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1. مقدمه
سالهایاولیۀوروداسالمبهایران،باتوجهبهمعمولنبودنترسیمچهرۀافراد،نقاشیهایدیواریتغییرشکلدادند،
بهنحویکهنقوِشگیاهیجایگزیننقوشانسانیشد.تاقبلازقرندهمهجریقمری،نقاشیعموماًبردیوارکاخها
وبامضامینیازقبیلفتوحاتسالطینوفرمانروایانمطرحبود؛اماپسازآنبهدالیلگوناگونازجملهرواجتشیع،
دیوارنگاریبامحتواییمتفاوتبهزندگیعمومجامعهوزیارتگاههاواردشد.مضامیندیوارنگارههااغلبروایات
تصویریهستندکهموردعالقۀتودۀمردموشخصهنرمنداستکهبهطرزپیچیدهایباسنتوفرهنِگاجتماعیهر
منطقهآمیختهشدهوهنرمندبهسببدلبستگیخاصیکهبهائمۀاطهار)ع(داشته،بهزبانیسادهوروانبهبازگویی
روایتهاپرداختهاست.اماکنمتبرکۀکاشاننظیرتکایاوامامزادههانیزازاینقاعدهمستثنانیستندودیوارنگارهها
تحتتأثیرهنرهایدیگرشکلگرفتهاست.استفادهازتصویربهمنظوربرانگیختناعتقاداتعمومدربارۀحضرت
علی)ع(وقداستخانداناووشهادتوموضوعاتیازاینقبیل،برایاشاعهوتوسعۀشمایلهایمذهبیدرداخل
وبیرونبناهامؤثربود)فلور،147:1395(.بخشیجداییناپذیرازکالبدفیزیکیاغلبشهرهاوروستاهایتاریخی
ایران،بهویژهازدورانصفویهبهبعد،بناهاییموسومبهمیدانوتکیهوحسینیهاستومراسممذهبیوبهخصوص
مراسمعزاداریمحّرم،مانندتعزیه،نوحهخوانی،روضهخوانیودربرخیمواردمجالسختموسالگردو...درآنجا
برگزارمیشود.عملکردمذهبیمیدانوتکیهوحسینیهکموبیشیکساناستومراسمیکهدراینمکانهاصورت
میگیردنیزمشابهاند.پژوهشپیشروتالشیاستبرایبررسیوتحلیلنقاشیهایدیوارییکیازبناهایمذهبی
مذکوربهنامتکیۀعباسآباددرمحلۀپشتمشهدکاشانکهتاکنونپژوهشخاصیدربارۀاینبناانجامنشدهاست.
اصلیترینپرسشهایاینتحقیقآناستکه:1.آیادیوارنگارههایبقعۀنامبردهسوایازجنبۀتزیینیآنهادارای
مفاهیمومضامینبصریخیروشرنیزهستند؟2.بهچهدلیلدراماکنمذهبیاعمازتکیهیاآرامگاه،ازاینهنر

بیشتردرتزیینبنااستفادهمی کردند؟

2. پیشینه و روش  پژوهش
تاکنونهیچگونهمطالعۀجدیدرخصوصنقاشیدیواریهایقاجاریتکیۀعباسآبادمنتشرنشدهاست.تنهاعلیاصغر
میرزاییمهردرکتابنقاشیهایبقاعمتبرکهدرایران،بیشتربهتوصیفنقشمایههایبقاعمتبرکۀگیالنپرداختهو
درحدپاراگرافیخیلیکوتاه،نقاشیهایتکیۀعباسآبادکاشانراشرحدادهاست.بااینحال،پژوهشحاضرنخستین
تالشیاست،کهبرایمعرفیوشناساییهویتمجموعۀدیوارنگارهایاینمکانصورتپذیرفت.روشتحقیقدر
اینپژوهشازنوعتوصیفیتحلیلیاستوگردآوریاطالعاتآننیزبهدوشیوۀمیدانیواسنادی)کتابخانهای(انجام

گرفتهاست؛درروشاسنادیتمامیاطاعاتودادههایمربوطبهمکانموردمطالعهجمعآوریشدهاست.

