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چكيده
حسين قوللر آقاسي با احترام به  باورهاي مردم، تأکيد بر جنبه هاي اخالقي خير و شر و حفظ سجاياي انساني 
متأثر از حوادث عاشورايي، زندگي ائمة  اطهار(ع)، داستان هاي شاهنامة  فردوسي، و توصيف مفاهيم  معنوي، 
با بياني  ساده، رسا و نمادين، ضمن جانبداري از نيروهاي خير و با تلفيق جنبه هاي عيني  و ذهني ، آثار ماندگار 
و باارزشي را خلق  کرده  است. در اين مقاله، با هدف شناخت قراردادهاي تصويري شخصيت هاي آثار او بر 
مبناي خير و شر، پس  از آشنايي اجمالي با نقاشي قهوه خانه اي، به  خصوصيات  کلي و ويژگي هاي آثار قوللر 
آقاسي پرداخته  شده، و با کمک تصاوير و جداول ، چگونگي حضور عناصر خير و شر در آثارش بررسي 
 شــده  اســت. پژوهش حاضر از روش توصيفي تحليلي   بهره  برده و روش گردآوري اطالعات به صورت 
کتابخانه اي بوده است.  توسط قراردادهاي تصويري مشخصي که در اکثر تابلوها مشاهده مي شود، تفاوت 
ميان عناصر خير و شر و عاقبت آنان آشکار مي شود. مثًال عناصر تصويري مختلفي شمايل نيروهاي خير 
و شر را از هم مجزا مي کند. در بيان شخصيت ائمة اطهار و قهرمانان، مواردي همچون در نظر گرفتن جايگاه 
ويژه براي آن ها، طراحي چهره اي آرام و متين و استفاده از رنگ هايي با ويژگي هاي مثبت استفاده شده است 
و در شخصيت هاي منفي تغيير شکل اغراق آميز چهره و استفاده از رنگ هايي با خصوصياتي نسبتًا منفي و 
نمايش عاقبت فالکت بار آن ها استفاده شده است.  تقابل نيروهاي منفي و مثبت در نقاشي آقاسي، عالوه بر 
تضاد موضوعي، نمود تصويري هم يافته است. تمام موجودات، قهرمانان و نيز دشمنانشان، نقش «زيبايي» 
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مقدمه
در تاريخ بشر همواره خوبي ها با بدي ها، و روشنايي ها با 
تاريکي ها، در قالب عناصر خير و شر، يعني مِن اصالحگِر 
عادل و آگاهِ انسان، از طرفي و نيروهاي باطل و من هاي 
نهان  و  پيچيده  زدوخوردي  در  ديگر،  طرف  از  تيره گون 
بوده اند. مردمان گذشته اين جدال هاي بي انقطاع را در قالب 
و شر،  خير  و  ظلم  و  عدل  و سياهي،  نمايندگان سپيدي 
در عرصة قصه ها و داستان ها گنجانده اند. بن مايه و پاية 
اغلب اساطير و داستان هاي پيکار شهسواران با ديوان و 
ديگر پديده هاي شر و خيانت، نبرد قهرمانان با جانوران 
پديده هاي  قبال  در  نيکي  نمودهاي  مبارزة  و  هراس انگيز 
پليدي، در همين تصور جنگ و جدال مستمر نيرو هاي خير 
و شر در قبال هم است. تعريف از خير و شر به هر صورت 
که بيان شود نمي تواند بازگوکنندة تمام و کمال اين صفات 
باشد به طوري که همة جوانب آن را دربرگيرد. خير و شر 
هميشه در تقابل با يکديگر بوده اند و عمومًا خير را امري 
وجودي و شر را ضد خير و امري عدمي مي دانند. بنابراين، 
خير يعني مؤثر، آن چيزي که قابل اختيار شدن و انتخاب 
شدن است و شر در مقابل آن قرار مي گيرد. بنابراين، شر 
هم امر نبايستي است، يعني آنچه هست ولي نبايد باشد. خير 
آن است که هرچيزي به سوي آن گرايش و اشتياق دارد و 
شر آنکه مورد تنفر و دوري باشد. ممکن است امري مورد 
پسند نباشد اما بهتر باشد و بالعکس امري که مورد پسند 

باشد اما بد تر باشد. 
 در اينجا شرور را چهار قسم مي کنيم:

الف. امور عدمي مثل فقر، موت و ناداراها؛
ب. شرور ادراکي مثل درد، رنج و جهل مرکب؛

ج. شرور اخالقي مثل افعال زشت و ناروا؛
د. مبادي شرور اخالقي که ملکات رذيله است مانند شهوت 

و غضب و بخل.
اين ها تعاريفي است عرفي از خير و شر، و مفهومي کلي 
از اين موضوع که تقريبًا در ذهن همگان نقش بسته است. 
بنابراين ديدگاه، و با توجه به عنوان، در اين پژوهش خير 
و شر را از جنبة اخالقي آن در شخصيت هاي آثار استاد 

حسين قوللر آقاسي جست وجو خواهيم کرد.
قهوه خانه اي  نقاشي  پرده هاي  در  دقت  و  بررسي  با 
حسين قوللر آقاسي، مي توان به ويژگي هاي خاص آثار او 
در نشان دادن حاالت رفتاري شخصيت هاي خير و شر و 
کاربست نقش هاي تزييني در اين خصوص پي  برد. اهميت 
و ضرورت اين موضوع نيز از آنجا آغاز مي شود که تقريبًا 
در تمام آثار اين استاد بزرگ نيروي شر به نوعي در تقابل 
با نيروهاي خير قرار دارد. اين در حالي است که تفاوت 
ميان اين دو، در عين عيان بودن، پنهان است، به نوعي هم 
معلوم است و هم نامعلوم. رسيدن به رمز اين تفاوت ها، در 
عين شباهتشان به يکديگر، کمک مي کند تا با اليه هاي پنهان 
خيال استاد حسين قوللر آقاسي بيشتر آشنا شويم و از آن 

بهره جوييم. 
 بنابراين، هدف اين بررسي شناخت هرچه بهتر نقاشي هاي 
ايشان و توصيف و طبقه بندي شخصيت هاي موجود در آثار 
وي است. با بررسي عوامل مؤثر در شيوة نمايش نيروي 
خير و شر در شخصيت هاي آثار استاد حسين قولر آقاسي، 
قراردادهاي تصويري براي نمايش شخصيت هاي خير و 

شر، در نقاشي هاي وي مورد شناسايي قرار مي گيرد. 
 حال اين پرسش مطرح مي شود که در آثار آقاسي از چه 
نوع قراردادهاي تصويري براي نمايش نيروي خير و شر 

در شخصيت ها استفاده شده است؟ 
روش      از  آن  ماهيت  به  توجه  با  پژوهش  اين  انجام  در   
توصيفي تحليلي استفاده شده و به بررسي عناصر خير و 
شر و ريشه يابي مفهومي آن در آثار نقاشي حسين قوللر 

آقاسي پرداخته شده است.
روش گردآوري اطالعات نيز به صورت کتابخانه اي و شامل 

داده هاي موجود در اسناد و تحقيقات گذشته بوده است.

پيشينة پژوهش
تاکنون پژوهش هاي متعددي درخصوص موضوع خير و 
شر انجام شده است، اما پژوهشي مبتني بر اين موضوع و 
به طور خاص در حيطة نقاشي قهوه خانه اي و شخصيت هاي 
آثار حسين قوللر آقاسي صورت نگرفته است. در اين ميان 
منابعي چون کتاب نقاشي قهوه خانه اي تأليف هادي سيف، و 
مقاالت و کتاب هايي از ايشان و همچنين مقاالت و کتاب هاي 
رويين پاکباز، که مهم ترين آن ها نقاشي ايران از ديرباز تا 
امروز است، وجود دارد که به طور کلي به بررسي زندگي و 
آثار اين هنرمند پرداخته اند، و پژوهش حاضر از آن ها  بهره 

برده است. 

