 

پس از روضه  الشهدا،كتاب های دیگری در عرص قاجار با 

موضوع مقاتل تألیف شد كه مهم ترین آن ها طوفان  البكاء1 

معروف به جوهری و ارسار الشــهاده2 اســت« )محجوب، 

 .)1235 :1387

روضه خوانان روش کار خود را مطابق فرهنگ زمانه 

تغییر داده و منبع روضه های خــود را نیز با هدف جلب 

حداکرث رضایت مخاطبان شــان عــوض می كردند. پرده های 

مربوط به روضه خوانی كه تصویرگر وقایع عاشورا بودند، 

در مكان های عمومی نصب می شــد تا به اجرای پرشورتر 

مراسم و برانگیخنت احساسات مخاطبان كمك کند. حامیت 

دربار از برگزاری منایش تعزیه و ساخنت تکیۀ دولت برای 

اجرای آن نیز به محبوبیت و رونق این مراسم افزود و به 

آن جنبۀ رسمی و عمومی بخشید. 

این گونه بود که اعتقادات مذهبی مردم به صحنۀ 

دیداری و شنیدارِی منایش وارد شد و مورد استقبال اقشار 

مختلف جامعه قرار گرفت، ضمن آن که وجود موســیقی، 

حرکت، شــعرخوانی مذهبی و نوحه رسایــی نیز هیجان و 

جاذبۀ ویژه ای به این نوع منایش می بخشید.

جاذبۀ برصی صحنۀ منایش تعزیه در نقاشی هایی که 

با مضمون عاشــورا تصویر شده اند، جلوه گر است. در این 

دوران، نقش پردازِی مذهبی مانند ترسیم شامیل معصومین 

و بیش از همه تصاویر مربوط به واقعۀ عاشورا بر روی 

پرده های بزرگ به شــیوۀ نقاشی عامیانه رونق یافت. این 

سبک از نقاشی، به »نقاشی قهوه خانه ای«3 شهرت دارد. 

نکتۀ قابل توّجه، تأثیرگذاری سّنت نقاشِی درباری قاجار 

بر ســبک نقاشی قهوه خانه ای است. بر این اساس، پرده های 

نقاشی عاشورایی که روایتگر این واقعۀ تأثرانگیِز مذهبی در 

ســاختار هرن عامیانه اند، همزمان تحت تأثیر منایش تعزیه و 

عنارص زیباشناسانه و تزیینِی نقاشی درباری قاجار قرار دارند.

متأســفانه آثار چندانی از نقاشی قهوه خانه ای دورۀ 

قاجار که دارای تاریخ و رقم باشند، در دست نیست. از 

آن جــا که انگیزۀ اصلی این پژوهش پی بردن به منابع الهام 

سبک نقاشی قهوه خانه ای با مضامین عاشورایی از لحاظ 

ســاختار و محتوا در دورۀ قاجار است، بی تردید باید در 

گام نخست، مجموعه ای را جســت وجو کرد و برگزید که 

اطاّلعاتی درست و دقیق در مورد این گروه از آثار را در 

اختیارمان قرار دهد.

پژوهش حارض، موزۀ آستان قدس رضوی را به عنوان حوزۀ 

مطالعاتی خود برگزیده اســت، زیرا این موزه با توّجه به حال 

و هوای مذهبی حرم امام رضا)ع(، دارای گنجینه ای غنی از 

شامیل معصومین و نقاشی های مذهبی و به ویژه نقاشی های 

قهوه خانه ای عاشورایی است. اغلب این آثار اهدایی هستند و 

شــامری از آن ها به دورۀ قاجار تعلّق دارند. با توّجه به این که 

تاکنون پژوهشی روی نقاشی های قهوه خانه ای موزۀ آستان 

قدس صورت نگرفته، با انتخاب سه اثر شاخص از این مجموعه، 

این آثار را مورد بازشناسی قرار خواهیم داد.

پیشینۀ پژوهش
چنان که گفته شــد، هدف اصلی ایــن پژوهش، 

جســت وجوی منابع الهام نقاشان قهوه خانه ای و نیز 

مقایسه و تطبیق این نقاشی ها از منظر ویژگی های 



مضمونی و ساختاری است. در این مسیر، پژوهش حارض 

از دستاوردهای مطالعات مرتبط پیش از خود نیز بهره 

گرفته است. رضوری است ضمن معرفی این منابع، توضیح 

کوتاهی در مورد هر یک ارایه شود: 

1ـ مهدی مرادی شــورچه در مقالۀ »تأثیر تصاویر چاپ 

سنگی بر نقاشی معارص ایران«، در پی بازمنایی تأثیر تصاویر 

چاپ ســنگی بر نقاشی و گرافیک معارص ایران بوده است. 

وی ضمناً نشان داده که چگونه هم نقاشی قهوه خانه ای 

و هم نقاشــی نوگرای ایران از این تصاویر تأثیر پذیرفته اند. 

»در میان نقاشــی های معارصی که به موضوعات مذهبی 

پرداخته و متأثّر از تصاویر چاپ سنگی دورۀ قاجارند، 

نقاشی هایی به چشم می خورند که در وهلۀ اّول متأثّر از 

ترکیب بندی این تصاویرند. در میان نقاشی های قهوه خانه ای 

منونه هایی از این گونه به چشم می خورد« )مرادی شورچه، 

1387: 34(. به نظر می رسد آن چه برای نویسندۀ این مقاله 

اهّمیت داشته، تنها مقایسۀ تطبیقی تصاویر با یکدیگر بوده 

است. این مطالعه موردی نبوده و در آن شناسنامۀ دقیقی 

از تصاویر ارایه نشده است.

2ـ خیزران اسامعیل زاده در مقاله ای با عنوان »مطالعۀ 

تطبیقی نقاشی های عاشورایی حسن اسامعیل زاده با 

منت مقتل روضه الشــهدا«، محتوا و مضامین نقاشــی های 

قهوه خانه ای عاشــورایی را مد نظر قرار داده و به میزان 

تأثیرپذیری نقاشی های قهوه خانه ای حسن اسامعیل زاده 

از کتاب روضه الشهدا، اثر مالحسین کاشفی پرداخته است. 

نویسنده در ادامه از بهره گیری فراوان نقاش از سایر مقاتل 

و داســتان های رایج میان مردم سخن گفته، اّما به نام 

کتاب های عامیانه ای که بین مردم رواج داشته اند و منشأ 

ادبی و محتوایی نقاشی های قهوه خانه ای بوده اند، اشاره ای 

نکرده است.

3ـ اولریش مارزلف در کتاب خود با عنوان تصویرسازی 

داستانی در کتاب های چاپ سنگی فارسی، به بررسی 

کتاب های مصّور چاپ سنگی پرداخته و فهرستی از آن ها 

را به همراه فهرســت نقاشان این کتاب ها ارایه داده است. 