3. تکایا
درفرهنگنامههایمختلف،معانیگوناگونیبرایواژۀتکیهذکرشدهاست.برایمثالمعیندرفرهنگنامهاش،
تکیهرا»جاییوسیعکهدرآنمراسمعزاوروضهخوانیبرپاکنند«معنیکردهاست)معین،1129:1364(.در
گذشته،شهرهابهچندمحلهتقسیممیشد2ودرفضایتکایاوحسینیهها،اغلب،اهالیهرمحلباکمکیکدیگر
مراسممذهبیرابرگزارمیکردند)توسلی،156:1390(.تکیهمحلروضهخوانیوسوگواریوحتیمحلزندگی
دراویشوزاهدانبودهاست)محمدیفروآرین،14:1389(.درشهرهاییمانندتهرانواصفهان وکاشان،اسم
تکیهودرشهرهاییمانندیزد،نائین،شیرازواردبیلاسمحسینیهرایجاست.دربعضیشهرهاازواژۀمیداناستفاده
میشود؛زیرادراینشهرهاتکیهوحسینیهجنبۀفضاهایشهریداشتهوعملکردیکمیدانرادربردارد)قبادیان،
220:1385(.درابتدابنایتکیهرامتناسببااجرایمناسکاهلتصوفودرویشانوکاربریخانقاهیوآرامگاهی
مشایخمیساختند.پسازگسترشتشیعبهدلیلشدتگرفتنمنازعاتفرقهایوجنگهایحیدرینعمتیوباتوجهبه
سیاستهایمنفیسالطینصفویدربرابرصوفیان،اینتکایابهتدریجرونقصوفیانۀخودراازدستداد)کیانی،
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264:1369ـ265(.توصیفسیاحاناروپاییازتکایابیشترکاربریمهمانپذیریواقامتگاهصوفیانراتداعیمیکند.
برایمثالانگلبرتکمپفر3درزمانشاهعباسدومصفویبهایرانسفرکردهبودودرسفرنامۀخویشتکیهرا
اینگونهتوصیفکردهاست:»تکیهگوشهیاکلبهایاستدرزیرآسمانیانوعیاستراحتگاهدرمحلیدنجکهتنهایا
درمصاحبتدیگرانبرایرفعخستگیبهآنجامیروندتاوقتخودراباکشیدنقلیانوچپقبگذرانند....«)کمپفر،
136:1350(.بعدازدورۀصفویهوافوِلصوفیگرایی،تکایابهدلیلفضاسازیویژهایکهداشت،بهمکانیخاص
برایبرگزاریمراسمعزاداریامامحسین)ع(تبدیلشد.تکایارابهدوگونۀتکیههایثابتتعزیهخوانیوتکیههای
موقتمیتوانتقسیمکرد.گروهاولعموماًمکانهایمحصوریهستندکهپالنسادهوفاقدتزییناتمعماریاست
ودرمسیرگذرگاههایشهریوصرفاًبرایایاممحّرمساختهمیشدند،مانندتکیۀعباسآبادکاشان.گروهدومنیز
کاربریهایگوناگونیدارند.کالبداغلبتکیههابهدوشکلمستطیلییامربعهمانندتکیۀعباسآبادکاشانودایرهای

همانندتکیۀدولتتهرانساختهمیشدند.

