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چكيده
تکيه معاون الملک کرمانشاه يکي از بناهاي زيبا و باشکوه دورة قاجار از جهت غناي تصاوير و تنّوع رنگ در هنر 
کاشي کاري ايران است .در اين بنا، عالوه بر کاشي هاي تزئيني معمول بناهاي تاريخي، بخش اعظم نگاره هاي 
منقوش بر کاشي ها با توجه به کارکرد تکيه، قصص قرآني و حوادث مرتبط با عاشوراست. بر اين اساس، 
انتظار آن است که متناسب با اين نوع نگاره ها جهت به تصويرکشيدن آن ها از رنگ هاي خاصي نيز استفاده 
شده باشند که متناسب با کارکرد و فضاي کلي تکيه باشند. با توجه به تنوع موضوعات و تعدد کاشي نگاره ها، 
به جهت محدودتر کردن دامنة پژوهش، در اين مقاله صرفًا به تبيين ارتباط موضوع و رنگ در کاشي نگاره هاي 
عاشورايي تکيه با هدف تبيين تأثير اين موضوع بر انتخاب رنگ کاشي نگاره ها پرداخته شده است. بنابراين سعي 
شده است به اين سوال پاسخ داده شود که انتخاب رنگ کاشي نگاره هاي عاشورايي تکيه معاون الملک کرمانشاه 
چه ارتباط بصري و مفهومي با موضوع اين کاشي نگاره ها دارد؟ اين پژوهش از نوع تحقيقات توسعه اي است و 
از منظر بررسي داده ها، روش تحقيق به صورت کّمي وکيفي است که با بررسي همة کاشي نگاره هاي عاشورايي 

دردسترِس بخش زينبيه تکيه انجام پذيرفته است. 
با استخراج داده هاي کّمي حاصل از ميزان استفاده از رنگ در اين کاشي نگاره ها با توجه به نتايج آماري به 
 دست آمده به کمک علم پردازش تصوير،  نتايج حاصل عبارتند از:   گرچه انتخاب رنگ در کاشي نگاره هاي 
عاشورايي تکيه معاون الملک متأثر از رنگ هاي غالِب مورداستفادة دوره قاجار است اما بيشترين درصد رنگ هاي  
به کار رفته در کاشي نگاره هاي عاشورايي، از خانواده رنگ هاي خاکستري (Gray) هستند که انتخاب آن ها به 
دليل کارکرد اصلي تکيه به عنوان مکان عزاداري اباعبداهللا (ع) بوده است. بنابراين انتخاب رنگ هاي به کاررفته 
در کاشي  نگاره هاي عاشورايي، عالوه بر حفظ تداوم سنت رنگي کاشي کاري دورة قاجار، ارتباط مستقيمي با 

موضوعات و مفاهيم کاشي نگاره هاي عاشورايي تکيه معاون  الملک دارد.

کليدواژه ها 
کاشي نگاره، رنگ، تکيه معاون الملک، کرمانشاه ، عاشورا
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مقدمه
بناهاي تاريخي روايتگران فرهنگ و هويت هر سرزميني 
هستند. در ايران بناهاي زيادي از دوران مختلف تاريخي 
بر  عالوه  آن ها،  از  برخي  که  است  مانده  يادگار  به 
کارکرد  تاريخي و مذهبي،  بناهاي  کارکردهاي مرسوم 
نيز داشته اند. اهميت مراسم  ويژه اي چون تعزيه خواني 
گرديد  تکايا  ساخت  رواج  سبب  تعزيه خواني  و  مذهبي 
که يکي از آنها، که از جمله بناهاي شاخص دورة قاجار 
مي باشد، تکيه معاون الملک در کرمانشاه است. بيشترين 
تزئيناتي که در اين بنا وجود دارد، در هنر کاشي کاري 
و در طيف وسيعي از موضوعات متجلي شده است به 
شاهکارهاي  جزء  تکيه،  اين  کاشي کاري هاي  که  قسمي 
بر  عالوه  بنا  اين  در  است.  قاجار  دوره  کاشي کاري 
کاشي کاري معمول بناهاي تاريخي و مذهبي، کاشي  هاي 
به  که  قهوه خانه اي  نقاشي  تابلوهاي  شکل  به  مصور 
شيوه زيرلعابي نقاشي شده اند، با کاشي هفت رنگ اجرا 

گرديده است. 
در اين بنا، بيش از بيست وسه کاشي نگاره بزرگ و 
تعداد زيادي کاشي نگاره هاي کوچک با نقش ها و مضامين 
داخلي  فضاهاي  در  اسطوره اي  و  مذهبي  ملي،  متنوع 
نگاره هاي  و  مضامين  است.  بسته   نقش  آن  بيروني  و 
مذهبي و قصص قرآني، بيشترين بخش کاشي نگاره هاي 
تکيه را به خود اختصاص داده و يکي از پرکاربردتريِن 
اين مضامين با توجه به کارکرد تکيه، کاشي نگاره هايي 
با موضوعات عاشورايي است که در بخش زينبيه تکيه 
بناهاي  از  معاون الملک  تکية  که  آنجا  از  دارد.  وجود 
و  تصاوير  غناي  جهت  از  قاجار  دورة  باشکوه  و  زيبا 
آن  انتظار  است،  ايران  کاشي کاري  هنر  در  رنگ  تنّوع 
به  اين مکان، جهت  با توجه به کارکرد خاص  است که 
تصويرکشيدن کاشي نگاره هاي عاشورايي، از رنگ هايي 
اين بخش و  با کارکرد  استفاده شده باشد که متناسب 

فضاي کلي تکيه باشند. 
بنابراين با هدف تبيين تأثير موضوعات حادثة عظيم 
کربال بر انتخاب رنگ کاشي نگاره هاي عاشورايي در اين 
بنا، سعي شده است، سؤال اصلي اين تحقيق عبارتست 
تکيه  عاشورايي  کاشي نگاره هاي  رنگ  انتخاب  از: 
معاون الملک کرمانشاه چه ارتباط بصري و مفهومي با 
موضوع اين کاشي نگاره ها دارد؟ پاسخ به اين پرسش  و 
همچنين دقت در اين نکته که غالب پژوهش هاي مرتبط 
ناظر بر وجه کيفي و  ايران،  با رنگ در هنرهاي سنتي 
بررسي کيفيت کاربرد رنگ در آن هاست و کمتر از وجه 
کّمي به بررسي ميزان استفاده از رنگ در کاشي نگاره ها 
تحقيق  اهميت  و  ضرورت  است،  شده  پرداخته 
پژوهش  در  بنابراين  مي شود.  روشن  به خوبي  حاضر 
کّمي  ارقاِم  و  آمار  اساس  بر  است  شده  سعي  حاضر 
کيفي  تحليل هاي  براي  مستدل تري  مبناي  به دست آمده، 

معاون الملک  تکيه  عاشورايي  کاشي نگاره هاي  در  رنگ 
فراهم آورد.