به عقیدۀ وی: »کتاب های چاپ سنگی مصّور به عامۀ مردم 

نزدیک تر بوده و از منظر اجتامعــی، تصاویر این کتاب ها 

با برخی از هرنهای دیگر مانند گچ کارِی روایی در بناهای 

عمومی، کاشی کاری های تصویری و یا نقاشی قهوه خانه ای 

مرتبط است« )مارزلف، 1390: 14(. وی بارها از طوفان  

البکاء جوهری به عنوان محبوب ترین و مهم ترین کتاب 

چاپ سنگی مصّور عرص قاجار )به استناد بیشرتین دفعات 

چاپ( نام برده است )هامن: 14و 44(.

4ـ علی بوذری در کتاب چهل طوفان، پس از بررســی 

مفّصــل چاپ های مصّور طوفان  البکاء فی مقاتل الشــهدا 

به قلم محمدابراهیم ابن محمدباقر جوهری، در خصوص 

اهّمیت این اثر در دورۀ قاجار نوشته است: »تاکنون 56 چاپ 

سنگی و رسبی مصّور و 12 چاپ بدون تصویر طوفان  البکاء 

شناسایی شده که این رکورد در میان کتاب های چاپی دورۀ 

قاجار بی سابقه و بی رقیب است« )بوذری، 1390: 18(.

نقاشی قهوه خانه ای
نقاشی قهوه خانه ای نوعی نقاشی روایی است كه در دورۀ 

قاجار رواج یافته و تا به امروز نیز كامبیش ادامه دارد. این 

نقاشی ها بر روی پرده ها یا بوم هایی در ابعاد بزرگ ترسیم 

 شده و به موضوعات مذهبی، مانند واقعۀ عاشورا، اشعار 

حامسی شاهنامه و همچنین داستان های عامیانه و اشعار 

تغزلی اختصاص داشته اند. مضامین این تصاویر غالباً برگرفته 

از ادبیّات عامیانۀ دوران خود بود، به همین سبب، این سبک 

از نقاشی، زیرمجموعه ای از هرن عامیانه به شامر می آید. 

از آن جا که اغلب مخاطبان این نقاشی ها مردم كوچه 

و بازار، عامی، كم سواد و بی ســواد بودند، اماکن عمومی 

همچون قهوه خانه ها و تكایا، محل های اصلی عرضه و 

منایش نقاشی های این سبک شناخته می شــد و به نظر 

می رسد حامیان هرن مردمِی نقاشی قهوه خانه ای نیز در 

درجۀ اّول همین قهوه چی ها و صاحبان قهوه خانه ها بودند. 

»از اواسط دورۀ قاجار به این سو، قهوه خانه ها همچون یک 

پدیدۀ اجتامعی در شــهرها به خصوص در تهران و میان 

مردم نقش و اعتبار یافت و شــاهنامه خوانی و قصه گویی 

یکی از برنامه های فرهنگی رایج قهوه خانه ها شــد« 

)بلوکباشی، 1375: 87(.

قهوه خانه ها محل تجمع قرشهای مختلف جامعه بود 

و مسایل روز در آن ها مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. 

نقاالن با روایت داستان های حامسی شاهنامه و وقایع تاریخی 

ـ مذهبی، مردم را دور هم جمع می کردند. نقاشــان نیز این 

روایت ها را به تصویر می کشیدند. نقاالن از روی پرده های 

بزرگی که این نقاشــی های روایی و قابل فهم برای همۀ 

اقشار جامعه بر آن ها نقش شده بود، وقایع و داستان ها را 

برای مخاطبان شان بازگو می کردند. در نتیجه »شاید بتوان 

قهوه خانه را خاستگاه این نوع نقاشی دانست« )پاکباز، 1384: 

201(. »هنگامی که نقاشی پرده خوانی4 در ایران متداول شد، 

قهوه خانه ها در حقیقت به صورت کارگاه نقاشــی نقاشان 

درآمد« )فلور، 1381: 86( و »در نهاد قهوه خانه، دو مکتب 



از هرنهای کالمی و تجسمی یعنی سخنوری و نقاشی رشد و 

بالندگی یافت« )بلوکباشی، 1375: 11(. 

بسیاری از تصاویر این نقاشی ها ساده به نظر می رسند، 

زیرا نقاشان این سبک اغلب كسانی بودند كه حرفه ای غیر 

از نقاشی، مانند گچ بری و كاشی كاری داشتند. ویلیام فلور 

در كتاب خود، نقاشــی و نقاشان دورۀ قاجار، نقاشان آن 

دوره را به سه طبقه تقسیم کرده است: »نقاشان دربار در 

عالی ترین طبقه بودند و نقاشــان مستقل كه نقاشی هایی 

برای فروش تدارك می دیدند در دومین طبقه قرار داشتند، 

ســومین طبقه از نقاشان نیز به عنوان پیشه وران صنعتی 

عمل می كردند )بیشــرت آن ها شاگردان نقاشان طبقۀ دوم 

بودند( و طرح ها و رسم هایی برای منسوجات )قالی، 

قلمكار، شال( یا صنعت كاشی پزی و نیز برای معامران تهیه 

می منودند. نقاشــان پرده های نقاالن و قهوه خانه ها عموماً 

در این شــاخه از هرن تجسمی متخصص بودند« )فلور، 

.)17 :1381

هامن طور که گفته شد، تصاویر این نقاشی ها ساده 

و برای همگان قابل فهم بود. نقاش اســامی شخصیت های 

داســتان را در كنار تصویر آنان می نگاشت. وی تابلو را به 

چندین قسمت تقسیم می کرد، موضوع را در دورتادور 

می کشید و مضمون و شخصیت اصلی روایت و اوج 

داســتان راـ  که در مورد تابلوهایی با مضامین عاشورایی، 

به نربد ظهر عاشورا اختصاص داشتـ  در مركز تابلو قرار 

می داد. در این نقاشی ها بُعد زمان و مكان شكسته می شد. 

به منظور منایش ایــن ویژگی، چندین صحنه كه متعلّق به 

زمان های مختلف از یک رخداد واحــد بودند ـ مثالً حتّی 

صحنه های پس از عاشورا ـ در یك پرده و در کنار یکدیگر 

ترســیم می شد. همچنین در این سبک از نقاشی، اصول 

مربوط به آناتومی و پرســپكتیو رعایت منی شد و چهره ها 

چنان ترســیم می شد كه زاییدۀ تخیل نقاش بود. منادها و 

نشانه های مرتبط به موضوع نیز به صورت محسوس ترسیم 

می شد تا تأثیری آنی و همراه با هیجانی خاص بر مخاطب 

داشته باشد. وجه مشرتك آشکار این نگاره ها، تقابل قوای 

اولیا و اشقیاست.

رنگ های غالب در پرده های مذهبی، سبز، قرمز و زرد 

و پس از آن ها آبی فیروزه ای است. امام حسین)ع( در متام 

تصاویر دستاری سبز بر رس دارد كه قسمتی از آن را به دور 

گردن پیچیده است. ایشان طفلی نیز در آغوش دارد كه 

مناد حرضت علی  اصغر)ع( است. به این ترتیب، بیننده در 

نخستین نگاه، روایت نقاشی را درمی یابد )تصویر 1(.

