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چکيده
اثر هنري اغلب محصول شرايط سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،ديني و فرهنگي عصر خويش است ،بر اين اسا ارتباط
اثر هنري با جامعه و بستر شکلگيري خويش از مباحث مطالعة آثار هنري بهويژه در روشها و رويکردهاي
جامعهشناختي چون رويکرد بازتاب است .بنابر اين رويکرد ،اثر هنري همواره چيزي دربارة جامعه ميگويد .مطالعة آثار
هنري دورة قاجار نيز بنا به تحوالت گسترده در حوزههاي مختلف و ارتباط مؤثر با آفرينشهاي هنري آن واجد اين
ويژگي است .از آثار شاخص اواخر قاجار ،تکية معاونالملک است که تنوع کاشيها و نقاشيهاي آن شايان توجه است.
هدف اين پژوهش تأکيد بر ارتباط زمينه و بستر اجتماعي با شکلگيري اثر هنري با تکيه بر مضامين کاشيهاي تکية
معاونالملک است و به اين پرسشها پاسخ ميدهد که چه عواملي در شکلگيري اين مضامين نقش داشتهاند؟ و چگونه
در کاشينگارهها بازنمود يافتهاند؟ اين پژوهش از نوع بنيادي_ توسعهاي و روش توصيفي -تحليلي است و با تکيه بر
رويکرد بازتاب انجام گرفته است .در بيان نتايج آن ميتوان گفت اغلب مضامين تصوير شده بر کاشيهاي تکية
معاونالملک ،در پي تحوالت دورة قاجار و فرآيند مدرن شدن ،ارتباط گسترده با اروپا ،ورود فناوريهاي جديد و شرايط
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي جامعه شکل گرفتهاند و از اينرو ،بازتابي از جامعة عصر خويش هستند.
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مقدمه
تأثیر شرايط سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي يک جامعه در شكلگیری آثار هنری آن
بهگونهای است كه اغلب اثر هنری بهعنوان محصول و بازتاب شرايط حاكم بر جامعه و
بستر شكلگیری خويش شناخته ميشود .اين رويكرد كه در جامعهشناسي هنر از آن با
عنوان رويكرد بازتاب ياد ميشود بر اين ايده استوار است كه هنر همواره چیزی دربارة
جامعه به ما ميگويد و براين اساس جامعه شناسان ،هنر و اثر هنری را يكي از ابزارهای
تحقیق و شناخت جامعه دانستهاند .رويكردهای مطالعاتي زمینه محور همچون مطالعة
جامعهشناختي يک اثر هنری ،فارغ از آفرينندة اثر ،ميتواند در درک و دريافت آن بسیار
مؤثر و راهشگا باشد .اين امر به ويژه در ادوار و جوامعي كه زمینه و بستر اجتماعي سهمي
بسزا در شكل گیری اثر هنری داشته ،قابل توجه است .دورة قاجار در هنر ايران نیز با توجه
به تحوالت گسترده در حوزههای مختلف سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي و همچنین
پیامدهای اين تحوالت و تأثیرگذاری مستقیم آنها در سبک و سیاق آفرينشهای هنری،
واجد چنین ويژگيای است  .چنانكه درک و شناخت دقیق آثار هنری دورة قاجار اغلب در
گرو آگاهي و شناخت جامعة عصر قاجار و تحوالت آن است.
يكي از مباحث مطرح در پژوهشهای متعدد مربوط به دورة قاجار و تحوالت آن ،هنر
دورة قاجار بهويژه نقاشي آن است كه بهدلیل تغییر و تحوالت گسترده و ويژهای كه چه در
حوزة موضوع و مضمون و چه در حوزة تكنیک و فن در آن رخ نموده ،محل كشاكش و
بحثهای متفاوتي از سوی پژوهشگران بوده است .تكیة معاونالملک از مهمترين و
زيباترين آثار مربو ط به اواخر دورة قاجار در كرمانشاه است كه به عنوان يكي از منابع قابل
توجه در زمینة نقاشي و كاشيكاری در پژوهشهای اين عهد از آن نام برده ميشود .اين
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پژوهش با توجه به غنا و تنوع كاشیكاری اين مجموعه ارزشمند و ارتباط آن با تحوالت
جامعة قاجار و نیز با هدف تأكید بر نقش زمینه و بستر اجتماعي در شكلگیری اثر هنری،
بررسي و شناخت اين عوامل ،همچنین چگونگي بازنمود آنها در مضامین و موضوعات
طرح شده در كاشيهای تكیة معاونالملک ميكوشد تا با رويكرد جامعهشناختي بازتاب،
اين رابطه را مورد مطالعه و ارزيابي قرار دهد.

روش پژوهش
اين پژوهش از نوع بنیادی -توسعهای و روش توصیفي -تحلیلي است كه با بهرهگیری از
رويكرد جامعهشناختي بازتاب انجام ميگیرد .گردآوری اطالعات به روش فیشبرداری
منابع كتابخانهای ،عكاسي و مشاهدة تصاوير انجام گرفته است .همچنین بهدلیل اينكه در
پژوهش پیشرو مضمون و محتوای نقاشيها و كاشيها مورد نظر بوده ،از روش كیفي و
تحلیل محتوا در تجزيه و تحلیل دادهها استفاده شدهاست.

پيشينة پژوهش
آگاهي و توجه به ابعاد اجتماعي ادبیات و هنر همزمان با دورة قوت گرفتن و انتشار
تفكرات اجتماعي قرن نوزدهم آغاز شد و بسیاری در اين زمینه به پژوهش پرداختند.
جامعهشناسي هنر و ادبیات ،عليرغم گذشت بیش از يک قرن از عمر آن در جهان ،در ايران
نوپا است و تنها طي دهههای اخیر كتابها و مقاالتي به صورت ترجمه ،تألیف و
نشستهايي تخصصي به آن اختصاص يافتهاست .در پژوهشهای متعدد مربوط به هنر
دورة قاجار ،كتاب « نقاشي و نقاشان دورة قاجار » مجموعهای متشكل از سه مقاله ،نوشتة
ويلم فلور ،پیتر چلكووسكي و مريم اختیار با نگاهي تاريخي به شرايط اجتماعي و
شیوههای كار نقاشان ،مضامین و موضوعات نقاشيهای قاجار ،تأثیرات چاپ و عكس بر
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نقاشي اين عصر ،آيینهای سوگواری شیعیان در محرم بهعنوان خاستگاه نقاشي
قهوهخانه ای و عامیانه ،تعامل هنری ايران و اروپا و تأثیر آن بر شیوة آموزش و تولید هنری
و تأسیس نخستین مركز آموزش هنرهای زيبا در ايران اشاره دارد .در مقالة « بررسي نسخة
مصور نامه خسروان و تأثیر آن در هنر دورة قاجار » به نويسندگي ماهمنیر شیرازی و
ديگران ،داليل رويكرد قاجار به باستانگرايي و بازتاب آن در آثار هنری اين دوره با تكیه بر
نسخة مصور و خطي نامة خسروان بررسي شده است .پژوهشهايي نیز با عنوان « تغییرات
در معماری و تزيینات تكیه معاونالملک كرمانشاه » نوشته ملیحه مهدیآبادی و سیامک
خديوی « ،تكیه معاونالملک جلوهگاه هنر مذهبي و حماسي و چهره های تاريخي ايران »
نوشتة سیاوش شهبازی و سروش شهبازی « ،نگارههای تكیه معاونالملک كرمانشاه »
نوشتة اكبر پرويزی ،به معرفي بخش های مختلف بنای تكیه و ساختار معماری آن ،اقدامات
مرمتي انجام شده در آن ،معرفي هنرمندان نقاش وكاشيكار و معمار تكیه ،همچنین بیان و
دستهبندی موضوعات طرح شده در نقاشيها و كاشيهای هر بخش اختصاص يافتهاند .با
توجه به پژوهشهای انجام شده ،اين پژوهش در نظر دارد بهطور مشخص با تكیه بر نقش
و تأثیر زمینهها و تحوالت روز جامعه در شكلگیری و بروز اثر هنری ،به بررسي تأثیر
عوامل سیاسي و فرهنگي و تحوالت جامعة قاجار بهويژه در شهر كرمانشاه بر موضوعات و
مضامین كاشيهای تكیة معاونالملک بپردازد.