نقاشي قهوه خانه اي و شکل گيري آن
براساس  و  مشروطيت  جنبش  با  قهوه خانه اي  نقاشي 
سنت هاي هنر مردمي و ديني و با اثرپذيري از طبيعت نگاري 
مرسوم آن زمان به دست هنرمنداني مكتب نديده پديد مي آيد 
مي نماياند.  پهلوي  عصر  در  را  جلوه هايش  بارزترين  و 
پژوهندگان سابقة نقاشي عاميانة مذهبي در ايران را به عهد 
صفويان  ـ  زماني كه تشيع گسترش زيادي يافت  ـ  مربوط 
زيد  امام زاده  ديوارنگاره هاي  در  مثال،  به طور  مي دانند. 
(اصفهان)، صحنه هايي از واقعة کربال تصوير شده است 
(پاکباز، ۱۳۸۹: ۱۹۸-۲۰۱). در واقع مي توان گفت اين سبک 
متأثر از يک شمايل نگاري است که در زمان شاه اسماعيل 
صفوي در سال ٩٠٧ تا ٩٢٠ قمري، و پس از رسمي شدن 

مذهب شيعه در ايران، پديد آمد.
عمده ترين ويژگي اين آثار اين است که بسيار دور از 
جو و فضاي ذائقة درباري ترسيم شده اند و فقط در سبك 
ترسيم و تصوير لباس هاست كه انعكاس كم رنگي از فضاي 
(اسکارچيا،٢٨:١٣٧٦).  مي شود  حس  صفوي  دربارهاي 
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«داستان هاي شاهنامة فردوسي و خمسة نظامي، وقايع كربال، 
قصص قرآني و حكايت هاي عاميانه، موضوع هاي اصلي اين 
نقاشي ها را تشكيل مي دهند. نقاش اين موضوع ها را مطابق 
با شرحي كه از زبان نّقال، تعزيه خوان، مّداح و روضه خوان 
مي شنيد و همان گونه كه در ذهن مردم كوچه و بازار وجود 

مي داشت، به تصوير مي كشيد» (پاکباز،٢٠١:١٣٨٩).
اين نوع نقاشي اغلب در قهوه خانه به نمايش درمي آمد 
و همانجا هم سفارش داده  شده و در عين حال همانجا هم 
تصوير مي شد. از طرفي قهوه خانه، محل رفت وآمد نقاشان 
و همکارانشان بود؛ به همين خاطر اين نام به اين دسته از 
هنرمندان اطالق شد (رجبي و چليپا،٩:١٣٨٥). در واقع « يکي 
از سنت هاي قهوه خانه است آن نوع نقاشي که در هجوم 
مکتب هاي نقاشي غرب، در حال زوال بود ولي براي نسل 
جديد به صورت کشفي درآمده که مرور به گذشته را باعث 
شده است. به هرحال بازگشت و مروري در گذشته، اگرچه 
همراه با تفّنن باشد، باز کليدي است و مفتاحي» (هنر و 
مردم،٦٣:١٣٥٣). پرده هاي رنگ روغن مذهبي، كه اغلب در 
اندازه هاي بزرگ و براي تماشاي گروهي ترسيم شده اند، 
قهوه خانه اي»، «خيالي سازي»،  «نقاشي  نام هاي  با  عمومًا 
گاهي  يا  و  «نّقالي»  درويشي»،  «پرده هاي  «پرده خواني»، 
نام گذاري  و  «پرده داري» و «شمايل خواني» شناخته شده 

شده اند.
موضوع در نقاشي قهوه خانه اي

آمال،  عاليق،  بازتابانندة  عام،  به طور  قهوه خانه  نقاشي   

اسطوره ها و اعتقادات مّلي و مذهبي حاكم بر اقشار متوسط 
و پايين جامعة شهري ايران است. موضوعات ترسيم شده 
در نقاشي قهوه خانه اي، به طور کّلي اغلب داراي منشأ ديني 
يا ادبي است. در ميان موضوعات ديني، عمده ترين موارد 
رايج بين نقاشان اين سبك، شامل وقايعي است همچون 
برادر  دو  جنگ  سيدالشهدا(ع)،  حضرت  زندگي  عاشورا، 
دشمنان،  با  ـ  ابوالفضل(ع)  حضرت  و  حسين(ع)  امام  ـ 
عاشورا،  شب  در  عّباس(ع)  حضرت  به نزد  شمر  آمدن 
گودال قتل گاه، امام حسين(ع) بر سر پيکر بي جان حضرت 
عّباس(ع)، امام حسين(ع) بر سر پيکر بي جان حضرت علي 
اکبر(ع)، فرستادن مسلم بن عقيل از سوي امام حسين(ع) به 
کوفه، مجلس يزيد، خروج مختار يا انتقام مختار، صحنه هايي 
پيامبر  از زندگي  از زندگي حضرت علي(ع)، صحنه هايي 
حضرت  و  رسول(ص)  حضرت  جنگ هاي  اسالم(ص)، 
حضرت  به  مأمون  خوراندن  زهر  شام،  خرابة  علي(ع)، 
رضا(ع)، يا ضامن آهو، يوسف(ع) و حضرت يعقوب(ع)، 
بارگاه  يوسف و زليخا و حضرت يعقوب، در چاه انداختن 
حضرت يوسف(ع) توسط برادران، مجلس يوسف و زليخا، 
رستم در دربار حضرت سليمان(ع)، حضرت عّباس(ع) در 
کنار رود فرات (سّقا)، ذبح حضرت اسماعيل(ع) و داستان 

جوانمرد قصاب.
شامل  قهوه خانه اي  نقاشي  موضوعات  از  دوم  دستة 
از  اغلب  که  هستند  بزمي  و  حماسي  رزمي،  داستان هاي 
را  موضوعاتي  آن ها  عمده تريِن  شده اند.  گرفته  شاهنامه 

تصوير١. بار يافتن حضرت مسلم خدمت امام حسين(ع)، رنگ روغن روي بوم، رقم حسين قوللر آقاسي، فرمايش عباس تکيه، موزة رضا عباسي،
مأخذ: سيف، ١٣٦٩



اصول و زاوية ديِد هنرمندان آن مكتب آشنا شويم و ذهنيت 
ايشان را، به عنوان تعيين كنندة خطوط، فرم، رنگ ها، موضوع 
و تمام عناصر تصويري و محتوا كه روي بوم آمده است، 
بدانيم  بايد  بشناسيم. همچنين در شناخت و تحليل خود 
هنرمند در كجا و با کدامين فرهنگي زندگي كرده، چگونه 

تعليم گرفته و مخاطب او كيست.
نقاشي  پيرامون  مكتوب  منابع  اكثر  بررسي  با 
قهوه خانه اي، اين نكته آشكار مي شود كه در ميان هنرمندان 
مكتب قهوه خانه اي، استاد حسين قوللر آقاسي و استاد محمد 
مكتب  اين  پيشكسوت  و  سبك  صاحباِن  به  عنوان  مدبر١ 

شناخته مي شوند.
از نقاشان معروف قهوه خانه اي مي توان سيدحسن عرب 
تبريزي، ميرزا مهدي شيرازي، حسين قوللر آقاسي، محمد 
مدبر، علي الوندي همداني، علي رحماني، حسين همداني، 
احمد خليلي، عباس بلوكي فر، محمد فراهاني، فتح اله قوللر 

آقاسي، حسن اسماعيل زاده و علي لدني را نام برد.

