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 شاهنامه بزم و رزم

 1ايخانهقهوه بازاري هايپرده در
 سمیه حمیدي

 شناسیکارشناسی ارشد ایران جویدانش

 دانشگاه تهران

 

که همین موجب پایداری دین مهری و یا از جمله دالیل وجود روایات پیرامون پهلوانان اساطیری، نبرد با شر و اهریمن بوده 

زدان پاک کمک ـاکی و روشنی بوده و آنها در این راه از یـپاسداری و نگهداری از پ ،انـوظیفه اصلی پهلوان. شدمزدایی می

 . گرفتندمی

ای که مینیاتور شکل پس از فردوسی و در دوره. این روایات سینه به سینه منتقل شدند تا اینکه فردوسی آنها را جاودانه کرد

درستی ، بهولی از آنجایی که ذات مینیاتور با مختصات حماسه در تضاد بود ؛تصاویر متعددی از شاهنامه کشیده شد ،گرفت

و در  ؛مینیاتور به اوج نرمش خود رسید ،در دوره صفویه. توانست روح پر جنب و جوش حماسه را در قالب خود تصویر کندنمی

مینیاتور در قالب جدیدی ارائه شد و ترکیبی شد از روش نقاشی  های بزرگ رواج یافت،روغن و اندازهورنگ ، نقاشیِدوره زندیه

های درباری، بیشتر تصاویر در این دوره مربوط به بزم. ثر از هنر نقاشی اروپاییهایی کدرتر از گذشته و متأسنتی با رنگ

 . این سبک از نقاشی در دوره قاجار تکمیل شد. های ملیحماسههایی از درباریان و شاهزادگان بود تا داستان

ها دمیده وز روح حمـاسه در آنولی هن ؛ای نزدیک بودخانههای قهوهبه نقاشی شاهنـامههای داستان ا پیش از مشروطه،ت

قاشی گذاشت و تصاویر هنر ن ویژهها بـر تمامی هنرهسزایی بخواهی تأثیر بههای آزادیو جنبش شروع مشروطه. بودنشده

بلکه این بار پیامی داشت که آن  ؛شده دیگر برای رضایت خاطر شاهزادگان و اشراف و زینت دربار و یا از سر تفنن نبودترسیم

 . را از مردم گرفته بود

هنگام . ی بودهای حماسی و مذهبها از جمله عوامل پدید آمدن نقاشیخانهشاهنامه در قهوه سرایانِوجود نقاالن و داستان

کشیدند ان میـقلی نـوشیدند،ای میـرفتند، چخانه میبه قهوه ؛رسیدشان به پایان میای که کار روزانههر قشر و طبقه ،روبـغ

سرانجام این . کردندنقل می ،های قهرمانان شاهنامه را افزون بر آنچه که در شاهنامه بودها داستانخانهو نقاالن در قهوه

ها از تابلوهای رزمی و بزمی و مذهبی پوشیده خانهبر روی تابلوهای نقاشی تصویر شدند و طولی نکشید که دیوار قهوهقهرمانان 

 . ای بودندخانهدهندگان تابلوهای قهوهها از نخستین سفارشچیقهوه. شد

سازی کاشی ر بودند که در کارگاهـبمحمد مد اسی وحسین قوللر آق ،پس از مشروطه ایِخانههای برجسته نقاشان قهوهاز چهره

آنها از . آموختندکاری بر روی پارچه و دیوار میروغنواندازی بر روی کاشی و رنگطراحی و نقش -استاد علیرضا-پدر حسین 

از  .پردازیگرایی و خیالکردند ترکیبی بودند از واقعتصاویری که این دو خلق می. گرای دوره خود بودندجمله نقاشان سنت

های بزمی و رزمی بیشتر از ای برای ترسیم داستانخانهآغاز مشروطه تا زمان نوشتن مقاله، نقاشان قهوه
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 .اند و یا سرآغاز یک دراماند که این روایات اغلب یا اوج یک داستان بودهبهره جسته شاهنامه