روش تحقيق
از  و  است  توسعه اي  تحقيقات  نوع  از  پژوهش  اين 
کّمي وکيفي  به صورت  تحقيق  روش  داده ها،  نوع  منظر 
است که با تحليل نمونه هاي جامعه آماري به توليد داده 
مشاهده،  پژوهش،  اين  در  داده  توليد  ابزار  مي رسيم. 
اطالعات  است.  از محيط  تهيه تصوير  و  ميداني  تحقيق 
زمينه اي از طريق منابع مکتوب و چاپي گردآوري شده 
و مصاحبه با افراد مطلع به توليد داده هاي بيشتر کمک 
کرده است. جامعه هدف، بررسي همة کاشي نگاره هاي 
از  که  است  معاون المک  تکيه  در  موجود  عاشورايي 
در  انتخاب شده اند.  است،  زينبيه  که  تکيه،  اصلي  بخش  
عاشورايي  موضوع  با  کاشي نگاره  دوازده  بخش،  اين 
زمان  گذشت  با  آن ها  از  عدد  دو  است.  داشته  وجود 
دچار ريزش و آسيب فيزيکي شده اند و وجود خارجي 
ندارند و جاي آن ها کاشي تزئيني نصب شده است. سه 
ارتفاع  در  بزرگ بودن و محل نصب  دليل  به  نيز  نمونه 
استفاده  امکان  براي عکاسي،  ويژه  تجهيزات  به  نياز  و 
به  کاشي نگاره  تعداد هفت  بنابراين  نشد.  فراهم  آنها  از 
عنوان جامعه نمونه موردمطالعه قرار گرفت. با توجه به 
اين که هر کاشي نگاره از تعداد زيادي واحدهاي يکسان 
هفت رنگ  کاشي  تکنيک  با  سانتيمتري   ۲۰×۲۰ کاشي 
بخش هاي  به  کاشي نگاره  هر  تقسيم  با  شده اند  تشکيل 
بسيار اين واحدها، مي توان نتايج قابل تعميمي استخراج 
کرد. بنابراين بر اساس روش نمونه گيري در دسترس، 
عاشورايي  کاشي نگاره  هفت  آماري،  نمونة  جامعه 
گرديده  انتخاب  واحد   ۱۲۵۶ کل  از  واحد   ۸۳۴ تعداد  با 
است که اوًال کامال سالم و ثانيًا کيفيت مناسبي به لحاظ 
رنگي دارند. شيوه تجزيه و تحليل در اين پژوهش بدين 
شکل است که جهت شناخت دقيق رنگِ  کاشي نگاره ها، 
ابتدا با آناليز رنگ ها در استفاده از تکنيک علم پردازش 
و  به کاررفته  رنگ هاي  تنوع  چون  داده هايي  تصوير، 
فراواني آن ها در هفت کاشي نگارة موردمطالعه،  ميزان 
استخراج و به شکل جداول فراواني و نمودارهاي ميله اي 
ميانگين  کلي،  جدولي  در  سپس  شده اند.  داده  نمايش 
کاشي نگاره ها  اين  در  رنگ  درصد  کمترين  و  بيشترين 
شاخص  رنگ هاي  شود  مشخص  که  گرديده  استخراج 
رنگي  خانواده  هاي  چه  در  به کاررفته  رنگ هاي  ديگر  و 
در  و موضوع  رنگ  ارتباط  اين طريق  از  تا  دارند  قرار 
کاشي نگاره هاي عاشورايي تکيه معاون الملک بهتر تبيين 

گردد.

پيشينه تحقيق
در تحقيقات انجام شده، تکيه معاون الملک کرمانشاه 
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اين  از جنبه هاي مختلفي موردبررسي قرارگرفته است. 
بررسي ها غالبًا معطوف به مطالعه معماري تکيه، تحليل 
نقش هاي  تحليل  و  معرفي  ازجمله  کاشي نگاره ها  نقوش 
گياهي، حيواني و هندسي آنها، معرفي استادان، هنرمندان، 
معماران و کاشي کاران، معرفي نقاشي هاي قهوه خانه اي 
اين  بنا مي باشند. در غالب  تزيينات موجود در  و ديگر 
پرداختن  داليل  و  هنرمندان  مذهبي  بينش  به  مطالعات 
به خاندان  که همانا عشق  به موضوعات مذهبي،  آن ها 
برخي  در  است.  تأکيد شده  عليهم السالم  بوده،  اهل بيت 
و  پنجه باشي  الهه  که  پژوهشي  پژوهش ها چون  اين  از 
فرنيا فرهد با عنوان مطالعه نقوش مذهبي در کاشي هاي 
تکيه معاون الملک منتشر شده در فصلنامه علمي نگارينه 
مقالة  همچنين  و   ١٣٩٤ سال  در  اسالمي،   ٧و٨  هنر 
مليحه مهدي آبادي و سيامک خديوي با عنوان تغييرات 
که  کرمانشاه  معاون الملک  تکيه  تزيينات  و  معماري  در 
شده  منتشر   ١٣٨١ سال  در  اثر،   ٣٣و٣٤  فصلنامه  در 
نقوش مذهبي و ويژگي هاي  تحليلي  با رويکردي  است، 
و  معرفي  تکيه  کاشي کاري شده  تابلوهاي  در  آن ها 
و  زارعي  محمدابراهيم  است.  گرفته  قرار  موردبررسي 
بر  تأملي  عنوان  با  پژوهشي  در  باباکمال  يداله حيدري 
تکيه  قاجاري  کاشي هاي  منشأ  و  هنري  مضامين  تنوع 
معاون الملک کرمانشاه، که در   ٦٨ مجله هنرهاي زيبا در 
کاربرد  به  اشاره  منتشر شده است، ضمن  سال ١٣٩٥ 
بيشتر رنگ هاي صورتي، زرد و نارنجي روشن موجود 
در کاشي هاي اين بنا، معتقدند در اين دوره، از رنگ هاي 
در  غالب  رنگ هاي  که  سفيد،  و  فيروزه اي  الجوردي، 
کم تري  اثر  بوده،  قبل  دوره هاي  در  ايراني  کاشي کاري 
به چشم مي خورد. اکبر پرويزي در مقالة نگاره هاي تکيه 
معاون الملک، که در  ١ مجله علمي پژوهشي نگره در سال 
١٣٨٤ منتشر شده است، در باب چگونگي بهره گيري از 
رنگ و کيفيات رنگي توسط نقاشاِن کاشي نگاره ها معتقد 
است در مواردي، هنرمندان با آگاهي کامل از تنوع رنگي 
اکتفا  رنگ  يک  به  فقط  ديگر  تابلويي  در  و  بهره جسته 
کرده اند. غلبه يا غلّو يک يا دو رنگ در بعضي تصاويِر 
بوده  آثار  موضوع  و  مفهوم  با  متناسب  تمام رنگي، 