استاد حسين قوللر آقاسي
نقاشان  همة  پيشكسوت  و  مرشد  آقاسي  قوللر  حسين 
قهوه خانه، در سال ١٢٦٩ش متولد شد. پيشرو و بدعت گذار 
مكتب قهوه خانه به روزگار خويش بود و پس از او محمد 
مدبر جايگاه ويژه اي در اين مكتب يافت. «او در تهران و نزد 
پدرش، عليرضا قوللر آقاسي، که در قلمدان نگاري، ميناکاري 
و کاشي سازي دست داشت، آموزش ديد. مدتي در کارگاه 

شامل مي شود همچون کشته شدن سهراب به دست رستم، 
کشتي گرفتن رستم و سهراب، تولد رستم، تولد سهراب، 
به دست  سياوش  کشته شدن  آتش،  از  سياوش  گذشتن 
رستم،  هفت خوان  اسفنديار،  و  رستم  جنگ  ُگرويزره، 
هفت خوان اسفنديار، کشته شدن ديو سپيد به دست رستم، 
سلم  به دست  ايرج  کشته شدن  ديو،  اکوان  و  رستم  جنگ 
و تور، شکارگاه بهرام گور، جنگ هفت لشگر، کشته  شدن 
فيل  کشته  شدن  رستم)،  (دختر  بانو  گيسيا  به دست  ديو 
سفيد به دست رستم، بلند کردن فيل به دست فرامرز، بيرون 
 آوردن بيژن از چاه به دست رستم، نبرد رستم و اشکبوس، 
کشته شدن افراسياب به دست کيخسرو، آوردن گيو خسرو 
و فرنگيس را به ايران، بارگاه کيخسرو، مجلس بيژن و منيژه، 
آمدن تهمينه به نزد رستم، آمدن زال به نزد رودابه، مجلس 
مجلس  بلقيس،  و  سليمان(ع)  حضرت  مجلس  کيخسرو، 
يوسف(ع) و زليخا و زنان و دست خود بريدن به جاي ترنج. 
بنابراين مي توان گفت که موضوعات در نقاشي قهوه خانه اي 

از دو منبع اصلي مهم هستند:
 ١. داستان هاي قرآن، وقايع تاريخ اسالم و روايات ديني 

مکتوب يا شفاهي مربوط به دين مبين اسالم؛
بزمي  و  حماسي  داستان هاي  به  خصوص  و  ادبيات   .٢  

شاهنامه.

پيشکسوتان نقاشي قهوه خانه اي
زماني عمق و معناي هر مكتب هنري شناخته مي شود كه با 

 تصوير٢. بارگاه يوسف و زليخا، رنگ روغن روي بوم، رقم حسين قوللر آقاسي. مأخذ: همان

١.  محمد مدبر از نخستين استادان 
نقاشي قهوه خانه اي به شمار مي آيد و 
عمدتًا به موضوعات ديني مي پرداخت  

(پاكباز،٥٢٥:١٣٨٧).
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کوشيد. عمري را فقيرانه زيست. تا بود کسي او را نشناخت 
و جدي اش نگرفت و سرانجام در آذر ماه سال ١٣٤٥ با 

زندگي وداع گفت.

ويژگي هاي آثار حسين قوللر آقاسي
استاد حسين قوللر آقاسي هم در زمينة مذهبي، هم رزمي 
و پهلواني و هم موضوعات بزمي داراي آثار فراواني است. 
اما شاخص ترين و بيشترين آثار وي در زمينة داستان ها 
و حكايات رزمي و حماسي برگرفته از شاهنامة فردوسي 
است و قسمت عمدة آثار او در موزة رضا عباسي نگهداري 
مي شود. «فردوسي مانند يک نفر شاعر به تمام معني تأثير 
برومندي در روح خواننده ايجاد مي کند. او يک افسانة سادة 
با  بدين طريق مهيج مي نمايد که اشخاص را  حماسي را 
بياناتشان در نظر ما نمايش مي دهد» (نولدکه،٢٤:١٣٢٩). 
قوللر آقاسي نيز با استنباطي که از ويژگي اشعار فردوسي 
داشته است، ماجرا را طوري قلم مي زند که کامًال حق مطلب 
را ادا کرده باشد. به اين ترتيب آثار او سرشار از هيجانات 

و احساساِت عميق است.
در آثار حسين قوللر ساختار منطقي و تنظيم عقالني 
و هندسي در درجة نخست قرار دارد و مضمون از پي آن 
مي آيد. با نظر اجمالي به آثار وي مشخص مي شود كه اين 
تابلوها تحت تأثير نقاشي هاي امامزاده ها و نقاشي كاشي هاي 
قديمي ايران با موضوعات جنگي و داراي فضاي متراكم اند 
و فضاي خالي كمتر در كار ديده مي شود. صحنه هاي اين 
پرده ها حالت روايي دارد و از طبيعت سازي به معني غربي 

پدرش کار کرد و در همانجا با مدبر آشنا شد. پرده هاي او 
با ويژگي هايي چون اهميت منظرة طبيعي در صحنه آرايي، 
از  پيکره ها  دور  قلم گيري  و  زينتي،  نقش هاي  کاربست 
پرده هاي مدبر متمايز مي شود. او، عالوه بر مضمون هاي 
مجنون،  و  ليلي  چون  داستان هايي  به  ديني،  و  حماسي 
يوسف و زليخا، بهرام گور و حتي موضوعات عادي نيز 

مي پرداخت» (پاکباز،٣٨٧:١٣٨٥).
استاد حسين قوللر آقاسي در نقاشي هاي خود تمامي 
ارزش هاي منطقي هنر مذهبي و سنتي ايران را، به ضرورت 
نياز و خواست مردم، و به پاس احترام به باورهاي مردم حفظ 
کرده است، مردمي که شمايل مقّدس اماماِن بزرگوارشان، 
تصاوير حماسه هاي جانبازي و ايثار پيشوايان ديني شان 
را، نه به سبب آذين نقش و نگار، که به  علت حرمت ايشان و 
برآوردن نذر و نيازشان مي خواستند. نقاش هنر اين سرزمين 
را وارد مرحلة تازه اي مي کند، مرحله اي که تالش دارد با 
اتصال به اندوخته هاي هنِر ايران زمين و اعتقادات و فرهنگ 
توده براي خود پشتوانة اساسي و استوار بيابد. او همواره 
اثر خود را نوعي جدال با ستم و کفر تلقي مي کند و خود را 
مدافع حق و عدالت مي پندارد. اين هنرمند نقاش در تجسم 
احساس و طرز نگارگري و تصويرپردازي قيد و بندهايي را 
به  کار مي برد. قيد و بند اين نقاش در نقش پردازي ها پاسخ 
به خواست تودة مردم و پاسداري از الگوهاي رفتاري و 
در  که  بوده  ديني و عقيدتي مردم در جامعه اي  نظم هاي 
آقاسي،  قوللر  حسين  استاد  مي کنند.  و  کرده  زندگي  آن 
درويش وار و با ذوق، عمري عاشقانه در باروري ذوقش 

تصوير٣. حرکت کيخسرو به ايران با مادر خود، رنگ روغن روي بوم، رقم حسين قوللر آقاسي، فرمايش حاج حسين عرب، موزة  رضا عباسي، 
١٣٢٧،  مأخذ: همان



آن خبري نيست. صحنه ها پاك، تميز و رنگ ها شفاف و 
اكثراً تخت هستند. «حسين تمام قراردادها و و قوانين نقاشي 
قهوه خانه اي را در تمام طول عمر خود حفظ کرد و پا از 
چهارچوب آن فراتر نگذاشت» (فرهنگ،١٦١:١٣٧٩). او با 
اين  کار به احياي دوبارة سنت هاي کهن پرداخته و با بيان 
تصويري متفاوت به نگاره هاي ايراني جاني دوباره بخشيده 
است. وي توانست با بهره گيري از موضوعات شاهنامه، 
به شيوه اي  را  ايرانيان  حماسه خواهي هاي  و  دالوري ها 
ترسيم نمايد، که هم کمترين بهره از عناصر فرهنگي در 
کارش ديده شود و هم با رعايت اصول نقاشي سنتي ايران 

به ترسيم دالوراني چون رستم و سهراب بپردازد.
در ادامه به بررسي برخي از ويژگي هاي اصلي نقاشي هاي 

اين هنرمند مي پردازيم.