گویا نقاشان با کمک نقاالن، . استهای رزمی و مذهبی، به غم و در غم زیستن توجهی نشدهدر این تابلوها، حتی در صحنه

های آنها صحنه. خردانه زیستن را باید داشت نه غم زیستن رابودند که غم نامردانه زیستن و بیریافتهرا دپیام اصلی فردوسی 

در . اندباز هم مسرور و سرافراز تصویر شده ،قهرمانان حتی اگر در موقعیت شکست قرار گیرند. اندغم و شکست را تصویر نکرده

 . توان دیدمانند زنده بودن، همبسته بودن و خردمندانه زیستن را می ؛بخشدرموزی که به زندگی معنا می ،این نقوش

 اسیِـهای حمولی در نقش ؛ای از کشور کم نیسترانی و نابود شدن پارهـان ایـغم از دست رفتن پهلوان ،شاهنامه در خودِ

 .  گرددشود و نه به دشمن افزوده مینه از سربلندی ایرانی کاسته می ،ایخانهقهوه

نقاشان در این . ویژه مرگ سهراب استهساز و دالالن سفارش دهنده، داستان رستم و سهراب و ببت اصلی نقاشان حماسهرغ

طور نمایش دهند که مرگ سهراب اند ایناند و سعی کردهرستم را به بهترین فرم ممکن با مرگ پسرش روبرو کرده ،داستان

دانستند و بر این باور بودند که هیچ نیرویی در جهان تاب برابری با می (ع)کمربستۀ علیآنها رستم را . استای الهی بودهنشانه

 . استاو را نداشته

کردند و در خواستند و با مقتضیات زمان حال خود درک میچنان که میمردم در هر دوره قهرمانان ملی خود را آن ،در واقع

که آنها است، زمانیثیر نبودهتأکالم نقاالن نیز بی البته. کردندمی ود نزدیکهای خهای مختلف آنها را به باورها و سنتدوره

شکنی ابراهیم و پارسایی ای از بتزدند و نقاشان نیز که او را آمیزهگریزی نیز به ابراهیم می ،کردندداستان سیاوش را نقل می

 ،همین خاطربه . ه پیامبران نداننداو را از جرگ ،ن فضایلدریغ داشتند که با ای ،دانستندایرانی می یوسف و دلیری شاهزاده

« و فتح قریب نصر من اهلل»و پرچمی سبز منقش به در دست ا ،نشاندند و هنگام عبور از آتشسیاوش را بر اسبی سفید می

های بشری در ای از زبونینشانه ،های نقاشیدر پرده .نقاشی تفاوت داردهای پرده نیز با رستمِ شاهنامه رستمِ. کردندتصویر می

که حالینی در کنار دارد؛ همیشه درای خوشرنگ نشسته و نه زورزد، نه خشمی نابجا دارد، نه بر قالیچهنه عشق می او نیست؛

چاه بیرون خواهد آمد و در رکاب امام دوازدهم شمشیر  او شخصی است که سرانجام از بنِ. آماده نبرد است ،لباس رزم پوشیده

توسط نقاالن ساخته و پرداخته و توسط نقاشان ترسیم شد « رستم در بارگاه سلیمان»با این اوصاف، روایاتی مانند . دخواهد ز

   .شدتصویر و نقل  ،فراتر از آنچه که در روایات آمده« با بهمن( پسر رستم)نبرد فرامرز »و یا داستان 

 شاهنامه هایامرز، به گمان نقاشان دیگر هیچ داستانی از داستانبعد از ناپدید شدن کیخسرو و به چاه افتادن رستم و مرگ فر

ها را دانند و رستمیرور ملی میـای از غهـگران را نشانـآنها ستیز بین رستم و دی. داردـارزش به تصویر کشیده شدن را ن

 . اسفندیار و بهمن که زردشتی هستند، اعتقادی ندارند شناسیِداری و یزدانشناسند و به دینپرست مییزدان

 نشینانترسیم بارگاه و بارگاه

در . ها جایگاه ثابتی در تصویر دارندهر کدام از شاهزادگان و خاندان. ای استخانههای قهوهرسم بارگاه یکی از مشکلترین نقش