از قدیمی ترین دیوارنگاری ها و كاشی کاری های سبك 

قهوه خانه ای می توان به این سه اثر اشاره کرد:

1ـ دیوارنگارۀ امامزاده شاه زید در اصفهان، »مربوط به 

سال 1097ه .ق. / 1685م.«5  )میرزایی مهر، 1386: 23(، 

)تصویر 2(؛

2ـ كاشی كاری های حسینیۀ مشیر شیراز، »منسوب به آقا 

بزرگ با موضوع واقعۀ كربال، مربوط به ســال 1293 ه .ق. / 

1876 م.« )فلور، 1381: 83(، )تصویر 3(؛

3ـ كاشی كاری های رسدِر حامم قدیمی مالیر، »اثر میرزا 

عبدالله نقاش با عنوان »جنگ رستم و دیو سپید«، مربوط 

به سال 1200ه .ق.« )سیف، 1376: 164(، )تصویر 4(.

تصویر 1ـ  واقعۀ عاشــورا، اثر عبدالله مصّور، 

نقاشــی رنگ و روغن، اصفهان، اواخر سدۀ 19و 

)277 ;1999 ,Robinson( اوایل سدۀ 20 م

 تصویر 2ـ عاشورا، دیوارنگارۀ امامزاده شاه  زید 

اصفهان، اواخر سدۀ 19م. )هامن: 95(

 تصویر 3ـ عاشــورا، کاشی کاری حسینیۀ مشیر 

شیراز، 1876م. )هامن: 95(

 تصویر 4ـ جنگ رستم و دیو سپید، اثر میرزا 

عبدالله،کاشــی کاری رسدِر حامم قدیمی مالیر 

1200ه .ق. )سیف، 1376: 164(



کارکرد این آثار، ســبب رونق و رواج این سبک از 

نقاشــی در دورۀ قاجار و به خصوص اواخر آن  بود. نقاش 

قهوه خانه ای روایت ها را از نقال یا روضه خوان می شــنید و 

به تصویر می كشید. در مقابل، نقاالن و روضه خوانان نیز به 

یاری این تصاویر، رشح کامل تر و شنیدنی تری را از ماجرا 

روایت می کردند. نصب این نقاشی ها در مكان های عمومی، 

نظیر قهوه خانه ها و تكایا و نیز به صورت دیوارنگاری در 

بازار ها و حامم ها موجب می شد این روایت ها همواره در 

خاطــر مردم باقی مبانند. این گونه بود که عالوه بر نقالی و 

روضه خوانی که بخشــی از حافظۀ شنیداری مردم این دوره 

را تشــکیل می داد، روایت عینی این وقایع نیز ثبت می شد 

و رویداد مورد نظر، چه از نوع حامسۀ ملی و چه از نوع 

حامسۀ مذهبی، در حافظۀ دیداری مخاطبان حك می گردید. 

باید گفت سبک مسلّط نقاشی نیمۀ اول قاجار، یعنی 

ســبک درباری یا پیکره نگاری درباری، بر ساختار تصویری 

و زیباشناختی ســبک قهوه خانه ای تأثیر داشته است. »این 

نقاشی ها دنبالۀ نقاشی مجلل و عالی دورۀ فتحعلیشاه قاجار 

است، یعنی نیمۀ اول قرن 13 هجری قمری« )آغداشلو، 

1387: 158(. »عمده مشخصات سبک درباری عبارتند 

از: ترکیب بندی متقارن و ایســتا با عنارص افقی و عمودی 

و منحنی، ســایه پردازی مخترص در چهره و جامه، تلفیق 

نقش مایه هــای تزیینی و تصویری و رنگ گزینی محدود با 

تســلط رنگ های گرم به خصوص قرمز. در این مکتب پیکر 

انســان اهّمیت اساسی دارد ولی به رغم بهره گیری از اصول 

برجسته منایی، همواره شبیه سازی فدای میثاق های زیبایی 

استعاری و جالل و وقار ظاهری می شود: تزیینات، جامگان 

زربفت و مرواریدنشان، رسیر، تاج، کاله، سالح که رسارس 

نقش دار و فاخر هستند«6 )پاکباز، 1384: 151(، )تصاویر 

5 و 6(. همچنین تأثیر تصاویر نســخه های خطی از جمله 

شاهنامۀ داوری اثر لطفعلی صورتگر شیرازی، در طرح ها، 

ساختار و رنگ های آثار مربوط به این سبک قابل مشاهده 

است )تصویر 7(.

رواج، تكوین و تحّول آداب سوگواری مذهب تشیّع، 

مانند روضه خوانــی، ذكر مصیبت و خصوصاً منایش تعزیه7 

که از اهّمیت و محبوبیت قابل توّجهی در میان متام طبقات 

اجتامعی دورۀ قاجار برخوردار بود، این نقاشی ها را از 

لحاظ فرهنگی تحت تأثیر قرار داد. اغلب شــخصیت های 

نقاشی های عاشورایی لباس هایی به تن دارند که به 

جامه های تعزیه گردانان شباهت دارد8. نوع روایت های 

موجود در تصاویر عاشورایی نیز از روایت های تعزیه و آن 

دسته از كتب چاپ سنگی مصّور دورۀ قاجار که به ذكر 

مصیبت اختصاص دارند، همچون طوفان  البکاء و ارسار 

الشهاده اقتباس شده است.

اوضاع اجتامعی ـ سیاسی و وقایع تاریخی عرص قاجار، 

مانند جنگ های داخلی و خارجــی، انقالب مرشوطه و 

پیامد های آن، ارتباط با فرنگ و بحران ملّی ـ مذهبِی مردم، 

جامعه را به بیداری و آگاهی برای حفظ ارزش ها، سنت ها 

و هویت خود واداشــت. از آن جا كه تهاجم به هویت ملّی 

ـ مذهبی ایرانیان همیشه با واكنش و مقاومت مردم همراه 

بوده اســت، رواج نقاشی های مردمی با مضامین عاشورایی 

و حامسی نیز نوعی مقابله و واكنش فرهنگی با بحران های 

اجتامعی عرص قاجار به شامر می رفت.

تصویر 5ـ شاهزادۀ قاجار، اثر محمد حسن، رنگ و 

)95 ;1999 ,Robinson( .روغن روی بوم، 1830م

تصویر 6ـ مراسم ســالم نوروزی فتحعلیشاه، 

نقاشی روی کاغذ، حدود 1230ه .ق، برگرفته از 

دیوارنگاره کار عبدالله خان )هامن: 175(

تصویر 7ـ شــاهنامۀ داوری، اثر لطفعلی صورتگر شیرازی، 1279ه .ق. 