رنگ
استاد حسين قوللر آقاسي شيفتة رنگ هاي خام و سير بود. 
از رنگ هاي متنوع در کارش استفاده مي کرد، بدون اينکه 
هماهنگي و يکنواختي رنگ اصلي تابلو به هم بخورد. رنگ ها 
با سفيد روشن تر و با رنگ تيره تاريک تر مي شوند. قوللر 
آقاسي سعي مي کرد از رنگ هاي درخشان بيشترين استفاده 
را ببرد. حتي مقدار به کارگيري رنگ ها و شدت تضادهاي 
رنگي با موضوعات او ارتباط مستقيمي دارد. به عنوان مثال 
از شدت  از آتش رنگ سرخ  تابلوي گذشتن سياوش  در 

بيشتري برخوردار است.
در نقاشي هايش هيچ رنگ و نقشي مزاحم رنگ و نقش 
ديگر نيست. «خاصيت عمده و يا ويژگي چشمگير هنر او 
اعتقاد بي اندازه اش به رعايت اصل زيبايي و شيريني قلم در 
کار نقاشي خيالي بود، تا آنجا که مي گفت: «اگر يک وقت 
قرمز آتشين با اندام کار هماهنگ بود، هيچ اشکالي ندارد 
حتي يک دشت سرسبز را به آتش بکشيم و بالعکس گودال 
آتش را به گلستان مبدل کنيم. ما موظف به کشيدن تابلوي 
زيبا هستيم. خرده گيري ها و ايرادها را به بهاي حفظ سليقه 
و ذوقمان بايد تحمل کنيم» (سيف،٨٤:١٣٦٩). وقتي تابلويي 
را طراحي مي کرد و نوبت به رنگ آميزي کار مي رسيد، اگر 
مي ديد رنگ ها خوب تقسيم نشده اند، هيچ اشکالي نمي ديد 
اين  پايي را هم عوض کند، و در  که حتي جاي دست و 
مورد خيلي هم جسارت نشان مي داد. حال اگر نقاش قصد 
به  تصويرکشيدن شخصيتي روحاني يا آسماني را داشت از 
رنگ هاي آرام تري در کار استفاده مي کرد. درحقيقت رنگ ها 
به  به گونه اي  با مخاطب صحبت مي کنند و  به خودي خود 
توصيف شخصيت هاي داستان مي پردازند. مي توان اين طور 
نتيجه گرفت که رنگ ها  نشانه ها و بيان کنندة جنبه هاي مختلف 

مخصوصي در تابلو هاي قوللر آقاسي هستند (تصوير١).

پرسپکتيو و فضاسازي
نوع پرسپکتيو در آثار آقاسي پرسپکتيو مقامي است، به اين 

تصوير٤. نبرد سهراب و شبان، رنگ روغن روي بوم، رقم حسين قوللر آقاسي، ١٣٢٧، مأخذ: همان
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تصوير٥. گرفتار شدن خاقان چين به کمند رستم، رنگ روغن 
روي بوم، رقم حسين قوللر آقاسي، مجموعة فرهنگي سعدآباد. 

مأخذ: همان

تصوير٦. نبرد کهالن ديو با گيسيا بانو، رنگ روغن روي بوم، 
رقم حسين قوللر آقاسي، ١٣٢٠، مأخذ: همان

تصوير٧. نبرد رستم و اشکبو (جنگ هفت لشکر)، رنگ روغن 
تکيه،  عباس  فرمايش  آقاسي،  قوللر  حسين  رقم  بوم،  روي 

موزة رضا عباسي، ١٣١٩ مأخذ: همان

(جنگ  اشکبوس  و  رستم  نبرد  تابلو،  از  قسمتي  تصوير٨. 
آقاسي،  قوللر  رقم حسين  بوم،  هفت لشکر)، رنگ روغن روي 

فرمايش عباس تکيه، موزة رضا عباسي، ١٣١٩

معني که شخصيت اصلي را بزرگ تر از اشخاص فرعي 
در  مثًال   .(۱۵۶  :۱۳۸۳ طبسي،  و  (خزايي  مي دهد  نشان 
حضرت  چون  قهرماناني  کربال،  واقعة  نبردهاي  ترسيم 
سيدالّشهدا(ع) و حضرت ابوالفضل (ع) را از ديگران واضح تر 
و بزرگ تر ترسيم کرده است. در واقع ناديده گرفتن فاصلة 
دور يا نزديک (ُبعد) از اصول و قراردادهاي اصلي نقاشي 
نقاش خيالي ساز هم  اين  نقاشي هاي  در  که  است،  خيالي 
کامًال رعايت شده است. وي دراين باره به شاگردانش چنين 
مي گفت: «اگر بخواهيم به  شيوة نقاشان فرنگ  رفته به فاصله 
در کار اهميت بدهيم، نصف هنر و زحمت ما به باد مي رود. 
بايد پنجاه صورت زنده را فداي چهار تا صورت کنيم و 
اين به اعتقاد من غلط است» (خزايي و طبسي، ۱۳۸۳: ١٣). 
اگر نقاشي هاي حسين قوللر آقاسي را به  لحاظ فضاسازي 
بررسي کنيم، مشاهده مي کنيم که فضاسازي ها به هيچ وجه 
واقعي نيست، و زمان و مکان در هم مي شکنند، اندازة پيکرها 
نيز مکرراً تغيير مي کند و در صحنه هاي مختلفي که از لحاظ 
زماني ارتباطي با يکديگر ندارند اندازه ها نيز از نظر مکاني با 
وجود صحنه اي واحد کوچک و بزرگ مي شود (تصوير ٢).

طبيعت سازي
استاد قوللر آقاسي در آثار خود به دور از اصول و شيوه هاي 

و  ماجرا  از  خود  را  مفهوم  و  منظور  طبيعت سازي  رايج 
موقعيت به شيوه اي ترسيم مي کند که بيننده را به راحتي به 
عمق داستان فرا  مي خواند. اين در حالي است که کوچک ترين 
ايرادي نمي توان به اين شيوه وارد کرد، زيرا آن طور که بايد 

مخاطب را تحت تأثير اثر خويش قرار داده است.
او از طبيعت سازي پرهيز مي کرد و با اين اسلوب در 
در  عمر  همة  شهامت  با  وي  بود.  مخالف  بسيار  نقاشي 
مقابل اين حرکت ايستاد، چرا که معتقد بود: «سرماية ما 
خيال ماست. ما بايد آنقدر خيالمان روبه راه باشد که هر 
وقت قصه اي شنيديم يا خوانديم، اگر رنگ وبوم هم نداشتيم، 
نقش ونگار آن را در ذهن و خيالمان بسازيم. طبيعت سازي و 
اطاعت از مدل شيوة آنهايي است که چشمانشان فقط جلوي 
پايشان را مي بيند، نه ما، که اگر اراده کنيم در يک چشم برهم 
زدن از دريچة پستوي تنگ و تاريک يک قهوه خانه دشتي 
از سبزه و گل مي بيينم و مي آفرينيم» (سيف،٩٨:١٣٦٩). 
ازآنجاکه او در کارهايش طبيعت سازي نمي کرد، بسياري 
هنر او را با طعنه و تمسخر ياد مي کردند و مي گفتند او 
دورنماسازي نمي داند، اندازه ها را نمي شناسد و...، اما او در 
پاسخ به آنها چنين مي گفت: «اگر طبيعت سازي مي کرديم، 
اگر اصول را رعايت مي کرديم که جايمان در قهوه خانه ها 

نبود، نقاش مردم نمي شديم» (همان؛ تصوير ٣).



تزيينات
در نقاشي هاي استاد قوللر آقاسي، تزيينات جايگاه ويژه اي 
داشت. وي معتقد بود نقش تزييني بايد جان و دل تابلو 
باشد. «ما پيِش فرنگي ها کار ياد نگرفته ايم. فرنگ رفته هم 
که نيستيم تا اشکال زيبا را دور بريزيم. پس بايد قاعدة کار 
را طوري تعيين کنيم که ريزه کاري هاي تزييني در تابلوي ما 
زنده شود. اگر يک جا هم در ميدان جنگ گرفتار شديم، آنجا 
هم نبايد دست از اين اخالق برداريم، روي زره ها را اسليمي 
کار کنيم، روي ساق بندها و بازوبندها را...» (همان: ٣١-٣٢؛ 

تصوير ٤).

