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 قدمهم

گیری آثار هنری آن  و فرهنگي يک جامعه در شكلتأثیر شرايط سیاسي، اجتماعي، اقتصادی 

شرايط حاكم بر جامعه و   عنوان محصول و بازتاب ای است كه اغلب اثر هنری به گونه به

شناسي هنر از آن با  شود. اين رويكرد كه در جامعه مي  گیری خويش شناخته بستر شكل

هنر همواره چیزی دربارة شود بر اين ايده استوار است كه  عنوان رويكرد بازتاب ياد مي

شناسان، هنر و اثر هنری را يكي از ابزارهای  گويد و براين اساس جامعه جامعه به ما مي

 ةچون مطالعهممحور   اند. رويكردهای مطالعاتي زمینه تحقیق و شناخت جامعه دانسته

بسیار تواند در درک و دريافت آن  مي ،شناختي يک اثر هنری، فارغ از آفرينندة اثر جامعه

ويژه در ادوار و جوامعي كه زمینه و بستر اجتماعي سهمي  هباشد. اين امر ب مؤثر و راهشگا 

گیری اثر هنری داشته، قابل توجه است. دورة قاجار در هنر ايران نیز با توجه  بسزا در شكل

های مختلف سیاسي، اجتماعي و فرهنگي و همچنین  به تحوالت گسترده در حوزه

های هنری،  حوالت و تأثیرگذاری مستقیم آنها در سبک و سیاق آفرينشپیامدهای اين ت

. چنانكه درک و شناخت دقیق آثار هنری دورة قاجار اغلب در است ای واجد چنین ويژگي

 گرو آگاهي و شناخت جامعة عصر قاجار و تحوالت آن است.

، هنر  آنهای متعدد مربوط به دورة قاجار و تحوالت  يكي از مباحث مطرح در پژوهش

ای كه چه در  دلیل تغییر و تحوالت گسترده و ويژه ويژه نقاشي آن است كه به دورة قاجار به

تكنیک و فن در آن رخ نموده، محل كشاكش و  ةموضوع و مضمون و چه در حوز ةحوز

الملک از مهمترين و  است. تكیة معاون  های متفاوتي از سوی پژوهشگران بوده بحث

ط به اواخر دورة قاجار در كرمانشاه است كه به عنوان يكي از منابع قابل زيباترين آثار مربو

شود. اين  های اين عهد از آن نام برده مي كاری در پژوهش توجه در زمینة نقاشي و كاشي
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پژوهش با توجه به غنا و تنوع كاشیكاری اين مجموعه ارزشمند و ارتباط آن با تحوالت 

گیری اثر هنری،  بر نقش زمینه و بستر اجتماعي در شكل كیدأقاجار و نیز با هدف ت ةجامع

بررسي و شناخت اين عوامل، همچنین چگونگي بازنمود آنها در مضامین و موضوعات 

شناختي بازتاب،  كوشد تا با رويكرد جامعه الملک مي معاون ةهای تكی  طرح شده در كاشي

 اين رابطه را مورد مطالعه و ارزيابي قرار دهد.

 شروش پژوه

گیری از  بهرهتحلیلي است كه با  -ای و روش توصیفي توسعه -اين پژوهش از نوع بنیادی

برداری  فیش روشگیرد. گردآوری اطالعات به  شناختي بازتاب انجام مي رويكرد جامعه

دلیل اينكه در  انجام گرفته است. همچنین بهتصاوير  ةای، عكاسي و مشاهد منابع كتابخانه

ها مورد نظر بوده، از روش كیفي و  ها و كاشي  و محتوای نقاشي رو مضمون پژوهش پیش

 است. ها استفاده شده تحلیل داده تحلیل محتوا در تجزيه و

 پيشينة پژوهش

قوت گرفتن و انتشار  ةتوجه به ابعاد اجتماعي ادبیات و هنر همزمان با دور آگاهي و

ینه به پژوهش پرداختند. د و  بسیاری در اين زمآغاز شتفكرات اجتماعي قرن نوزدهم 

از يک قرن از عمر آن در جهان، در ايران  گذشت بیش رغم علي شناسي هنر و ادبیات، جامعه

ها و مقاالتي به صورت ترجمه، تألیف و  های اخیر كتاب و تنها طي دهه است نوپا

به هنر   های متعدد مربوط است. در پژوهش هايي تخصصي به آن اختصاص يافته نشست

 ةای متشكل از سه مقاله، نوشت مجموعه « نقاشي و نقاشان دورة قاجار» اجار، كتاب ق ةدور

ويلم فلور، پیتر چلكووسكي و مريم اختیار با نگاهي تاريخي به شرايط اجتماعي و 

ثیرات چاپ و عكس بر أهای قاجار، ت های كار نقاشان، مضامین و موضوعات نقاشي شیوه



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

 

211 

عنوان خاستگاه نقاشي  ی شیعیان در محرم بههای سوگوار نقاشي اين عصر، آيین

و تولید هنری  ة آموزشای و عامیانه، تعامل هنری ايران و اروپا و تأثیر آن بر شیو خانه قهوه

بررسي نسخة »  ةو تأسیس نخستین مركز آموزش هنرهای زيبا در ايران اشاره دارد. در مقال

منیر شیرازی و  به نويسندگي ماه « مصور نامه خسروان و تأثیر آن در هنر دورة قاجار

بر ديگران، داليل رويكرد قاجار به باستانگرايي و بازتاب آن در آثار هنری اين دوره با تكیه 

تغییرات » هايي نیز با عنوان  است. پژوهش نسخة مصور و خطي نامة خسروان بررسي شده 

آبادی و سیامک  هدینوشته ملیحه م « الملک كرمانشاه در معماری و تزيینات تكیه معاون

«  گاه هنر مذهبي و حماسي و چهره های تاريخي ايران الملک جلوه تكیه معاون»  خديوی،

«  الملک كرمانشاه های تكیه معاون نگاره» ، و سروش شهبازی شهبازی سیاوش نوشتة

های مختلف بنای تكیه و ساختار معماری آن، اقدامات  اكبر پرويزی، به معرفي بخش نوشتة

كار و معمار تكیه، همچنین بیان و  انجام شده در آن، معرفي هنرمندان نقاش وكاشي مرمتي

اند. با  های هر بخش اختصاص يافته ها و كاشي بندی موضوعات طرح شده در نقاشي دسته

طور مشخص با تكیه بر نقش  شده، اين پژوهش در نظر دارد به  های انجام  توجه به پژوهش

ثیر أگیری و بروز اثر هنری، به بررسي ت ت روز جامعه در شكلها و تحوال و تأثیر زمینه

ويژه در شهر كرمانشاه بر موضوعات و  عوامل سیاسي و فرهنگي و تحوالت جامعة قاجار به

 الملک بپردازد. های تكیة معاون مضامین كاشي

 شناختي بازتاب رویکرد جامعه

ای از  تر، شاخه و دقیق شناسي ای از علم جامعه شناسي هنر و ادبیات شاخه جامعه

اثر هنری و ادبي بودن  فرآورده يا تولید اجتماعي پذيرشر ب كهاست  شناسي فرهنگ جامعه

ساخت و كاركرد اجتماعي هنر و ادبیات و و موضوع آن بررسي و مطالعة  است استوار
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(. همچنین 116    :1344)فاضلي، است ها میان جامعه و هنر و قوانین حاكم بر آن ةرابط

های مختلف انساني برای خلق  شناسي هنر به چگونگي همكاری و مشاركت گروه جامعه

(. 1: 1334)رامین، پردازد شود و نقش و جايگاه هنر در زندگي آنها مي نامیده مي آنچه هنر 

ناپذير ای انكار رابطهبنابراين میان هنر و جامعه يک رابطة متقابل و دوسويه وجود دارد، 

شود؛ شرايطي كه  عي هر جامعه و اشكال هنری كه در بستر آن تولید ميمیان شرايط اجتما

های جغرافیايي و اقلیمي، همچنین  ها، ويژگي ای از باورها و آيین دربردارندة مجموعه

 (. يكي از مهمترين رويكردها در1344)باستید، مناسبات اجتماعي و اقتصادی است

تر آثار هنری و تفسیر عملي و كاربردی شناسي هنر كه نقش آن در شناخت هرچه به جامعه

ها قابل توجه است، رويكرد بازتاب است كه توسط ويكتوريا الكساندر و برخي ديگر از  آن

د. رويكرد بازتاب بر اين ايده شدهي مطرح  شناسان هنر در تقابل با رويكرد شكل جامعه

نكه هنر حاوی گويد، چنا استوار است كه هنر همواره چیزی دربارة جامعه به ما مي

(. رويكرد 14: 1316 )الكساندر، های آن است اطالعاتي دربارة جامعه و بازتاب واقعیت

هنر بیانگر واقعیات شود، بدين معنا كه  ل ميبین هنر و جامعه قائای ويژه  بازتاب رابطه

رويكرد بازتاب . شود با آن مشروط و معین مي ودهد  ، جامعه را بازتاب مياستاجتماعي 

 دهد ميرا مورد بررسي قرار گیری آثار هنری  رات مختلف جامعه بر چگونگي شكلثیأت

شناسي دارد.  ای طوالني و قابل احترام در جامعه (. اين رويكرد پیشینه21  : 1333 )تركاشوند،