)آغداشلو، 1376: 170(



حسین قوللرآقاسی )1269ـ 1345ه .ش.( فرزند استاد 

علیرضا قوللرآقاسی نقش انداز روی كاشی و پارچه، و 

محمد مدبر )وفات 1346 ه .ش.( را پیش كسوتان نامدار 

نقاشی قهوه خانه ای می دانند. فتح الله قوللرآقاسی، عباس 

بلوكی فــر )1303ـ 1388 ه .ش.(، حســین همدانی )متولد 

1305 ه .ق.( و حسن اسامعیل زاده )1303ـ 1385 ه .ش.( 

ادامه دهندگان این سبك بوده اند.

ادبّیات عامیانۀ فارسی در دورۀ قاجار
در تاریخ نقاشی ایران همواره رابطۀ مستقیمی میان 

منت و تصویر وجود داشته و تصویر در خدمت کتاب آرایی 

بوده اســت، چنان که تا اواخر دورۀ صفویه اصوالً نقاشی و 

به اصطالح نگارگری، موجودیت مســتقلی نداشته است. با 

نگاهی دقیق تر، حتّی نقاشی های درباری عرص قاجار نیز از 

لحاظ زیبایی شناســی، تحت تأثیر متون ادبی و اشعار دورۀ 

خود بوده اند.9 این امر در مورد نقاشــی های قهوه خانه ای 

دوران قاجار نیز صدق می کند.

مهم ترین اتفاق صنعتی و فرهنگی این دوران، ورود 

صنعت چاپ به ایران بود که نسخ خطی و کتاب آرایی 

ســّنتی را از رونق انداخت. این صنعت توانست با چاپ و 

نرش آثار مربوط به ادبیّات عامه، به شــکوفایی و رونق این 

شاخۀ ادبی بیفزاید. 

از منظــر فرهنگ عامه نیز این دوران دارای جاذبۀ 

خاصی اســت زیرا جامعۀ عرص قاجار آشکارا بین دو قطب 

ســّنت و تجّدد رسگردان بود. از این رو، ادبیّات عامیانۀ این 

دوره زبان گویای جامعه ای است که از نظر فرهنگی در 

حال گذار است.

در خصوص ارتباط نقاشی قهوه خانه ای با ادبیّات 

عامیانه، الزم است ابتدا تعریفی از ادبیّات عامیانه به دست 

دهیم. از نظر ویلیام  هاناوِی پرس که از پژوهشگران برجستۀ 

فرهنگ عامیانۀ ایران است، »ادبیّات عامیانه مجموعه ای از 

ادبیّات منثور روایی است که یا برگرفته از افسانه های ملی 

ایران است و یا به آن سبک پدید آمده است« )مارزلف، 

1387: 95(.»ادبیّات عامه به مفهوم ســنتی، ادبیّات عامۀ 

مردم است. طبیعتاً اینگونه ادبیّات دارای خصوصیتی روایی 

ـ نقلی بوده و خصلتی شبه تاریخی دارد. همچنین از عنارص 

غیر واقعی، تخیلی و یا جادویـی نیز بهره گرفته است« 

)هامن: 98(. 

نقاشی قهوه خانه ای نیز که ریشه در همین شکل از 

ادبیّات دارد، آشــکارا دارای خصلتی روایی و نقلی است، 

چنان که هدف اصلی از پیدایش این سبک از نقاشی را 

می توان بازگویی داستان ها و روایت های آشنای تودۀ مردم 

به زبان تصویر دانست.

در خصوص رابطۀ مستقیم ادبیّات عامه و تصویرپردازی 

دورۀ قاجار می توان مشخصاً به موضوعاتی اشاره کرد که 

در هر دوی این شــاخه ها مورد توّجه و اســتقبال فراوان 

نویسندگان، نگارگران و نیز مخاطبان آن ها بوده  است. در 

این خصوص ابتدا به بررســی موضوعِی منابع ادب عامۀ 

عرص قاجار می پردازیم و برای پــی بردن به اهّمیت کتب 

عامیانه در عرص قاجــار و محبوبیت آن ها، یک منونه از 

فهرست های آن دوره را معرّفی می کنیم.

در فهرست هایی که در مورد کتب چاپی عرص قاجار 

تهیه شده، »همچون فهرســت کتاب های چاپی حاجی 

موســی، منابع ذیل مدخل »ادبیّات عامه« بدین ترتیب 

تقسیم بندی شده اند:

- کتب احادیث و اخبار و...)از منابع فارســی 30 عنوان 

و از منابع عربی 14 عنوان(؛

- کتب ادعیه و... که خود به دو دسته تقسیم می شوند: 

الف. ادعیه )14عنوان(، ب. مصیبت نامه ها که عمدتاً به 

رشح ماجرای مصیبت بار امام حسین)ع( و یاران وی در 

کربال پرداخته اند )18 عنوان(؛

- دیوان های شعر ) 32 عنوان(؛

- قصص و حکایات )11 عنوان(؛

- بچه خوانی ها )قصه ها و داستان های کودکان(.

به اســتثنای بخش دوم )کتب ادعیه و...( و سوم 

)دیوان ها(، آثار بخش های دیگر فهرست را می توان عمدتاً 

جزو آثار روایی ـ نقلی به شامر آورد« )هامن: 103(. 

با توّجه به این نوع تقسیم بندی فهرست ها و با 

نگاهی به فهرســت بلندباالی مصیبت نامه های این عرص، 

چنین برمی آید که عامۀ مردم این روزگار به واقعۀ کربال 

توجهی ویژه داشــته اند. »بسیاری از این آثار که تحت 

عنوان قصه یا حکایت دسته بندی شده اند، با مسایل جّدی 

هویت ملّی ایرانیان رسوکار دارند؛ درســت به هامن ترتیب 

که مصیبت نامه ها به موضوعــات مربوط به هویت دینی 

شیعیان پرداخته اند« )هامن: 112(. 

نکتۀ دیگری که باید در پایان این بخش به آن اشاره 

کنیــم، ارتباط عنرص »خیال« با ادبیّــات و هرن مردمی این 

دوره است. با وجود آن که عنرص خیال در شعر عوام عرص 

قاجار تحت تأثیر شاهنامه قرار دارد10، شاهد تفاوت های 

فراوانی میان خصوصیات شعر این دوره با سّنت شعر فارسی 

هســتیم 11. یکی از خصوصیات اشعار عامیانه، خصلت 

منایشی آن است؛ ویژگی ای که شعر این روزگار را به تعزیه، 



تخت حوضی و نقالی شــبیه می کند. این گونه اشعار »منت 

ثابت و نوشــته ندارد و بسیاری از آن ها جنبۀ بدیهه گویی 

داشــته و به عبارت دیگر به طور دائم از محیط اطراف 

خود الهام می گیرند« )محجوب، 1387: 45(. در نتیجه، 

عنارص تصویری و خیالی آن نیز بسیار ساده و الهام گرفته 

از فرهنگ مردمی است. جالب توّجه این جاست که ویژگی 

اصلی تصاویر کتب عامیانۀ این عرص نیز ســادگی، روایی و 

قابل درک بودن آن هاست. این سادگی و برخورداری از وجه 

منایشی، با منت این کتاب ها بی ارتباط نیست. 