4. سیری اجمالی بر دیوارنگاری دوران اسالمی
تا ایجادکردند، نقاشیومجسمهسازی باتوجهبهتحریمیکهدولتمردانمسلماندر و ایران باظهوراسالمدر
مدتهایمدیدیرکودنسبیبرنقاشیحکمفرمابود.قدیمیترینبنایآرامگاهیکهنمایداخلیاشرویاندود
گچنقشونگاردارد،مقبرۀارسالنجاذبدرمنطقۀسنگبستخراسانازدورانغزنویاست)کمالی،100:1385(.
ازجملهبناهایمنّقشدورانسلجوقی،دوبرجخرقانقزویناستکهنقاشیهاییبارنگهایآبی،سیاه،قهوهایو
نقوشطاووس،درختانار،ستارۀششپروهشتپروگلوبوتهرانشانمیدهد)کیانی،66:1390(.دورۀصفویه
درتاریخدیوارنگاریایراناهمیتبسیارزیادیدارد.درتاریِخدیوارنگاری،دورۀشاهعباساولودوماهمیتدرخوری
دارد؛زیرادرزمانایندوپادشاه،کاخهاوعمارتهایفراوانیساختهشدودیوارهایآنهاباتصاویرفراوانیتزیین
سیاحان گزارش براساس همچنین .)333 )گلمحمدی،1356: شد انداخته پیشرفت از کتب تزیین هنر و یافت
بادیوارنگارههاییمیآراستند.برایمثال،در نیزخانههایخودرا اعیانواشرف خارجی،دردورۀصفوی،برخی
شیراز،شاهولیبیگواماقلیخانخانههایخودراباگچبریهاودیوارنگاریهایگوناگونبزمیآراستند)آژند،1393:
270(.ازاواخردورۀصفویهبهبعد،بهتدریجهنرنقاشیدیواریازکاخهاوبناهایباشکوهاشرافیبهدیگراماکن
عمومیراهیافت.خالقانایننقاشیهابرخاستهازطبقاتپایینجامعهبودند.درابتدااماکنمذهبینظیرامامزادهها
بهنقاشیدیواریمزینشدوسپسمنازلتجار.پسازپایانسلطنتصفویان،سبکیمنسجمومکتبیدرنقاشی
ایرانپدیدآمدکهباتوجهبهویژگیهایموضوعیوکاربردینقاشیها،عنوان»پیکرنگاریدرباری«برایاینمکتب
مناسباست.عمدهمشخصاتاینسبککهدردورۀقاجاریهکاربردفروانیداشت،عبارتاستاز:ترکیببندی
متقارنوایستاباعناصرافقیوعمودیومنحنی،سایهپردازیمختصردرچهرهوجامه،تلفیقنقشمایههایتزیینی
وتصویریورنگگزینیمحدودباتسلطرنگهایگرمبهخصوصقرمز.درواقع،پیکرنگاریدربارینمایانگراوج
همآمیزیسنتهایایرانیواروپاییدریکقالبپاالیشیافتهوشکوهمنداست)پاکباز،151:1385(.درایندوران
بهویژهباشروعسلطنتفتحعلیشاه)1211ـ1250ق(وباازدیادتجملدرزندگانیسالطینوشاهزادگان،تزیین
قصورسلطنتیدرهرشهریکهحکومتآنهابایکیازشاهزادگانبود،گسترشیافتونقاشانقدرومنزلتی
خارجازحدپیداکردند)منشیقمی،50:1352(.بایدتوجهداشتکهدردورۀقاجاریه،شمارنقاشاندرشهرهای
ایرانچشمگیراست.دراوایلایندوره،حداقل200نقاشدرشهرهایایرانمشغولبهکاربودند.دراصفهانحدود
20استادنقاشو27استاِدنقاِشساختمانوجودداشت)فلور،18:1381(.کارنقاشاندیوارنگارههامشابهکسانی
بودکهبارنگروغن،رنگالکی،لعابومیناودیگرموادومصالحسروکارداشتند.نکتۀجالبدرایندوراناین
استکهبهتریننقاشان،تمامدیوارنگارههاراتهیهوآمادهنمیکردند.نقاِشخوبهموارهدردسترسنبود)فلور،
39:1395(.هنرمنداندیوارنگارقاجاریهبهجزمعدودی،ازطبیعتوبوتههایگلوبرگوپیچکالهامگرفتهوادامۀ
تکاملنقشهاوطرحهایایرانیرازمینۀاصلیکارقراردادهواستفادهازرنگهایروحیوجسمیولعابیروغنیو
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تصویر1:باالکروکی،پایینتهرنگتکیۀعباسآبادکاشان
)آرشیومیراثفرهنگیوگردشگریکاشان(

تصویر2:موقعیتتکیۀعباسآبادکاشان

نیمهروغنی)تمپرا(ورقطالیاآبطالدرشکلگیریخطوطتزیینیوهندسیاسلیمیوختایی،گلوبوتهوترنجها
ونیزتشعیر،مقامیواالبهخوداختصاصدادهاست)اینانلووصدراسادات،92:1372(.

5. موقعیت جغرافیایی تکیۀ عباس آباد
اینتکیهدرخیابانعباسآباد)بلوارنمازفعلی(،محلۀپشتمشهدکاشانواقعشدهاست.بهدلیلاحداثبلواردر
سال1376ش،یکیازسهدهانۀطاقوچشمۀبناتخریبشدوامروزهدودهانهازطاقباقیماندهاست.کلسطح
داخلبناباوسعت70مترمربعوبارومالیازگچپوشیدهشدهاست.قدمتبناباتوجهبهپالنونقاشیهایتکیهبه
دورانقاجاربازمیگردد)گزارشثبتیتکیۀعباسآباد،1381(.جنسجدارههاخشتیبامالتگلوسقفنیزخشت
وآجرهمراهبامالتگچوخاکپوشیدهشدهاست.درواقعشبیهبهحسینیههایجنِبگذرگاهایاصلیکاشان،
ومکانیبرایبرگزاریمراسمعزاداری،بهخصوصدرایاممحّرماستوبهدلیلاحداثخیابانتاحدیازکیفیت
فضاییمعماریآنکاستهشدهاست.تکیۀعباسآبادمحلدفناوالدوخاندانامامعلی)ع(نیستوبهمنظورقداست،
جایگاهیشبیهبهمحلقبردرانتهایتکیهدردیوارۀروبهروییمعروفبهقدمگاهحضرتابوالفضل)ع(بهیادیارو
برادروفادارحضرتامامحسین)ع(برایبرگزاریمراسمعزاداریایجادشدهاست.کشیدننقاشیهاییباتکنیک