حضور عناصر خير و شر
چه  مي گوييم،  شر  را  چيزهايي  چه  ببينيم  «مي خواهيم 
چيزهايي است كه بد است، خوب نيست و نبايد باشد. فرض 
دارد شر مي گوييم،  قرار  علم  مقابل  كه در  به جهل  كنيم 
علم را خير مي گوييم، عجز را شر مي گوييم، قدرت را خير 
مي گوييم، فقر را شر مي گوييم، غنا را خير مي گوييم، بيماري 
را شر مي گوييم، سالمت را خير مي گوييم، درد و رنج و 
عذاب را شر مي گوييم و در مقابل مسّرت و سرور و بهجت 
را شر  را خير مي گوييم. همچنين يك سلسله موجودات 
اطالق مي كنيم. مثًال حيوانات موذي را شر مي ناميم. انسان، 
مار و عقرب، درندگان و موجوداتي را كه در برخورد با 
آن ها وجودشان را از بين مي برد شر تلقي مي كند و اال اگر 
آن ها را خير تلقي مي كرد كه از بين نمي برد يا در تابستان 
پشه و ساس و امثال اين ها كه مي خواهند در اتاق هاي ما 
وجود داشته باشند ما اين ها را با وسايلي كه در اختيار 

داريم از بين مي بريم. معلوم است كه ما وجود اين ها را شر 
تلقي مي كنيم. آفات نباتي، آفات حيواني، آفات انساني را شر 
تلقي مي كنيم. حتي دشمني هاي از نوع انسان را شر تلقي 
مي كنيم به طوري كه از بين بردن آن ها را ترجيح مي دهيم، 
يعني نبودشان را بر بودشان ترجيح مي دهيم... پس مي شود 
به طور اجمال گفت كه اگر بتوان براي شر تعريفي ذكر كرد 
وجودش  بر  عدمش  كه  چيزي  آن  است:  اين  تعريف  آن 
ترجيح دارد. خير آن چيزي است كه وجودش بر عدمش 

ترجيح دارد» (مطهري،٨٨:١٣٨٧).
 قرآن کريم خير و شر را چنين بيان و از هم تفيک مي کند:

«َوَعسي َأن َتکَرُهوا َشيئًا َو ُهَو َخيُر َلُکم َوَعسي َأن ُتِحبُّوا 
َشيئًا َو ُهَو َشرُّ َلُکم» (بقره: ۲۱۶):

و شايد که چيزي را خوش نداريد و آن براي شما بهتر 
باشد و شايد که چيزي را دوست داريد و آن براي شما 

بدتر باشد.
در نقاشي هاي استاد حسين قوللر آقاسي، همچون ساير 
نقاشان قهوه خانه اي، همواره دو گروه خير و شر حضور 
دارند. موضوع خير و شر و انجام دادن کردار نيک در قرآن 
کريم و احاديث معصومين (ع) و متون ادبي بارها مطرح 
شده است. نقوش مرتبط با نيروهاي خير در نقاشي هاي 
استاد آقاسي همواره در قالب حامي و خدمتگذار به امامان 
شيعه مصّور شده و معموًال قهرمانان داستان ها، به خصوص 
شاهنامة فردوسي، با جوانمردي و سربلندي از ميدان نبرد 
بيرون مي روند و عاقبت به خير مي شوند. اما نيروهاي شر، 
با انجام اعمال زشت و ناپسند خود، مورد بي مهري نقاش 
قرار گرفته و عاقبت ننگين آن ها موجب خوشنودي نقاش و 

مخاطب قرار مي گيرد (تصوير ٥).

تصوير٩. مصيبت کربال، رنگ روغن روي بوم، رقم حسين قوللر آقاسي، فرمايش کرباليي علي روغني، مجموعة فرهنگي سعدآباد، 
١٣٣٠، مأخذ: همان

 نقش خير و شر در شخصيت هاي آثار  
حسين قوللرآقاسي 



شماره۳۰  تابستان۹۳
۱۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

طراحيِ  صحنة زيبا ترکيبي است از نقوش سنتي و گل و 
بوته و آسماني زيبا در فضايي آکنده از سمفوني رنگ ها، 
در حالي که شخصيت هاي خير و شر يا قهرمانان ماجرا با 
هم در  نبردند. آن ها از لحاظ چهره و پوشش فرق چنداني 
با هم ندارند. شخصيت ها و وابستگي آن ها به سپاه خير يا 
شر با صراحت و سادگي و كاربرد نمادهايي مثل رنگ هاي 
سبز و سفيد براي القاء آرامش و زيبايي در سپاه خير و در 
مقابل استفاده از رنگ هاي تند و چشم هاي از حدقه درآمده 
و وحشت زده براي سپاه شر كامًال مشخص است. اغلب 
براي سهولت بيشتر در فهم مخاطب، نام شخصيت نيز كنار 

تصويرش نوشته مي شود.
 زيبايي نقش ونگار پوشش، و رنگ آميزي آن هم تراز 
هم است. هنرمند کوشيده است حتي خون را تا حد ممکن 
محدود و مهار شده رنگ آميزي کند، به   نحوي که سرخي 
اهريمني و خوف ناک آن طراحي  صحنه را تحت تأثير قرار 
ندهد. هنرمند سعي کرده است حتي خشونت قهرمانان را 

زيبا همراه با معصوميت نشان دهد.
توصيف  براي  مردمي،  گويش هاي  و  قصه ها  در 
نشانه هاي پليدي و موجودات خيالي موذي و مرموز، همة 
همة  مي رود.  کار  به   زشت،  عوامل  و  مذموم  خصايص 
اين تصاوير زشت و خصايص مشمئز کننده براي متنفر 
بين  ارتباط  برقراري  و  موجودات،  اين  هيبت  جلوه دادن 

صورت ظاهري و نيِت باطني و اعمال زيان بخش آن است.
در ادامه چند نمونه از نقاشي هاي استاد قوللر آقاسي را 
بررسي مي کنيم و به عوامل مًوثر در شکل گيري عناصر 

خير و شر در اين آثار مي پردازيم.

تصوير ديوان به عنوان موجوداتي قوي، اما ساده لوح
ديو به عنوان وجود شرور مي تواند نه تنها بسيار زشت، بلکه 
بسيار مهيب و هولناک تجسم شود. تصوير ديو در ذهن ما 
موجودي است قوي، وحشي با دندان هاي تيز و خون آلود 
و پنجه هايي با ناخن هاي سياه و سري با شاخ هاي درنده 
و پيکري پر از لک و پيس، چرکين و آلوده. اما با مشاهدة 
تصاوير ديوان در آثار قوللر آقاسي پي  مي بريم که هدف 
نقاش از به تصوير کشيدن ديو موجودي وحشت آفرين و 
مزين  و  آن ها موجوداتي خوش پوش  نيست.  تنفربرانگيز 
به رنگ هاي زيبا و نقوش سنتي هستند. نقاش ديوان را با 
جثه اي بزرگ و زور و بازوي نيرومند نشان مي دهد که 
حالت حماقت و کوته انديشي در چهرة آن ها موج مي زند. 
قهرماناِن نقاشي ها بسيار راحت و زيرکانه از پس ديوان 
قوي اما ساده لوح برمي آيند و موجب خشنودي دل مخاطبان 

مي شوند.
با  نبرد  در  ديو  کهالن  چهرة  آقاسي  قوللر  استاد 
گيسيابانو را بسيار جالب و تماشايي تصوير کرده است. 
ديِو شکست خورده به زمين افتاده و با دستي قطع شده و 
نگاهي احمقانه حالتي کامًال درمانده به  خود گرفته است. 
هر بيننده اي مي تواند انتظار داشته  باشد که ديو به صورت 
هولناک و به زشت ترين وجه تصوير شود، اما هنرمند تالش 
در  نيروي شر  به  عنوان  را  ديوي»  است «خشونت  کرده 
چهره اي شاخدار و انگشتاني تيز، که تصوير ذهني همة ما از 
ديو است، نشان دهد. غير از آن، هرچه هست زيبايي است؛ 
زيورآالت طاليي رنگ بر سر و گردن ديو، و دامن چين دار 
آبي رنگ با تزيينات طاليي همه و همه حاکي از آن است که 

تصوير١٠. تقاص گرفتن کيکاوس از سياوش، رنگ روغن روي بوم، رقم حسين قوللر آقاسي، موزة رضا عباسي، ١٣١١، مأخذ: همان



حتي نيروي شر در نظام احسن آفرينش، که در پرتو تجلي 
شکل گرفته است، باشکوه است (تصوير ٦).