رویکرد جامعهشناختي بازتاب
جامعهشناسي هنر و ادبیات شاخهای از علم جامعهشناسي و دقیقتر ،شاخهای از
جامعهشناسي فرهنگ است كه بر پذيرش فرآورده يا تولید اجتماعي بودن اثر هنری و ادبي
استوار است و موضوع آن بررسي و مطالعة ساخت و كاركرد اجتماعي هنر و ادبیات و
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رابطة میان جامعه و هنر و قوانین حاكم بر آنها است (فاضلي .)1344:116،همچنین
جامعهشناسي هنر به چگونگي همكاری و مشاركت گروههای مختلف انساني برای خلق
آنچه هنر نامیده مي شود و نقش و جايگاه هنر در زندگي آنها ميپردازد (رامین.)1:1334،
بنابراين میان هنر و جامعه يک رابطة متقابل و دوسويه وجود دارد ،رابطهای انكارناپذير
میان شرايط اجتما عي هر جامعه و اشكال هنری كه در بستر آن تولید ميشود؛ شرايطي كه
دربردارندة مجموعهای از باورها و آيینها ،ويژگيهای جغرافیايي و اقلیمي ،همچنین
مناسبات اجتماعي و اقتصادی است (باستید .)1344،يكي از مهمترين رويكردها در
جامعهشناسي هنر كه نقش آن در شناخت هرچه بهتر آثار هنری و تفسیر عملي و كاربردی
آن ها قابل توجه است ،رويكرد بازتاب است كه توسط ويكتوريا الكساندر و برخي ديگر از
جامعهشناسان هنر در تقابل با رويكرد شكلدهي مطرح شد .رويكرد بازتاب بر اين ايده
استوار است كه هنر همواره چیزی دربارة جامعه به ما ميگويد ،چنانكه هنر حاوی
اطالعاتي دربارة جامعه و بازتاب واقعیتهای آن است (الكساندر .)14: 1316 ،رويكرد
بازتاب رابطهای ويژه بین هنر و جامعه قائل ميشود ،بدين معنا كه هنر بیانگر واقعیات
اجتماعي است ،جامعه را بازتاب ميدهد و با آن مشروط و معین ميشود .رويكرد بازتاب
تأثیرات مختلف جامعه بر چگونگي شكلگیری آثار هنری را مورد بررسي قرار ميدهد
(تركاشوند .)21: 1333 ،اين رويكرد پیشینهای طوالني و قابل احترام در جامعهشناسي دارد.
چرا كه تمركز اصلي آن بر جامعهشناس ي و معطوف به فهم جامعه است .يكي از ريشههای
مهم رويكرد بازتاب در ماركسیسم است كه با گسترش و شكوفايي آن در سطح جهان
زمینههای رشد و شكوفايي جامعهشناسي هنر و ادبیات نیز مهیا شد .اين رويكرد سالها
يكي از پارادايمهای اصلي زيباشناسي ماركسیستي به شمار ميآمد .ماركسیسم بر اين عقیده
است كه فرهنگ و ايدئولوژی هرجامعه بهعنوان روبنا ،روابط اقتصادی آن را بهعنوان زيربنا
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بازتاب ميدهد .بنابر نظر ماركسیستهای متقدم ،رابطة هنر و زيربنای اقتصادی در اساس
رابطهای بازتابي است ،بدين معنا كه هنرها ايدئولوژی يک جامعه را بازميتابند و
ايدئولوژی را عوامل اقتصادی تعیین ميكنند (الكساندر 11: 1316 ،و فاضلي.)113: 1344 ،
در رويكرد بازتاب ،تحقیق بر آثار هنری متمركز ميشود تا دانش و فهم ما را از جامعه ارتقا
دهد .چنانكه پژوهشهای جامعه شناختي دارای اين رويكرد ،آثار هنری را بهمثابه منابع
كسب اطالع دربارة مسائل اجتماعي در يک دوره يا مكان خاص مي نگرند كه از اين ديد
هنر يكي از ابزارهای تحقیق و شناخت برای جامعهشناسان است و اين شناخت ميتواند
وجوه مختلفي چون شناخت زمینههای شكلگیری اثر هنری و معنای آن ،بازتاب جامعه و
حتي برداشت مخاطبان از آن اثر در دورههای مختلف و ...را شامل شود.

تحليل یافتهها
تكیة معاونالملک كه در يكي از محله های قديمي شهر كرمانشاه به نام آبشوران (خیابان
حداد عادل كنوني) واقع شده است ،ابتدا در سال 1231خورشیدی1326/ه.ق در زمان
حكومت مظفرالدينشاه و حكمراني حسامالملک توسط حسینخان معیني معروف به
معینالرعايا تنها با يک بخش حسینیه و تزيینات آينهكاری و گچبری ساخته شد .در جريان
مشروطه و آشفتگيهای سیاسي -اجتماعي سال 1324ه.ق بهدلیل اينكه حسینیه پناهگاه
مخالفان مشروطه بود ،به توپ بسته و تخريب گرديد .در پايان همان سال حسینه مجدد
توسط خانوادة معیني در جای قبلي ،با همان مساحت و تزيینات گچبری و نقاشي بنا شد.
پس از كشته شدن معینالرعايا در 1321ه.ق ،حسن خان معاونالملک فرزند سوم وی
عهده دار بازسازی ،تكمیل و تزيین بنا گرديد .وی اقدام به تزيین ديوارها با كاشي و افزودن
بخشهای زينبیه و عباسیه كرد كه تا سال 1341ه.ق ادامه يافت و سپس آن را وقف
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عزاداری ائمة معصومین نمود .در سال  1312اين تكیه به وزارت فرهنگ و هنر آن زمان
واگذار و در همان سال با شمارة  141در فهرست آثار ملي ثبت شد (عاليي و همكاران،
 .)36: 1331پايان كاشيكاری تكیه كه عمدة شهرت خود را مرهون آن است براساس
منظومهای سرودة مرحوم سیدمحمد معاون متخلص به واله در حاشیة يكي از تابلوها
1331ه.ق عنوان شدهاست .كاشيكاریهای تكیة معاونالملک كه بهدلیل منحصربهفرد بودن
آن يكي از زيباترين تكايای ايران بهشمار ميرود ،گسترة موضوعي بسیار متنوعي را شامل
ميشود؛ چنانكه از آن بهعنوان موزة كاشيكاری ايران ياد ميشود (خلج.)41-46: 1314 ،
اين كاشينگارهها افزونبر روايت و صحنهسازی واقعة كربال كه در ارتباط مستقیم با
كاركرد بنای تكیه تصوير شده است ،همچون دانشنامهای تصويری ،مضامین بسیار ديگری
از اسطوره ،حماسه و تاريخ گرفته تا موضوعات ،اماكن و شخصیتهای معاصر خويش
همراه با نقوش تزيیني را دربرگرفتهاند .از ديگر ويژگيهای كاشيهای تكیة معاون ،شیوة
نقاشيهای روی كاشيهای آن است كه تا ايامي دراز ،الگوی كار بسیاری از كاشينگاران
مقیم پايتخت و ساكن ساير شهرهای دور و نزديک بوده است (سیف.)14: 1312 ،

دورة قاجار و مضامين کاشيهای تکية معاونالملک
هنر عهد قاجار ،از حیث تاريخي به دو دوره تقسیم ميشود .دورة نخست كه از آغاز
سلسلة قاجار و البته با سلطنت فتحعليشاه شكل ميگیرد و تا پايان دورة سلطنت محمدشاه
قاجار ادامه مييابد و دورة دوم كه با سلطنت ناصرالدينشاه آغاز و تا پايان اين سلسله
تداوم يافت .بنا به تاريخ ،ساخت بنای تكیة معاونالملک و كاشيكاری آن ،متعلق به اواخر
دورة قاجار يعني دورة دوم هنر قاجار است .از اينرو در اين نوشتار نیز بیشتر شرايط و
وقايع اين دوره مورد نظر است .همچنین با توجه به گستردگي و تنوع مضامین نقاشيها و
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كاشيهای تكیه ،تنها به آن دسته از نقاشيها و كاشيها پرداخته ميشود كه با توجه به
رويكرد بازتاب ،بازنمودی از شرايط جامعة عصر خويش هستند ،بدين معنا كه مبنای
گزينش نقاشي ها ارتباط آنها با جامعة عهد قاجار و وقايع آن است .قابل توجه است كه
بسیاری از موضوعات و مضامین نقاشيها و كاشيهای تكیة معاون تا پیش از دورة قاجار و
حتي تا دورة دوم آن در هنر ايران سابقه نداشتهاند .در دستهبندی اين مضامین از گونههای
باستاني و اسطورهای ،مذهبي ،پرترهها و شخصیت های معاصر ،ابنیه و مناظر شهری ،مناظر
طبیعي و حیات وحش ،گلها و میوهها ،تزيیني و ...ميتوان نام برد كه البته برخي از اين
گونهها دارای تقسیمبندیهای كوچكتری نیز هستند.