عالوه بر اینکه فضا برای نوازندگان و ساقیان وجود داشته باشد، کند که ها را طوری ترسیم میمجالس بزم، نقاش، شاه و پهلوان

شکایت و یا گفتگو و مشورت با شاه، پادشاه در میان تابلو ترسیم شده و  در مجلسِ. ترتیب قرار گرفتن پهلوانان برهم نخورد

تواند به تصویر نقاش می ،این مثلث با اینکه با کمک. دو ضلع مثلث، در دو ردیف قرار دارتصویر پهلوانان و شاهزادگان مانند د
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قابل  ،ها کوچکتر تصویر شدهشود بعضی از پهلوانکار موجب می چرا که این ؛کندعمق دهد ولی آگاهانه این کار را نمی

ترین نوع نمایش این مثلث غیرعمقی منطقی. شناسایی برای بیننده نباشند و به ارزش خانوادگی و جنگی آنها لطمه وارد گردد

 . های درباریان استجات و مرتبهدر

 سازیمنظره

کار پهلوانی زیر آفتاب  عمدۀ چرا که. ای عمدتا نتواسته ارتباطی میان پهلوانان با دشت و کوه و آبشار برقرار کندخانهنقاش قهوه

مغز و ایمان به زندگی  اسب،؛ تالش، سالح، شود و در نبرد بین راستی و ناراستیکرانه بهتر تصویر میهای بیبیابانداغ و در 

نکته بسیار مهم . و مهم نفس پیروزی و ننگ شکست است تا تصویر دشت و کوه و فضای سبز ؛عامل اصلی پیروزی است

های غربی بوده که ثیر مجعول رزمو گویا ترسیم بازو و پای برهنه تأهای دیرین ایرانی بوده پوشیدگی مردان است که از آیین

 . استدیده شده اند،آمده 9911وانی که بعد از در آثار نقاشان ج

 پهلوانان و پیری

به طور مثال رستم از آغاز پهلوانی تا زمانی . وانان ملی نقشی ندارد، زمان در تغییر چهره و هیأت پهلایخانههای قهوهدر نقش

با اینکه نقاش . ان و کاله دیو سفیدریش بلند دو شاخ مشکی، خفتان ببر بی: استافتد با یک شکل ترسیم شدهکه به چاه می

اما ترس از تغییر در چهره که موجب لطمه زدن به  ،این توانایی را داشته که گرد پیری را در روی صورت پهلوانان ترسیم کند

نقاش  گردد؛شود و پیری و شکستگی قهرمان موجب مرگ قهرمان در نزد مردم میشناخت پهلوانان از سوی بیننده می

 .کندپهلوانان را پیوسته در فرم جوانی ترسیم می

 های بازاریزن در پرده

لوهای ـتمام آزادگی و شایستگی، در تاب اـاما ب ؛فراوان هستند ،جنگندردان میـا و دوشادوش مـ، زنانی که همپشاهنامهدر 

که  شاهنامهاز زنان مشهور . ن قاجارای جایگاهی ندارند مگر در یکی دو صحنه آن هم در پوشش و شکل زناخانهقهوه

 . توان از رودابه مادر رستم و سودابه همسر کیکاوس نام بردمی ،تصاویرشان در تابلوها آمده

 سیمرغ

سیمای »ای در تبعیت از نقاالن قدیمی، خانهدر نزد نقاشان قهوه ،ای و رمز حکمت انسانی استکه مرغی افسانه سیمرغ

 .استیم شدهترس «رستم در خدمت سلیمان»و  «هنگام زاده شدن رستم»نام دارد و در چندین تابلو از جمله « حکیم

 [پر]ابلق 

 . های موجود در کاله پهلوانان نشان از ارزش جنگی و موقعیت نظامی آنها دارد[پر]تعداد، رنگ و بزرگی و کوچکی  ابلق

 روشنسایه

کشد و بعد نقاش در ابتدا بر روی زمینه پرده گل یا بته جقه می. ها روشن و بدون سایه هستندصورت ،ایخانهدر نقاشی قهوه