است و سمبوليسم رنگ در آثار نقاشي روي کاشي ها، 
عنوان  به  عاشورايي،  و  مذهبي  مضمون  با  خصوصًا 
يک عنصر بصري، جبهة اوليا و اشقيا را از هم متمايز 
مي کند. يعقوب آژند در مقالة ديوارنگاري در دوره  قاجار 
که در  ي ٢٥ مجله هنرهاي تجسمي، که در سال ١٣٨٥ 
اين  کاشي نگاره هاي  در  مي نويسد  است،  شده  منتشر 
تکيه، رنگ بندي هاي متنوع از آبي و سبز و قرمز و زرد 
و ارغواني و قهوه اي و سياه صحنة پرتحرکي را پديد 
آورده که شايد دو تصوير مصيبت کربال را بتوان نمونة 
واالي آن دانست که با رنگ بندي دقيق و ترکيب بندي و 
صحنه بندي سنجيده به صورت دو تابلوي زيباي نقاشي 
درآمده اند. در اين دو تصوير، برخي اشقيا لباس سرخ 
و  سبزرنگ  (ع)  امام  دستار  که  حالي  در  دارند  تن  بر 
ابوالقاسم  و  نوروزي  نسترن  است.  سفيدرنگ  او  برقع 
ديوارنگاري هاي  زيبايي شناختي  تطبيق  مقالة  در  دادور 
مذهبي (واقعه کربال) بقعه شاه زيد و تکيه معاون الملک 
سال  در  و   ٤٨ نگره   مجله  در  که  تعزيه،  با  تعامل  در 
و  توصيفي-تحليلي  روش  با  است،  شده  منتشر   ١٣٩٧
مکان  ادبيات،  در موضوع و مضمون،  تطبيقي، شباهت 
اجرا، عدم وحدت زماني و مکاني و به ويژه ويژگي هاي 
از  زيبايي شناختي نمادپردازي رنگ را به عنوان برخي 
نماش هاي  با  بنا  دو  اين  ديوارنگاره هاي  اشتراکات  اين 
رنگ  از  استفاده  که  معتقدند  و  کرده اند  معرفي  تعزيه 
در کاشي نگاره هاي تکيه بر اساس کاربرد نمادين رنگ 
در  نوروزي  نسترن  است.  پرده خواني  و  تعزيه  در 
تکيه  کاشي هاي  مضامين  جامعه شناختي  خوانش  مقالة 
در  و  گرفته  انجام  بازتاب  رويکرد  با  که   معاون الملک 
١  دوم سال  ادبيات، دورة  و  هنر  مجله جامعه شناسي 
١٣٩٦ منتشر شده است، بر اين باور است که تصاوير 
مذهبي تکيه، به ويژه واقعة کربال، بازتاب پيشينه فرهنگي 
و  تعزيه  از  قاجارها  حمايت  ايرانيان،  مذهبي  سنت  و 
رونق و تأثير آن بر نقاشي ها و ديوارنگاره هاي مذهبي 
دورة قاجار و همچنين قرارگرفتن کرمانشاه بر سر راه 
اين شهر بوده است.  زيارتي کربال و حضور زوار در 
کاشي نگاره هاي  در  رنگ  تحليل  مقالة  در  عزتي  نسيم 

تصوير١. فروختن يوسف را به عزيز مصري از مضامين و موضوعات 
قصص قرآني در کاشي کارهاي تکيه معاون الملک. مأخذ: نگارندگان

تصوير٢. نقاشي ناتوراليسم اروپايي غربي (اروپايي) در کاشي کارهاي 
تکيه معاون الملک. مأخذ: نگارندگان.



تکيه معاون الملک، ارايه شده در اولين همايش بين المللي 
و سومين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست 
شهري در سال ١٣٩٤، کاربرد رنگ را در انتقال مفاهيم 
و توصيف تابلوها و تحليل رنگ از منظر اسالم و علم 
نتيجه  و  نموده  بررسي  کيفي  رويکرد  با  روان شناسي 
گرفته است که انتخاب رنگ در اين کاشي نگاره ها با محتوا 
و مضمون آثار هماهنگ است. در پايان نامه کارشناسي 
ارشد طناز دارابي با عنوان بررسي ديوارنگاره هاي تکيه 

ديوارنگاري  تعامل  اصل  با سه  کرمانشاه  معاون الملک 
در  دانشگاه سوره  در  که  و محيط)  (معماري، مخاطب 
سال ١٣٩٣ ارايه شده است چنين نتيجه گرفته شده که 
با  ارتباط  در  بنا  اين  ديوارنگاري هاي  موضوعات  اکثر 
کاربردي  نقش  و  قاجار  دوره  جاري  و  حاکم  فرهنگ 
امام  به ويژه عزاداري  برگزاري مراسم مذهبي  بنا، که 

حسين(ع) و تعزيه است، مي باشند. 
از آنجا که تاکنون در تحقيقي کّمي به بررسي رنگ 

تصوير٣. نمونه اي از نقاشي هاي زياد پادشاهان ايراني در کاشي کارهاي تکيه معاون الملک. مأخذ: نگارندگان.

تصوير٤. موقعيت زينبه در پالن تکيه (راست) و موقعيت قرارگيري تابلوها١در فضاي آن (چپ). مأخذ:  زنده زبان، ١٣٩٣: ١٥ .

کاشي   در  رنگ  و  موضوع  ارتباط 
نگاره  هاي عاشورايي تکيه معاون  الملک  

کرمانشاه/١٢٩- ١١١ 

و  حسين(ع)  امام  جنگ  صحنه   .١
(ظهر  کربال  صحراي  در  يزيديان 
عاشورا) ٢- بيرون آوردن اهل بيت 
حضرت  نمودن  رزم   -٣ خرابه  از 
حضرت  نمودن  رزم  (ع) ٤-  قاسم 
به  زعفرجني  آمدن  علي اکبر(ع) ٥- 
اهل  شدن  وارد   -٦ حضرت  ياري 
بيت به مدينه ٧-  وارد کردن اهل بيت 
يزيد ٨-  مجلس  به  السالم»  «عليه 
رزم حضرت سيدالشهدا و حضرت 
تخت  بر  مخالفين ٩-  با  ابوالفضل 
نشستن مختار و قصاص کردن مختار 
از کفار ١٠- مصيبت کربال ٢ (سليمان 
بن ُصرد خزاعي و دفن نمودن شهداي 
کربال) و کاشي نگاره هاي تخريب شده 

با عناوين مسلم و حر هستند.