های  ي و معطوف به فهم جامعه است. يكي از ريشهشناس جامعهچرا كه تمركز اصلي آن بر 

ماركسیسم است كه با گسترش و شكوفايي آن در سطح جهان  مهم رويكرد بازتاب در

ها  سالشناسي هنر و ادبیات نیز مهیا شد. اين رويكرد  های رشد و شكوفايي جامعه زمینه

آمد. ماركسیسم بر اين عقیده  به شمار ميهای اصلي زيباشناسي ماركسیستي  يكي از پارادايم

عنوان زيربنا  بهروبنا، روابط اقتصادی آن را عنوان  است كه فرهنگ و ايدئولوژی هرجامعه به
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اساس در هنر و زيربنای اقتصادی  ة، رابطمتقدم یها ماركسیستبنابر نظر  دهد. بازتاب مي

تابند و  مي ، بدين معنا كه هنرها ايدئولوژی يک جامعه را بازاستای بازتابي  رابطه

 (.113    : 1344 فاضلي، و 11   : 1316  )الكساندر، كنند ايدئولوژی را عوامل اقتصادی تعیین مي

شود تا دانش و فهم ما را از جامعه ارتقا  آثار هنری متمركز مي در رويكرد بازتاب، تحقیق بر

منابع  مثابه بهرا ، آثار هنری دارای اين رويكردهای جامعه شناختي  پژوهشدهد. چنانكه 

كه از اين ديد  مي نگرند خاصدوره يا مكان  يک اجتماعي در ئلمسا ةكسب اطالع دربار

تواند  و اين شناخت مي استشناسان  هنر يكي از ابزارهای تحقیق و شناخت برای جامعه

و معنای آن، بازتاب جامعه و   گیری اثر هنری های شكل وجوه مختلفي چون شناخت زمینه

 های مختلف و... را شامل شود.  حتي برداشت مخاطبان از آن اثر در دوره

 ها تحليل یافته

های قديمي شهر كرمانشاه به نام آبشوران )خیابان  الملک كه در يكي از محله تكیة معاون

ه.ق در زمان 1326خورشیدی/1231، ابتدا در سال است حداد عادل كنوني( واقع شده

خان معیني معروف به  توسط حسینالملک  شاه و حكمراني حسام حكومت مظفرالدين

 جريان شد. در  كاری و گچبری ساخته سینیه و تزيینات آينهالرعايا تنها با يک بخش ح معین

دلیل اينكه حسینیه پناهگاه  ق به.ه1324 سال اجتماعي -های سیاسي مشروطه و آشفتگي

حسینه مجدد  پايان همان سال در گرديد. بود، به توپ بسته و تخريب مخالفان مشروطه 

بنا شد.  زيینات گچبری و نقاشيمساحت و ت همان با قبلي، جای در توسط خانوادة معیني

الملک فرزند سوم وی  خان معاون ه.ق، حسن1321الرعايا در  كشته شدن معین از پس

دار بازسازی، تكمیل و تزيین بنا گرديد. وی اقدام به تزيین ديوارها با كاشي و افزودن  عهده

وقف  ه.ق ادامه يافت و سپس آن را1341كه تا سال  سیه كردهای زينبیه و عبا بخش
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اين تكیه به وزارت فرهنگ و هنر آن زمان  1312معصومین نمود. در سال  ةعزاداری ائم

 )عاليي و همكاران، در فهرست آثار ملي ثبت شد 141واگذار و در همان سال با شمارة 

براساس  استشهرت خود را مرهون آن  كاری تكیه كه عمدة پايان كاشي(. 36  : 1331

متخلص به واله در حاشیة يكي از تابلوها   یدمحمد معاونای سرودة مرحوم س منظومه

د بودن فر منحصربه دلیل كه به الملک معاون ةهای تكی كاری است. كاشي ه.ق عنوان شده1331

موضوعي بسیار متنوعي را شامل  رود، گسترة شمار مي ايای ايران بهآن يكي از زيباترين تك

(. 41-46  : 1314 )خلج، شود كاری ايران ياد مي عنوان موزة كاشي چنانكه از آن به ؛شود مي

در ارتباط مستقیم با  كه كربال ةواقع سازی صحنه و روايت بر ها افزون نگاره اين كاشي

 بسیار ديگری مضامین ،ای تصويری همچون دانشنامه ،است كاركرد بنای تكیه تصوير شده

های معاصر خويش  تگرفته تا موضوعات، اماكن و شخصی تاريخ و حماسه اسطوره، از

شیوة معاون،  های تكیة های كاشي از ديگر ويژگي اند.  همراه با نقوش تزيیني را دربرگرفته

نگاران  های آن است كه تا ايامي دراز، الگوی كار بسیاری از كاشي های روی كاشي نقاشي

 (.14   : 1312  )سیف، است  ت و ساكن ساير شهرهای دور و نزديک بودهخمقیم پايت

 الملک معاون ةهای تکي ورة قاجار و مضامين کاشيد

شود. دورة نخست كه از آغاز  هنر عهد قاجار، از حیث تاريخي به دو دوره تقسیم مي 

گیرد و تا پايان دورة سلطنت محمدشاه  شاه شكل مي سلسلة قاجار و البته با سلطنت فتحعلي

شاه آغاز و تا پايان اين سلسله  يابد و دورة دوم كه با سلطنت ناصرالدين قاجار ادامه مي

كاری آن، متعلق به اواخر  الملک و كاشي معاون ةساخت بنای تكی ،يافت. بنا به تاريخ تداوم 

رو در اين نوشتار نیز بیشتر شرايط و  دورة قاجار يعني دورة دوم هنر قاجار است. از اين

ها و  وع مضامین نقاشيوقايع اين دوره مورد نظر است. همچنین با توجه به گستردگي و تن
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شود كه با توجه به  مي  ها پرداخته ها و كاشي تنها به آن دسته از نقاشي ،های تكیه كاشي

عصر خويش هستند، بدين معنا كه مبنای  ةرويكرد بازتاب، بازنمودی از شرايط جامع

 ها ارتباط آنها با جامعة عهد قاجار و وقايع آن است. قابل توجه است كه گزينش نقاشي

معاون تا پیش از دورة قاجار و  های تكیة ها و كاشي مضامین نقاشي بسیاری از موضوعات و

های  بندی اين مضامین از گونه اند. در دسته حتي تا دورة دوم آن در هنر ايران سابقه نداشته

های معاصر، ابنیه و مناظر شهری، مناظر  ها و شخصیت ای، مذهبي، پرتره باستاني و اسطوره

توان نام برد كه البته برخي از اين  ها، تزيیني و... مي ها و میوه و حیات وحش، گلطبیعي 

 های كوچكتری نیز هستند.  بندی ها دارای تقسیم گونه

 تصاویر مذهبي 

های با مضامین مذهبي هستند كه خود  معاون، كاشي های تكیة ترين كاشي ترين و زيبا از مهم

)ع( و واقعة كربال،  ويژه امام حسین ومین بهمضامین متنوعي چون زندگي ائمة معص

)ع(،  )ع(، حضرت سلیمان )ص(، حضرت يوسف های قرآني مربوط به پیامبر اكرم داستان

 خواني شهادت امام حسین ای كه مراسم روضه نگاره گیرند. همچنین كاشي و... را دربرمي

های مربوط به واقعة  اشيكموضوع نماياند و پیرامون  )ع( و ديگر شهدای واقعة كربال را مي

امام  هايي كه به موضوع تكیه، تنها كاشي های است. از میان تمامي كاشي كربال شكل گرفته

 اند، همسو و هماهنگ با كاركرد بنای تكیه هستند )ع( و واقعة كربال پرداخته حسین

های آيیني تعزيه و مراسم  (، چراكه تكايا با هدف برپايي نمايش1و  2 )تصاوير

اين مضامین برخي ند. ا هخواني و سوگواری بر شهدای كربال و وقايع آن بنا گرديد هروض

با  هفضاهای داخلي تكیه را همرا ةهای بزرگ انداز های بیروني و تمامي نقاشي كاشي
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ها همان  های تصوير شده بر اين كاشي اند. روايت های مرتبط به خود اختصاص داده متن

 .ای و پرسپكتیو مقامي است خانه اساس سنت نقاشي قهوهروايات مذهبي ديگر تكايا بر

كرد.  هنر صحنة وارد را عادی مردم و دورة قاجار اوج ديوارنگاری مذهبي بود

نیز  را مردم باورهای و رويكردها از ای پاره جامعه، با برخورد در بر دربار افزون ديوارنگاری

و  كربال وقايع های بسیاری، نگاری گچ و ها نگاری كاشي د. هنرمندان دركر ميبازنمايي 

 ها به مذهبي بر ديوار تكايا و حسینیه های گرايش رواج موازات به را ديگر مذهبي مضامین

 همگاني باورهای از های گوناگون عقايد مردمي و بخشي گذاشتند كه بازنمايي جلوه نمايش

 طبق(. بر 41    :1331 ،آژند .31     :1316 عزيززادگان،  راد و )حسیني بودند قاجار جامعة

 :1316 )الكساندر، است  ای است كه در برابر جامعه قرار داده شده هنر آينه ،رويكرد بازتاب

تر بیان معاني  هوشمندانه های جديد و بلكه شیوه ،كند هیچ چیز جديدی را خلق نمي» و (13    

 (. 121    :1344  ،)فاضلي «شود ها فهمیده مي رايج میان مردم است كه با معاني موقعیت

 
 نگاره، مضمون واقعة كربال. . كاشي1تصوير 

 )عكس از نگارنده(
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ويژه در  گسترش و رونق تعزيه به ،عامل مهم در رونق ديوارنگاری مذهبي در اين دوره