رنگروغنبردیوارهوسقفبنا،سندیبراهمیتموضوعواینمکاناست)شکل1ـ3(.
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تصویر3:طرحمقاطعتکیۀعباسآبادکاشان

5. 1. نقاشی های تکیۀ عباس آباد 
5. 1. 1. شیوۀ  اجرا

نقاشی هایمذهبیوروایی،زیرطاقبنایگنبددارودیوارۀبناقراردارندکهمعبررهگذراننیزمحسوبمی شود)شکل
4(.سابقۀاستفادهازرنگروغندرنقاشِینقاشانایرانیبهطوردقیقمشخصنیست؛ولینقاشانایرانیازاوایل
صفویبااینروشآشنابودندوبهدلیلآسانبودنروشکاروهمچنینقدرتپوششرنگ،ازآناستفادهمیکردند.
هرچهازدورۀصفویپیشترمیرویم،توجهبهنسبتوچهرهپردازیدرآثاربیشترمیشود.آنچهدرایندوره
بیشترجلبتوجهمیکندمضامیننقاشیدیواریشبیهمضامینکاشینگاریدورۀقاجاراست.4بهعلتوضعیتاقلیمی
اندودکاهگلمیپوشاندند. با را ازآندیوارهایش باآجرمیساختندوپس را بناها اکثر وآبوهوایگرمکاشان
نقاشیهایتکیۀعباسآبادرویالیهایازگچایجادشدهاند،بدینصورتکهبسترکارهاتمامیازگچبودوگچکار
درابتدامقدماتکارازقبیلآمادهسازیتکیهگاهوالیۀآستروبسترگچیفراهممینمودوسپسهنرمندکارخودرا
ازدرستکردنبومگچیآغازمیکرد.البتهبایداشارهکردکهنقاشانخوددرگچکشیدنسطحکارنقشداشتندو
حتیگچراخودشانمیساختند،ابتداسنگگچرادرکورهمیپختندوبعدباپادنگ5گچرامیکوبیدند)موسویلرو
خاکپور،15:1394(.دونوعگچکاردردورۀقاجاروجودداشت:یکیگچکارِخبرهکهبیشتربهکاردرخانههااعیانی
مشغولبهکاربودهودیگریگچکاربازاریکهدرخانههایمردمعادییامکانهایدیگربهگچکاریمیپرداخته
است)آژند،812:1392(.بخشهایاصلیتشکیلدهندۀنقاشیدیواریعمدتاًعبارتاستاز:تکیهگاه،الیۀآستر،

الیۀبومکننده،الیۀرنگوالیۀورنیومحافظ.
اینکتوضیحهریک:

ـتکیهگاه)دیوارهاصلی(:بهبخشیازالیههایمختلفکهنقاشیرویآنقرارگرفتهاستگفتهمیشود؛ممکن
استبهصورتطبیعییاقسمتیازاجزایمعمارییکبناباشدوعمدهترینمصالحخشتخام،آجروسنگاست.

قرار تکیهگاه برسطح پوشش بهصورتیک گفتهمیشودکه بهالیهای دراصطالح )کاهگل(: آستر ـالیۀ
میگیرد.متداولترینآستردرایران،آسترگلیاست.

ـالیۀبستر)گچزبره(:الیهایکهرویالیۀآسترقرارگرفتهوسطحیهمواررابرایاجراینقاشیدیواریمهیامیکند.
ـالیۀبومکننده)گچنرمه(:یاالیۀزیرسازیکهوظیفۀآنسهولتکارباقلمموبرسطحدیواراستکهمعمواًلاز

سریشیاصمغاستفادهمیشود.
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تصویر4:نقاشیهایدیواریزیرطاقبنایگنبددار
تکیۀعباسآبادکاشان

تصویر5:الیههاینقاشیدیواریدورانقاجار)علیزاده74،1391(

تصویر1:6.عبایقرمزرنگامامحسین)ع(؛
2.قبایسبزرنگحضرتعلیاکبر)ع(

ـالیۀرنگ:پسازبومکردنسطحکار،هنرمنداقدامبهنقاشیرویسطحکارمیکند.
ـالیۀورنیومحافظ:آخرینالیهایکهپسازاتمامکارروینقاشیایجادمیشود.اینالیهرادراصطالح

»ورنی«مینامندکهشبیهالیهایشیشهایاست)شکل5()موسویحاجیونیکبر،87:1393ـ88(.