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۹

فصلنامة علمي نگره

در کاشي نگاره هاي  عاشورايي تکيه معاون الملک پرداخته 
درصد  تحليل  و  استخراج  با  حاضر  مقاله  در  نشده، 
عاشورايي  کاشي نگاره هاي  در  به کار رفته  رنگ هاي 
تکيه، به ميزان تطبيق آن ها با موضوعات عاشورايي اين 
نگاره ها پرداخته مي شود که وجه افتراق اين پژوهش با 

تحقيقات انجام شده، خواهد بود.

مباني نظري تحقيق
١-معرفي بناي تکيه معاون الملک کرمانشاه

مذهبي  بناهاي  از  يکي  کرمانشاه  معاون الملک  تکيه 
شناخته شدة دورة قاجار در شهر کرمانشاه است که به 
همت معاون الملک، باني بنا، ساخته و تکميل شده است. 
اين بنا داراي کاشي نگاره هاي متنوعي از قصص  قرآني، 
نقاشي هاي ناتوراليسم اروپايي، نقاشي پادشاهان ايراني، 
(تصاوير۱-۳) نقوش اسليمي و موضوعات عاشورايي 
است و به عنوان گنجينه اي از تصاوير با نقش هاي متنوع 
مضامين ملي، مذهبي و تاريخي در هنر کاشي کاري ايران 
شناخته شده است، به قسمي که «امانت دار واالترين جلوه 
گوياي  و  زنده  سند  پايدارترين  و  کاشي  روي  نقاشي 
هنرمندان  خالقيت  و  مردمي  نقاشي  نهضت  عظيم ترين 

روي کاشي بوده است» (سيف، ۱۳۷۶: ۶۳). 

حسينيه  بخش  شامل  فقط  ابتدا  که  بنا،  اين  ساخت 
بود، در سال ۱۳۲۰ق. به دست حسين خان معين الرعايا 
مراسم  برگزاري  آن،  اصلي  کاربري  گرديد.  آغاز 
مذهبي و مکاني براي رفع اختالفات قومي، عشايري و 
مبارزات  گرماگرم  در  ۱۳۲۷ق.  «درسال  بود.  اجتماعي 
مشروطه خواهي، که غرب ايران دستخوش نابساماني هاي 
منطقه اي شده بود، گروهي از مشروطه خواهان به علت 
آن که تکيه معاون الملک محل اجتماع مخالفان مشروطه 
بود، آن را به توپ بستند و اين بناي نفيس را ويران و به 

RGB رنگ ها بر اساس رنگها بر اساس
Hex

 نام رنگ رنگ
درصد 

بکارگيري رنگها 
در نگاره BlueGreenRed

14014415399908c Suva Grey (Grey)47.30%

576070463c39 
Crater Brown 

(Brown)
18.30%

99116178b27463 Au Chico (Brown)12.20%

210190175afbed2 Spindle (Blue)10.40%

891181418d7659 Shadow (Green)4.70%

89152183b79859 
Barley Corn 

(Brown)
2.20%

170200204ccc8aa 
White Rock 

(Grey)
2.10%

741028959664a 
Tom Thumb 

(Green)
1.70%

1008550325564 Teal Blue (Blue)0.70%

91210240f0d25b Portica (Yellow)0.50%

جدول ١.  فراواني رنگ هاي به دست آمده از کاشي نگاره رزم نمودن حضرت علي اکبر(ع). مأخذ: نگارندگان. 

در  رفته  بکار  رنگ هاي  فراواني  درصد  ميله اي  نمودار  نمودار١. 
کاشي نگاره رزم نمودن حضرت علي اکبر(ع)، مأخذ: نگارندگان.



آتش کشيدند. مدتي اين هرج و مرج ادامه داشت تا اينکه 
سواران ايل کلهر کرمانشاه به فرماندهي سرداراشرف به 
کمک معين الرعايا آمدند و افراد متجاوزي را که به غارت 
شهر کرمانشاه پرداخته بودند، از آن جا بيرون کردند و 
 :۱۳۸۶ (شهبازي،  افتاد»  معين الرعايا  دست  به  حکومت 
به  معين الرعايا  مدتي و کشته شدن  از گذشت  بعد   .(۴۶
به  اقدام  مجددًا  معاون الملک  خانواده  مخالفانش،  دست 

ساخت بناي تکيه کردند. 
برادرش  از  را  بناي حسينه  معاون الملک  حسن خان 
سال  در  بازسازي،  و  مرمت  ضمن  و  کرد  خريداري 
۱۳۳۶ق. شروع به ساخت دو بناي زينبيه و عباسيه در 
تکيه پرداخت. در ابتدا، تزئينات شکل گرفته بر ديواره هاي 
تکيه، بيشتر نقاشي و گچ بري بود که توسط استادکاران 
چندي  از  «پس  اما  بود  شده  کار  خبره  و  زبردست 
حسن خان معاون الملک تصميم مي گيرد از مصالحي که 
به  کند.  استفاده  است،  برخوردار  بيشتري  استحکام  از 
همين دليل گچ بري را برداشته و به جاي آن از کاشي 
آبادي و خديوي، ۱۳۸۱: ۱۰۱).  (مهدي  استفاده مي کند 
به  را  ايران  به نام  اين کار، معاون الملک هنرمندان  براي 
بنا به حرفه و کار خود  تکيه دعوت کرد و هر هنرمند 
به  نمود.  ايجاد  آن  ديواره هاي  بر  را  بي نظير  اثري 
شاهکارهاي  جزء  تکيه،  اين  کاشي کاري هاي  که  قسمي 
کاشي هاي  لحاظ  «به  و  است  قاجار  دوره  کاشي کاري 

ايران  در  پادشاهان،  و  شخصيت ها  تصاوير  با  مصور 
بي مانند است» (شکاري نيري و طاووسي، ۱۳۸۷: ۱۵۱). 
همچنين «در تابلوهاي کاشي کاري شده، مضامين مذهبي 
در  را  کاربرد  بيشترين  و  بوده  مضمون  اصلي ترين 
تزئينات اين بنا داشته است» (پنجه باشي و فرهد، ۱۳۹۴: 
چهارتن  و  تهراني  استاد حسن  نظر  «زير  بنا  اين   .(۱۶
کوره هاي  در  که  نقش دار  کاشي هاي  با  دستيارانش  از 
نزديک محل ساخته شد» (طباطبايي، ۱۳۹۱: ۱۳۸)، تزيين 

شده است.
«معاون الملک در سال ۱۳۴۷ق. تکيه را وقف عزاداري 
ائمة معصومين (ع) کرد» (شهبازي، ۱۳۸۶: ۴۶). اين بناي 
عباسيه  و  زينبيه  حسينيه،  اصلي  بخش  سه  از  کم نظير 
کاشي کاري هاي  داراي  بخش  هر  که  است  تشکيل شده 
منحصر به فرد با موضوعات متفاوت مي باشد. بيشترين 

RGB رنگ ها بر اساس رنگها بر اساس
Hex

 نام رنگ رنگ
درصد بکارگيري رنگها 

در نگاره BlueGreenRed

8593103675d55 (Dorado (Brown39.90%

171173181b5adab (Pink Swan (Grey36.00%

100134116748664 (Axolotl (Green8.40%

1111451559b916f (Tallow (Brown5.50%

95153169a9995f (Barley Corn (Brown3.80%

1591241106e7c9f (Ship Cove (Blue1.70%

112131175af8370 (Toast (Brown1.60%

127122170aa7a7f (Turkish Rose (Pink1.30%

72156170aa9c48 (Highball (Green1.10%

214181173adb5d6 (Echo Blue (Blue0.60%

جدول٢.   فراواني رنگ هاي به دست آمده از کاشي نگاره رزم نمودن حضرت قاسم (ع). مأخذ: نگارندگان. 