شاه بود. در واقع عصر قاجار را بايد نقطة اوج مراسم مذهبي  زمان سلطنت ناصرالدين

هنرهای تجسمي نیز انعكاس پیدا كرد. بدين معنا كه مردم عمومي شیعه برشمرد كه در 

ها را به عنوان  آمدند، نقاشي ميهم ها و تكايا گرد  برای برگزاری مراسم محرم در حسینیه

 .بردند زني و در واقع به مثابة انعكاسي از نمايش تعزيه به كار مي خواني، سینه زمینة روضه

 بر ها داستان از ای مجموعه و يا مجزا صورت به تعزيه دراماتیک های صحنه بنابراين

 پذيرش سویبه بود گامي شد و اين كشیده مي تصوير كاشي به سطح و گچي ديوارهای

ها در  داشت. اين نقاشي اساسي ينقش ها تعزيه روايت ها آن در كه عموم نزد ها در نقاشي

د. در حقیقت دنش ای بازتاب مستمری از اجرای تعزيه محسوب مي های تعزيه نمايش

ها به هنرهای تجسمي است تا تأثیر آن بر  تبديل تعزيه ،واقعة كربالهای قاجاری  نقاشي

تعزيه در عهد قاجار كه  .(41و 33و 33    :1331 )فلور و ديگران، ذهن مخاطب فزوني يابد

تفنن و تجمل حمايت  مثابه به ای مذهبي و طبقة مرفه و اشراف پديده مثابه از آن بهمردم 

شاه و با حمايت او به اوج توسعه و  كردند، گسترش پیدا كرد تا در روزگار ناصرالدين يم

بنا به و حمايت از آن تعزيه  شاه به ويژه ناصرالدين ن قاجار بهشكوه خود برسد. توجه شاها

به خود، مشروعیت بخشیدن و تثبیت مقام في چون جلب احترام و عالقة مردم داليل مختل

خود در جامعه، نمايش مظاهر هنری و فرهنگي خاص شیعه و حكومت و موقعیت سیاسي 

گرفت. سفرهای  ويژه اروپايیان و... صورت مي ملي و مذهبي خود به خارجیان به

تأثیر نبود.  وی از تعزيه بي  تر غربي در حمايتئاشاه به فرنگ و آشنايي او با ت ناصرالدين

تراشید در اين كار هم سعي فراوان به خرج  تفريح مي شاه كه از همه چیز وسیلة رالدينناص»

اظهار تجمل و نمايش شكوه و جالل سلطنتش كرد و آن را به  ةخواني را وسیل داد و شبیه

خواني راه  ها هم تعزيه كردند و آن مقام بزرگي رساند. شاهزاده و رجال هم به شاه تأسي مي
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هايشان  ها و خانه اشای تعزيه به تكیه، و نمايندگان و سفیران اروپايي را برای تم«انداختند مي

 (.164     :1336 شهیدی،؛ 114و 121    :1334 )بیضايي، كردند دعوت مي

 
 نگاره، مضمون واقعة کربال. . کاشي2تصوير 

 .)عکس از نگارنده(
 

ها، نقش فرنگي و فرنگیان است كه با تعبیر و  برانگیز در تعزيه موضوعي بحث 

يا « رفتن اسیران اهل بیت به شام»، به ويژه در تعزية  است بوده تفسیرهای گوناگوني همراه

(. حضور نقش 2)تصوير شود مي  نگارة تكیة معاون نیز ديده ، چنانكه در كاشي«بازار شام»

خصوص  اما از اين دوره به های تعزيه پیش از قاجار نیز وجود داشته؛ رنگي در نمايشف

افزايش هايي كه فرنگیان در آن نقش داشتند،  زيهو تعداد تعاست دورة مشروطه بیشتر شده 

ثیر نبود، چنانكه در انتخاب أت . افزايش حضور اروپايیان در ايران بر اين امر بييافته است

های گوناگوني كه بر تن سیاحان و مسافران فرنگي  خوانان از فرم لباس لباس فرنگي

داری فرنگیان با اشقیا مطرح شده پن ذات كردند. در برخي منابع هم ديدند، استفاده مي مي
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ويژه از دورة مشروطیت به  گیری سیاسي تعزيه به چنین احتمالي به جهت طبقو بر است 

بعد اشاره دارند كه يكي از داليل عمدة ممنوعیت تعزيه گرديد. در منابع ديگری نقش 

تباط با عقايد را كنند كه البته هردو تفسیر بي فرنگي را در اين تعزيه، طبیب يزيد بیان مي

هايي از سوی  كه حضور اروپايیان در مجالس تعزيه با مخالفت چنان جامعة قاجار نیست؛

است.  كرده هايي را در اين زمینه ايجاد مي و گاهي نیز محدوديت  علما و مردم مواجه بوده

در ارتباط با تفسیر دوم نیز بايد به اين نكته اشاره كرد كه برخي شاهان قاجار چون 

های خود بیان  رنگیان در سفرنامهو نیز برخي ف اند شاه طبیب فرنگي داشته رالدينناص

اند كه بسیاری از مردم آنها را چون رمال و پزشک تلقي و رفع مشكالت و  كرده

 ؛1336)شهیدی، اند كرده های خود را به واسطة طلسم و دعا از ايشان طلب مي بیماری

 (. 36     :1311 اتمي،ح رحمانیان و؛ 111    :1334 بیضايي،

های  ، انعكاسي از پديدهاست های تكیه تصوير كرده بنابراين آنچه نقاش در ديوارنگاره

های اجتماعي را با بینش  هنرمند تجربهاست.  شده ها اجرا مي اجتماعي بوده كه در تعزيه

ر تاريخ و د اوشناسي اثر  در نتیجه، برای جامعه ،كند ميتخیلي خود به عصر و زمانه اعالم 

های عمومي  تا سلیقه و ديدگاه گیرد مي قرار ، مورد بررسي است ای كه خلق شده دوره

نگاره ديگری اشاره شد كه  (. به كاشي1331  )خسروی، جامعه در آن زمان معین گردد

)ع( و يارانش  حسین  خواني بر واقعة كربال و شهادت امام مضمون آن مراسم وعظ و روضه

ین شیرازی را در آن الواعظ (. اين نقاشي مجلس وعظ اشرف3 )تصوير تكیه استاين در 

گرايانه از آنچه در تكیه  ( كه تصويری است واقع41  :1334)پرويزی، دهد  زمان نشان مي

رو زوار  اينرد، ازاست. همچنین كرمانشاه بر سر راه زيارتي كربال و نجف قرار دا رخ داده 

و كشورهای همسايه برای زيارت عتبات از كرمانشاه  زيادی از نواحي مختلف ايران شیعة

 تا 144    :1331 )كلهر،اند  كردند كه در دوران مشروطیت افزايش چشمگیری داشته عبور مي
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ي بودند كه عازم زيارت سراهای متعدد شهر اغلب پر از بازرگانان يا زائران كاروان ( و111

ن عوامل در ايجاد زمینه و فضای مناسب مجموع اي (.214   :1312 )جكسن،اند  كربال بوده

 .اند ثیرگذار بودهأهای مذهبي آن ت جهت ساخت تكیه و نقاشي

 
 .خواني واقعة كربال نگاره، مضمون عزاداری و روضه . كاشي3تصوير 

 )عكس از نگارنده(. 
 

 ای و تاریخي تصاویر باستاني، اسطوره

به تصاويری با   معاون ةروني تكیهای بی های بخش ها و نقاشي ای از كاشي بخش گسترده

 های باستاني و تاريخي، و همچنین شخصیت مضامین ايران باستان شامل تصاوير شاهان،

صاويری از شاهان قاجار كه با ت  ای اختصاص يافته ای و شاهنامه های اسطوره شخصیت

رخ و  یمها ن چهره ،های باستاني برجسته در اغلب اين تصاوير همچون نقش است. دههمراه ش

  (.4 )تصوير اند رو تصوير شده هپیكرها از روب
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 ای و تاريخي. نگاره، مضمون باستاني، اسطوره . كاشي4تصوير   

 .)عكس از نگارنده(

شاه آغاز  از زمان فتحعلي طور خاص گرايش به تصوير دنیای باستان رويكردی بود كه به

یش از اسالم در منطقه، تصاوير و شاه در شیراز و آشنايي با آثار پ د. اقامت فتحعليش

ای برگرفته از شاهنامه و  های ارگ زنديه و ديوانخانة شیراز با مضامین اسطوره برجسته نقش

زمینة آشنايي و گرايش او به  ،مند به آثار هخامنشي و ساساني هنیز ديدار با اروپايیان عالق

های سنگین  از سوی ديگر شكست(. 34    :1334  علیلو، )حاجي دنیای باستان را فراهم نمود

شاه، ايرانیان را به ضعف خويش در مقابل دانش روز، پیشرفت  فتحعلي ةها در دور از روس

كردة فرنگ، راه  صنعتي و ساختار منظم جوامع اروپايي آگاه ساخت. روشنفكران تحصیل

صر عنوان ع و رسوم و فرهنگ ايران باستان به ماندگي را بازگشت به آداب جبران عقب

منظور تحكیم  قاجارها به ،رو اين(. از 31تا  31   :1336)بیگدلو، دانستند زرين فرهنگ ايران 

قدرت و سلطنت خويش با خوانشي نو از تاريخ ايران و انتساب خويش به پادشاهان 
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پرستي در میان مردم،  گرايي و وطن باستاني سعي داشتند با احیای غرور ملي و ترويج ملي