5. 1. 2. رنگ
رنگمهمترینویژگیدرایننقاشیهاست.افراداصلیداستانکهنقاشیبرشالودۀآناناستواراست)شخصیتهای
مثبت(بارنگهایمقدسوآسمانیدرباورمردممانندسبز،آبی،سفیدونیزجزئیاتبیشتردرصورت،بدنولباس
نشاندادهمیشوندودشمناِنآنان)شخصیتهایمنفی(عموماًبارنگهایتیرهبیانمیشوند)میرزاییمهر،1386:
92(.رنگقرمزدربرخیمواردنماِدخشونتودرمواردینماِدخونوشهادتورنگآبیدرفرهنگایرانی،نماِد
امامحسین)ع(قرمزرنگاستو ائمهسفیدواسبدشمنانرنِگقرمزدارند.قبای اینجااسب قداستاست.در
نشانهایازشهادتوخوناست؛اماپوشاکدیگرامامانمعمواًلسبزرنگاست)شکل6(.رنِگسفیدسمبلخلوص،

عفت،بیگناهییاحقیقتهست.اسبهاتمامیبهصورتنیمرختصویرشدهاند.



شماره 1 ـ پاییز و زمستان 96
39

تصویر7:اشعارنوشتهشدهبرطاقمیانیتکیۀعباسآبادکاشان

5. 1. 3. تناسبات 
نحوۀآرایشافراددرنقاشیهایدیواریتکیۀعباسآبادبدینصورتاستکهمعمواًلائمۀاطهار)ع(یااهلبیتبا
ابعادبزرگتروعموماًدرمرکزقراردارندوافرادحاشیهدرابعادیکوچکترنقشمیشوند.بهعبارتدیگر،هرچه
شخصیتمهمترباشداندازۀاونیزبزرگتراست.دردیگرقسمتهاباتنظیمکادریمستطیلشکلوکوچک،مضامین
فرعیوکماهمیترانقاشیکردهاندبهگونهایکهدراینمکان،چهارصحنۀبزرگدردیوارهایتکیهوششنقاشی
منفرددرقاببیضیشکلبرسقفگنبدیتکیهکشیدهشدهاست.همانگونهکهدرپیشگفتیم،دراینتکیهعالوهبر
مجالساصلیکهدربهتریننقطۀدیدقرارگرفتهاند،بقیۀفضاباگلوبوته،فرشتههایمعلقدرهوا،اسلیمیهاو
پرندگانُپرشدهاستوهیچفضایخالیندارندواحتمااًلبهشتراتداعیمیکند.استفادهازاینقاببندیهاشاید
برایپرکردنفضاورعایتاصولترکیببندیوحفظتعادلدرنقاشیدیواریبودهاست.عموماًدرنقاشیهایمذهبی
ازمیانفرزندانائمه)ع(،حضرتعلیاکبر)ع(وحضرتعباس)ع(درمیانمردموهنرمندازجایگاهویژهایبرخوردار
است.دراینمکان،حضرتعباس)ع(سواربراسبودریکصحنۀدیگردرحالگفتوگوباحرنامداربهشیوۀبدیع

تصویرشدهاست.
5. 1. 4. همگامی با خوشنویسی 

اساساًدوهنرنقاشیوخوشنویسیبههمپیوستهودرآرایشبقاعوتکیههانقشداشتند،بهگونهایکههیچبقعهای
رابدوننوشتارنمیتوانیافت.ازرنِگسیاهبرایکتیبهنگاریاستفادهمیکردند.معمولتریننوشتههاکهدرتمامی
بقاعیاتکیههابهکارمیرود،آوردنعنوانصحنههمراهبانامافراددرداخلنقوشتزیینی،درکنارسرافرادیاغالبًا
درباالیتصاویراست؛بدینگونهکهچهارمجلسبزرگبهتصویردرآمدهوموضوعنقاشیبهخطنستعلیق6درکنار
افرادنوشتهشدهاست.رویطاقوسطتکیهاشعاریازدوازدهبندمعروفمحتشمکاشانی7نوشتهشدهکهبیشاز
50درصدآنتخریبشدهاست)درادامهآنهارابازنویسیمیکنیم(.جمالتینظیر»یااباعبداهللادرکنی«میانهر

بَندتکرارشدهاست)قصابکاشانی،14:1395()شکل7(.
بازاینچهشورشاستکهدرخلقعالماستبازاینچهنوحهوچهعزاوچهماتماست

یااباعبداهللادرکنی
بازاینچهرستخیزعظیماستکززمینبینفخصورخاستهتاعرشاعظماست

یااباعبداهللادرکنی
گرخوانمشقیامتدنیابعیدنیستاینرستخیزعامکهنامشمحّرماست

یااباعبداهللادرکنی

دربارگاهقدسکهجایماللنیستسرهایقدسیانهمهبرزانویغماست
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با ابوالفضل)ع( حضرت گفتوگوی .1 :8 تصویر
حّرنامدار؛2.جنگشاهزادهعلیاکبر)ع(؛3.جنگ