بکار رفته در  نمودار٢. نمودار ميله اي درصد فراواني رنگ هاي 
کاشي نگاره رزم نمودن حضرت قاسم (ع)،  مأخذ: نگارندگان.

کاشي   در  رنگ  و  موضوع  ارتباط 
نگاره  هاي عاشورايي تکيه معاون  الملک  

کرمانشاه/١٢٩- ١١١ 



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۱

فصلنامة علمي نگره

٢-کاشي کاري دوره  قاجار
«شروع  و  قاجار١  آقامحمدخان  روي کار آمدن  با 
حکومت قاجاريان، هيچ شکوفايي هنري در عهد او ديده 
از زمان  قاجار  هنر دورة  گفت  درواقع مي توان  و  نشد 
فتحعلي شاه قاجار٢، دومين پادشاه سلسله قاجار، آغاز 
پايان  تا  اوج مي رسد که  به  و در عهد ناصرالدين شاه٣ 
يافت.  ادامه  محمدشاه،  قاجار،  پادشاه  آخرين  سلطنت 
حيات  تجديد  براي  الزم  شرايط  مخالفان،  سرکوب  با 
هنر درباري در عهد فتحعلي شاه و در ادامه به ويژه در 
کشور  اوضاع  آرام بودن  علت  به  ناصرالدين شاه  عهد 
١٩و٢٠).   :١٣٩٦ موسوي لر،  و  (شيرازي  شد»  ايجاد 
قاجاريه،  ساله  صدوچهل وسه  طوالني  نسبتًا  «دوره 

تعداد تابلوهاي مربوط به واقعه عاشورا در بخش زينبيه  
اين مجموعه قرار گرفته است. 

بخش زينبيه تکيه معاون الملک
مجموعه  اين  معماري  پالن  در  که  همان طور 
به  زينبيه  که  است  مشخص  مي شود  ديده  (تصوير۴) 
ايراني  شاه نشين  عمارت  شکل  به  هشت ضلعي  شکل 
است. زينبيه، مرکزي ترين قسمت و تنها فضاي گنبددار 
واقعه  به  مربوط  تابلوهاي  تعداد  بيشترين  است.  تکيه 
عاشورا در اين قسمت از تکيه قرار گرفته که «از ارتفاع 
يک متري ديوار ها تا ارتفاع۲/۶۰ متري، ده تابلو که در 
اين وقايع  ضلع شمال شرقي تا جنوب شرقي به ترتيب 
به تصوير کشيده شده اند: صحنه جنگ امام حسين(ع) 
بيرون  عاشورا)،  (ظهر  کربال  صحراي  در  يزيديان  و 
آوردن اهل بيت از خرابه، رزم نمودن حضرت قاسم(ع)، 
به  زعفرجني  آمدن  علي اکبر(ع)،  حضرت  نمودن  رزم 
ياري حضرت، آوردن اهل بيت به مدينه طيبه، اهل  بيت 
در بارگاه يزيد، جنگ حضرت عباس(ع) و امام حسين(ع) 
با کفار، قصاص مختار، آوردن سليمان خزاعي و دفن 
 :۱۳۸۱ خديوي،  و  (مهدي آبادي  کربال»  شهداي  نمودن 
با  و  ويژه  به  شکل  را  عاشورا  وقايع  تابلو  هر   .(۱۰۱
ديگر شده  تابلوي  تکميل کنندة  و  جداگانه، شرح  روايت 
و قسمتي از داستان را با رنگ و لعابي خاص به تصوير 

کشيده است. 

RGB رنگ ها بر اساس رنگها بر اساس
Hex

درصد بکارگيري  نام رنگ رنگ
رنگها در نگاره

BlueGreenRed

147158169a99e93 (Zorba (Grey38.30%

80112131837050 (Shadow (Green14.00%

83991096d6353 (Makara (Grey13.10%

445870463a2c (Jacko Bean (Brown12.20%

537699634c35 
 Tobacco Brown

((Brown
8.50%

198205213d5cdc6 (Swirl (Grey6.10%

1722311f1611 (Wood Bark (Brown4.20%

120127105697f78 (Sirocco (Green3.10%

124111166a66f7c (Turkish Rose (Pink0.04%

جدول٣.فراواني رنگ هاي به دست آمده ازکاشي  نگاره رزم حضرت سيدالشهدا و حضرت ابوالفضل با مخالفين. مأخذ: نگارندگان. 

بکار رفته در  نمودار٣. نمودار ميله اي درصد فراواني رنگ هاي 
کاشي نگاره رزم حضرت سيدالشهدا و حضرت، مأخذ: نگارندگان. 

و  امام حسين(ع)  ١. صحنه جنگ 
(ظهر  کربال  صحراي  در  يزيديان 
عاشورا) ٢- بيرون آوردن اهل بيت 
از خرابه ٣- رزم نمودن حضرت 
قاسم (ع) ٤- رزم نمودن حضرت 
زعفرجني  آمدن   -٥ علي اکبر(ع) 
شدن  وارد   -٦ حضرت  ياري  به 
به مدينه ٧-  وارد کردن  بيت  اهل 
مجلس  به  السالم»  «عليه  اهل بيت 
يزيد ٨- رزم حضرت سيدالشهدا 
و حضرت ابوالفضل با مخالفين ٩- 
بر تخت نشستن مختار و قصاص 
کردن مختار از کفار ١٠- مصيبت 
کربال ٢ (سليمان بن ُصرد خزاعي 
و  کربال)  شهداي  نمودن  دفن  و 
با  شده  تخريب  کاشي نگاره هاي 

عناوين مسلم و حر هستند.
سال١٢١٠تا  از  قاجار  دودمان   .٢
در  ١٩٢٥م.  /١٧٨٥تا  ١٣٤٤ق. 
و  (شيرازي  کردند  حکومت  ايران 

موسوي لر،١٣٩٦: ١٩).
از١٢١٢ق. ١٧٩٨م  ٣.آغاز سلطنت 
(شيرازي و موسوي لر،١٣٩٦: ١٩).