زاده  )علي حیات عظمت و شكوه منسوب به ايران باستان را فراهم آورندموجبات تجديد 

ها و تابلوهای نقاشي  (. اين رويكرد بیشتر در نقش برجسته113 و 4    :1331 وطرفداری،

ای  نامه به گونهشاه با رواج تصاوير باشكوه همانند موضوعات شاه تبلور يافت. فتحعلي

های دوران ساساني، به چالش گذشتة  برجسته نقشو با تداعي خاطرة  سازی كرد اسطوره

(. در اين آثار بیشترين میزان 13    :1311 اردكاني، )علیمحمدی پادشاهي ايران پاسخ داد

 گردد ثیرپذيری، الگوبرداری و همانندسازی با فرهنگ و هنر دورة ساساني مشاهده ميتأ

ر ساساني و حتي در همان قاجار متأثر از آثا (، چنانكه اغلب نقوش برجستة2 )تصوير

ها شكل گرفتند. علت اين امر را بايد شناخت بیشتر فرهنگ و تمدن ساساني در اين  مكان

ای از اين نقش  (. نمونه32 و 11    :1331 علیلو، )حاجي مانده از آن دانست زمان و آثار باقي

 است.  بستان و در كنار آثار ساساني آن به جای مانده ها در طاق برجسته

 
 (ای.                 )عكس از نگارنده نگاره، مضمون پادشاهان باستاني و اسطوره . كاشي1تصوير 

 
 ()عكس از نگارندهای.               های اسطوره نگاره، مضمون شاهان تاريخي و شخصیت . كاشي1تصوير 
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اط با اروپا شاه در پي افزايش ارتب دورة دوم هنر قاجارها، مقارن با سلطنت ناصرالدين

صورت گرفت كه تأثیر مستقیمي بر چگونگي بازتاب  ة علم و فناوریتحوالتي در عرص

ويژه نقاشي داشت. دوران طوالني سلطنت  گرايش به ايران باستان در آثار هنری به

صنعتي، اختراعات مختلف و  گیری انقالب ه.ق با اوج1313تا  1241شاه از  ناصرالدين

 واسطة سفرهای خارجي پادشاه و ورود زمان شد كه به وپا همهای جديد در ار یفناور

(. در 11    :1316)پورمند و داوری، های جديد بر هنر اين دوره بسیار تأثیرگذار بود یفناور

چون عكس، تصاويرچاپ سنگي و  هم يتتولیدامدرنیته، تحول سنت و اين دوران پر

اه برای نمايش ديداری قدرت و ش رو شیوة ناصرالدين وارد كشور شد. ازاين روزنامه

های نوين به تمامي  واسطة رابطه با غرب و حضور فناوری پذيرش آن توسط مردم به

 تدريج نخبگان دورة ناصری دريافتند كه تصاوير چاپي همان تأثیر دگرگون شد. به

كه توصیف شاه باشد، نشان از  را دارند و تصوير شاه بیش از آن قد پیشین های تمام نقاشي

شوكت شاهانه دارد و مفهومي نمادين است. بنابراين او برخالف جدش، برای اقتدار 

های زمان  عنوان يگانه قدرت پادشاهي بیشتر از فناوری سلسلة خود و نمايش خويش به

؛ 23    :1312 احمدی،؛ 11همان:) ( 1 )تصوير خود چون عكاسي و چاپ سنگي سود برد

 . ( 231: 1111، 2ديبا

وسفید بودن آن است. همچنین از  بندی و در اين زمان سیاه ی عكس قابها از ويژگي

های مهم تصاوير چاپ سنگي حاكمیت عنصر خط و حذف رنگ در آنهاست. به  ويژگي

علت عدم توانايي استفاده از رنگ در چاپ سنگي، اين آثار با مركب مشكي بر روی كاغذ 

رنگ مثل آبي يا  های تک نادر از مركبشدند و در مواردی  سفید و گاه آبي يا سبز چاپ مي

های عكس  (. بازنمود اين ويژگي34  :1334 ساالر، راد وخان )حسیني كردند سبز استفاده مي

معاون با مضامین  های تكیة ها و نقاشي وضوح در كاشيو تصاوير چاپ سنگي به 
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جهت موضوع و  ها هم به . در واقع اين كاشيشود ای، باستاني و تاريخي مشاهده مي اسطوره

جهت تكنیک و بیان ديداری متأثر از عكاسي و چاپ سنگي در جامعة  مضمون و هم به

هايي در كنار هم و تنها دارای  صورت قاب ها، تصاوير به قاجار هستند، چنانكه در اين كاشي

( 3 )تصوير (، سفید4 )تصوير سبز ةهايي با زمین روی كاشي كه اغلب نیز بر هستنددو رنگ 

 ها حاكمیت دارد.   اند و خط در آن ( تصوير شده1 )تصوير يا آبي

        
  

 

 

 

 
 

های متنوعي  های بالدار در تكیة معاون به شكل هايي نیز با مضمون فرشته نگاره كاشي

برجستة فرشتة بالدار )نیكه( از  ها كه تأثیر نقش نگاره (. اين كاشي16)تصوير اند تكرار شده

(، وجه ديگری از گرايش به 11 )تصوير ها مشهود است ستان بر آنب نقوش ساساني طاق

 كنند. بازنمايي ميايران باستان در هنر دورة قاجار را 

مضمون  نگاره، ي. كاش4 يرتصو

 يخي.پادشاهان تار

 )عكس از نگارنده(

مضمون  نگاره، ي. كاش3 يرتصو

            های یتشخص

 )عكس از نگارنده(

مضمون  نگاره، ي. كاش1 يرتصو

 ی.ا پادشاهان اسطوره

 )عكس از نگارنده(
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 های بالدار.            )عكس از نگارنده( نگاره، مضمون فرشته . كاشي16تصوير

 بستان.    )عكس از نگارنده( های بالدار. طاق برجستة فرشته . نقش11تصوير 

 های معاصر  تصاویر شاهان قاجار و شخصيت

های تكیه در  ای و تاريخي، بسیاری از كاشي ي با مضامین باستاني، اسطورهيها بر كاشي افزون

 های حقیقي غیردرباری اين عصر ( و شخصیت13)تصوير بردارندة تصاوير شاهان قاجاری

كنیكي متفاوت و دارای سبک و تجهت بیان ديداری  بهكه ( هستند 12 و 14)تصاوير 

گرايانه هستند. اين تصاوير كه بازتاب ديگری از اوضاع سیاسي جامعه آن روز به شمار  واقع

 اند.  جديد بوده های آيند، نیز متأثر از ورود فناوری مي
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درآمد آشنايي ايرانیان با تجدد بود. تماس سیاسي  های ايران و روس، پیش دورة جنگ

شد، زمینة انتشار فرهنگ  ا غرب كه راه عمدة انتقال علوم جديد محسوب ميقاجارها ب

د و بیان هنر را متحول ساخت. در اين میان سفرهای شاه قاجار فراهم كر غربي در ايران را

شاه نخستین شاه ايران بود كه سه بار به اروپا سفر كرد و  ثیرگذار بود. ناصرالدينأبسیار ت نیز

 و  )اكبری سازی در ايران را فراهم آورد گسترش، نوآوری و فرنگي اين ديدارها موجبات

(. ورود مظاهر دنیای غرب و ظهور ابزارهای جديد، چون 4    :1331 آژند،؛ 11   :1333 آذری،

تلفن و تلگراف، توسعة صنعت چاپ، پیدايش روزنامه و شكوفايي عكاسي از موارد بسیار 

زمان با  ن دورة دوم حكومت قاجارها ادامه يافت. همتأثیرگذار عصر ناصری بود كه تا پايا

كردند و تحوالت بسیاری در  ای را تجربه مي عصر ناصری كه ايران و اروپا تماس گسترده

داد، عكاسي شكوفا شد. هنر  گرفت و خبر از دوراني متفاوت مي ابعاد شكل مي ةهم

د، بر هنر نقاشي تأثیر گیری اين دوران نوين بو عكاسي كه بارزترين پديدة نمايش شكل

مضمون  نگاره، ي. كاش12 يرتصو

 معاصر های یتشخص

 )عكس از نگارنده(

نگاره، مضمون  . كاشي13تصوير 

 پادشاهان قاجار.

 )عكس از نگارنده(

مضمون  نگاره، ي. كاش14 يرتصو

 معاصر. های یتشخص

 )عكس از نگارنده(
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(. از سوی ديگر در اين شرايط كه عكاسي بسیار 21 و 23 :1312 )احمدی، فراوان گذاشت

تغییر و  ويژه ناصرالدين شاه بود، نقاشي نیز برآن شد تا در مسیر مورد حمايت دربار به

 زبان با آن به جلب و موازی و هم ودتحول خود در نیمة دوم قاجار به عكاسي نزديک ش

های خود بهره  نقاشي  نقاشان از عكاسي و عكس برای آفرينش ،رو ن بپردازد. ازاينامخاطب

 (. 223   :1341)ذكاء،  بردند 

، تصويرپردازی چاپي كیفیت مطلوبي يافت و هنرمندان ايراني با آگاهي  با رواج عكاسي

و  ن ايجاد كنندروش را يافتند تا سايه شان، اين فرصت از تأثیر عكس و چاپ بر سبک نقاشي

از »نويسد:  مي 1363چهره را همسان عكس درآورند. اعتمادالسلطنه با اشاره به آن در سال 

كشي  وقتي كه عكس ظهور يافته به صنعت تصوير خدمتي خطیر كرده، دورنماسازی و شبیه

كار بردن قانون تناسب و ساير نكات اين فن، همه از عكس  روشن و به و وانمودن سايه

(. همچنین اعتضادالسلطنه 21 و 24    :1331ديگران، )فلور و «افت و تكمیل پذيرفتتأهل ي

« نوعي از نقاشي»نويسد، فن نوين عكاسي  مي 1216در كتاب خود اكسیرالتواريخ به سال

است و حتي از اين زمان به بعد واژة عكس فارسي كه در گذشته نوعي فنون نقاشي روی 

شدت وابسته  نگاری به گي به كار رفت. بنابراين نقاشي چهرهكاغذ بوده، برای فتوگرافي فرن

به عكاسي شد و مهم اينكه مدت زمان نشستن افراد مدل در برابر نقاش كاهش پیدا كرد. 