حضرتقاسم)ع(باازرقشامی؛4.سلطانقیس

5. 1. 5. مضمون نقاشی ها
دردورۀقاجار،دیوارنگاریهایمذهبیمتأثرازاوضاعرسمیشدنمذهبتشیعدردورۀصفویه،باکّمیتوحتی
از:1.نقشهای ادامهیافت.مختصاتوویژگیهایدیوارنگاریمذهبیدورۀقاجاریهعبارتاست کیفیتبیشتر
اسلیمیگلهایمتنوعوزیباوهمچنینپرندگانمختلفدرآننقاشیدیدهمیشود.2.رنگهایبهکاررفتهدر
دیوارنگارههایمذهبی.برایافرادمقدسومعصوماکثراًازسبزوسفیدوآبیوبراینشاندادندشمنبیشتراز
قهوهایوسیاهوقرمزتندوبهطورکلیرنگهایتیرهاستفادهشدهاست.3.بیشتردیوارنگارههایمذهبی،تصاویر
امامانویارانشانرانشانمیدهدکهچهرۀآنانبهصورتزیباومظلومکشیدهشدهوهالهایازنوراطرافسر
اماموافرادخانوادهاشقرارداردکهنشاندهندۀمقدسبودنآنهاست؛درحالیکهدشمندارایچهرهایزشتو
کریهوخشمگیناستوفرشتگاندرهمهجاباالیسرمعصومینهستند)کریمیانونجفی،9:1393(.فراگیرترین
کاربردهنرهایپیکرنمایقاجاریدرزمینۀمذهبی،مربوطبهتکیههاواماکنیبودکهدرآنجامراسمسوگواری
برگزارمیکردند)فلور،150:1395(.موضوعنقاشیهایتکیۀعباسآبادروایاتیتصویریازمضمونهایموردعالقۀ
تودۀمردمشیعهمذهبایرانیاستکهبادیگرسنتوفرهنگاجتماعیآنانآمیختهشدهاست.بسامدموضوعات
ومجالسبهتصویردرآمدهدراینتکیهعبارتاستاز:الف.گفتوگویحضرتعباس)ع(باحرنامدار،ب.جنگ
شاهزادهعلیاکبر)ع(،ج.جنگحضرتقاسم)ع(باپسرانازرقشامی،د.سلطانقیس)شکل8(.دیوارنگارههایاین
بنارامیتوانبادیگردیوارنگارهایشهرهایایرانمقایسهکرد.بهگفتۀچلکووسکی8تقریباًتمامیصحنههاییکهدر
بقاعاستانهایحاشیۀخزرترسیمشدهاند،عبارتاستاز:صحنههاییازواقعۀکربالنظیرصحنۀشهادتحضرت

علیاکبر)ع(،صحنۀحضرتقاسم)ع(وحضرتعباس)ع()فلور،152:1395(.

1

2

3

4
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تصویر9:تصویرباالتمثالامامعلی)ع(
وتصویرپاییناحتماالتمثالپیامبر)ص(

تصویر1:10.ضامنآهوامامرضا)ع(؛2.صحنۀکارهایروزمرۀ
مردمی؛3.فردمعصومباهالهایدورسروپسرکجوان

تصویر11:نقوشگیاهیتکیۀعباسآبادکاشان

درقابمستطیلیباالیدیوارروبهروییمعروفبهقدمگاه،احتمااًلنقشپیامبر)ص(یاامامعلی)ع(دردوبخش
کشیدهشدهاست.دردیگرقسمتهاباتنظیمکادریمستطیلشکلکوچکآبی،مضامینفرعیوکماهمیتنقاشی

شدهاست)شکل9(.

دریکیازقابهایمستطیلیمضمونمعروفضامنآهوامامرضا)ع(نقششدهاستکهدراینروایت،امام
رضا)ع(ازآهوییکهبهاوپناهآورده،دفاعمیکندونزدشکارچیضامناومیشود.احتمااًلبهدلیلزیبابودنآهو
هنرمندنقشآنراآوردهوربطیبهموضوعداستانندارد.درکادردیگریازتصویر،صحنهایاززندگیروزمرۀمردم،
درختودرشمسۀسقفنقشخانههاییبارنگالجوردیبهتصویردرآمدهکهشایدبرایپرکردنفضاهایخالی
دیواربودهاست.درقابیدیگر،چهرۀمعصومیباهالۀدورسرسواربراسبدرحالیکهدستخودرادریافتچیزیاز
پسرکیدرازکرده،بههمراهشیریفریادزناندربیشهبهرنگالجوردیمشاهدهمیشود)شکل10(.فضایاطراف
نقاشیهاتاعرقچینگنبد،گلواسلیمیهمراهبانقِشفرشتگانوگلومرغتصویرشدهاست.دربرخیازگلدانها