١٢٦٤ق.١٨٤٨  از  سلطنت  ٤.آغاز 
موسوي لر،١٣٩٦:  و  م(شيرازي 

.(١٩



فرهنگي  و  اجتماعي  سياسي،  متعدد  حوادث  آبستن 
مانند درگيري با روس ها، حضور انگليسي ها در جنوب 
رفتن  مختلف،  مقاصد  براي  ايران  به  غربي ها  ورود  و 
صنعت  راه اندازي  راه آهن،  توسعه  فرنگ،  به  ايراني ها 
که  بود  چاپ  صنعت  و  عکاسي  دوربين  رواج  نساجي، 
بر هنر اين دوره مخصوصًا نقاشي و معماري و به تبع 
آن هنرهاي مرتبط با آن ها تأثير گذاشته است. از ميان 
اين هنرها، کاشي کاري جايگاه ويژه اي داشته و استفاده 
بيانگر  پرزرق وبرق،  و  غيرمذهبي  اماکن  در  کاشي  از 
 Curatola & Scarcia,) است»  دوره  اين  تجمل گرايي 

.(2007: 225

عالقه  قاجاري  پادشاهان  که  نکته  اين  به  توجه  با 
زيادي به تجمالت داشتند، رنگين بودن و براّقيت کاشي، 
شد  دوره  اين  در  کاشي کاري  هنر  رونق گرفتن  باعث 
قبل  دوره هاي  برخالف  قاجار  عهد  در  «کاشي کاري  و 
محدود به بناي مساجد و خانقاه ها نماند بلکه در کاخ ها و 
عمارت هاي اعيان و دروازه هاي تزييني شهرها و نمادهاي 
دولتي نيز استفاده مي شد. همين طور در کاشي کاري اين 
عصر، از درهم آميختن طرح هاي سنتي با شمايل گري و 
تصويرسازي واقع گراي جديد، نوعي سرزندگي و حيات 
هرچند   .(۲۹۱  :۱۳۷۴ (فريه،  شد»  داده  کاشي  به  تازه 
هنر  مختلف  دوره هاي  در  کاشي کاري  هنر  نمي توانيم 
ايران از جمله قاجار را از دوره هاي قبل خود منفک کنيم، 
زيرا پايه ها و اصول طراحي و مباني اين هنر و بسياري 
چون  ثابت  تصويري  عناصر  از  ايراني  هنرهاي  از 
نقوش گياهي و هندسي، که قابليت هاي بي انتهايي دارند، 
دليل  به  دوره  اين  کاشي هاي  اما  مي گيرند.  سرچشمه 

ويژگي هاي موضوعي و تصويري خاصش که «ازجمله 
اين موضوعات، کاربرد مضامين مذهبي، رزمي، بزمي، 
که]  نکته  اين  [و  اجتماعي مي باشد  و  تاريخي، سياسي 
ايران  هنر  در  مرسوم  بر موضوعات  قاجار  هنر  تأکيد 
شاهان  سياسي  اقتدار  برابرنهادن  به  منظور  باستان 
قاجار با شاهان ايران باستان و مشروعيت بخشيدن به 
 ،(۴۱  :۱۳۸۵ (آژند،  است»  دوره  اين  حاکميت  و  قدرت 
باعث شده تا رنگ، طرح ونقش، ابعاد و اندازه کاشي ها 

کامًال از دوره هاي پيشين متمايز باشد. 

٣.رنگ هاي مورد استفاده در کاشي کاري دوره قاجار 
در هر دوره هنري، هنرمندان براي نشان دادن مقاصد 
«در  مي کنند.  استفاده  بيشتر  خاصي  رنگ هاي  از  خود 
هنر قاجار که هنري پرزرق و برق، رنگارنگ و گوناگون 
قاجار  کاشي کاري  دارند.  ويژه اي  اهميت  رنگ ها  است، 
به لحاظ استفاده از رنگ هاي گرم در دوره هاي تاريخي 
ايران کامًال متفاوت است. تا قبل از دوره زنديه و قاجار 
از  که  بود  فيروزه اي  و  کاشي ها، الجوردي  غالب  رنگ 
طيف هاي سرد هستند و در بيننده القاي آرامش و سبکي 
آسمان  آبي  با  هماهنگي خاصي  رنگ،  دو  اين  مي کنند. 
دارند. اما در دوره قاجار رنگ غالب کاشي هاي هفت رنگ، 
چه در اماکن مذهبي و چه در اماکن غير مذهبي، زرد و 
که  است  به حدي  رنگ  دو  اين  از  استفاده  بودند.  قرمز 
محسوب  قاجار  کاشي کاري  هنر  ويژه  مشخصة  جزء 
«رنگ  (تصوير۵)   .(۱۳۹  :۱۳۷۶ (آيت اللهي،  مي شوند» 
قاجار، رنگ زرد است. زرد  غالب در کاشي هاي دورة 
کاشي هاي قاجاري رنگي تابناک و درخشان است. ديگر 
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تا  صورتي  فيروزه اي،  الجوردي،  سفيد،  شامل  رنگ ها 
فيروزه اي  رنگ  است.  بادمجاني  سياه  و  بنفش  قرمز، 
گاهي حالت سبزآبي تيره پيدا مي کند و رنگ بنفش که 
دارد.  زيبا  اّما  تيره  مايه اي  به کاررفته،  براي گل ها  فقط 
رنگ زمينه قاب ها، الجوردي و سفيد است» (خورشيدي، 

 .(۷۴ :۱۳۹۶
رنگ،  از  استفاده  و  تعاريف  قاجار  دوره  در 
حالت  از  رنگ  مي کند.  تغيير  قاجار  فرهنگ  با   متناسب 
روحاني بودن خارج  شده و به سمت رنگ هاي متنوع تر، 
است  «رنگي  زرد،  مي کند.  حرکت  مادي تر  و  شادتر 
مادي، زميني و سطحي و هرگز نمودار ژرفا نيست و 
اين سطحي بودن، دليل بر شادي آفريني آن است. از  آنجا  
طالب  زرپرست،  و  مست  غالبًا  قاجاري  پادشاهان  که 
جاه و جالِل ظاهري و در عيش وعشرت و خوش گذراني 
[است] سليقه  و  اين رنگ  مي توانسته  لذا  بودند،  شهره 
ذائقه  درباري باشد. البته از رنگ زرد قبًال، مخصوصًا 
مي شده  استفاده  کاشي کاري  در  نيز  صفويه،  اواخر 
در  غالب  «رنگ هاي   .(۱۳۹  :۱۳۷۶ (آيت اللهي،  است» 
قرمز  و  صورتي  قهوه اي،  زرد،  دوره،  اين  کاشي هاي 
به ذهن  را  که درخشش طال  به ويژه رنگ زرد  هستند. 
بنابراين  (تصوير۶).   (۷۰  :۱۳۹۴ (رياضي،  مي آورد» 
در  مورداستفاده  رنگ هاي  «مهم ترين  که  گفت  مي توان 
آجري،  فيروزه اي،  زرد،  رنگ هاي  از  عبارت  کاشي، 

است.  و سبز  بنفش  و  قرمز  بين  رنگي  که  بزاقي  قرمز 
فقط  و  نمي آمد  به  حساب  رنگ ها  جزو  سياه  و  سفيد 
(پيرنيا،  مي شد»  استفاده  رنگ ها  بين  مرزبندي  براي 
۱۳۸۱: ۹۶-۹۷). بنابراين مي توان گفت که زرد، قهوه اي، 
صورتي، قرمز، فيروزه اي، سبز، سياه و سفيد رنگ هاي 

رايج در کاشي کاري دوره قاجار هستند.