های نقاشي شدة عكسوار نیمة دوم سدة نوزدهم به روشني با  ها و پیكره نگاری چنانكه چهره

گونه و  نمايي عكس و (21   :همانند)های عكاسي اين زمان قابل مقايسه هست تكچهره

 (.13 )تصوير گرايانه دارند واقع
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مضمون  نگاره، ي. كاش11 يرتصو

 معاصر. های یتشخص

 )عكس از نگارنده(

مضمون  نگاره، ي. كاش11 يرتصو

 معاصر. های یتشخص

 )عكس از نگارنده(
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عكاسي از   در دورة مظفری از رونق عكاسي جامعه و دربار عهد ناصری كاسته شد.

محدودة دربار خارج و در میان مردم رواج يافت. با وقايع مشروطه، بار ديگر عكس و 

گرفت. مردم با آغاز جنبش مشروطیت تمايل داشتند چهرة رهبران  ای  ن تازهعكاسي جا

های معروف گسترش يافت و حتي با  تدريج ثبت چهره ، بنابراين بهكنندخود را مشاهده 

تحوالت جنبش مشروطیت زمینه برای عكاسي مطبوعاتي نیز فراهم شد كه در ادامه با ايجاد 

 :1312 )احمدی، نیز موضوع عكاسي قرار گرفت تحوالت، موضوعات اجتماعي و واقعي

افراد سرشناس و غیردرباری در   نگاری در اين زمان شاهد بروز پديدة چهره ،رو (. ازاين23 

گسترش  ها نیز نقش فعالي در ترويج و كنار چهرة شاهان قاجاری هستیم كه البته روزنامه

های  نگاری اين سنخ چهره های بسیاری از كردند. نمونه نگاری مردمي ايفا مي چهره

های  ها و مشاهیر شهر كرمانشاه در قاب گرايانة مردمي از شخصیت گونه و واقع عكس

 و 14 )تصاوير دشو وسفید مشاهده مي صورت سیاه به های حیاط تكیة معاون كوچک كاشي

12 .) 

ت اين بنا ارتباط نزديكي با تحوال  تاريخچه و روند ساخت بنای تكیه،براساس  همچنین

های  ها و آشفتگي است. چنانكه در جريان درگیری سیاسي وقت و جريان مشروطه داشته

و به همین دلیل به توپ بسته و  است اين زمان، تكیه محل تجمع مخالفان مشروطه بوده

معین الرعايا اقدام  آناز  د. پسكرسوزی تكیه، آسیب بسیاری به آن وارد  د. آتششتخريب 

خان  حسینبا ترور  ه.ق به پايان رسید.1323در كه  دونم حسینیه زیو بازسا به تجديد بنا

، باني تكیة خان معاون الملک حسن (،ه.ش1216) ه.ق1321يا در ارديبهشت االرع معین

كه كاشي  به نقاشي و گچ شد. او تزيین ديوارها را ازمسئولیت حسینیه دار  امروزی، عهده

 .ای عباسیه و زينبیه را نیز بدان افزوده استحكام بیشتری داشت، تغییر داد و قسمت

فرد تكیه و موزة  هعنوان ويژگي منحصرب های تكیه كه امروز به كاری و نقاشي كاشي
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ها  شود، مربوط به همین زمان است كه بخش وسیعي از مضامین آن كاری از آن ياد مي كاشي

ع و مشاهیر آن در پیوند نزديک با جريانات سیاسي و اجتماعي مشروطیت و انعكاس وقاي

 (.11 و 11 )تصاوير اند دركرمانشاه شكل گرفته

 های جدید یفناورتصاویر بناها، مناظر شهری، مناظر طبيعي و 

های تكیة معاون دربردارندة مضامین متنوعي شامل بناها، مناظر شهری،  از كاشيبسیاری   

های روز  ت و فناوریها، همچنین تصاوير اختراعا ها و میوه وحش، گل  مناظر طبیعي، حیات

صورت تزيیني در حاشیة قاب   ها  اغلب به ها و میوه دنیا هستند. تصاوير گل

مجموع اين  شوند. ها نیز ديده مي های با مضمون مناظر و شخصیت نگاره كاشي

كنار يكديگر در فضای  در های متنوع در اندازه و های مجزا بندی در قابها  نگاره كاشي

اند و به مضامیني اشاره دارند كه از يک سو با بنای تكیه و كاركرد  شدهبیروني تكیه تصوير 

زمان در فرهنگ تصويری تزيینات معماری ايراني  آن آن ارتباطي ندارند و از سوی ديگر تا

كتیو اروپايي برخوردار بندی و پرسپ همچنین از نمای واقعگرايانه با قاباند.  ای نداشته سابقه

كارگیری چنین  علت بروز و به .اند وسفید اجرا شده هيا سیاصورت رنگي  بوده و به

در تحوالت فرهنگي ناشي از  بايدهای تكیة معاون را  ها و نقاشي تصاويری در كاشي

های جديد  یو فناور گسترش ارتباطات و مبادالت قاجارها با اروپا، انتقال علوم، فنون

 های اجتماعي پیوسته است جنبهجست، چراكه هنر در دل جامعه جای داشته و با ديگر 

 (. 111   :1334)الكساندر، 
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 نگاره، مضمون بناها و مناظر شهری. . كاشي14تصوير 

 (.)عكس از نگارنده

يافته به ايران بود. پیشتر به نقش و اهمیت آن در تصاوير  ترين فن راه عكاسي مهم

ترين و  خصتوان شا شک عكاسي را مي ها اشاره شد. بي نگاری و شخصیت چهره

های  ترين مظهر دنیای فرنگ و فن تأثیرگذار بر هنر دورة قاجار دانست كه در زمینه جذاب

پردازی تا مناظر معماری، طبیعت، حیات  نگاری و شخصیت گوناگوني از ثبت تصاوير چهره

 جای گذاشت. وحش و... بروز و ظهور يافت و تأثیرات عمیقي به

 
 ناظر شهری. نگاره، مضمون م . كاشي13تصوير 

 (.)عكس از نگارنده

  
 

 

 

  یاتو ح یعيمضمون مناظر طب نگاره، ي. كاش11 يرتصو

 )عكس از نگارنده( .وحش

  .وحش یاتنگاره، مضمون ح ي. كاش26 يرتصو

 )عكس از نگارنده(
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.                                     وحش  ها و مناظر شهری و حیات نگاره، مضمون  گل . كاشي21تصوير 

 (.)عكس از نگارنده
 

يكي از تحوالت دورة قاجار فن عكاسي است كه در »گويد:  مي  يحیي ذكاء در اين باره 

فردش كه در آن  های منحصربه . اين دانش جديد به دلیل ويژگيه.ق وارد ايران شد1211

ويژه شاه و درباريان قرار گرفت. اين فن  زمان آرزوی بشر بود، بسیار مورد توجه همه به

هايي  عصر طرح های اين نگاره كه در كاشي چنانهای ايران تأثیر فراوان داشت.  درنگاره

های مهم مملكت و يا بناهای ساختماني و  صیتعكاسي شده از شخ ةپرتربینیم كه مانند  مي

چه پیش از اين برای تزيین بناها از  و تصاويری از حیوانات است.  برخي مناظر طبیعي

طور در قاب قرار  شد. همین هايي از طبیعت و حیوانات استفاده نمي تصاوير ابنیه و منظره

ن همواره در تزيینات پیش گرفتن اين تصاوير نیز خود حاكي از اين تأثیرپذيری است. چو

از قاجار، نقوش در حال گسترش مانند شاخ و برگ اسلیمي كه در سطح گسترش پیدا 

شد و تصاوير قاب شده از اين دوران به بعد رواج پیدا كرد و از طرف  كردند، استفاده مي مي

شن در رو )پرسپكتیو( و سايه گرا شدند و اصول عمق میدان ها دارای حالت واقع ديگر نگاره

ها، دلیلي ديگر است كه  وسفید بودن برخي نگاره شود. همچنین سیاه بسیاری از آن ديده مي

 :1341 )ذكاء، «اند های آن دوره الگو برداشته ها از عكس نگاره دهد بسیار از كاشي نشان مي

  4-14 .) 
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 نگاره، ي. كاش22 يرتصو

 .            یمعمار یمضمون بنا

 )عكس از نگارنده(

نگاره،  . كاشي23تصوير 

             مضمون مناظر شهری.