میوۀانگورآویزاناست)شکل11(.
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تصویر12:فرشتۀدرآسمانهاکهدرتمامیبخشهای
نقاشیدیواریتکیهتکرارشدهاست

تصویر13:نقششمسۀمرکزیبرسقفتکیۀعباسآبادکاشان

تصویر1:14.هالۀدورسرامامعلی)ع(؛2.هالۀدورسرحضرتقاسم)ع(

همانندنقاشیهایشاهزادهابراهیمفیِنکاشان9فرشتگاننیمهبرهنهومعلقدرهوابهتصویردرآمدند)شکل12(.
متأسفانهدراینتکیه،نقاشاسمخودرانیاوردهیااگرآوردهبهدلیلآسیبفراوانازمیانرفتهاست.دراینمکان،
مالئکهغالباًبااندامیانسانیودارایبالبهتصویردرآمدهاندودرهوامعلقاند.تمامیآنهادرحالیکهدامنکوتاهی
برتندارند،بهصورتقرینهدراطرافمجالساصلیدرحالپروازندوچهرههایقاجاریابروانپیوسته،چشمان
بادکردهودهانکوچکدارندوبعضیمواقعنیزتاجیبرسردارند.نقِششمسهدرمرکزسقفاینتکیهتمثیلیاز
نورالهیوباتوجهبهاینکههیجدهپرمیباشدمضربیازششکهنماِدآفرینشدرششروزتوسطخداونداستو

هنرمندتمامعناصرراحوِلهمیننقشآوردهاست)شکل13(.

یکیدیگرازعناصرتصویریاینمکان،هالۀنورانیدورسرمقدسیناستوهرچهشخصروحانیتربوده،
هنرمندهالۀاورابزرگترتصویرکردهاست.رنگطالییقویترینرنگیاستکهعموماًاقتدارنامحدودآنانرابه
منصۀظهورمینشاند.دراینتکیه،هالۀدورسرپیامبر)ص(وامامعلی)ع(طالییوهالۀدورسرقاسم)ع(وحضرت

عباس)ع(بهرنگسبزاست)شکل14(.

12
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تصویر15:نقشزنینشستهرویدوزانوتصویرشدهروییکیاز
قاببندیهایدیوارتکیۀعباسآبادکاشان

تصویر16:نقشهدهدبهصورتقرینهبردیوارههایتکیۀعباسآبادکاشان

دریکیازمجالسکادربیضیشکل،تصویرزنیرویدوزانودرکنارمرداسبسوارنقششدهاستمنتهادر
اندازۀکوچکترنسبتبهدیگرنقاشیها.متأسفانهبهدلیلتخریِبنوشتۀآنمشخصنیستکدامیکازشخصیتهای
تاریخیهستند.اگرچهزناندرروایاتتصویرینقشمحوریندارند،بههرعلتیکهدرایندیوارنگارهاحضور
یافتهاند،دارایشخصیتمثبتونیکوکارند)شکل15(.ازجملهنقشپرندگانبردیوارههایتکیه،هدهداستکه
گاهیبهصورتمتقارندراطرافگلدانییاپشتبههمدراندازۀکوچکآوردهشدهاست)شکل16(.بهدلیلوفوراین
پرندهدرروستاهایاطرافکاشان،هنرمندازنقشآندربستِردیواراستفادهکردهاست.درمجموع،اینمکانعالوهبر
مجالساصلیکهدربهتریننقطۀدیدقرارگرفتهاند،بقیۀفضاراباگلوبوته،فرشتههایآسمانی،اسلیمیها،پرندگان

وقاببندیهاتکمیلشدهاستوهیچفضاییخالیدرمیانآنهادیدهنمیشود.