کاشي نگاره هاي عاشورايي  در  ميزان رنگ  استخراج 
تکيه معاون الملک

در  معاون الملک  تکيه  کاربردي  وجه  به  توجه  با 
برگزاري مراسم مذهبي، اهميت وجوه تزئيني و زيبايي 
و  متمادي  ساليان  براي  آن  ماندگاري  همچنين  و  بنا 
 ۲۰×۲۰ کاشي   زياد  تعداد  با  نگاره  هر  اجراي  که  اين 
سانتيمتري کنار هم انجام گرفته است، قابليت هاي زيادي 
در استفاده از رنگ براي هنرمندان ايجاد  کرده است و 
همين امر سبب گرديده که پالت رنگ  در کاشي نگاره هاي 

اين تکيه، شامل رنگ هايي ويژه باشد. 
دوازده کاشي نگارة  مقاله همة  اين  در  جامعة هدف 
تعداد،  اين  از  است.  بوده  تکيه  زينبيه  بخش  عاشورايي 
دو نمونه با گذشت زمان دچار آسيب فيزيکي، ريزش و 
کامًال تخريب شده و وجود خارجي ندارند و جاي آن ها 
دليل  به  نيز  نمونه  تزئيني نصب شده است. سه  کاشي 
بزرگ بودن و محل نصب در ارتفاع و نياز به تجهيزات 

www.robertharding.com :تصوير٦. استفاده از رنگ غالب زرد در کاشي کاري دورة قاجار. کاخ گلستان. مأخذ



نشد.  فراهم  آنها  از  استفاده  امکان  براي عکاسي،  ويژه 
بنابراين تعداد هفت کاشي نگاره ها به عنوان جامعة نمونه 
آنها  از  عدد  شش  که  است  گرفته  قرار  بررسي  مورد 
پژوهشگر هنرهاي سنتي، عکاسي  توسط هادي سيف، 
کيفيت  با  سروش  انتشارات  توسط  و  شده  حرفه اي 
مناسب در کتابي با عنوان نقاشي روي کاشي چاپ شده 

و يک نمونه نيز توسط نگارندگان عکاسي شده است.
از آن جا که کاشي نگاره ها ابعاد و اندازه هاي يکساني 
 ۲۰×۲۰ واحدهاي  متغيير  تعداد  از  آنها  همة  و  ندارند 
مالک  شده اند،  تشکيل  هفت رنگ  کاشي  سانتيمتري 
کاشي نگاره ها  تشکيل دهندة  واحدهاي  کميت  بررسي، 
 ۲۰×۲۰ واحدهاي  مجموع  آماري  جامعة  بود.  خواهد 
بررسي  قابل  عاشورايي  کاشي نگارة  دوازده  تمام 
اساس  بر  بنابراين  تکيه، ۱۲۵۶ عدد است۱.  در  موجود 
حداقل  مي بايد  نمونه  مورگان، حجم  نمونه گيري  جدول 
هفت  در  نمونه   حجم  درحالي که  باشد  عدد   ۲۹۴/۱۸۱۶
کاشي نگارة موردمطالعه ۸۳۴ عدد است. شيوه  و مبناي 
انتخاب اين تعداد، تصاوير باکيفيتي از کاشي نگاره هاي 
مي توان  کميت  اين  با  بنابراين  است.  بوده  دسترس  در 
نتايج استخراج شده را به همة کاشي نگاره هاي عاشورايي 

تکيه تعميم داد.
جهت شناخت دقيق رنگ  کاشي نگاره ها، در تحليل و 
بررسي جامعه آماري از علم پردازش  تصوير استفاده 
اين علم «به پردازش هاي تصوير ديجيتالي  شده است. 
ديجيتالي،  تصوير  دارد.  اشاره  رايانه  از  استفاده  با 
ترکيبي از تعدادي عنصر محدود است که هرکدام مکان 
پيکسل۲  يا  تصوير  نقاِط  [که]  دارند  خاصي  مقدار  و 
 .(۱۲  :۱۳۹۴ همکاران،  و  (گونزالس  ناميده  مي شوند» 

با  آن ها  آناليز  و  از تصاوير  اطالعات  استخراج  از  پس 
از  داده هاي استخراج شده  افزار متلب۳،  نرم  از  استفاده 
هر کاشي نگاره به ما نشان مي دهند که فراواني رنگ هاي 
به کاررفته در آن ها به چه ميزان است. روش استخراج 
تصاوير  که  است  شکل  بدين  نرم افزار  اين  در  داده ها 
که  نرم افزار شده و مي دانيم  وارد  رنگي کاشي نگاره ها 
سه  ترکيب  از  ديجيتالي  نرم افزارهاي  در  رنگ ها  تمام  
مختلف،  شدت هاي  با   (RGB) آبي  و  سبز  قرمز،  رنگ 
بين صفر تا  ۲۵۵ واحد، ساخته مي شوند، بنابراين جهت 
پردازش تصاوير در محيط نرم افزار، براي هر تصوير 
رنگي، سه اليه کد رنگ (RGB) تعريف مي شود که هر 
اليه، شدت يا تعداد واحد رنگ هاي قرمز، سبز و آبي در 
فضاي ۲۵۵ واحد را نشان مي دهند. به  عنوان  مثال اگر 
باشيم،  داشته  پيکسل   ۵۰۰ در  پيکسل   ۱۰۰۰ تصويري 
زماني که اين تصوير به محيط نرم افزار وارد مي شود 
سه اليه به طول هاي ۵۰۰ ×۱۰۰۰ داريم که در هر عنصر 
ميزان  است،  تصوير  پيکسل  يک  معرف  که  اليه ها،  اين 
رنگ هاي به کاررفتة قرمز، سبز و آبي را نشان مي دهد 

که اعدادي بين ۰ تا ۲۵۵ واحد است (تصوير۷).
عاشورايي  کاشي نگاره هاي  ابتدا تصاوير  ادامه،  در 
آورده شده و سپس در جداول، فراواني رنگ ها و نمودار 
به کاررفته،  رنگ هاي  بهتر  شناسايي  جهت  آنها  ميله اي 
آورده شده  است. شايان ذکر است که همة کاشي نگاره ها 
از تعدد قطعات کاشي به ابعاد ۲۰×۲۰ سانتيمتر با تکنيک 
کاشي هفت رنگ ساخته شده و در زينبيه نصب شده اند.