 )عكس از نگارنده(

 نگاره، ي. كاش24 يرتصو

.                              یمعمار یمضمون بنا

 )عكس از نگارنده(

 نگاره، ي. كاش21 يرتصو

 .            یمضمون مناظر شهر

 )عكس از نگارنده(

 نگاره، ي. كاش21 يرتصو

 .            های یمضمون فناور

 )عكس از نگارنده(

 نگاره، ي. كاش24 يرتصو

             .يدجد های یمضمون فناور

 )عكس از نگارنده(

ها و  نگاره، مضمون گل ي. كاش21 يرتصو )عكس از نگارنده( .ها یوهمضمون م نگاره، ي. كاش23 يرتصو

 )عكس از نگارنده( پرندگان.
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حضور عكاسي در جامعة قاجار و تأثیر آن بر هنر نقاشي اين عصر با ابزارها و 

پستال كه خود وابسته به فنون چاپ و عكاسي بودند،  های ديگری چون تمبر وكارت رسانه

رتباطات و پستال در ا رونق و گسترش بیشتری يافت. رواج استفاده از تمبر و كارت

ويژه اروپا  مراسالت نیز از ديگر مظاهر فرنگ بود كه در ساية ارتباط و تبادل با ديگر ملل به

عنوان يكي از  ه.ق به ايران انتقال يافت. آشنايي ايرانیان با تمبر، به13در نیمة دوم سدة 

مظاهر پست جديد از طريق كشورهای همسايه صورت گرفت. ايران پس از تركیه دومین 

(. 41-46    :1316 )بمانیان وديگران، شور آسیايي بود كه اقدام به چاپ و نشر تمبر كردك

نگاره، مضمون  ي. كاش36 يرتصو

 ها و پرندگان. گل

 )عكس از نگارنده(.

نگاره، مضمون  ي. كاش31 يرتصو

 و پرندگان. ها یوهم

 )عكس از نگارنده(.

، مضمون نگاره ي. كاش32 يرتصو

  ها و پرندگان. گل

 )عكس از نگارنده(.
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ن مخصوص كه چاپار خوانده اها به وسیلة مأمور شاه، نامه پیش از سلطنت ناصرالدين

ستفاده از تمبر برای شد ولي از اين دوره به بعد ا شدند، بین شهرهای داخلي حمل مي مي

 ةش، گروهي را جهت تهی1244م/1311شاه در  ح شد. ناصرالدينپست مطر پرداخت هزينة

 ه.ق/1213م/1344هايي برای تمبر ايران به پاريس اعزام كرد. سرانجام در سال  نمونه

ر ايران با های تمب پست جهاني درآمد. نخستین نمونه ايران به عضويت اتحادية ش1211

المت رسمي ايران در يک قاب عنوان ع ( به33 )تصوير دست بهنقش شیروخورشید شمشیر

گر بهای هر كدام بود، توسط آلبرت بار، طراح  دايره در چهار رنگ متفاوت كه بیان

روی تمبرها به چهرة شاهان بر (. با گذشت زمان تصوير 34 )تصوير فرانسوی تهیه شد

 31 )تصاوير قاجار تغییر كرد و پس از آن تصاويری از ابنیه و مناظر شهری وارد تمبرها شد

 (. 4 و 1  و 161   :1341 بخش، )نوين فرح (31 و

 

                
       

 

 

 

 

 

     

مضمون  نگاره، ي. كاش33 يرتصو   

 )عكس از نگارنده(. .یروخورشیدش

طرح  يراني،ا یتمبرها ین.  نخست34 يرتصو

                                                                             . )عكس از نگارنده(               یروخورشیدش

(www.hamshahrionline.ir) 
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ابزار ديگری كه بر شدت و قدرت تأثیر عكاسي بر هنر دورة قاجار افزود، 

ها به ايران  ه به ايران وارد شدند. از تاريخ دقیق ورود آنهای اروپايي بودند ك پستال كارت

مانده از ايرانیان سفركرده به خارج در جا به های پستال اطالعي در دست نیست، اما كارت

اند و نیز مراسالت برخي  فرستاده ه.ق كه برای دوستان خود در ايران 13 ةدوم سد ةنیم

طرح  يراني،ا. تمبر 31 يرتصو   

 شاهان قاجار.

(www.malekmuseum.org                                                         ) 

طرح بنا.  يراني،. تمبر ا31 يرتصو

 م.1114ه.ق/1332

 (www.iranicaonline.org) 

. اواخر یوه. تمبر، طرح م34 يرتصو

 یپهلو يلقاجار اوا

(www.Shutterstock.com                                                           )                                                         

 های ی. تمبر، طرح فناور33 يرتصو

 م.1116-1111روز. اواخر قاجار. 

 (www.Dreamstime.com) 
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، بیانگر رواج آن در ايران است نوشته شده پستال رجال قاجار از اروپا كه بر روی كارت

(. از سال 41   :1316 )بمانیان و ديگران، همزمان با گسترش آن در اروپا است

هايي نیز با  پستال ش همزمان با طراحي نخستین تمبرهای ايراني، كارت1211ه.ق/1213

شد )نوين  های رنگي چاپ نوشتة فرانسوی به نام ايران و با نشان شیروخورشید بر زمینه

 (.31 )تصوير (4   :1341 بخش، فرح

          
         

 

 

 

 

واسطة  دلیل تصاوير متنوعي است كه از مناطق مختلف جهان به ها به پستال اهمیت كارت

كارت »كاری تأثیر فراوان داشت.  ويژه كاشي ها انتشار يافت و بر هنر دورة دوم قاجار به آن

ه.ق وارد ايران شد كه تأثیر بسیاری در نقوش 13 ةاواسط سدپستال با اندكي تأخیر در 

پستال در بروز و ظهور خود و  (. كارت41  :1334 )افشار مهاجر، «است  كاری گذاشته كاشي

پیشرفت فن عكاسي موجب شد »نمايش تصاوير گوناگون به فن عكاسي وابسته بود و 

(. 14   :1313 )صافي، «ها اجرا شود تری از مناظر و آثار هنری بر روی كارت تصاوير متنوع

های اين زمان تصاويری با مضامین مختلف از  پستال شده بر روی كارت در تصاوير چاپ

های  یمناظر طبیعي، حیات وحش، فناور اشخاص و بزرگان، ابنیة تاريخي، مناظر شهری،

 يراني،طرحا  پستال كارت ین. نخست31يرتصو  

.                                   یروخورشیدش

(.http://esam.ir) 

.كارت پستال،طرح پرنده، 46يرتصو

اواخر قاجار.                                      

(.http://pinbrowse.com) 
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ها  ن كارترسد، تصاوير اي خورد كه به نظر مي روز و حتي آثار نقاشي اروپايي به چشم مي

)بمانیان و  (21 تا 23 )تصاوير قاجار است تزيینات بناهای دورةبخش برخي از  الهام

 (.31    :1316 ديگران،

مستقیم  پستال، ارتباط چون عكاسي، تمبر و كارتهمهايي  افزون بر ابزارها و رسانه

چنانكه ده  های روز دنیا در دورة قاجار قابل توجه است. یايرانیان با اختراعات و فناور

توسط برادران رايت، نخستین پرواز در  1163سال پس از نخستین پرواز بشر با هواپیما در 

م در زمان احمدشاه قاجار توسط 1114ژانويه4ش/1212دی14ه.ق/1332صفرشش تاريخ 

در تاريخچة پست  .در آسمان ايران صورت گرفت« كوزمینسكي» تبار به نام خلباني لهستاني

ن در ايران، در شرح ايجاد خطوط پستي هوايي به ورود نخستین هواپیما به و تلگراف و تلف

ای در آسمان تهران  هجری قمری طیاره 1332است كه در ماه صفر  ايران چنین روايت شده

آيد و فردای آن روز احمدشاه با جماعتي از درباريان  نمودار شده و در میدان مشق فرود مي

لشگری از آن ديدن كرده و در كنار آن عكسي به يادگار  گزاران دستگاه كشوری و و خدمت

افزايد خلبان اين  با بیان اين خبر مي ،از مطبوعات مشهور آن زمان ،روزنامة ارشاد گیرند. مي

هواپیما كه پیش از اين با گرفتن پول از مردم در چند كشور ديگر پرواز نمايشي انجام داده، 

  مختصر گردشي بر فراز تهران به سمت البرز رفتهدر تهران نیز بلیط فروخته و پس از 

است. سندی تاريخي از نخستین هواپیما در ايران، عكسي است از احمدشاه قاجار در كنار 

شده اين   گفته احتمال كوزمینسكي باشد. جمعي از مالزمان و درباريان با خلباني كه به

های ايسنا و تین  برگزاری)خ است  عكس در روزنامة ايلوستراسیون فرانسه منتشر شده

های داخلي و خارجي بیانگر اهمیت آن  انتشار اين خبر و تصوير آن در روزنامه نیوز(.