طوفان  البکاء یکی از معتربترین کتــب مصّور چاپ 

سنگی این دوره است. »از جمله کتاب هایی که در آن دوره 

مکرراً در تهران و تربیز چاپ شد، طوفان  البکاء )طوفان 

اشک( اثر میرزا ابراهیم بن محمد جوهری است که در سال 

1250 هجری قمری / 1834 میالدی نگاشته شده است. این 

اثر به علت مشــتمل بودن بر تصاویر، در میان کتاب های 

ذکر مصایب امام حسین)ع( از برجستگی و استقبال ویژه ای 

برخوردار بود« )مارزلف، 1387: 100(. از این رو، تصاویر 

این اثر به عنوان موضوع این مطالعه برگزیده  شده اند.

مضامین عاشورایی در کتب مذهبی عامیانه
با توّجه به برخورداری کتب مذهبی عامیانه از مضامین 

مشابه، برخی از مهم ترین و پربسامدترین مضامین 

عاشــورایی مطرح در این کتاب ها با توّجه به کتاب طوفان 

 البكاء عبارتند از:

1ـ مناز گزاردن یاران امام حسین)ع( در ظهر عاشورا؛

2ـ آب برداشــنت حرضت عباس)ع( از فرات و شهادت 

آن حرضت؛

3ـ شهادت حرضت علی اكرب)ع( )تصویر 8(؛

4ـ آمــدن زعفر جنی و منصور ملك به یاری امام 

حسین)ع( و مأیوس برگشنت ایشان )تصویر 9(؛

5ـ طی االرض امام حســین)ع( از كربال به هند و نجات 

دادن سلطان قیس از دم شیر؛ 

6ـ حضور ذوالجناح در قتلگاه.

معرفی نقاشی های قهوه خانه ای عاشورایی موزۀ 

آستان قدس رضوی
1ـ تابلو پردۀتعزیه، نام هرنمند: نامشخص، ابعاد اثر: 

2×7/5 مرت، تاریخ اثر: نامشخص )تصویر 10(.

در این اثر که از بزرگ ترین نقاشــی های قهوه خانه ای 

موجود در موزۀ آستان قدس به شامر می رود، صحنه های 

مختلف واقعۀ عاشورا و نربد امام حسین)ع( تصویر شده 

است. در ربع سمت چپ پرده، سبك و رنگ تصویر متفاوت 

اســت. در حاشیۀ اثر، بند اّول تركیب بند معروف »مصیبت 

کربال« رسودۀ محتشــم كاشانی با خط نستعلیق بر روی 

زمینۀ ســیاه نوشته شده است. در این اثر، عنارص تزیینی 

نقاشی درباری قاجار به چشم می خورد.

تصاویر قســمت مركزی )اصلی( اثر به این رشح است: 

در سمت چپ باال، خیمه های خانوادۀ امام حسین)ع( و 

در پایین، پیكر بدون رس شهیدان قرار دارد. نقاش برای 

تأكید بر مقام و اهّمیت شخصیت امام حسین)ع(، در مركز 

تصویر 8ـ شــهادت حرضت علی اكرب)ع(، چاپ 

سنگی )بوذری، 1390: 344(

تصویر 9ـ آمدن زعفر جنی و منصور ملك به یاری 

امام حسین)ع(، چاپ سنگی )هامن: 369(

تصویر 10ـ تابلو پردۀتعزیه، نام هرنمند: ؟، ابعاد 

اثر: 2×7/5 مرت، تاریخ اثر: ؟ )موزۀ آستان قدس(

تصویر 11ـ فرم خطی تابلو پردۀ تعزیه



تابلو در یك تركیب بندی مثلثی شكل، سه صحنه از روایت 

امام حسین)ع( در واقعۀ كربال را به تصویر كشیده است 

)تصاویر 11، 12 و 13(.

تصویر 13ـ بخشی از تابلو پردۀ تعزیه

در صحنۀ اّول، امام حسین)ع( سوار بر اسب، حرضت 

علی  اصغر)ع( را در آغوش دارد )گوشــۀ چپ مثلث( و 

در میان فرشتگان و افرادی كه مانع رفنت امام می شدند 

ایستاده است. در این صحنه، ایستادن با احرتام فرشتگان 

ـ که همچون شــاهزادگان قجری تاج بر رس دارندـ  پشت 

رس امام در یک سمت، و ایستادن مؤمنین در سمت دیگر، 

قابل توّجه اســت. دو فرشته در باالی رس امام روی هالۀ 

دور رس ایشان حضور دارند و فرشتگان و غالمان نیز در زیر 

اسب امام به صورت ملتمسانه مانع رفنت ایشان می شوند 

)تصویر14(.

تصویر 14ـ بخشی از تابلوی پردۀ تعزیه

در صحنۀ دوم، در مركز تابلو )در رأس مثلث( امام بر 

بالین حرضت علی اكرب)ع( نشســته و بدن های بدون رس 

شهیدان و تصویر شیری به عنوان مراقب و محافظ روبه روی 

امام قرار دارد. در صحنۀ سوم )گوشۀ سمت راست مثلث(، 

امام در حال نربد به تصویر کشیده شده و گویا حرضت 

علی اكرب)ع( را كنار خود گرفته است )تصویر 15(.

تصویر 15ـ بخشی از تابلو پردۀ تعزیه

تصویر 12ـ فرم خطی تابلو پردۀ تعزیه



در آخرین صحنه از تابلو، حرضت عباس)ع( در حال به 

هالكت رساندن دشمنان به تصویر كشیده شده و فرشته ای 

در حال یاری رساندن به ایشان بر روی هالۀ رسشان قرار 

دارد )تصویر 16(.

تصویر 16ـ بخشی از تابلو پردۀ تعزیه

 

یک تركیب بندی دایره ای شــكل میان سه اسب سفید و 

امام در حالت نشســته در پایین تصویر به چشم می خورد. 

این ترکیب بندی باعث می شود نگاه بیننده بین این چهار 

صحنۀ مهم اثر در چرخش باشد )تصاویر 17 و 18(.

تصویر 17ـ بخشی از تابلو پردۀ تعزیه

تصویر 18ـ فرم خطی بخشی از تابلو پردۀ تعزیه



مقایسۀ این اثر و نقاشی درباری قاجار )تصویر19 که 

مربوط به تابلو مراسم سالم نوروزی است( آشکار می سازد که 

نوع ایستادن شاهزادگان، فرم پوشش و انتخاب رنگ لباس ها، 

در هر دو اثر تقریباً مشابه یکدیگر است )تصاویر 19 و 20(.