تصاویر مذهبي
از مهمترين و زيباترين كاشيهای تكیة معاون ،كاشيهای با مضامین مذهبي هستند كه خود
مضامین متنوعي چون زندگي ائمة معصومین بهويژه امام حسین (ع) و واقعة كربال،
داستانهای قرآني مربوط به پیامبر اكرم (ص) ،حضرت يوسف (ع) ،حضرت سلیمان (ع)،
و ...را دربرميگیرند .همچنین كاشينگارهای كه مراسم روضهخواني شهادت امام حسین
(ع) و ديگر شهدای واقعة كربال را مينماياند و پیرامون موضوع كاشيهای مربوط به واقعة
كربال شكل گرفتهاست .از میان تمامي كاشيهای تكیه ،تنها كاشيهايي كه به موضوع امام
حسین (ع) و واقعة كربال پرداختهاند ،همسو و هماهنگ با كاركرد بنای تكیه هستند
(تصاوير  2و  ،)1چراكه تكايا با هدف برپايي نمايشهای آيیني تعزيه و مراسم
روضهخواني و سوگواری بر شهدای كربال و وقايع آن بنا گرديدهاند .اين مضامین برخي
كاشيهای بیروني و تمامي نقاشيهای بزرگ اندازة فضاهای داخلي تكیه را همراه با
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متنهای مرتبط به خود اختصاص دادهاند .روايتهای تصوير شده بر اين كاشيها همان
روايات مذهبي ديگر تكايا براساس سنت نقاشي قهوهخانهای و پرسپكتیو مقامي است.
دورة قاجار اوج ديوارنگاری مذهبي بود و مردم عادی را وارد صحنة هنر كرد.
ديوارنگاری افزونبر دربار در برخورد با جامعه ،پارهای از رويكردها و باورهای مردم را نیز
بازنمايي ميكرد .هنرمندان در كاشينگاریها و گچنگاریهای بسیاری ،وقايع كربال و
مضامین مذهبي ديگر را به موازات رواج گرايشهای مذهبي بر ديوار تكايا و حسینیهها به
نمايش گذاشتند كه بازنمايي جلوههای گوناگون عقايد مردمي و بخشي از باورهای همگاني
جامعة قاجار بودند (حسینيراد و عزيززادگان .31 :1316 ،آژند .)41 :1331 ،بر طبق
رويكرد بازتاب ،هنر آينهای است كه در برابر جامعه قرار داده شده است (الكساندر:1316 ،
 )13و «هیچ چیز جديدی را خلق نميكند ،بلكه شیوههای جديد و هوشمندانهتر بیان معاني
رايج میان مردم است كه با معاني موقعیتها فهمیده ميشود» (فاضلي.)121 :1344 ،

تصوير  .1كاشينگاره ،مضمون واقعة كربال.
(عكس از نگارنده)

221

جامعهشناسي هنر و ادبيات ،دوره  ،9شماره دوم ،پاييز و زمستان 6991

عامل مهم در رونق ديوارنگاری مذهبي در اين دوره ،گسترش و رونق تعزيه بهويژه در
زمان سلطنت ناصرالدين شاه بود .در واقع عصر قاجار را بايد نقطة اوج مراسم مذهبي
عمومي شیعه برشمرد كه در هنرهای تجسمي نیز انعكاس پیدا كرد .بدين معنا كه مردم
برای برگزاری مراسم محرم در حسینیهها و تكايا گرد هم ميآمدند ،نقاشيها را به عنوان
زمینة روضهخواني ،سینهزني و در واقع به مثابة انعكاسي از نمايش تعزيه به كار ميبردند.
بنابراين صحنههای دراماتیک تعزيه به صورت مجزا و يا مجموعهای از داستانها بر
ديوارهای گچي و سطح كاشي به تصوير كشیده ميشد و اين گامي بود بهسوی پذيرش
نقاشيها در نزد عموم كه در آنها روايت تعزيهها نقشي اساسي داشت .اين نقاشيها در
نمايشهای تعزيهای بازتاب مستمری از اجرای تعزيه محسوب ميشدند .در حقیقت
نقاشيهای قاجاری واقعة كربال ،تبديل تعزيه ها به هنرهای تجسمي است تا تأثیر آن بر
ذهن مخاطب فزوني يابد (فلور و ديگران 33 :1331 ،و 33و .)41تعزيه در عهد قاجار كه
مردم از آن بهمثابه پديدهای مذهبي و طبقة مرفه و اشراف بهمثابه تفنن و تجمل حمايت
ميكردند ،گسترش پیدا كرد تا در روزگار ناصرالدينشاه و با حمايت او به اوج توسعه و
شكوه خود برسد .توجه شاهان قاجار بهويژه ناصرالدينشاه به تعزيه و حمايت از آن بنا به
داليل مختلفي چون جلب احترام و عالقة مردم به خود ،مشروعیت بخشیدن و تثبیت مقام
و موقعیت سیاسي خود در جامعه ،نمايش مظاهر هنری و فرهنگي خاص شیعه و حكومت
ملي و مذهبي خود به خارجیان بهويژه اروپايیان و ...صورت ميگرفت .سفرهای
ناصرالدينشاه به فرنگ و آشنايي او با تئاتر غربي در حمايت وی از تعزيه بيتأثیر نبود.
«ناصرالدينشاه كه از همه چیز وسیلة تفريح مي تراشید در اين كار هم سعي فراوان به خرج
داد و شبیهخواني را وسیلة اظهار تجمل و نمايش شكوه و جالل سلطنتش كرد و آن را به
مقام بزرگي رساند .شاهزاده و رجال هم به شاه تأسي ميكردند و آنها هم تعزيهخواني راه
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ميانداختند» ،و نمايندگان و سفیران اروپايي را برای تماشای تعزيه به تكیهها و خانههايشان
دعوت ميكردند (بیضايي 121 :1334 ،و114؛ شهیدی.)164 :1336 ،

تصوير  .2کاشينگاره ،مضمون واقعة کربال.
(عکس از نگارنده).

موضوعي بحثبرانگیز در تعزيهها ،نقش فرنگي و فرنگیان است كه با تعبیر و
تفسیرهای گوناگوني همراه بوده است ،به ويژه در تعزية «رفتن اسیران اهل بیت به شام» يا
«بازار شام» ،چنانكه در كاشينگارة تكیة معاون نیز ديده ميشود (تصوير .)2حضور نقش
فرنگي در نمايشهای تعزيه پیش از قاجار نیز وجود داشته؛ اما از اين دوره بهخصوص
دورة مشروطه بیشتر شده است و تعداد تعزيههايي كه فرنگیان در آن نقش داشتند ،افزايش
يافته است  .افزايش حضور اروپايیان در ايران بر اين امر بيتأثیر نبود ،چنانكه در انتخاب
لباس فرنگيخوانان از فرم لباس های گوناگوني كه بر تن سیاحان و مسافران فرنگي
ميديدند ،استفاده ميكردند .در برخي منابع همذاتپنداری فرنگیان با اشقیا مطرح شده
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است و بر طبق چنین احتمالي به جهتگیری سیاسي تعزيه بهويژه از دورة مشروطیت به
بعد اشاره دارند كه يكي از داليل عمدة ممنوعیت تعزيه گرديد .در منابع ديگری نقش
فرنگي را در اين تعزيه ،طبیب يزيد بیان ميكنند كه البته هردو تفسیر بيارتباط با عقايد
جامعة قاجار نیست؛ چنانكه حضور اروپايیان در مجالس تعزيه با مخالفتهايي از سوی
علما و مردم مواجه بوده و گاهي نیز محدوديتهايي را در اين زمینه ايجاد ميكردهاست.
در ارتباط با تفسیر دوم نیز بايد به اين نكته اشاره كرد كه برخي شاهان قاجار چون
ناصرالدينشاه طبیب فرنگي داشتهاند و نیز برخي فرنگیان در سفرنامههای خود بیان
كرده اند كه بسیاری از مردم آنها را چون رمال و پزشک تلقي و رفع مشكالت و
بیماریهای خود را به واسطة طلسم و دعا از ايشان طلب ميكردهاند (شهیدی1336،؛
بیضايي111 :1334 ،؛ رحمانیان و حاتمي.)36 :1311 ،
بنابراين آنچه نقاش در ديوارنگارههای تكیه تصوير كرده است ،انعكاسي از پديدههای
اجتماعي بوده كه در تعزيهها اجرا ميشدهاست .هنرمند تجربههای اجتماعي را با بینش
تخیلي خود به عصر و زمانه اعالم ميكند ،در نتیجه ،برای جامعهشناسي اثر او در تاريخ و
دورهای كه خلق شده است ،مورد بررسي قرار ميگیرد تا سلیقه و ديدگاههای عمومي
جامعه در آن زمان معین گردد (خسروی .)1331 ،به كاشينگاره ديگری اشاره شد كه
مضمون آن مراسم وعظ و روضهخواني بر واقعة كربال و شهادت امام حسین (ع) و يارانش
در اين تكیه است (تصوير  .)3اين نقاشي مجلس وعظ اشرفالواعظین شیرازی را در آن
زمان نشان ميدهد (پرويزی )41 :1334 ،كه تصويری است واقعگرايانه از آنچه در تكیه
رخ داده است .همچنین كرمانشاه بر سر راه زيارتي كربال و نجف قرار دارد ،ازاينرو زوار
شیعة زيادی از نواحي مختلف ايران و كشورهای همسايه برای زيارت عتبات از كرمانشاه
عبور ميكردند كه در دوران مشروطیت افزايش چشمگیری داشتهاند (كلهر 144 :1331 ،تا
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 )111و كاروانسراهای متعدد شهر اغلب پر از بازرگانان يا زائراني بودند كه عازم زيارت
كربال بودهاند (جكسن .)214 :1312 ،مجموع اين عوامل در ايجاد زمینه و فضای مناسب
جهت ساخت تكیه و نقاشيهای مذهبي آن تأثیرگذار بودهاند.