 است. 
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دلیل نقش و اهمیت ارتباطات و مبادالت با  های تكیه به در مطالعة اين دسته از كاشي

عنوان  نشاه بهنمايد. كرما ها، توجه به موقعیت شهر كرمانشاه ضروری مي ني ها و عثما غربي

علت قرارگرفتن  ترين شهرهای مناطق جنوبي كردنشین، و نیز به ترين و مهم يكي از قديمي

عنوان پايگاه حكومت  كرمانشاه، بغداد، عتبات به زيارتي، تهران، همدان، -بر سر راه تجارتي

(. تجارت 144-1  14  :1331 )كلهر، مركزی قاجار و قطب تجاری مناطق غربي مطرح بود

المللي زمینة تبديل اين شهر  در كرمانشاه شكل گرفت و شرايط بین نوزدهمارجي در قرن خ

سهل و مطمئن میان ايران و راه  د. يگانهكر های تجاری ايران را فراهم  گره به يكي از

: 1311پور،  كرد كه سبب رونق منطقه بود )اباذری و قلي النهرين از كرمانشاه عبور مي بین

ترين و  تقاد اوبن حتي برای تبادل كاال میان اروپا و بغداد، مسیر كرمانشاه طبیعي(. به اع21    

(. به 331    : 1312است )اوبن،  ترين  میدان عرضه و راه صدور كاال  در آن دوره بوده مطمئن

همین دلیل در دورة قاجار گمرک غرب به كرمانشاه انتقال يافت و اين شهر گره تجاری 

)اباذری و  اني شد و از رونق تجاری قابل توجهي برخوردار گشتو عثم میان ايران

(. موقعیت مناسب جغرافیايي كرمانشاه، عبور زوار، كثرت جمعیت و 21     :1311 پور، قلي

زيارتي سبب رونق تجارت و بازرگاني در اين شهر و فراواني كاالهای  -وجود راه تجاری

د. بسیاری از اروپايیان كه طي شازارهای آن خارجي، انگلیسي، فرانسوی، عثماني و.. در ب

های خود به موقعیت  ها و گزارش اند، در سفرنامه دورة دوم قاجار از كرمانشاه ديدن كرده

 اقتصادی اين شهر و رونق و اهمیت گمرک آن در تبادالت خارجي ايران اشاره-سیاسي

ي شهر كرمانشاه در مبادالت و (. با توجه به موقعیت ارتباط111-144   :1331 )كلهر، اند كرده 

مراسالت دورة قاجار با ديگر ملل و نیز انتشار گستردة خبر و تصوير نخستین ارتباط 

چون هواپیما چند سالي پیش از پايان يافتن همهای روز دنیا  یفناورمستقیم ايرانیان با 

اين شهر  در رسد كه های داخلي و خارجي به نظر مي در روزنامه  كاری تكیة معاون كاشي
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های  و روزنامه  ها پستال ها، تمبرها، كارت دسترسي به عكس زمینه و بستر مناسب برای

شهری،  بازتاب تصاوير ابنیه و مناظر ،رو است. ازاين  سهولت فراهم بوده ايراني و فرنگي به

 یست.  های تكیه دور از انتظار ن نگاره  های روز و... برگرفته از آنها در كاشي یطبیعت و فناور

 الملک  های تكیة معاون  . داليل تصوير مضامین متنوع بركاشي1جدول 

 مضامين
گيری و چگونگی  علل و عوامل مؤثر بر شکل

 بازنمود مضامين
 محل نمايش

تکنيک و بيان 

 ديداری

 

 مذهبي

 

 سويي مضامین مذهبي با كاركرد بنای تكیه. هم -

قاجارها از تعزيه   رونق تعزيه در پي حمايت -

 عنوان نمايش ايراني در مقابل تئاتر غربي. به

ها و  ارتباط و تأثیر تعزيه بر نقاشي -

 های مذهبي دورة قاجار. ديوارنگاری

قرار گرفتن شهر كرمانشاه بر سر راه زيارتي  -

 كربال.

برخي 

های  قسمت

بیروني و تمامي 

فضاهای داخلي 

 تكیه

 

 

سنت نقاشي 

ای و  خانه قهوه

 پرسپكتیو مقامي

 

 

ای  استاني، اسطورهب

 و تاريخي

منظور احیای  گرايش قاجارها به ايران باستان به -

بخشي به سلطنت و تثبیت  غرور ملي، مشروعیت

 قدرت و حكومت خود.

های  عنوان يكي از خاستگاه اهمیت كرمانشاه به -

 ويژه ساساني. هنر ايران باستان به

ارتباط با اروپا و ورود فنون عكاسي و چاپ  -

 .سنگي

 

 

های  بخش

 بیروني

بندی،  دارای قاب

وسفید، گاه با  سیاه

رنگ آبي،  زمینة تک

سبز و سفید، 

حاكمیت خط، اغلب 

همچون 

های  برجسته نقش

ها  باستاني چهره

رخ و پیكرها از  نیم

 رو روبه

 

شاهان قاجار و 

های  شخصیت

 معاصر

های سیاسي  گیری نهضت مشروطه و جهت -

 ن مشروطیت.بانیان تكیة معاون در جريا

استفاده سیاسي از ابزارهای جديد همچون  -

عكاسي، صنعت چاپ و روزنامه و گسترش آن 

 در میان مردم.

 

حیاط و فضای 

 بیروني

واقعگرايانه، 

وسفید، دارای  سیاه

بندی و نمايي  قاب

 گونه عكس

بناها، مناظر شهری، 

اندازهای  چشم

گسترش ارتباطات و مبادالت تجاری و  -

 فرهنگي  با اروپا و ملل همسايه.
 

 

واقعگرايانه با 

بندی و  قاب
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طبیعي، حیات 

ها و  وحش، گل

 های ها و فناوری میوه

 روز

-قرارگیری شهر كرمانشاه بر سر راه تجارتي -

زيارتي و نقش آن در مبادالت و مراسالت تجاری 

 و فرهنگي قاجارها با ديگر ملل.

ورود تصاوير عكاسي، روزنامه، تمبر و  -

پیامد  پستال به كشور و تحوالت فرهنگي كارت

 ها. آن

پرسپكتیو اروپايي،  فضاهای بیروني

 رنگي و سیاوسفید

 

 گيری نتيجه

متنوعي است كه های  نگاره ة كاشيقاجار، دربردارند ةمعاون اثری برجسته از اواخر دور تكیة

گیرند. جز  ميهای متفاوت تكنیک و بیان ديداری را در بر  وسیعي از مضامین و گونه ةگستر

های تكیه نه رابطه و سنخیتي با كاركرد بنای آن دارند و  نگاره های مذهبي ديگر كاشي نقاشي

اند. اما  ای در هنر ايران به ويژه تزيین بناها داشته دوم قاجار سابقه ةنه تا پیش از دور

بستر  ود بازتاب، هر اثر هنری بازگوكنندة چیزی دربارة جامعه رويكر طبق ازآنجاكه بر

نیازمند  گیری خويش است، دريافت چگونگي ظهور اين مضامین و بیان ديداری آنها شكل

گیری اين  عنوان جامعه و بستر شكل ويژه شهر كرمانشاه به مطالعه و شناخت جامعة قاجار به

 هاست. نگاره كاشي

ال ة كربويژه واقع نتايج حاصل از اين مطالعه بیانگر آن است كه تصاوير مذهبي به  

ثیر آن تعزيه و رونق و تأ فرهنگي و سنت مذهبي ايرانیان، حمايت قاجارها از بازتاب پیشینة

قاجار، همچنین قرار گرفتن كرمانشاه بر سر راه  های مذهبي دورة ها و ديوارنگاری يبر نقاش

ای و تاريخي  است. مضامین باستاني، اسطوره  زيارتي كربال و حضور زوار در اين شهر بوده

گرايش قاجارها به ايران باستان در جهت احیای غرور ملي و  های تكیه نتیجة يكاش

ويژه ساساني  بخشي به سلطنت و تثبیت قدرت، توجه آنها به هنر ايران باستان به مشروعیت

. استهای هنر و میراث ساساني  عنوان يكي از خاستگاه و از اين رهگذر اهمیت كرمانشاه به
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دنبال تحوالت سیاسي،  های معاصر و مشاهیر كرمانشاه به صیتتصاوير شاهان قاجار، شخ

اند.  ريان مشروطیت ايجاد شدههای سیاسي بانیان تكیه در ج گیری نهضت مشروطه و جهت

ها و  ها، میوه عي، حیات وحش، گلاندازهای طبی ير بناها، مناظر شهری، چشمتصاو

الت تجاری و فرهنگي قاجارها با های روز نیز بازتابي از گسترش ارتباطات و مباد یفناور

زيارتي كربال و بغداد  -اروپا و ملل همسايه، موقعیت قرارگیری كرمانشاه بر سر راه تجارتي

آيند. بنابراين علل و عوامل گوناگوني در  شمار مي ش آن در اين مبادالت و مراسالت بهو نق

معاون  ةهای تكی كاشيگیری مضامین  ابعاد سیاسي، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي در شكل

های اجرايي و بیان ديداری اين مضامین را  ترين عامل در تكنیک اند. اما مهم ثیرگذار بودهأت

چون عكاسي، روزنامه، چاپ سنگي، همهای جديد  یفناوربايد ارتباط با فرنگ و ورود 

معاون تنها  ةهای تكی كارت پستال و تمبر دانست. چنانكه از میان مضامین كاشي

است كربال كه خاستگاه شیعي و ايراني داشته  ةويژه مضمون واقع های مذهبي به نگاره يكاش

ای و پرسپكتیو  خانه سنت نقاشي قهوه طبق بر و و معادلي در فرهنگ و هنر غربي ندارند

ثیر تأای و باستاني شاهد  های اسطوره نگاره اند و نیز در برخي كاشي مقامي تصوير شده

اری خود ها هستیم. ساير مضامین در بیان ديد تاني بر نوع ترسیم پیكرههای باس برجسته نقش

قدرت و نفوذ عكاسي و ديگر اند.  ويژه عكاسي وابسته های نوظهور به یآشكارا به فناور

دلیل توان آنها در ثبت وقايع و  ة قاجار بههای جديد وابسته به آن در جامع یفناور

ها با تحوالت  یتماعي و.... بود. شايد اگر اين فناورجكارگیری آنها در تحوالت سیاسي، ا هب

 ةثیرگذار نبودند. نكتهای تكیه تأ بدين اندازه بر كاشي شدند، هرگز تا نمي روز جامعه همگام 