نمايش ازپاي  درآمدن دشمن توسط قهرمان داستان
چو بوسيد پيکان سر انگشت اوي 

 گذر کرد بر مهرة پشت اوي
بزد بر سر و سينة اشکبوس 

سپهر آن زمان دست او داد بوس
قضا گفت گير و قدر گفت ده 

 فلک گفت احسنت و مه گفت زه
کشاني هم اندر زمان جان بداد 

 چنان شد که گفتي ز مادر نزاد
پرطرفدار  و  پرکشش  موضوعات  از  لشکر  هفت  جنگ 
تابلوهاي رزمي قهوه خانه است، زيرا هم زمينة کار وسيع و 
پردامنه است، و هم در آخر با کشته شدن دشمن و پيروزي 
قهرمان پايان مي گيرد (سيف،٧٨:١٣٦٩). در اين نقاشي بخش 
اعظمي از کادر را زمين تسخير کرده، و آسمان تنها قسمت 
کمي از تابلو را به  خود اختصاص داده است. همة عناصر 
بجا و متناسب اند و مخاطب با نگاه به اثر حال و هواي جنگ را 
به  خوبي احساس مي کند. «چشمگيرترين هنر حسين آقاسي 
در اين تابلو نظم و شکوه به قاعده اي است که در صف آرايي 
سپاهيان دو طرف به  کار برده است. فيل ها و اسب ها بسيار 
پرچم ها  ايستاده اند.  جايشان  سر  درست  و  حساب شده 
و نيزه ها نيز مرتب و منظم بر سر دست ها بلند شده اند» 
(همان). فرم ها و رنگ ها به گونه اي در کنار هم قرار گرفته اند 
که توجه مخاطب را به قسمت خاصي از تابلو متمرکز نمي 
را در جاي جاي کادر حرکت مي دهند.  او  نگاه  بلکه  کنند، 
نقاش در پس زمينة اثر، با کوچک و بزرگ کردن سپاهيان 
و نوع چيدن آنها در کنار يکديگر، ريتم زيبايي خلق کرده 

که به واسطة آن چشم مخاطب را به دو طرف کادر حرکت 
مي دهد. در سراسر نقاشي از رنگ هاي گرم و پخته استفاده 

شده است.
در تصوير، اشکبوس (با پري سرخ رنگ بر کاله) همراه 
اسبش، که تقريبًا از پاي درآمده است، در گوشة سمت راست 
قرار دارد. قوللر آقاسي با در نظر گرفتن قدرت اين جنگجوي 
ناکام در شاهنامه، مراعات حال او را کرده و اثر برخورد 
تيِر کماِن رستم با سينة اشکبوس را با خوِن اندکي نشان 
داده است و حالت چهره و اندام آن  را طوري به  تصوير  
کشيده که گويي قرار است به زودي از حال برود و از اسب 
بيفتد. اين در حالي است که رستم شجاع و استوار در گوشة 
سمت چپ کادر قرار گرفته است. سراپردة سبز را مي بينيم 
که پشت سر رستم قرار گرفته است. سرا پردة سبز جايگاِه 
پهلوانان و يالن مورد احترام و عالقة مردم در شاهنامه 

است (تصوير٧).
از آنجاکه نقاش قهوه خانه اي به اعتقادات ملي و مذهبي 
پايبند است، اين اعتقاد او را از وفاداري صرف به فضا و 
زمان داستان بازداشته است، و در اينجا جملة «نصر من 
چشم  به  ايرانيان  سه رنگ  پرچم  روي  قريب»  فتح  و  اهللا 
مي خورد، که نشانه اي از تلفيق باورهاي ملي و مذهبي نقاش 

است (تصوير٨).

نشان دادن ايمان و شجاعِت ائمة اطهار (ع) توسط رنگ ها
پردة مصيبت کربال جزو آثار ارزشمند حسين قوللر آقاسي 
است. «وقتي روايت مصيبت کربال را مي کشيد، خيلي با شور 
و حال غرق در کار مي شد. سواي دستماية ذوق، ارادت و 
عشق به سيدالشهدا(ع) ياري اش مي کرد. واقعًا با ايمان و 
صفاي دل کار مي کرد. کاري نداشت که ظهر عاشوراست، 
جنگ و گريز است و گرد و غبار برپاست. او معتقد بود 

تصوير١١. رستم و سهراب، رنگ روغن روي بوم، رقم حسين قوللر آقاسي،  موزة رضا عباسي، 
١٣٢١، مأخذ: همان

 نقش خير و شر در شخصيت هاي آثار  
حسين قوللرآقاسي 
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

ويژگي هاي بصري عناصر خير نام شخصيت خيرعنوان اثر تصوير بخشي از اثررديف

بارگاه يوسف و ١
يوسف و زليخازليخا

لباس هايشان اغلب با رنگ هاي سرد 
همچون سبز، آبي روشن و فيروزه اي، 

به نشانةقداست
و مظلوميت، به نمايش درآمده است.

حسينيانمصيبت کربال٢

اسب اوليا به رنگ سفيد نمايش داده شده 
است. رنگ سفيد نمادي از پاکي و معنويت 
است و در اينجا درمقابل رنگ سياه قرار 

دارد.

حسينيانمصيبت کربال٣
پر سبزرنگ مخصوص حسينيان. رنگ سبز 
نمادي از پشتکار و استقامت و قدرت اراده 

و مخصوص خير است.

جدول ١. نشان دادن ايمان و شجاعت ائمه اطهار توسط رنگ ها

نام شخصيت خيرعنوان اثر تصوير بخشي از اثررديف
 

ويژگي هاي بصري عناصر خير

نبرد سهراب و ١
سهرابشبان

استفاده از رنگ هايي با مفاهيم نيکو، 
پشت سر قهرمانان و معصومين (کشيدن 

سراپردة سبز پشت قهرمانان).

٢
تقاص گرفتن
کيکاوس از 

سياوش
سياوش

استفاده از پرچم «نصر من اهللا و فتح 
قريب» به هر بيننده اي حس اميد به لطف 

خداوند و پيروزي را انتقال مي دهد.

٣
تقاص گرفتن
کيکاوس از 

سياوش
سياوش

بهترين فضا در گسترة ترکيب بندي 
مختص قهرمانان و مهم جلوه دادن اعمال 

و رفتار آن هاست.

٤
تقاص گرفتن
کيکاوس از 

سياوش
سياوش

استفادة زيرکانه از رنگ ها به نفع قهرمانان 
(نشان دادن دود سفيد برآمده از آتش و 
اسب سياوش که در شاهنامه از آن به 

رنگ سياه ياد شده است).

جدول١-الف. بهره بردن از عناصر تشکيل دهنده تصوير به نفع قهرمانان و معصومين

ويژگي هاي بصري عناصر خير نام شخصيت خيرعنوان اثر تصوير بخشي از اثررديف

گرفتارشدن خاقان چين به ١
نمايش صالبت و استقامت سپاهيان خيررستم و رخشکمند رستم

به رغم ضربات مهلک دشمن.

پرهيز از نمايش پهلوانان در حالتسهرابرستم و سهراب٢
 مرگ يا شکست

جدول١- ب. نوع برخورد در نمايش صحنه مرگ قهرمانان



بايد دنبال  ندارد،  (ع) معنا  ائمة معصومين  براي  شکست 
نشان دادن ايمان و شجاعت آن ها برويم» (سيف،٦٨:١٣٦٩).

قوللر آقاسي در اين تابلو از رنگ هاي غني، پخته و شفاف 
بهره  گرفته است. گرچه او تجربي کار کرده بود و از آموزش 
رسمي بهره نبرده نبود، اما از رنگ ها به جا و به موقع استفاده 
کرده است. به طور کلي، در نقاشي قهوه خانه اي، به خصوص 
از  شخصيت ها  نشان دادن  براي  مصيبت،  پرده هاي  در 
رنگ هاي قراردادي جامه ها، بيرق ها و ساير اشيا استفاده 
اوليا  اسب  و  سياه  به رنگ  يزيد  سپاهيان  اسب  مي شود. 
مخصوص  سبزرنگ  پر  مي گردد.  مجّسم  سفيد  به رنگ 
حسينيان و پر ابلق و زرد و سرخ متعلق به يزيديان است. در 
 واقع، رنگ براي تأکيد بر تقابل دو نيروي خير و شر به  کار 
رفته  است. استاد قباي امام حسين (ع) را به نشانة شهادت، 
و قباي حضرت ابوالفضل(ع) را به نشانة خشم به رنگ سرخ 
نشان داده است. در اين نقاشي همچون اکثر نقاشي هاي 
قهوه خانه اي پرسپکتيو از نوع مقامي است، و نقاش سعي 
کرده هر کس را به نسبت مقام و مرتبه اش در تابلو نشان 
دهد. ترکيب نقاشي به گونه اي است که ذره اي فضاي خالي 
در کادر يافت نمي شود، و شخصيت ها و صحنه ها چنان 
ديگر  به صحنة  از صحنه اي  انتقال  که  فشرده اند  هم  در 
در چشم برهم زدني انجام مي گيرد. در هر قسمت از کادر 
حادثه اي در حال وقوع است. عالوه بر اين، حوصله و دقت 

نقاش در ترسيم ريزه کاري هاي نقوش قابل تحسين است.