تصوير  .3كاشينگاره ،مضمون عزاداری و روضهخواني واقعة كربال.
(عكس از نگارنده).

تصاویر باستاني ،اسطورهای و تاریخي
بخش گستردهای از كاشيها و نقاشيهای بخشهای بیروني تكیة معاون به تصاويری با
مضامین ايران باستان شامل تصاوير شاهان ،شخصیتهای باستاني و تاريخي ،و همچنین
شخصیتهای اسطورهای و شاهنامهای اختصاص يافته كه با تصاويری از شاهان قاجار
همراه شدهاست .در اغلب اين تصاوير همچون نقشبرجستههای باستاني ،چهرهها نیمرخ و
پیكرها از روبهرو تصوير شدهاند (تصوير .)4
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تصوير  .4كاشينگاره ،مضمون باستاني ،اسطورهای و تاريخي.
(عكس از نگارنده).

گرايش به تصوير دنیای باستان رويكردی بود كه بهطور خاص از زمان فتحعليشاه آغاز
شد .اقامت فتحعليشاه در شیراز و آشنايي با آثار پیش از اسالم در منطقه ،تصاوير و
نقشبرجسته های ارگ زنديه و ديوانخانة شیراز با مضامین اسطورهای برگرفته از شاهنامه و
نیز ديدار با اروپايیان عالقهمند به آثار هخامنشي و ساساني ،زمینة آشنايي و گرايش او به
دنیای باستان را فراهم نمود (حاجيعلیلو .)34 :1334 ،از سوی ديگر شكستهای سنگین
از روسها در دورة فتحعلي شاه ،ايرانیان را به ضعف خويش در مقابل دانش روز ،پیشرفت
صنعتي و ساختار منظم جوامع اروپايي آگاه ساخت .روشنفكران تحصیلكردة فرنگ ،راه
جبران عقبماندگي را بازگشت به آداب و رسوم و فرهنگ ايران باستان بهعنوان عصر
زرين فرهنگ ايران دانستند (بیگدلو 31 :1336،تا  .)31از اينرو ،قاجارها بهمنظور تحكیم
قدرت و سلطنت خويش با خوانشي نو از تاريخ ايران و انتساب خويش به پادشاهان
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باستاني سعي داشتند با احیای غرور ملي و ترويج مليگرايي و وطنپرستي در میان مردم،
موجبات تجديد حیات عظمت و شكوه منسوب به ايران باستان را فراهم آورند (عليزاده
وطرفداری 4 :1331 ،و  .)113اين رويكرد بیشتر در نقش برجستهها و تابلوهای نقاشي
تبلور يافت .فتحعلي شاه با رواج تصاوير باشكوه همانند موضوعات شاهنامه به گونهای
اسطورهسازی كرد و با تداعي خاطرة نقشبرجستههای دوران ساساني ،به چالش گذشتة
پادشاهي ايران پاسخ داد (علیمحمدیاردكاني .)13 :1311 ،در اين آثار بیشترين میزان
تأ ثیرپذيری ،الگوبرداری و همانندسازی با فرهنگ و هنر دورة ساساني مشاهده ميگردد
(تصوير  ،)2چنانكه اغلب نقوش برجستة قاجار متأثر از آثار ساساني و حتي در همان
مكان ها شكل گرفتند .علت اين امر را بايد شناخت بیشتر فرهنگ و تمدن ساساني در اين
زمان و آثار باقيمانده از آن دانست (حاجيعلیلو 11 :1331 ،و  .)32نمونهای از اين نقش
برجستهها در طاقبستان و در كنار آثار ساساني آن به جای مانده است.

تصوير  .1كاشينگاره ،مضمون پادشاهان باستاني و اسطورهای.

تصوير  .1كاشينگاره ،مضمون شاهان تاريخي و شخصیتهای اسطورهای.

(عكس از نگارنده)

(عكس از نگارنده)
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دورة دوم هنر قاجارها ،مقارن با سلطنت ناصرالدينشاه در پي افزايش ارتباط با اروپا
تحوالتي در عرصة علم و فناوری صورت گرفت كه تأثیر مستقیمي بر چگونگي بازتاب
گرايش به ايران باستان در آثار هنری بهويژه نقاشي داشت .دوران طوالني سلطنت
ناصرالدينشاه از  1241تا 1313ه.ق با اوجگیری انقالب صنعتي ،اختراعات مختلف و
فناوریهای جديد در اروپا همزمان شد كه بهواسطة سفرهای خارجي پادشاه و ورود
فناوری های جديد بر هنر اين دوره بسیار تأثیرگذار بود (پورمند و داوری .)11 :1316،در
اين دوران پرتحول سنت و مدرنیته ،تولیداتي همچون عكس ،تصاويرچاپ سنگي و
روزنامه وارد كشور شد .ازاينرو شیوة ناصرالدينشاه برای نمايش ديداری قدرت و
پذيرش آن توسط مردم بهواسطة رابطه با غرب و حضور فناوریهای نوين به تمامي
دگرگون شد .به تدريج نخبگان دورة ناصری دريافتند كه تصاوير چاپي همان تأثیر
نقاشيهای تمامقد پیشین را دارند و تصوير شاه بیش از آنكه توصیف شاه باشد ،نشان از
شوكت شاهانه دارد و مفهومي نمادين است .بنابراين او برخالف جدش ،برای اقتدار
سلسلة خود و نمايش خويش بهعنوان يگانه قدرت پادشاهي بیشتر از فناوریهای زمان
خود چون عكاسي و چاپ سنگي سود برد (تصوير ( ) 1همان11:؛ احمدی23 :1312 ،؛
ديبا. )231 :1111 ،2
از ويژگيهای عكس قاببندی و در اين زمان سیاهوسفید بودن آن است .همچنین از
ويژگي های مهم تصاوير چاپ سنگي حاكمیت عنصر خط و حذف رنگ در آنهاست .به
علت عدم توانايي استفاده از رنگ در چاپ سنگي ،اين آثار با مركب مشكي بر روی كاغذ
سفید و گاه آبي يا سبز چاپ ميشدند و در مواردی نادر از مركبهای تکرنگ مثل آبي يا
سبز استفاده ميكردند (حسینيراد وخانساالر .)34 :1334 ،بازنمود اين ويژگيهای عكس
و تصاوير چاپ سنگي به وضوح در كاشيها و نقاشيهای تكیة معاون با مضامین
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اسطورهای ،باستاني و تاريخي مشاهده ميشود .در واقع اين كاشيها هم بهجهت موضوع و
مضمون و هم به جهت تكنیک و بیان ديداری متأثر از عكاسي و چاپ سنگي در جامعة
قاجار هستند ،چنانكه در اين كاشيها ،تصاوير بهصورت قابهايي در كنار هم و تنها دارای
دو رنگ هستند كه اغلب نیز بر روی كاشيهايي با زمینة سبز (تصوير  ،)4سفید (تصوير )3
يا آبي (تصوير  )1تصوير شدهاند و خط در آنها حاكمیت دارد.