وقايع   های فضای داخلي تكیه به روايت نگاره قابل توجه ديگر، اختصاص تمامي كاشي

و فضای بیروني تكیه است. اين امر  كربال و تصوير تمامي مضامین غیرمذهبي در حیاط

آن روز  ةكربال نزد بانیان تكیه و عقايد و باورهای ديني جامع ةنشان از اهمیت مضمون واقع
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كرمانشاه دارد كه البته در هماهنگي كامل با كاركرد بنای تكیه و موقعیت قرارگیری شهر 

كه ارتباط با فرنگ و رسد  ياست. همچنین به نظر م  كرمانشاه بر سر راه زيارتي كربال بوده

های سیاسي و اجتماعي جامعه در  به درون اليه اند های جديد اگرچه توانسته یورود فناور

. در اند بي و اعتقادی در جامعه نداشتهثیر چنداني بر باورهای مذهأد اما تناين زمان نفوذ كن

، انعكاسي از ستا معاون نقش بسته های تكیة نگاره گفت آنچه در كاشي توان پايان مي

ي و فرهنگي اواخر دورة قاجار به زبان رويدادها و تحوالت سیاسي، اقتصادی، اجتماع

معاون ضمن همگامي با واقعیات جامعه يک اثر چندصدايي و  تصوير است و تكیة

 است.     های مختلف جامعه بازتاب يافته ديالوژيسم است كه در آن صداهای طبقات و گروه

  منابع

 21، شمارة هنرهای تجسمی(، ديوارنگاری در دوره قاجار، 1331قوب )آژند، يع ،

    .34-41ص ص

 (، فضای اجتماعي شهر كرمانشاه در دورة 1311پور، سیاوش ) علي و قلي اباذری، يوسف

 .1-34ص  ، ص1، شمارة 2، دورة شناسی ايران های انسان پژوهشقاجار، 

 ( تأثیر عكاسي بر هنر نق1312احمدی، بهرام ،)،کتاب ماه هنراشي در دوران قاجار ،

 .22-21ص  ، ص132شمارة 

 های عاشورايي  (، علل اجتماعي گسترش و انحطاط ديوارنگاره1312يان، مهدی ) اخوی

 .43-14ص  ، ص1، شمارة فصلنامة هنرعلم و فرهنگدر اواخر دورة قاجار، 

 ،تاريخ هنر  )از مجموعة زند و قاجار صفوی، هنر، (1341) جیان روبرتو اسكارچیا

  مولي.: تهران يعقوب آژند، ةترجم ،ايران(
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 تاريخي ايران  -(، تأثیر عوامل اجتماعي1314و خاكي، محمدرضا )  اسكندرنژاد، غزل

پژوهشی مطالعات -دوفصلنامه علمیعصر قاجار در شكوفايي تعزية عهد ناصری، 

 .161-111ص  ، سال پنجم، شمارة دهم، صتطبيقی هنر

 تهران: دانشگاه هنر.هنرمند ايرانی و مدرنيسم(، 1334ران )افشار مهاجر، كام ، 

 ( 1316الكساندر، ويكتوريا ،)پسند  شناسی هنرها: شرحی بر اشکال زيبا و مردم جامعه

، ترجمة اعظم راودراد، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثارهنری، متن، انتشارات هنر

 شناسان. جامعه

  ( 1334الكساندر، ويكتوريا،) گیری هنر در جامعه، ترجمة پريسا  شناسي هنر:شكل جامعه

 .11-114ص ، ص3، شمارة نشرية تخصصی بينابشباني، 

 ( 1312اوبن، اوژن ،)اصغر  ، ترجمة عليالنهرين ايران و بين 00۶۰-00۶1ايران امروز

 سعیدی، تهران: زوار.       

 ( 1344باستید، رژه ،)ن: انتشارات توس.، ترجمة غفار حسیني، تهراهنر و جامعه 

 (، بررسي نوآوری و 1316زاده، حسین ) بمانیان، محمدرضا و مؤمني، كوروش و سلطان

، فصلنامة نگرههای دورة قاجار،  مدرسه-كاری مسجد تحوالت تزئینات و نقوش كاشي

 .31-44ص ، ص13شمارة 

 ( 1334بیضايي، بهرام ،)تهران: روشنگران و مطالعات زنان.نمايش در ايران ، 

 تهران: نشرمركز.باستانگرايی در تاريخ معاصر ايران(، 1336گدلو، رضا )بی ، 

 (نگاره1334پرويزی، اكبر ،) 1، شمارة فصلنامة  نگرهالملک كرمانشاه،  های تكیة معاون ،

 .46-31ص ص

 ( تصويرشاهانه و بازنمايي قدرت در 1316پورمند، حسنعلي و داوری، روشنک ،)

نشرية شاه در گفتمان قدرت(،  شاه و ناصرالدين ورة فتحعليقاجاريه )مطالعة تطبیقي هنر د

 .13-161ص ، سال دوم، شمارة چهارم، صمطالعات تطبيقی هنر
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 ( اثر هنری و رويكرد بازتاب در جامعه1333تركاشوند، نازبانو ،)  شناسي هنر )مطالعة

هنرهای -هنرهای زيباه.ق(، 313موردی: نگاره بهرام گور در قصر هفت گنبد،

 .21-32ص ، ص4، شمارةی)هنرهای زيبا(تجسم

 نگاری دورة  (، تأثیر سیاست بر پیكره1311سازيان، امیرحسین و رحیمي، محمد ) چیت

 .11-31ص ، سال يازدهم، شمارة بیست ويكم، صمجلة مطالعات ايرانیقاجار، 

 (، بررسي اثرپذيری و موارد الگوبرداری از ايران پیش از 1334علیلو، سولماز ) حاجي

، سال شناسی نامة انسانهای قاجاری،  برجسته م در عصر قاجار با تكیه بر نقشاسال

 .      36-11ص ، ص3چهارم، شمارة 

 سنگي مصور  های چاپ (، بررسي كتاب1334ساالر، زهرا ) راد، عبدالمجید و خان حسیني

 .44-31ص ، ص23، شماره نشرية هنرهای زيبادورة قاجار، 

 های  (، تأثیر تعزيه بر ديوارنگاره1316يززادگان، محبوبه )راد، عبدالمجید و عز حسیني

 .31-44ص ، شمارة اول، صپژوهشنامه هنرهای ديداریمذهبي دورة قاجار، 

 ( 1314خلج، منصور ،)تهران: نشرمؤلف.تاريخچة نمايش در باختران ، 

 ( 1341ذكاء، يحیي ،) تاريخ عکاسی: عکاسان پيشگام در ايران، سير تحول عکاسی در

 ، تهران: انتشارات علمي فرهنگي.ران قاجاريهدو

 ( 1334رامین، علي ،)تهران: نشر ني.شناسی هنر مبانی جامعه ، 

 ( 1316راودراد، اعظم ،)شناسانه به هنر اسالمی، جستارهايی در چيستی  رويکرد جامعه

، به اهتمام هادی ربیعي، تهران: مؤسسة هنر اسالمی )مجموعه مقاالت و درس گفتارها(

 یف، ترجمه و نشر آثار هنری متن.تأل

 ( سحر و جادو، طلسم و تعويذ و دنیای زنان 1311رحمانیان، داريوش و حاتمي، زهرا ،)

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال جستارهای تاريخی، در عصر قاجار، 

 .24-44ص سوم، شمارة دوم، ص
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 ( 1312سیف، هادی ،)ت سروش. ، تهران: انتشارانقاشی روی کاشی 

 خوانی از آغاز تا پايان دورة  پژوهشی در تعزيه و تعزيه(، 1336اهلل ) شهیدی، عنايت

های فرهنگي با همكاری كمیسیون ملي يونسكو در  ، تهران: دفتر پژوهشقاجار در تهران

 ايران.

 (، بررسي 1314منیر و دادور، ابوالقاسم و كاتب، فاطمه و حسیني، مريم) شیرازی، ماه

، 33، شمارة فصلنامة نگرهرنامة خسروان و تأثیر آن در هنر دورة قاجار، نسخة مصو

 .16-44ص ص

 ( 1313صافي، قاسم ،)تهران: مؤسسه فرهنگي گسترش های تاريخی ايران پستال کارت ،

 نور.

 ( تكیة معاون1331عاليي، علي و لرستاني، فهیمه ،)  ،16، شمارةنشرية معماریالملک ،

          .4-36ص ص

 (، تبارشناسي مباني هويت ملي در 1331محمد ) و طرفداری، علي اده، محمدعلي ز علي

، سال دوم، فصلنامة مطالعات سياسیگرايانة دوران قاجار و مشروطه،  نگاری ملي تاريخ

 .111-143ص ، ص4شمارة 

 ( 1311علیمحمدی اردكاني، جواد ،)تهران: يساولي.همگامی ادبيات و نقاشی قاجار، 

 فصلنامة علوم شناسي هنر و ادبیات،  (، درآمدی بر جامعه1344هلل )ا فاضلي، نعمت

 . 164-134ص ، ص4و  3، شمارة اجتماعی

 ( 1331فلور، ويلم و چلكووسكي، پیتر و اختیار، مريم ،)نقاشی و نقاشان دورة قاجاريه ،

 ترجمة يعقوب آژند، تهران: انتشارات ايل شاهسون.

 ( بررسي موانع رشد1331كلهر، محمد ،)  شهرنشیني در كرمانشاه )با تكیه بر عصر

 .131-114ص ، ص4، شمارة 2، سال مسکويهقاجار(، 

 بخش.   ، تهران: نشر فرحتمبرهای اوليه ايران(، 1341بخش، فريدون ) فرح نوين 
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 Diba, L.S (1111), Royal Persian Paintings, Brooklyn:Brooklyn 

Museum of Art. 
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