تصویر 21ـ بخشی از تصویر 10

تصویر 22ـ شاهزادۀ قاجار، اثر محمد حسن، رنگ و روغن روی بوم، 

)95 ;1999 ,Robinson( .1830م

با مقایسۀ فیگور نقاشی پردۀ  تعزیه )تصویر21( و 

تصویر شــاهزاده در نقاشی درباری قاجار )تصویر 22( 

درمی یابیم که نوع و فرم لباس و همین طور فرم و حالت 

دســت ها شبیه یکدیگر است. برای مثال، از آن جا که در 

نقاشی سبک درباری قاجار برای لباس شاهان و شاهزادگان 

رنگ قرمز انتخاب می شده است، آشکارا حاکمیت رنگ در 

چنین آثاری با رنگ قرمز است. می توان نظیر چنین گزینش 

رنگی را در آثار نقاشی قهوه خانه ای دورۀ قاجار نیز شاهد 

بود. به طور کلّی می توان گفت که نقاشی قهوه خانه ای 

عاشورایی معرّفی شده، از منظر تزیینات داخل اثر، از قبیل 

کاله ها، لباس ها و طرح پارچه  ها و انتخاب رنگ، تحت تأثیر 

سبک نقاشی درباری قاجار قرار داشته است.

2ـ تابلو شهادت حرضت علی اكرب)ع(، نام هرنمند: 

جالل الدین حسینی، ابعاد اثر: نامشخص، تاریخ اثر: احتامالً 

سال 1302 هجری شمسی )تصویر 23(.

تصویر 23ـ تابلو شهادت حرضت علی اكرب )ع(، نام هرنمند: جالل الدین 

حسینی، ابعاد اثر: ؟، تاریخ اثر: احتامالً 1302ه .ش. )موزۀ آستان قدس(

3ـ تابلو امام حسین)ع( و اصحاب، نام هرنمند: 

جالل الدین حسینی، ابعاد اثر: 97×85 سانتی مرت، تاریخ اثر: 

1320 هجری شمسی )تصویر 25(.

تصویر 19ـ بخشی از تابلو سالم نوروزی12

تصویر 20ـ بخشی از تصویر 10

تصویر 24ـ تابلو امام حسین )ع( و اصحاب، نام هرنمند: 

جالل الدین حسینی، ابعاد اثر: 97×85 سانتی مرت، تاریخ 

اثر: 1320ه .ش. )موزۀ آستان قدس(



این دو اثر مشابه با امضای جالل الدین حسینی، پاره هایی 

از یک تابلو هستند.)تصویر23 و 24( در گزارش های مرّمت 

تابلو آمده که با توجه به شــواهد، کناره های این دو تابلو و 

موضوعات آن ها، چنین به نظر می رسد که این آثار در ابتدا 

تابلو واحدی بوده اند اّما بعدها از هم جدا شــده اند و هر 

یک جداگانه رقم زده شده اند. بررسی فرمی اثر نیز با توّجه 

به برش های ناقصی که در حواشی آن دیده می شود، صحت 

این امر را تأیید می کند. در نتیجه منی توان تحلیل و بررسی 

دقیقی از ترکیب بندی این دو اثر ارایه داد.

در تابلو شهادت حرضت علی اكرب)ع(، رابطۀ عاطفی 

اســب با حرضت علی اکرب)ع( با مهارت کامل و به خوبی 

نشان داده شده است. حاکمیت رنگ در این تابلو با رنگ 

قرمز اســت. از قراردادهای تصویری رنگ در آثار مذهبی 

باید به ردای ســفید امام حسین)ع(، رنگ سبز عاممه یا 

دســتار ایشان و رنگ سفید اسبان دیگر امامان اشاره کرد. 

رنگ سبز تیرۀ پایین تابلو، موجب استحکام و القای حس 

سنگینی در این قسمت شده است. از این رو به نظر 

می رسد این تابلو جزو آثاری است كه عنارص تجّسم  یافته 

در آن به شیوۀ سبك دورۀ قاجار ترسیم شده است. منادهای 

قجری این اثر عبارتند از: حاكمیــت رنگ قرمز و تزیینات 

لباس متثال حرضت علی اكرب)ع(.

رنگ های به کار رفته در تابلو امام حسین)ع( و اصحاب 

ایشان نیز عبارتند از: قرمز، سفید، قهوه ای و سبز. رنگ قرمز 

در لباس افراد سمت چپ تابلو و رنگ سفید، در لباس امام 

حسین)ع(، اسب ایشان، لباس فردی که مقابل اسب امام 

حسین)ع( قرار گرفته و دستار افراد در باالی سمت چپ تابلو 

به کار رفته اســت. هالۀ رس امام و دستار ایشان به رنگ سبز 

روشن و زمینۀ اثر نیز به رنگ سبز است. همچنین طیفی از 

رنگ قهوه ای در پوشش افراد داخل تابلو دیده می شود.

تطبیق و مقایسۀ نقاشی های قهوه خانه ای 

عاشــورایی موزۀ آستان قدس رضوی با نسخه های 

چاپ سنگی طوفان  البکاء
چنان که اشاره شد، نوع پرداخنت به مضامین و 

روایت های مختلف وقایع عاشــورا در پرده های مذهبی 

نقاشــی قهوه خانه ای، برگرفته از روایت های کتاب طوفان  

البکاء است، به گونه ای که تصاویر نقاشی های قهوه خانه ای 

و طراحی های چاپ سنگی، از لحاظ فرم ترکیب بندِی 

موضوعی بسیار شبیه به یکدیگرند؛ گویی نقاش قهوه خانه ای 

روایت های مربوط به صحنۀ کربال در طوفان  البکاء را که 

در کتاب به صورت مجزّا و یک به یک تصویر شــده اند، در 

کنار هم و بر روی پرده ای بزرگ به تصویر کشــیده است. 

باید خاطر نشان کرد که چهره های امامان در طوفان  البکاء 

تصویر نشده است )تصاویر 25، 26، 27 و 28(.

تصویر 25- بخشی از تابلو پردۀ تعزیه

تصویر 26ـ آمدن زعفر جنی و منصور ملك به یاری امام حســین)ع( 
)بوذری،1390: 369(

تصویر 27ـ آمدن زعفر جنی و منصور ملك به یاری امام حســین )ع( 
)هامن: 366(



چنان که مشاهده می شود، در تصویر 29 حالت ایستادن 

فیگورها، نوع ترسیم خورشید و حضور فرشتگان در پایین 

پای اسب، مشابه یکدیگر است. 

بر اساس نوشته های تاریخِ شیر و خورشید، تصویر کردن 

خورشید همراه با اجزای صورت آن سابقه ای طوالنی در 

هرن ایرانی دارد که برگرفته از آیین مهرپرستی ایران باستان 

است13. در برخی تصاویر مربوط به صحنۀ عاشورا در 

نسخ چاپ سنگی، خورشید به صورت واژگون ترسیم شده 

است. در پرده تعزیۀ به سبک قهوه خانه ای موزۀ آستان 

قدس رضوی نیز خورشــید به صورت واژگون به تصویر 

درآمده است )تصویر 29(. از جست و جوهایی که در مورد 

ســنت تصویرِی ترسیم خورشید واژگون و بررسی معنایی و 

منادشناختی تصاویر انجام گرفت، این نتیجه حاصل شد که 

خورشید واژگون، به معنای تیره شدِن یک بارۀ آسامن در 

روز و استعاره ای از اندوه و مصیبت عمیق و بی پایان است.