تصوير  .4كاشينگاره ،مضمون

تصوير  .3كاشينگاره ،مضمون

تصوير  .1كاشينگاره ،مضمون

پادشاهان تاريخي.

شخصیتهای

پادشاهان اسطورهای.

(عكس از نگارنده)

(عكس از نگارنده)

(عكس از نگارنده)

كاشينگارههايي نیز با مضمون فرشتههای بالدار در تكیة معاون به شكلهای متنوعي
تكرار شدهاند (تصوير .)16اين كاشينگارهها كه تأثیر نقشبرجستة فرشتة بالدار (نیكه) از
نقوش ساساني طاقبستان بر آنها مشهود است (تصوير  ،)11وجه ديگری از گرايش به
ايران باستان در هنر دورة قاجار را بازنمايي ميكنند.
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تصوير .16كاشينگاره ،مضمون فرشتههای بالدار.

(عكس از نگارنده)

تصوير  .11نقشبرجستة فرشتههای بالدار .طاقبستان( .عكس از نگارنده)

تصاویر شاهان قاجار و شخصيتهای معاصر
افزونبر كاشيهايي با مضامین باستاني ،اسطورهای و تاريخي ،بسیاری از كاشيهای تكیه در
بردارندة تصاوير شاهان قاجاری (تصوير )13و شخصیتهای حقیقي غیردرباری اين عصر
(تصاوير  14و  )12هستند كه بهجهت بیان ديداری دارای سبک و تكنیكي متفاوت و
واقع گرايانه هستند .اين تصاوير كه بازتاب ديگری از اوضاع سیاسي جامعه آن روز به شمار
ميآيند ،نیز متأثر از ورود فناوریهای جديد بودهاند.
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تصوير  .12كاشينگاره ،مضمون

تصوير  .13كاشينگاره ،مضمون

تصوير  .14كاشينگاره ،مضمون

شخصیتهای معاصر

پادشاهان قاجار.

شخصیتهای معاصر.

(عكس از نگارنده)

(عكس از نگارنده)

(عكس از نگارنده)

دورة جنگهای ايران و روس ،پیشدرآمد آشنايي ايرانیان با تجدد بود .تماس سیاسي
قاجارها ب ا غرب كه راه عمدة انتقال علوم جديد محسوب ميشد ،زمینة انتشار فرهنگ
غربي در ايران را فراهم كر د و بیان هنر را متحول ساخت .در اين میان سفرهای شاه قاجار
نیز بسیار تأثیرگذار بود .ناصرالدينشاه نخستین شاه ايران بود كه سه بار به اروپا سفر كرد و
اين ديدارها موجبات گسترش ،نوآوری و فرنگيسازی در ايران را فراهم آورد (اكبری و
آذری11 :1333 ،؛ آژند .) 4 :1331 ،ورود مظاهر دنیای غرب و ظهور ابزارهای جديد ،چون
تلفن و تلگراف ،توسعة صنعت چاپ ،پیدايش روزنامه و شكوفايي عكاسي از موارد بسیار
تأثیرگذار عصر ناصری بود كه تا پايان دورة دوم حكومت قاجارها ادامه يافت .همزمان با
عصر ناصری كه ايران و اروپا تماس گستردهای را تجربه ميكردند و تحوالت بسیاری در
همة ابعاد شكل ميگرفت و خبر از دوراني متفاوت ميداد ،عكاسي شكوفا شد .هنر
عكاسي كه بارزترين پديدة نمايش شكلگیری اين دوران نوين بود ،بر هنر نقاشي تأثیر
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فراوان گذاشت (احمدی 23 :1312 ،و  .)21از سوی ديگر در اين شرايط كه عكاسي بسیار
مورد حمايت دربار به ويژه ناصرالدين شاه بود ،نقاشي نیز برآن شد تا در مسیر تغییر و
تحول خود در نیمة دوم قاجار به عكاسي نزديک شود و موازی و همزبان با آن به جلب
مخاطبان بپردازد .ازاينرو ،نقاشان از عكاسي و عكس برای آفرينش نقاشيهای خود بهره
بردند (ذكاء.)223 :1341 ،
با رواج عكاسي  ،تصويرپردازی چاپي كیفیت مطلوبي يافت و هنرمندان ايراني با آگاهي
از تأثیر عكس و چاپ بر سبک نقاشيشان ،اين فرصت را يافتند تا سايهروشن ايجاد كنند و
چهره را همسان عكس درآورند .اعتمادالسلطنه با اشاره به آن در سال  1363مينويسد« :از
وقتي كه عكس ظهور يافته به صنعت تصوير خدمتي خطیر كرده ،دورنماسازی و شبیهكشي
و وانمودن سايهروشن و بهكار بردن قانون تناسب و ساير نكات اين فن ،همه از عكس
تأهل يافت و تكمیل پذيرفت» (فلور و ديگران 24 :1331،و  .)21همچنین اعتضادالسلطنه
در كتاب خود اكسیرالتواريخ به سال 1216مينويسد ،فن نوين عكاسي «نوعي از نقاشي»
است و حتي از اين زمان به بعد واژة عكس فارسي كه در گذشته نوعي فنون نقاشي روی
كاغذ بوده ،برای فتوگرافي فرنگي به كار رفت .بنابراين نقاشي چهرهنگاری بهشدت وابسته
به عكاسي شد و مهم اينكه مدت زمان نشستن افراد مدل در برابر نقاش كاهش پیدا كرد.
چنانكه چهرهنگاریها و پیكره های نقاشي شدة عكسوار نیمة دوم سدة نوزدهم به روشني با
تكچهرههای عكاسي اين زمان قابل مقايسه هستند(همان )21:و نمايي عكسگونه و
واقعگرايانه دارند (تصوير .)13
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تصوير  .11كاشينگاره ،مضمون
شخصیتهای معاصر.
(عكس از نگارنده)

تصوير  .11كاشينگاره ،مضمون
شخصیتهای معاصر.
(عكس از نگارنده)
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در دورة مظفری از رونق عكاسي جامعه و دربار عهد ناصری كاسته شد .عكاسي از
محدودة دربار خارج و در میان مردم رواج يافت .با وقايع مشروطه ،بار ديگر عكس و
عكاسي جان تازهای گرفت .مردم با آغاز جنبش مشروطیت تمايل داشتند چهرة رهبران
خود را مشاهده كنند ،بنابراين بهتدريج ثبت چهرههای معروف گسترش يافت و حتي با
تحوالت جنبش مشروطیت زمینه برای عكاسي مطبوعاتي نیز فراهم شد كه در ادامه با ايجاد
تحوالت ،موضوعات اجتماعي و واقعي نیز موضوع عكاسي قرار گرفت (احمدی:1312 ،
 .)23ازاينرو ،در اين زمان شاهد بروز پديدة چهرهنگاری افراد سرشناس و غیردرباری در
كنار چهرة شاهان قاجاری هستیم كه البته روزنامهها نیز نقش فعالي در ترويج و گسترش
چهرهنگاری مردمي ايفا ميكردند .نمونههای بسیاری از اين سنخ چهرهنگاریهای
عكسگونه و واقعگرايانة مردمي از شخصیتها و مشاهیر شهر كرمانشاه در قابهای
كوچک كاشيهای حیاط تكیة معاون بهصورت سیاهوسفید مشاهده ميشود (تصاوير  14و
.)12
همچنین براساس تاريخچه و روند ساخت بنای تكیه ،اين بنا ارتباط نزديكي با تحوالت
سیاسي وقت و جريان مشروطه داشتهاست .چنانكه در جريان درگیریها و آشفتگيهای
اين زمان ،تكیه محل تجمع مخالفان مشروطه بوده است و به همین دلیل به توپ بسته و
تخريب شد .آتشسوزی تكیه ،آسیب بسیاری به آن وارد كرد .پس از آن معین الرعايا اقدام
به تجديد بنا و بازسازی حسینیه نمود كه در 1323ه.ق به پايان رسید .با ترور حسینخان
معینالرعايا در ارديبهشت 1321ه.ق (1216ه.ش) ،حسنخان معاون الملک ،باني تكیة
امروزی ،عهدهدار مسئولیت حسینیه شد .او تزيین ديوارها را از نقاشي و گچ به كاشي كه
استحكام بیشتری داشت ،تغییر داد و قسمتهای عباسیه و زينبیه را نیز بدان افزود.
كاشيكاری و نقاشيهای تكیه كه امروز بهعنوان ويژگي منحصربهفرد تكیه و موزة
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كاشيكاری از آن ياد ميشود ،مربوط به همین زمان است كه بخش وسیعي از مضامین آنها
در پیوند نزديک با جريانات سیاسي و اجتماعي مشروطیت و انعكاس وقايع و مشاهیر آن
دركرمانشاه شكل گرفتهاند (تصاوير  11و .)11