6. بحث و نتیجه گیری
اماکنمتبرکه)اعمازآرامگاهوتکیهو...(درمیانمردماهمیتویژهایداردکههموارهدرجایگاهشفابخشیبیماران
وبرآورندۀحاجاتمردمموردتوجهبودهوبهعبارتیخانۀدومآنانتلقیمیشدهاست.بدینسببهنرمندباتوجهبه
موضوعومکان،دستبهکشیدنآثاریمذهبیمتناسبباوقایعمذهبیبهخصوصوقایعتاسوعاوعاشورامیزده
است.درواقعاینهنر،هنریاشرافینبود،بلکهبرایتودۀمردممصورشدهبودوحماسۀخونینومظلومیتسرور
شهیدانامامحسین)ع(بهدستهنرمندعاشقبرگسترۀدیوارتصویرمیشد.برپاییمراسمعزاداریوروضهخوانی
درماهمحرم،ازاهدافعمدۀساختاینبنادردورۀقاجاریهبهشمارمیرفتهاست.دیوارنگارههادرروزگارخودمحبوب
وعامهپسندبودندودرهرنوعبناییاعمازسلطنتی)کاخ(یاعمومی)مقابر،تکیه،آرامگاهو...(یافتمیشدندو
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بهدلیلاهمیتموضوععموماًدرمکانیپررفتوآمدکشیدهمیشدند.نقوشوآرایههاییکهدرتکیۀعباسآبادبهکار
رفتهبافضایروحانیآنهماهنگاست،بهگونهایکهبرخیازواقعههایتاسوعاوعاشورایحسینیدراینمکان
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تکیهتقابلدونیرویخیروشررانشانمیدهندورنگنیزدرجهتتأکیدبراینتقابلبهکارگرفتهشدهوتمام
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پی نوشت ها
1.یکیازدروازههایکاشاندردورانقاجار،دروازۀدولتنامداشتومسیرکاروانروبهسمتخراسانرضویازاینمکانگذر

میکرد.ناماینمنطقهدرزبانمحلیبهپشتمشهدتغییریافت.
2.شهرکاشاندردورانقاجاریازنوزدهمحلهتشکیلشدهبود.محالتعموماًهویتخودراازصنف،قومیابنایمعتبریدر
آنمکانمیگرفتند.محلههایایندورهعبارتبودنداز:»پشتمشهد،سرپله،پاقپان،دربزنجیر،عمارتسرسنگ،سیقند،
یهودان،کلهر،پنجهشاهومیدانکهنه،چهلدختران،آبانبارخان،درباصفهان،ترکآباد،طمغاچیها،دربفین،طاهرومنصور،

ضرابیها،سلطانمیراحمدومحتشم«)کریمی،221:1368(.
3. Engelbert Kaempfer

4.میتوانازمضامینمتفاوتتکیۀمعاونالملکدرکرمانشاهمثالزدکهپرازمضامینحماسی،مذهبی،عاشقانه،اسطورهای
و...است.

5.پادنگوسیلهایچوبیاستداراییکاهرمکهدرحولمحوریعمودیحرکتمیکندوباالوپایینمیرودودریکسر
آنانابزاریمثلمیخوآهنوجودداردتاسنگینشود.نیرویمحرکۀآنآبیاانساناست.دستگاهیکهباپاحرکتکند،پادنگ

ودستگاهیکهباآبحرکتکند،آبدنگنامیدهمیشود)موسویلروخاکپور،18:1394(.
6.خطنستعلیقازدقیقترینوزیباترینخطهاستودرعرفبهخطیگفتهمیشودکهازآمیزشنسخوتعلیقحاصلشدهباشد.

دراینخط،دوازدهقاعدۀخوشنویسیرعایتشدهاست)کارگروساریخانی،37:1390(.
7.شمسالشعراموالناکمالالدینعلیمحتشمکاشانی،فرزندخواجهامیراحمد،ازشاعراننامدارعهدصفویهبهشمارمیرود.
ویدرسال935قوبهروایتیدیگر905ق،درکاشاندرمحلهایکهامروزهمحتشمگفتهمیشودبهدنیاآمد.حرفۀایشانبنابر
تحقیقاتانجامشده،َشعربافیبودهاست.محتشمدرسال996قرختازجهانبربستودرمحلۀپدرخویشدرکاشانبهخاک

سپردهشد.
8. Chelkowski

9.بقعۀشاهزادهابراهیمفینازبناهایبسیارارزشمندوتاریخیواقعدرجنِبمحورکاشانبهفینکوچکاست.بنیانساختمان
راخالهبیگمازاهالیفینبرپاکردهوسپسدیگراندرتکمیلوتزییناتآنمشارکتکردند.رویدِرورودیحرم،کتیبهایبه
تاریخ1303قازآقایسیدمهدیبنحاجیسیدحسینبروجردیبهچشممیخورد)نراقی،104:1382(.اینبنایقاجاری
دارایصحنوسیعیدرقسمتشمالی،حرموایوانورواقهایزیباومزینبهکاشیکاریوانواعهنرهایاسالمیاست.گنبد
ُرکمزینبهکاشیهایلعابدارآن،کهبهروشمعقلیمفروششدهونیزگلدستۀبسیارزیبایجلویضلعشمالیحرمازدیگر
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