بهره بردن از عناصر تشکيل دهندة تصوير، به نفع قهرمانان
سياوش سيه را به تندي بتاخت 

 نشد تنگدل، جنگ آتش بساخت

ز هر سو زبانه همي برکشيد  
  کسي خود و اسب سياوش نديد

يکي دشت با ديدگان پر ز خون 
  که تا او کي آيد ز آتش برون

چو او را بديدند برخاست عو
که آمد ز آتش برون شاه نو!
استاد حسين قوللر آقاسي در اين نقاشي از رنگ هاي گرم و 
روشن بهره گرفته و بهترين فضا را در گسترة ترکيب بندي 
و  است،  داده  اختصاص  يعني سياوش  واحد  قهرمان  به 
پرچم را به گونه اي در دست او قرار داده که نگاه مخاطب 
را به سمت چپ کادر (سوارکاران) مي کشاند. او بيشتر به 
زيبايي ترکيب و شيريني قلم در پرده ها اهميت مي داد. «در 
اين نقاشي نيز، با آنکه به روايت فردوسي اسب سياوش 
است.  کرده  نقاشي  به رنگ سفيد  را  اسب  او  است،  سياه 
نّقاش به منظور تأکيد بر پاکي و بي گناهي سياوش، و شايد 
به اقتضاي ترکيب بندي، سفيد را بر سياه ترجيح داده و حتي 
دود برآمده از آتش را نيز به  رنگ سفيد نشان داده است» 

(اقبال و ميرزايي،١١٢:١٣٧٠).

محبوب  قهرمان  مرگ  نمايش صحنة  در  برخورد  نوع 
داستان

که  است  موضوع هايي  جزو  سهراب  و  رستم  موضوع   
بسياري از نقاشان قهوه خانه اي به آن پرداخته اند، اما کمتر 
کسي موفق شده است اين حکايت را با مهارت و استادي 
حسين قوللر آقاسي به تصوير بکشد. همان طور که پيش تر 
حکايت  اصل  به  کاري  قهوه خانه اي  نقاشان  شد،  گفته 
نداشته اند، و داستان را بنابر اعتقادات و آنچه در قلب و 

ويژگي هاي بصري عناصر خير نام شخصيت خيرعنوان اثر تصوير بخشي از اثررديف

١
بار يافتن حضرت 
مسلم خدمت امام 

حسين(ع)
ائمه اطهار

چهرة معصومين مهربان و روحاني 
همراه با هاله اي از نور نشان داده شده 

است.

ويژگي هاي بصري عناصر خير نام شخصيت خيرعنوان اثر تصوير بخشي از اثررديف

١

نبرد رستم و 
اشکبوس
(جنگ 

هفت لشکر)

رستم
حالت چهره در آرامش و آسودگي غوطه ور 
است. از اين راحتي خيال مي توان به درستي 

عمل و کردار نيروي خير پي برد.

نبرد کهالن ديو٢
گيسيا بانوبا گيسيا بانو

خشونت قهرمانان با زيبايي و معصوميت 
همراه است و هرگز حالت و رفتار زننده يا 

وحشت آفرين از آنان سر نمي زند.

ج. مشخص کردن ائمه توسط هاله اي از نور دور سر ايشان

د. نشان دادن آسودگي خاطر و آرامش در چهره خوبان
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ويژگي هاي بصري عناصر شر نام شخصيت شرعنوان اثر تصوير بخشي از اثررديف

نبرد کهالن ديو با١
کهالن ديوگيسيا بانو

در تصاوير ديوان با وجود زور و بازو 
حالت حماقت و کوته انديشي در چهرة آنها 

مشهود است و اين حالت تنها در نمايش شر 
است که مشاهده مي شود.

جداول ٢. بررسي قراردادهاي تصويري براي نمايش نيروهاي شر

ويژگي هاي بصري عناصر شر نام شخصيت شرعنوان اثر تصوير بخشي از اثررديف

١
نبرد رستم و 

اشکبوس
(جنگ هفت لشکر)

اشکبوس

اسبان و سپاهيان دشمن به راحتي از پاي 
درآمده اند. نقطه مقابل اين عمل در رفتار 
محکم و مقاوم قهرمانان ماجرا مشاهده 

مي شود.

گرفتار شدن خاقان ٢
خاقان چينچين به کمند رستم

اغلب، نيروهاي شر عاقبت ننگين و مضحک 
دارند و به هيچ عنوان چنين رفتاري را در 

نيروي مقابل نخواهيم ديد.

اشقيامصيبت کربال٣
چشم هاي از حدقه درآمده و وحشت زده 

مخصوص اشقياست که حالت بيچارگي را 
القا مي کند.

حرکت کيخسرو به ٤
باج خواهانايران با مادر خود

حالت درماندگي و عقب نشيني براي شرور. 
هرگز در نمايش شخصيت هاي خير شاهد 

چنين رفتاري نيستيم.

٥
نبرد رستم و 

اشکبوس
(جنگ هفت لشکر) 

اشکبوس

نشان دادن ضعف و خونريزي در سرانجام 
کارزار را اغلب در شخصيت هاي شر 

مشاهده مي کنيم و به ندرت شاهد از پاي 
درآمدن قهرمانان هستيم.

ويژگي هاي بصري عناصر شر نام شخصيت شرعنوان اثر تصوير بخشي از اثررديف

يزيديانمصيبت کربال١
مرکب اشقيا به رنگ سياه و تيره نشان داده 
شده است، چرا که تيره در مقابل روشن 

حالتي منفي و منفور دارد.

يزيديانمصيبت کربال٢
پر ابلغ و زرد و سرخ متعلق به يزيديان 

ايت که نشان دهند/ وقاحت و خشونت اين 
گروه است.

الف. تصوير ديوان به عنوان موجوداتي قوي، اما ساده لوح

ب. نمايش از پاي درآمدن دشمن توسط قهرمان داستان

ج. استفاده از رنگ هاي خاص براي منفور جلوه دادن نيروي شر



نتيجه
با مشاهدة آثار نقاشي استاد حسين قوللر آقاسي به اين نکته پي مي بريم که اين هنرمند بي ادعا قهوه خانه 
را بهترين مکان جهت نقش پردازي جمال مينوچهرگان و دشمنانشان يافته است. استاد با گزينش موضوع 
خير و شر در آثارش و توجه به برخي مفاهيم و راز و رمز هاي نمادين پندهاي بسيار جالب و ظريفي 

را براي مخاطبان پرده هاي خود بيان مي کند.
از بررسي هاي به عمل آمده چنين برمي آيد که هنرمند با توجه به باورها و اعتقادات مردمي، با 
بهره گيري از مضامين خير و شر، بيشترين آثار مصّور خود را ارائه کرده است و سعي داشته است که 
صادقانه تصاويري ساده و به  دور از هرگونه تکّلف ترسيم کند. از اين رو، بيشتر ترکيب بندي ها ساده 
و با دريافت حسي و ذوقي، با خطوط روان، بدون رعايت تناسبات واقعي و خارج از حوزة نظام رسمي 

هنرآموزي شکل گرفته است.
به اين ترتيب و با توجه به ويژگي هاي آثار ايشان، مي توان نتايج به دست آمده دربارة انواع قراردادهاي 