در متون مختلف در توصیف روز عاشورا به سیاه شدن 

آسامن اشاره شده است. در روضه  الشــهدا آمده است: 

»مقارن با به قتل رسیدن امام حســین، جهان به نحوی 

تاریک می شــود که مردمان یکدیگر را منی بینند« )کاشفی، 

1385: 353(. در تاریخ طربی نیز آمده است که امام 

حســین)ع( چنین دعا می کند: »... پروردگارا، اگر فیروزی 

آســامن را از ما بازگرفته ای چنان کن که به سبب خیر باشد 

و انتقام ما را از این ستمگران بگیر« )تاریخ طربی، 1352: 

3055(. در این جا منظور از فیروزی آســامن، هم پیروزی و 

ظفر است و هم آسامن فیروزه ای رنگ )روشن( که نشان از 

نیک بختی و خیر دارد.

نکتۀ دیگری که در این نقاشــی ها شایان بررسی است، 

حضور اسب هاست. در فرهنگ اســاطیر در مورد این 

حیوان چنین آمده: »اسب یا اسپ هامن حیوان چهارپا 

که به هوش و فراست معروف است، از روزگار کهن در 

اســاطیر ملل مورد توجه بوده و به نگهبانی و تیامر این 

حیوان سودمند که به صفات تند و تیز و چاالک و دلیر 

و پهلوان موصوف است، اهتامم داشته اند... فرشتۀ نگهبان 

چهارپایان که در اوستا درواسپا )دارندۀ اسب سامل( خوانده 

شــده، دارای گردونه اســت. شاید با توّجه به همین مسأله 

است که اسب را شاه چرندگان و در میان چهارپایان از همه 

نیکوتر دانسته و از قول کیخرسو نقل کرده اند که هیچ چیز 

در پادشاهی بر من گرامی تر از اسب نیست )نوروزنامه: 

51(. در مینوی خرد )پارۀ 64( هم اسب سفید زردگوش 

و درخشــان موی و سفیدپلک، ساالر اسب ها معرّفی شده 

است« )یاحقی، 1386: 111(.

اسب امامان همواره به رنگ سفید تصویر می شود: »در 

فرهنگ ایران و قســمت  هایی از جهان، اسب سفید، نشان 

بی گناهی و خلوص و خرد و مرکب خورشید و نشان نجابت 

خانوادگی است. اسب سفید طالیی در اساطیر ایران شکلی 

از تیشــرت یا تشــرت )آورندۀ آب( و نشان مردی و نیرومندی 

بوده است« )هامن: 113(.

بررسی ویژگی های تصویری اســب در نقاشی های 

قهوه خانه ای نشان می دهد که نوع ترکیب بندی حضور 

اسب  در کادر، به تصاویر طوفان  البکاء شباهت دارد 

)تصاویر 30، 31 و 32(.

تصویر 29ـ بخشی از تصاویر 25، 26، 28 

تصویر 30ـ تابلو شهادت حرضت علی اكرب )ع(

تصویر 31ـ شهادت حرضت علی اكرب )ع(، چاپ سنگی )بوذری، 1390: 330(

تصویر 28ـ آمدن زعفر جنی و منصور ملك به یاری امام 
حسین )ع( )هامن: 367(



در روایت های طوفان  البــکاء همچنین بــه عاطفۀ 

انسان گونۀ اسب حرضت علی اکرب)ع( به نام »عقاب« اشاره 

شده است:

ز بس تیر بارید بر آن جناب

عقابش برآورده پر چون عقاب

 شد از کار دستش در آن رستخیز

نه پای سواری، نه تاب ستیز

]هنگامی که رضبت بر رس حرضت علی اکرب زده شــد[ 

نوجوان ناکام خویش را روی عقاب انداخت و عنان مرکب 

را واگذاشــت... عقاب آن شاهزاده را از میان لشگر بیرون 

برده و رو به بادیه نهاد...« )بوذری، 1390: 329(. در تصاویر 

قهوه خانه ای نیز بر حّس عاطفی اسب حرضت علی اکرب)ع( 

نسبت به ایشان تأکید شده است )تصویر 33(.

فیگورها و چهره های تصاویر نقاشی های سبک قهوه خانه ای 

نیز به تصاویر چاپ سنگی طوفان  البکاء شباهت دارند 

)تصویر 34(، زیرا می توان هامن حس و حال عاطفی موجود 

در منت و تصاویر این کتاب را در نقاشی های عاشورایی 

سبک قهوه خانه ای نیز یافت.

نتیجه گیری
با بررسی سه اثر نقاشی قهوه خانه ای عاشورایی متعلّق 

به موزۀ آســتان قدس رضوی كه از لحاظ فرم شباهت هایی 

با هم دارند و مقایســۀ آن ها با تصاویر و منت طوفان  البکاء 

به این نتیجه می رسیم که پرداخنت به مضامین عاشورایی و 

نوع فضاسازی ها در صحنه های مختلف واقعۀ عاشورا و 

نیز انتخاب شخصیت های روایت های مذهبی در تصاویر 

و محل قرارگیری آن هــا در ترکیب بندی تابلو، از تصاویر 

کتب عامیانۀ چاپ سنگی دوران قاجار، به ویژه مهم ترین و 

پرطرفدارترین آن ها، یعنی طوفان  البکاء متأثّر شــده است. 

با این حال، صنعت چاپ با شکوفاســازی و رونق بخشی 

به ادبیّات عامیانه و توزیع گســرتدۀ این گونه آثار، طیف 

گســرتده ای از خوانندگان را پدید آورد که به قرشها و 

طبقات اجتامعی گوناگون تعلّق داشــتند. از طریق این 

صنعت، منابع بیشرت و راحت تر در دسرتس و دید عموم 

قرار گرفت. از این رو، می توان گفت که چاپ ســنگی کتب 

مصّور عامیانه در عرص قاجار، یکی از عوامل زیربنایی رونق 

سبک نقاشی قهوه خانه ای و همچنین منبع الهام نقاشان این 

سبک بوده است.

از سوی دیگر، ادبیّات عامیانه دارای خصلت روایی، 

نقلی و شــبه تاریخی است. از این رو نقاشی قهوه خانه ای 

نیز که برگرفته از همین شکل از ادبیّات است، آشکارا از 

رویکردی روایی و نقلی برخوردار است، آن چنان که هدف 

اصلی پیدایِی این سبک از نقاشی را می توان بازگویی 

داستان ها و روایت های آشنای تودۀ مردم به زبان تصویر 

دانست. 