تصاویر بناها ،مناظر شهری ،مناظر طبيعي و فناوریهای جدید
بسیاری از كاشي های تكیة معاون دربردارندة مضامین متنوعي شامل بناها ،مناظر شهری،
مناظر طبیعي ،حیات وحش ،گلها و میوهها ،همچنین تصاوير اختراعات و فناوریهای روز
دنیا هستند .تصاوير گلها و میوهها

اغلب بهصورت تزيیني در حاشیة قاب

كاشينگارههای با مضمون مناظر و شخصیتها نیز ديده ميشوند .مجموع اين
كاشينگارهها در قاببندیهای مجزا و در اندازههای متنوع در كنار يكديگر در فضای
بیروني تكیه تصوير شده اند و به مضامیني اشاره دارند كه از يک سو با بنای تكیه و كاركرد
آن ارتباطي ندارند و از سوی ديگر تا آن زمان در فرهنگ تصويری تزيینات معماری ايراني
سابقهای نداشتهاند .همچنین از نمای واقعگرايانه با قاببندی و پرسپكتیو اروپايي برخوردار
بوده و بهصورت رنگي يا سیاهوسفید اجرا شدهاند .علت بروز و بهكارگیری چنین
تصاويری در كاشيها و نقاشيهای تكیة معاون را بايد در تحوالت فرهنگي ناشي از
گسترش ارتباطات و مبادالت قاجارها با اروپا ،انتقال علوم ،فنون و فناوریهای جديد
جست ،چراكه هنر در دل جامعه جای داشته و با ديگر جنبههای اجتماعي پیوسته است
(الكساندر.)111 :1334 ،
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تصوير  .14كاشينگاره ،مضمون بناها و مناظر شهری.
(عكس از نگارنده).

عكاسي مهمترين فن راه يافته به ايران بود .پیشتر به نقش و اهمیت آن در تصاوير
چهرهنگاری و شخصیتها اشاره شد .بيشک عكاسي را ميتوان شاخصترين و
جذاب ترين مظهر دنیای فرنگ و فن تأثیرگذار بر هنر دورة قاجار دانست كه در زمینههای
گوناگوني از ثبت تصاوير چهرهنگاری و شخصیتپردازی تا مناظر معماری ،طبیعت ،حیات
وحش و ...بروز و ظهور يافت و تأثیرات عمیقي بهجای گذاشت.

تصوير  .13كاشينگاره ،مضمون مناظر شهری.
(عكس از نگارنده).
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تصوير  .11كاشينگاره ،مضمون مناظر طبیعي و حیات

تصوير  .26كاشي نگاره ،مضمون حیات وحش.

وحش( .عكس از نگارنده)

(عكس از نگارنده)
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تصوير  .21كاشينگاره ،مضمون گلها و مناظر شهری و حیات وحش.
(عكس از نگارنده).

يحیي ذكاء در اين باره ميگويد« :يكي از تحوالت دورة قاجار فن عكاسي است كه در
1211ه.ق وارد ايران شد .اين دانش جديد به دلیل ويژگيهای منحصربهفردش كه در آن
زمان آرزوی بشر بود ،بسیار مورد توجه همه به ويژه شاه و درباريان قرار گرفت .اين فن
درنگارههای ايران تأثیر فراوان داشت .چنانكه در كاشينگارههای اين عصر طرحهايي
ميبینیم كه مانند پرترة عكاسي شده از شخصیتهای مهم مملكت و يا بناهای ساختماني و
برخي مناظر طبیعي و تصاويری از حیوانات است .چه پیش از اين برای تزيین بناها از
تصاوير ابنیه و منظرههايي از طبیعت و حیوانات استفاده نميشد .همینطور در قاب قرار
گرفتن اين تصاوير نیز خود حاكي از اين تأثیرپذيری است .چون همواره در تزيینات پیش
از قاجار ،نقوش در حال گسترش مانند شاخ و برگ اسلیمي كه در سطح گسترش پیدا
ميكردند ،استفاده مي شد و تصاوير قاب شده از اين دوران به بعد رواج پیدا كرد و از طرف
ديگر نگارهها دارای حالت واقعگرا شدند و اصول عمق میدان (پرسپكتیو) و سايهروشن در
بسیاری از آن ديده ميشود .همچنین سیاهوسفید بودن برخي نگارهها ،دلیلي ديگر است كه
نشان ميدهد بسیار از كاشينگارهها از عكسهای آن دوره الگو برداشتهاند» (ذكاء:1341 ،
.)14-4
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تصوير  .22كاشينگاره،

تصوير  .23كاشينگاره،

تصوير  .24كاشينگاره،

مضمون بنای معماری.

مضمون مناظر شهری.

مضمون بنای معماری .

(عكس از نگارنده)

(عكس از نگارنده)

(عكس از نگارنده)

تصوير  .21كاشينگاره،

تصوير  .21كاشينگاره،

تصوير  .24كاشينگاره،

مضمون مناظر شهری.

مضمون فناوریهای.

مضمون فناوریهای جديد.

(عكس از نگارنده)

(عكس از نگارنده)

(عكس از نگارنده)

تصوير  .23كاشينگاره ،مضمون میوهها( .عكس از نگارنده)

تصوير  .21كاشي نگاره ،مضمون گلها و
پرندگان( .عكس از نگارنده)
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تصوير  .36كاشي نگاره ،مضمون

تصوير  .31كاشي نگاره ،مضمون

تصوير  .32كاشي نگاره ،مضمون

گلها و پرندگان.

میوهها و پرندگان.

گلها و پرندگان.

(عكس از نگارنده).

(عكس از نگارنده).

(عكس از نگارنده).

حضور عكاسي در جامعة قاجار و تأثیر آن بر هنر نقاشي اين عصر با ابزارها و
رسانههای ديگری چون تمبر وكارت پستال كه خود وابسته به فنون چاپ و عكاسي بودند،
رونق و گسترش بیشتری يافت .رواج استفاده از تمبر و كارتپستال در ارتباطات و
مراسالت نیز از ديگر مظاهر فرنگ بود كه در ساية ارتباط و تبادل با ديگر ملل بهويژه اروپا
در نیمة دوم سدة  13ه.ق به ايران انتقال يافت .آشنايي ايرانیان با تمبر ،بهعنوان يكي از
مظاهر پست جديد از طريق كشورهای همسايه صورت گرفت .ايران پس از تركیه دومین
ك شور آسیايي بود كه اقدام به چاپ و نشر تمبر كرد (بمانیان وديگران.)41-46 :1316 ،
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پیش از سلطنت ناصرالدينشاه ،نامهها به وسیلة مأموران مخصوص كه چاپار خوانده
ميشدند ،بین شهرهای داخلي حمل ميشد ولي از اين دوره به بعد استفاده از تمبر برای
پرداخت هزينة پست مطرح شد .ناصرالدينشاه در 1311م1244/ش ،گروهي را جهت تهیة
نمونه هايي برای تمبر ايران به پاريس اعزام كرد .سرانجام در سال 1344م1213/ه.ق/
1211ش ايران به عضويت اتحادية پست جهاني درآمد .نخستین نمونههای تمبر ايران با
نقش شیروخورشید شمشیربهدست (تصوير  )33بهعنوان عالمت رسمي ايران در يک قاب
دايره در چهار رنگ متفاوت كه بیان گر بهای هر كدام بود ،توسط آلبرت بار ،طراح
فرانسوی تهیه شد (تصوير  .)34با گذشت زمان تصوير بر روی تمبرها به چهرة شاهان
قاجار تغییر كرد و پس از آن تصاويری از ابنیه و مناظر شهری وارد تمبرها شد (تصاوير 31
و ( )31نوين فرحبخش 161 :1341 ،و  1و .)4

تصوير  .33كاشينگاره ،مضمون
شیروخورشید( .عكس از نگارنده).