کند گذارد، بعد از اینکه رنگ کمی خشک شد، قلم مو را با دستمال خشک میبر روی پارچه نواری سرتاسری از رنگ سیر می

افتد ولی گل و بوته با بر پارچه چین می ،به این ترتیب .کندکشد و سیر و نیم سیر میراست رنگ میو به طور افقی از چپ به 
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هایی که بر است و چینهای تابلو، بیشتر بد و نادرست افتادهچین در آرنج و زانوی آدم. خوردچین و شکن پارچه چین نمی

 . هاستظاهر از بدترین چین، بههای پهلوانان هنگام سواری یا کشتی در نبرد افتادهدامن

 الی بر کارهای حسین قوللر و مدبرنظری اجم

و تر باشند ها و اشیا به طبیعت نزدیککرد که آدمکشید و ضمن حفظ هوای قصه، سعی میها را بلند و درشت میمدبر آدم

اده ـهای روشن استفاو از رنگ. شوددیده نمی رـهای تیره در کارهای مدبرنگ. کردسازی میهایش، طبیعتگاهی در نقش

 .آمیختها را با کمی رنگ سفید میکرد و رنگمی

کرد و به وجه میـیات بسیار تاو به رنگ و جزئ. کردحسین قوللر صورت و باالتنه را متناسب ولی پاها را کوتاه تصویر می

دربسته  توانیم در اتاقِما که نمی»: استگفتهفر از قول حسین قوللر عباس ملوکی. سازی و قواعد آن توجهی نداشتمنظره

ا که ـساز تا آنجنقاش خیال. سازی استسازی اساس خیالغلط... سازی نکنیم؟را آنطور که هست بسازیم، چرا غلططبیعت 

اران تابلوهای دوستد. کردهای خام و سیر در کارهایش استفاده میاو بیشتر از رنگ «.ه دور باشدگرایی بتواند باید از واقعمی

 . دانندتر و تمیزتر میتر و تابلوهای مدبر را آراستهای، تابلوهای رزمی حسین قوللر را اصیلخانهقهوه

 وران مشروطه تا زمان نوشتن مقالهای از دخانهقهوه بنامِ نقاشانِ

پدر حسین قوللر، استاد .  کنندیاد می کسوتی آگاه و سزاوار احترامای از او به عنوان پیشخانهنقاشان قهوه :سیدرسول امامی

 . علیرضا، شاگرد او بود

 . بنام پردازانِسازان و نقشاز کاشی :علیرضا قوللر آقاسی

 .درگذشت 9913او در سال . های رزمی و بزمی بوجود آوردجدیدی را در تصویر کردن صحنه شیوه :حسین قوللر آقاسی

 . از دنیا رفت 9911در سال . حوادث مذهبیبهترین نقاش در تصویر کردن  :محمد مدبر

قوللر آقاسی  هللفر، فتح اتوان از افرادی چون محمد رحمانی، عباس بلوکیاز شاگردان حسین قوللر آقاسی و محمد مدبر می

از توان یکی حسین را می. پسر علی همدانی که نقاش سنتی بود)دانی ـ، حسین هم(پسرخوانده حسین قوللر و وارث شیوه او)

هایی از کشید و همچنین نقشکه پرده درویشی می)زاده، محمد درویش ، حسن اسمعیل(گرا دانستبهترین نقاشان سنت

 .نام برد( حوادث شاهنامه

های ر و حسین قوللر در کشیدن صحنهـهمکار با مدب)اد غدیر ـاست: ای که همزمان نقاش ساختمان نیز بودندخانهنقاشان قهوه

 . ، علی طاهر و حسن طاهر، حاج محمد(مذهبی و حماسی

مقامی، محمد حمیدی، اسماعیل ، امیرحسین قائم(حسن شله)محمد صانعی، اسمعیل آرتیست، میرزا حسن : دیگر نقاشان

 .  و حسین منفردی( معروف به اکباتانی)کیانی 