عنارص زیباشــناختی نقاشی درباری قاجار و همچنین 

کتب خطی مصور آن دوره، از دیگر منابع الهام نقاشی های 

قهوه خانه ای با مضامین عاشــورایی است و نوع پوشش و 

رنگ لباس ها در این نقاشــی ها نیز از منایش تعزیه تأثیر 

پذیرفته  است.
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پانوشت
1ـ  »اثر جوهری اولین نسخه مصّور تاریخ دار از این کتاب به شیوۀ چاپ 

سنگی، در سال 1855/1272 منترش شد« )مارزلف، 1390 :44(.

2ـ  »اثر رسباز بروجردی، اولین چاپ مصّور در ســال 1851/1268 بوده 

است« )هامن(.

3ـ  استادان این سبک مایل بودند به جای بهره گیری از اصطالح 

»قهوه خانه ای« برای این مکتب، از اصطالح »خیالی سازی« استفاده کنند، 

اّما »این عنوان ]خیالی سازی[ مســأله را خیلی دقیق توضیح منی دهد« 

)آغداشلو، 1387: 157(. به نظر می رسد با حذف اصطالح »قهوه خانه ای«، 

وجه منادین و مشخصۀ اصلی این نوع سبک از آن گرفته می شود، زیرا این 

سبک از نقاشی با جایگاه فرهنگی و مردمی خود در اذهان عمومی، قابل 

بحث و بررسی و بازشناسی است. از این رو، عنوان »نقاشی قهوه خانه ای« 

برای اطالق به این ســبک مناسب تر به نظر می رسد. باید گفت از آن جا 

که نقاشی قهوه خانه ای بازگوکنندۀ آرزوها، آرمان ها و جهان بینی مردم این 

رسزمین است، بررسی و ارزیابی آن از منظرهای گوناگون علمی و پژوهشی 

قابل اعتناست.

4ـ در این جا ذکر عنوان پرده خوانی از نام ها و عناوین دیگری اســت که 

بر روی این ســبک از نقاشی گذاشته اند. چون نقال یا روضه خوان از روی 

تصاویری که بر روی پرده کشــیده می شد داستان را روایت می کرد، به 

آن »نقاشــی پرده خوانی« نیز می گفتند. اّما هامن طور که ذکر شد، عنوان 

»نقاشی قهوه خانه ای« مناسب تر است.

5ـ  در کتاب نقاشی و نقاشان دورۀ قاجار، فلور آمده است:»دیوارنگارۀ 

امامزاده شاه زید در اصفهان جزو نخستین دیوارنگاره های مذهبی است 

که در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم نقاشی شده است«، اما در ادامه از قول یَدا 

گدار نوشته شده: »گدار تاریخ دیوارنگاره را در سال 1097/ 1685 همزمان 

با مرمت امامزاده مشخص می کند« )فلور، 1381: 79(.

6ـ »از نقاشان دربار قاجار می توان از میرزا بابا، نخستین نقاشباشی دربار 

قاجار نام برد. از او چندین پردۀ رنگ روغن و تصاویر یک دیوان اشعار 

فتحعلیشاه مربوط به سال های اولیۀ سلطنت این شاه بر جای مانده است. 

مهرعلی برجسته ترین نقاش دربار فتحعلیشاه به شامر می آید. پرده های بر 

جا مانده از این نقاش حاکی از آنند که او بیش از همکارانش در منایش 

شوکت شاهانه توفیق یافته است« )پاکباز، 1384: 151-150(.

7ـ جالل ستاری در مصاحبه با فتحعلی بیگی به اسطوره در تعزیه، تأثیر 

ادبیّات عرص قاجار و پیوند منایش تعزیه با اسطوره های ایرانی اشاره کرده 

است. منبع:

http://www.hamvatansalam.com/news55452.html

8 - برای اطاّلع بیشرت در خصوص جامۀ تعزیه گردانان و شامیل امام 

حسین)ع( در منایش تعزیه، در كتاب رشح زندگانی من اثر عبدالله مستوفی 

چنین آمده اســت: »شبه امام باید خوش صورت بوده و ریشی به قدر یك 

قبضه داشــته، از حیث قامت متوسط ]باشــد[... . لباس سیدالشهدا قبای 

راستۀ سفید، شال و عاممۀ سبز ]با[ عبای ابریشمی شانه زری سبز یا رسخ 

بود. در موقع جنگ چكمه و شمشیر هم داشت و در موقع عادی نعلین 

زرد به پا می كرد. شبه پیغمربان و سایر امامان را بیش و كم همین طور لباس 

می پوشاندند« )مستوفی، 1371: 289(.

9ـ برای اطاّلع بیشرت رجوع شود به کتاب همگامی ادبیّات و نقاشی قاجار 

اثر دکرت جواد علیمحمدی.

10ـ  دکرت شفیعی کدکنی ویژگی های صور خیال در شاهنامه را چنین 

برمی شمرد: »نخستین نكته ای كه در باب تصویرهای شاهنامه باید یادآوری 

كرد این است كه او )فردوسی( برخالف هم روزگارانشـ  كه تصویر را به 

خاطر تصویر در شعر می آورده اندـ  می كوشد كه تصویر را وسیله ای قرار 

دهد برای القــای حالت ها و منایش لحظه ها و جوانب گوناگون طبیعت 

و زندگی. در شاهنامه وسیع ترین صورت خیال، اغراق شاعرانه است. در 

رسارس شاهنامه یک تشبیه که از عنارص تجریدی ترکیب شده باشد، دیده 

منی شود. عنارص تشبیه و استعاره و... عنارصی است مادی و در حوزۀ 

ملموسات. این مادی بودن دید فردوسی، یکی از مهم ترین رمزهایی است 

که بیان حامســی او را تا این حد ملموس و حســی کرده است« )شفیعی 

كدكنی، 1375: 440، 448 و 452(.

11ـ به عنوان مثال، اصول عروضی اشــعار عامیانه با اشعار کالسیک قابل 

مقایسه نیست.

12- مراسم سالم نوروزی فتحعلیشاه، نقاشی روی کاغذ )برگرفته از دیوار 

 1999:175,    Robinson )نگاره کار عبداللله خان، حدود 1230 هجری

13ـ در کتاب تاریخ پرچم در ایران، نوشتۀ دکرت بختورتاش در خصوص 

منادهای شیر، شمشیر و خورشید پژوهش های مفّصلی صورت گرفته 

است. همچنین درکتاب تاریخچۀ شیر و خورشید، تاریخچۀ چپوق و غلیان 

نوشتۀ احمد کرسوی تربیزی )به کوشش عزیزالله علیزاده، تهران، انتشارات 

فردوس، 1387( و نیز کتاب تاریخچۀ بیرق ایران و شیر و خورشید نوشتۀ 

حمید نیرنوری )تهران، مؤّسســۀ مطالعات و تحقیقات اجتامعی، 1344( 

مطالبی راجع به تاریخچۀ تصویری مناد شیر و خورشید آمده است. با این 

حال در هیچ کــدام از این کتاب ها، تصویر و متنی مربوط به واژگونه 

ترسیم شدن خورشید موجود نیست.