تصوير  .34نخستین تمبرهای ايراني ،طرح
شیروخورشید( .عكس از نگارنده)
()www.hamshahrionline.ir
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تصوير  .31تمبر ايراني ،طرح

تصوير  .31تمبر ايراني ،طرح بنا.

شاهان قاجار.

1332ه.ق1114/م.

() www.malekmuseum.org

()www.iranicaonline.org

تصوير  .34تمبر ،طرح میوه .اواخر
قاجار اوايل پهلوی
() www.Shutterstock.com

تصوير  .33تمبر ،طرح فناوریهای
روز .اواخر قاجار1116-1111 .م.
()www.Dreamstime.com

ابزار ديگری كه بر شدت و قدرت تأثیر عكاسي بر هنر دورة قاجار افزود،
كارتپستالهای اروپايي بودند كه به ايران وارد شدند .از تاريخ دقیق ورود آنها به ايران
اطالعي در دست نیست ،اما كارتپستالهای بهجامانده از ايرانیان سفركرده به خارج در
نیمة دوم سدة 13ه.ق كه برای دوستان خود در ايران فرستادهاند و نیز مراسالت برخي
241

جامعهشناسي هنر و ادبيات ،دوره  ،9شماره دوم ،پاييز و زمستان 6991

رجال قاجار از اروپا كه بر روی كارتپستال نوشته شده است ،بیانگر رواج آن در ايران
همزمان با گسترش آن در اروپا است (بمانیان و ديگران .)41 :1316 ،از سال
1213ه.ق1211/ش همزمان با طراحي نخستین تمبرهای ايراني ،كارتپستالهايي نیز با
نوشتة فرانسوی به نام ايران و با نشان شیروخورشید بر زمینههای رنگي چاپ شد (نوين
فرحبخش( )4 :1341 ،تصوير .)31

تصوير .31نخستین كارتپستال ايراني،طرح

تصوير.46كارت پستال،طرح پرنده،

شیروخورشید .

اواخر قاجار.

)http://esam.ir(.

)http://pinbrowse.com(.

اهمیت كارتپستالها بهدلیل تصاوير متنوعي است كه از مناطق مختلف جهان بهواسطة
آنها انتشار يافت و بر هنر دورة دوم قاجار بهويژه كاشيكاری تأثیر فراوان داشت« .كارت
پستال با اندكي تأخیر در اواسط سدة  13ه.ق وارد ايران شد كه تأثیر بسیاری در نقوش
كاشيكاری گذاشته است» (افشار مهاجر .)41 :1334 ،كارتپستال در بروز و ظهور خود و
نمايش تصاوير گوناگون به فن عكاسي وابسته بود و «پیشرفت فن عكاسي موجب شد
تصاوير متنوعتری از مناظر و آثار هنری بر روی كارتها اجرا شود» (صافي.)14 :1313 ،
در تصاوير چاپشده بر روی كارتپستالهای اين زمان تصاويری با مضامین مختلف از
اشخاص و بزرگان ،ابنیة تاريخي ،مناظر شهری ،مناظر طبیعي ،حیات وحش ،فناوریهای
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روز و حتي آثار نقاشي اروپايي به چشم ميخورد كه به نظر ميرسد ،تصاوير اين كارتها
الهامبخش برخي از تزيینات بناهای دورة قاجار است (تصاوير  23تا ( )21بمانیان و
ديگران.)31 :1316 ،
افزون بر ابزارها و رسانههايي همچون عكاسي ،تمبر و كارتپستال ،ارتباط مستقیم
ايرانیان با اختراعات و فناوریهای روز دنیا در دورة قاجار قابل توجه است .چنانكه ده
سال پس از نخستین پرواز بشر با هواپیما در  1163توسط برادران رايت ،نخستین پرواز در
تاريخ شش صفر1332ه.ق14/دی1212ش4/ژانويه1114م در زمان احمدشاه قاجار توسط
خلباني لهستانيتبار به نام «كوزمینسكي» در آسمان ايران صورت گرفت .در تاريخچة پست
و تلگراف و تلف ن در ايران ،در شرح ايجاد خطوط پستي هوايي به ورود نخستین هواپیما به
ايران چنین روايت شدهاست كه در ماه صفر  1332هجری قمری طیارهای در آسمان تهران
نمودار شده و در میدان مشق فرود مي آيد و فردای آن روز احمدشاه با جماعتي از درباريان
و خدمتگزاران دستگاه كشوری و لشگری از آن ديدن كرده و در كنار آن عكسي به يادگار
ميگیرند .روزنامة ارشاد ،از مطبوعات مشهور آن زمان ،با بیان اين خبر ميافزايد خلبان اين
هواپیما كه پیش از اين با گرفتن پول از مردم در چند كشور ديگر پرواز نمايشي انجام داده،
در تهران نیز بلیط فروخته و پس از مختصر گردشي بر فراز تهران به سمت البرز رفته
است .سندی تاريخي از نخستین هواپیما در ايران ،عكسي است از احمدشاه قاجار در كنار
جمعي از مالزمان و درباريان با خلباني كه بهاحتمال كوزمینسكي باشد .گفته شده اين
عكس در روزنامة ايلوستراسیون فرانسه منتشر شده است (خبرگزاریهای ايسنا و تین
نیوز) .انتشار اين خبر و تصوير آن در روزنامههای داخلي و خارجي بیانگر اهمیت آن
است.
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در مطالعة اين دسته از كاشيهای تكیه بهدلیل نقش و اهمیت ارتباطات و مبادالت با
غربيها و عثمانيها ،توجه به موقعیت شهر كرمانشاه ضروری مينمايد .كرمانشاه بهعنوان
يكي از قديميترين و مهمترين شهرهای مناطق جنوبي كردنشین ،و نیز بهعلت قرارگرفتن
بر سر راه تجارتي -زيارتي ،تهران ،همدان ،كرمانشاه ،بغداد ،عتبات بهعنوان پايگاه حكومت
مركزی قاجار و قطب تجاری مناطق غربي مطرح بود (كلهر .)144-141 :1331 ،تجارت
خارجي در قرن نوزدهم در كرمانشاه شكل گرفت و شرايط بینالمللي زمینة تبديل اين شهر
به يكي از گرههای تجاری ايران را فراهم كرد .يگانهراه سهل و مطمئن میان ايران و
بینالنهرين از كرمانشاه عبور ميكرد كه سبب رونق منطقه بود (اباذری و قليپور:1311 ،
 .)21به اع تقاد اوبن حتي برای تبادل كاال میان اروپا و بغداد ،مسیر كرمانشاه طبیعيترين و
مطمئن ترين میدان عرضه و راه صدور كاال در آن دوره بودهاست (اوبن .)331 :1312 ،به
همین دلیل در دورة قاجار گمرک غرب به كرمانشاه انتقال يافت و اين شهر گره تجاری
میان ايران و عثماني شد و از رونق تجاری قابل توجهي برخوردار گشت (اباذری و
قليپور .) 21 :1311 ،موقعیت مناسب جغرافیايي كرمانشاه ،عبور زوار ،كثرت جمعیت و
وجود راه تجاری -زيارتي سبب رونق تجارت و بازرگاني در اين شهر و فراواني كاالهای
خارجي ،انگلیسي ،فرانسوی ،عثماني و ..در بازارهای آن شد .بسیاری از اروپايیان كه طي
دورة دوم قاجار از كرمانشاه ديدن كردهاند ،در سفرنامهها و گزارشهای خود به موقعیت
سیاسي-اقتصادی اين شهر و رونق و اهمیت گمرک آن در تبادالت خارجي ايران اشاره
كردهاند (كلهر .)111-144 :1331 ،با توجه به موقعیت ارتباطي شهر كرمانشاه در مبادالت و
مراسالت دورة قاجار با ديگر ملل و نیز انتشار گستردة خبر و تصوير نخستین ارتباط
مستقیم ايرانیان با فناوریهای روز دنیا همچون هواپیما چند سالي پیش از پايان يافتن
كاشيكاری تكیة معاون در روزنامههای داخلي و خارجي به نظر ميرسد كه در اين شهر
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زمینه و بستر مناسب برای دسترسي به عكسها ،تمبرها ،كارتپستالها و روزنامههای
ايراني و فرنگي بهسهولت فراهم بوده است .ازاينرو ،بازتاب تصاوير ابنیه و مناظر شهری،
طبیعت و فناوریهای روز و ...برگرفته از آنها در كاشينگارههای تكیه دور از انتظار نیست.
جدول  .1داليل تصوير مضامین متنوع بركاشيهای تكیة معاونالملک
مضامين

مذهبي

علل و عوامل مؤثر بر شکلگيری و چگونگی
بازنمود مضامين

محل نمايش

 -همسويي مضامین مذهبي با كاركرد بنای تكیه.