ذهنشان بود خيالي سازي مي کردند. به همين خاطر در اين 
نقاشي شاهد مرگ سهراب نيستيم. «لطيف ترين صحنه در 
اين تابلو قهر و پشت کردن دو اسب نجيب و وفادار دو 
قهرمان داستان است. حادثه آنچنان تلخ و غم انگيز است که 
حتي در اين دو حيوان تأثير گذاشته و دلشان را پر ز خون 
ساخته است. اين نوع شيرين کاري و لطيف ديدن خاصِّ فکر 
حسين بود که باعث مي شود تابلوهايش حال و روح ديگري 
داشته باشند. مزيت ديگِر تابلو رنگ ها و نقش هاي يکدست 
و روان است که هيچ رنگ و نقشي مزاحم نقش و رنگ ديگر 
نيست» (سيف، ٨٨:١٣٦٩). سواران و اسب قهرمانان به طور 
قرينه در پشت صحنه قرار گرفته اند. استاد حسين قوللر 
آقاسي با قراردادن سپاهيان و چند درخت در پشت کوه ها 
ارتباط ميان زمين و آسمان را به خوبي برقرار کرده است. 
همان طور که گفته شد، وي به تزيينات در کار بسيار اهميت 
مي داد، در اين نقاشي نيز تزيينات و ريزه کاري هايي مي بينيم 
که روي زره، کاله، مچ بند و ساق بند سهراب و رستم انجام 

شده است.

مشخص کردن ائمه با هاله اي از نور دور سر ايشان
معصومين و ائمة اطهار (ع) در آثار قوللر آقاسي توسط هالة 
نوري که دور سر دارند به راحتي قابل شناسايي و تفکيک 
هستند. اين هالة نور تنها مخصوص اولياي خداوند در نظر 
گرفته شده و براي نمايش قهرمانان داستان هاي شاهنامه و 
نيکوکاراِن ديگر به کار نرفته است. البته اين روش در اغلب 
آثار نقاشان قهوه خانه اي نيز مشاهده مي شود و نمي توان 
آقاسي  قوللر  حسين  استاد  آثار  مشخصة  تنها  را  آن 
دانست. بنابراين هالة نور در آثار ايشان را مي توان يکي از 
قراردادهاي بصري براي تفکيک نيروي خير از شر در نظر 

گرفت (تصوير ١).

نشان دادن آسودگي خاطر و آرامش در چهرة خوبان
حالت چهرة قهرمانان، معصومين و نيکوکاران در اکثر اين 
تابلو ها مملو از آرامش و آسودگي خاطر است و کوچک ترين 
نگاه نگراني را در اين چهره نمي توان ديد. به اين ترتيب، 
نقاش حس امنيت و درستي اعمال را به راحتي به مخاطب 
انتقال مي دهد، حسي مثل اطمينان از اينکه قهرمان داستان 
با تمام نيرو از حق خود و مظلومان دفاع خواهد کرد و در 
نهايت چه غالب شود و چه مغلوب ماجرا را شرافتمندانه 

پيش برده است (تصاوير٦و٧). 

استفاده از رنگ هاي خاص براي منفور جلوه دادن نيروي شر
رنگ ها پيام هاي بسياري براي مخاطب دارند و قرار گيري 
آن ها در کنار يکديگر به هرچه سريع تر رساندن اين مفاهيم 
آقاسي،  قوللر  حسين  نقاشي هاي  در  کرد.  خواهند  کمک 
شخصيت هاي شر گاهي توسط رنگ هايي که در لباس ها يا 
لوازم و يا عناصر اطرافشان به کار رفته است شناسايي 
نمي تواند  به تنهايي  رنگ  موضوع  البته  مي شوند. 
به صورت صريح شخصيت خير را از شر تفکيک کند و 
حالت چهره و نمايش رفتار آن ها نيز مکمل اين موضوع 
است، به طوري که در سپاه يزيديان استفادة بيشتري از 
رنگ هاي آتشين و تيره شده است و عکس آن براي سپاه 
حسينيان صدق مي کند. همان طور که مي دانيم، تيره در 
مقابل روشن از خاصيتي منفي و منفور برخوردار است 
مخصوِص  تيره تر  رنگ هاي  استاد  اين  تابلوهاي  در  و 
گرفته  نظر  در  نيکوکاران  براي  روشني ها  و  اشرار 

مي شود (تصوير٩).

 نقش خير و شر در شخصيت هاي آثار  
حسين قوللرآقاسي 
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تصويري براي نمايش عناصر خير و شر در شخصيت پردازي اين آثار را در جداول پيشين جست وجو 
کرد و به اين نکته پي برد که در اين تابلوها حتي در صحنه هاي رزمي ـ مذهبي نيز بر جنبه هاي منفي 
نسبي حيات خاكي و در غم زيستن ـ كه در مذهب بودا و تصّوف ارتجاعي جايي و مقامي دارد ـ 
عنايتي نشده است. گويا پيشروان اين چنين نقش هايي، به وسيلة نقاالِن خوش بيان و تيزهوش، معاني 
اشعار پندآميز فردوسي را كم و بيش دريافته اند، كه آن خردمند، غم نامردانه و بي خردانه زيستن را 
دارد نه غم زيستن را. نقاش به ترسيم لحظه هاي شكست پهلوانان و نام آوران ايراني رغبتي نشان 
نداده و در تصوير سروري و سرافرازي و غرور دالورانـ  حتي در لحظه هايي كه در نبردگاه موقعيت 
خوبي ندارند و جنگ را باخته اند يا احساس شكست مي كنند ـ تنها به سربلندي پهلوانان تابلوهاي 
خود مي انديشد. مهم ترين هدف نقاش در خصوص نمايش دادن شخصيت هاي خير و شر پيام رساني 

برخواسته از داستان ها، پندآموزي و عبرت گيري از حوادث زندگي بوده است.
قهرمانان در خيال دور پرواز او زنده اند و در نهاد خود رمزي از دوام زندگي دارند، رمزي كه به زندگي 
معني مي بخشد: زنده بودن، هميشه بودن و خردمندانه زيستن. همة قهرمانان در آثار قوللر آقاسي نقِش 

«زيبايي» را بازي مي کنند، زيرا در قصة هستي، واژگاني جز زيبايي به  کار گرفته نشده است.
با توجه به نکات مذکور، در آثار استاد موجودات و دشمنان قهرمانان نيز بر همين اساس ترسيم 
مي شوند. زشتي، خشونت، قهر و غضب و شر، عناصر بصري خود را از زيبايي نهفته در هستي کسب 
مي کنند و به  صورتي زيبا ظاهر مي شوند، چرا که زيبايي نماد جمال حق است و عالم آيينه اي است در 
دستان آن زيباروي که در آن جلوة جمال خود را مي نگرد و ديوان خوش منظر و ماران نيکوچهره و 
قاتالن منزه و بيگناه نما و اژدهايان خوش سيما در پس آن نهفته است و چون پردة جمال کنار رود قهر 

و غضب و خشم و خشونت نمايان مي شود.
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7th to 9thCentury HijryQamariis considered a significant period in art history of Iran, during which 
many arts had undergone notable changes relying on previous era (Seljuk and khwarazmshahian). 
One of the notable arts in that period was the art of stucco from which many examples have survived. 
Using plaster in architectural decorations has reaches its zenith during these centuries and have been 
executed with more projection and more complicated designs.  
In order to identify stucco decoration techniques and their changes and developments, through 
observation and investigation usingdescriptive-analyticalmethod, some of the existing examples have 
been studied.Building the high relief stucco altars at thethe beginning of the 7th century and the bas 
relief stucco decorations at the end of the 8th century HijriQamariled to a significant change in this 
art and the creation of masterpieces in this period. Stucco decorations in this era are categorizable by 
the “projection” and the “modeling technique”. On the wholethere are eleven techniques for stucco 
decoration in these centuriesfrom whichHigh Relieve Stucco, Reticulated (Moshabbak), Patchwork 
Stucco (Vaslehiee) and Gilding are particular characteristics of stucco from7th to 9thCentury 
HijryQamari.

Key words: Iranian Architectural Decorations, Stucco Decoration from7th to 9thCentury  
HijryQamari, Stucco, Ilkhanid& Ale Mozafar, Execution Techniques.

5
Summer  2014  No30

    Abstract