برخي

 -رونق تعزيه در پي حمايت قاجارها از تعزيه

قسمتهای

بهعنوان نمايش ايراني در مقابل تئاتر غربي.

بیروني و تمامي

 -ارتباط و تأثیر تعزيه بر نقاشيها و

فضاهای داخلي

ديوارنگاریهای مذهبي دورة قاجار.

تكیه

تکنيک و بيان
ديداری

سنت نقاشي
قهوهخانهای و
پرسپكتیو مقامي

 قرار گرفتن شهر كرمانشاه بر سر راه زيارتيكربال.
دارای قاببندی،
سیاهوسفید ،گاه با

 -گرايش قاجارها به ايران باستان بهمنظور احیای

زمینة تکرنگ آبي،

غرور ملي ،مشروعیتبخشي به سلطنت و تثبیت

سبز و سفید،

قدرت و حكومت خود.
باستاني ،اسطورهای

 -اهمیت كرمانشاه بهعنوان يكي از خاستگاههای

بخشهای

و تاريخي

هنر ايران باستان بهويژه ساساني.

بیروني

 -ارتباط با اروپا و ورود فنون عكاسي و چاپ

حاكمیت خط ،اغلب
همچون
نقشبرجستههای
باستاني چهرهها

سنگي.

نیمرخ و پیكرها از
روبهرو

 نهضت مشروطه و جهتگیریهای سیاسيشاهان قاجار و
شخصیتهای
معاصر

واقعگرايانه،

بانیان تكیة معاون در جريان مشروطیت.
 -استفاده سیاسي از ابزارهای جديد همچون

حیاط و فضای

عكاسي ،صنعت چاپ و روزنامه و گسترش آن

بیروني

در میان مردم.

سیاهوسفید ،دارای
قاببندی و نمايي
عكسگونه

بناها ،مناظر شهری،

 -گسترش ارتباطات و مبادالت تجاری و

واقعگرايانه با

چشماندازهای

فرهنگي با اروپا و ملل همسايه.

قاببندی و
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طبیعي ،حیات

 -قرارگیری شهر كرمانشاه بر سر راه تجارتي-

وحش ،گلها و

زيارتي و نقش آن در مبادالت و مراسالت تجاری

میوهها و فناوریهای

و فرهنگي قاجارها با ديگر ملل.

روز

 -ورود تصاوير عكاسي ،روزنامه ،تمبر و

فضاهای بیروني

پرسپكتیو اروپايي،
رنگي و سیاوسفید

كارتپستال به كشور و تحوالت فرهنگي پیامد
آنها.

نتيجهگيری
تكیة معاون اثری برجسته از اواخر دورة قاجار ،دربردارندة كاشينگارههای متنوعي است كه
گسترة وسیعي از مضامین و گونههای متفاوت تكنیک و بیان ديداری را در بر ميگیرند .جز
نقاشيهای مذهبي ديگر كاشينگارههای تكیه نه رابطه و سنخیتي با كاركرد بنای آن دارند و
نه تا پیش از دورة دوم قاجار سابقهای در هنر ايران به ويژه تزيین بناها داشتهاند .اما
ازآنجاكه بر طبق رويكرد بازتاب ،هر اثر هنری بازگوكنندة چیزی دربارة جامعه و بستر
شكل گیری خويش است ،دريافت چگونگي ظهور اين مضامین و بیان ديداری آنها نیازمند
مطالعه و شناخت جامعة قاجار بهويژه شهر كرمانشاه بهعنوان جامعه و بستر شكلگیری اين
كاشينگارههاست.
نتايج حاصل از اين مطالعه بیانگر آن است كه تصاوير مذهبي بهويژه واقعة كربال
بازتاب پیشینة فرهنگي و سنت مذهبي ايرانیان ،حمايت قاجارها از تعزيه و رونق و تأثیر آن
بر نقاشيها و ديوارنگاریهای مذهبي دورة قاجار ،همچنین قرار گرفتن كرمانشاه بر سر راه
زيارتي كربال و حضور زوار در اين شهر بوده است .مضامین باستاني ،اسطورهای و تاريخي
كاشيهای تكیه نتیجة گرايش قاجارها به ايران باستان در جهت احیای غرور ملي و
مشروعیت بخشي به سلطنت و تثبیت قدرت ،توجه آنها به هنر ايران باستان بهويژه ساساني
و از اين رهگذر اهمیت كرمانشاه بهعنوان يكي از خاستگاههای هنر و میراث ساساني است.
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تصاوير شاهان قاجار ،شخصیتهای معاصر و مشاهیر كرمانشاه بهدنبال تحوالت سیاسي،
نهضت مشروطه و جهتگیریهای سیاسي بانیان تكیه در جريان مشروطیت ايجاد شدهاند.
تصاوير بناها ،مناظر شهری ،چشماندازهای طبیعي ،حیات وحش ،گلها ،میوهها و
فناوری های روز نیز بازتابي از گسترش ارتباطات و مبادالت تجاری و فرهنگي قاجارها با
اروپا و ملل همسايه ،موقعیت قرارگیری كرمانشاه بر سر راه تجارتي -زيارتي كربال و بغداد
و نقش آن در اين مبادالت و مراسالت بهشمار ميآيند .بنابراين علل و عوامل گوناگوني در
ابعاد سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي در شكلگیری مضامین كاشيهای تكیة معاون
تأثیرگذار بودهاند .اما مهمترين عامل در تكنیک های اجرايي و بیان ديداری اين مضامین را
بايد ارتباط با فرنگ و ورود فناوریهای جديد همچون عكاسي ،روزنامه ،چاپ سنگي،
كارت پستال و تمبر دانست .چنانكه از میان مضامین كاشيهای تكیة معاون تنها
كاشينگارههای مذهبي بهويژه مضمون واقعة كربال كه خاستگاه شیعي و ايراني داشته است
و معادلي در فرهنگ و هنر غربي ندارند و بر طبق سنت نقاشي قهوهخانهای و پرسپكتیو
مقامي تصوير شدهاند و نیز در برخي كاشينگارههای اسطورهای و باستاني شاهد تأثیر
نقشبرجستههای باستاني بر نوع ترسیم پیكرهها هستیم .ساير مضامین در بیان ديداری خود
آشكارا به فناوریهای نوظهور بهويژه عكاسي وابستهاند .قدرت و نفوذ عكاسي و ديگر
فناوریهای جديد وابسته به آن در جامعة قاجار بهدلیل توان آنها در ثبت وقايع و
بهكارگیری آنها در تحوالت سیاسي ،اجتماعي و ....بود .شايد اگر اين فناوریها با تحوالت
روز جامعه همگام نميشدند ،هرگز تا بدين اندازه بر كاشيهای تكیه تأثیرگذار نبودند .نكتة
قابل توجه ديگر ،اختصاص تمامي كاشينگارههای فضای داخلي تكیه به روايت وقايع
كربال و تصوير تمامي مضامین غیرمذهبي در حیاط و فضای بیروني تكیه است .اين امر
نشان از اهمیت مضمون واقعة كربال نزد بانیان تكیه و عقايد و باورهای ديني جامعة آن روز
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كرمانشاه دارد كه البته در هماهنگي كامل با كاركرد بنای تكیه و موقعیت قرارگیری شهر
كرمانشاه بر سر راه زيارتي كربال بوده است .همچنین به نظر ميرسد كه ارتباط با فرنگ و
ورود فناوریهای جديد اگرچه توانستهاند به درون اليههای سیاسي و اجتماعي جامعه در
اين زمان نفوذ كنند اما تأثیر چنداني بر باورهای مذهبي و اعتقادی در جامعه نداشتهاند .در
پايان ميتوان گفت آنچه در كاشينگارههای تكیة معاون نقش بسته است ،انعكاسي از
رويدادها و تحوالت سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي اواخر دورة قاجار به زبان
تصوير است و تكیة معاون ضمن همگامي با واقعیات جامعه يک اثر چندصدايي و
ديالوژيسم است كه در آن صداهای طبقات و گروههای مختلف جامعه بازتاب يافته است.
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