کاشي نگاره ۱: رزم نمودن حضرت علي اکبر(ع)(تصوير۸)
ابعاد تابلو: ۱۶۰×۱۸۰ سانتي متر. تعداد کاشي: ۵۶ عدد.
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تصوير٧. اليه هاي معرف پيکسل تصوير که نشان دهنده ميزان 
رنگ قرمز، سبز و آبي در ٢٥٥ واحد است. مأخذ: نگارندگان

تصوير٨. رزم نمودن حضرت علي اکبر(ع). مأخذ:  سيف، ١٣٨٩: 
. ٨٨-٨٩

 ٢٠×٢٠ واحدهاي  تعداد   .١
که  کاشي نگاره هايي  سانتيمتري 
شده  مشخص  عدد  با  مقاله  در 
 ،٢-٥٦  ،١-٥٦ از:  است  عبارت اند 
 ٦-٢٠٨  ،٥-٢٠٨  ،٤-٩٠  ،٣-١٢٨
عدد)   ٨٣٤ (مجموع:  عدد  و٧-٨٨ 
 ٢٠×٢٠ واحدهاي  ديگر  تعداد  و 
که  کاشي نگاره هايي  سانتيمتري 
از:  عبارت اند  نيامده اند  مقاله  در 
مدينه   به  بيت  اهل  وارد شدن   -١
اهل  آوردن  بيرون   -٢ عدد،   ٩٠
بر   -٣ و  عدد   ٨٨ خرابه  از  بيت 
قصاص  و  مختار  نشستن  تخت 
١٢٨عدد.  کفار  از  مختار  کردن 
حر  و  مسلم  کاشي نگاره هاي   -٤
به قرينة محل قرارگيري و ابعاد و 
بنا به  تابلوها در دوسوي  اين که 
قرينة هم اجراشده اند پس هرکدام 
 ٥٦ شامل  کاشي نگاره  دو  اين  از 
عدد و در مجموع ١١٢ عدد خواهد 
بود که به داليلي کامال ريخته شده 
نصب  تزييني  کاشي  آنها  جاي  و 
عدد).   ٤١٨ (مجموع:  است.   شده 

بنابراين ١٢٥٦=٤١٨+٨٣٤
است  واژه اي  پيکسل   :   Pixel.٢
که به طور گسترده براي مشخص 
کردن المان هاي تصوير ديجيتالي 

به کار مي رود.
٣.Matlab : نرم افزاري تخصصي 
در زمينه علوم مهندسي مي باشد 
که يکي از کاربردهاي آن پردازش 

تصوير است.
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قرارگرفته  زينبيه  شمالي  ضلع  در  که  کاشي نگاره  اين 
چهره هاي  چراکه  است،  قهوه خانه اي  نقاشي  شيوه  به 
سربازان يک شکل و با يک شيوة  رنگ آميزي و با خطوط 
هاشور ي بر تابلو نقش بسته اند. هنرمند به خوبي تضادهاي 
رنگ هاي گرم را در کنار رنگ هاي سرد فيروزه اي، سبز 
و آبي ايجاد کرده است. از ويژگي هاي مهم اثر اين است 
که تقريبًا تمام فيگورها، درشت نقاشي شده اند. «شلوغي 
و درهم بودن طرح ها، جهت القاي فضاي نبرد و درگيري، 
حالت فرم هاي مختلف بدن سربازان کشته شده، حرکت 
همگي  نيزه ها  و  شمشيرها  فرم  اسب ها،  غير طبيعي 
تداعي کننده فضاي مشوش و پرسروصداي ميدان نبرد 
است. اين روند در طراحي و رنگ آميزي ابرهاي آسمان 
هم مشاهده مي شود. حضور رنگ سبز براي تقدس و 
در  علي اکبر(ع)  حضرت  چهره  جلوه بخشيدن  روحاني 
سربند و عمامة او از نکات مورد توجه در تصوير است» 

(پرويزي، ۱۳۸۳: ۵۶ و۵۷). 

کاشي نگاره ۲: رزم نمودن حضرت قاسم (ع) (تصوير۹)
ابعاد تابلو: ۱۴۰×۱۶۰ سانتي متر. تعداد کاشي: ۵۶ عدد.

در سمت چپ ضلع شمالي  که  کاشي نگاره  اين  در 
با  ظرافت خاصي معصوميت و  قرارگرفته است  زينبيه 
شده  کشيده  تصوير  به  قاسم(ع)  حضرت  جوان بودن 
است. در اين اثر «تنوع رنگ هاي به کاررفته و فيگورهاي 
و  به هم ريخته  رنگ هاي  از  سطحي  آن،  در  محصور 
شلوغ، فضايي درهم پيچيده، پرتحرک و فاقد تمرکز ديد 
يا نگاه را ايجاد مي کند. به طوري که تشخيص پيکره ها از 
نبرد  ميدان  در  و درک جزئيات عناصر حاضر  يکديگر 
مختلف  اجزاي  تا  گرفته  بدن  اعضاي  و  صورت ها  از 
اسب ها و حالت دست و پاها، لباس ها و سالح هاي موجود 

در تصوير، گيج کننده و دشوار است » (نامدار، ۱۳۹۰: 
۷۶). بازي رنگ ها در اين تصوير در کنار آرامش چهره 
حضرت قاسم(ع) بيننده را با جنگ حق عليه باطل مواجه 
مي کند. چنانکه حضرت قاسم (ع) که نمادي از درستي 
و راستي است در سمت راست و جبهه دشمنان ظالم در 

مقابل آن در سمت چپ تصوير قرار گرفته اند.

کاشي نگاره ۳: رزم حضرت سيدالشهدا(ع) و حضرت 
ابوالفضل با مخالفين (تصوير۱۰)

 ۱۲۸ کاشي:  تعداد  سانتي متر.   ۳۱۵×۱۶۵ تابلو:  ابعاد 
عدد.

اين کاشي نگاره، زيباترين کاشي نگارة تکيه است که 
به تصوير  را  در روز عاشورا  بزرگ  نبردي  به وضوح 
اين کاشي نگاره،  کاشي هايي مانند  کشيده است. اطراف 
قاب با نقوش تزئيني نقش بسته و در زير تصوير در بين 
نقوش، اسم اثر به همراه نام استاد کاشي پز، محمد حسن 
حضرت  تصاوير  مي  شود.  ديده  تهراني  کاشي پز 
از  درشت تر  ابوالفضل(ع)  حضرت  و  (ع)  سيدالشهدا 
اين  در  است.  بسته  نقش  نگاره  باالي  در  تصاوير  بقيه 
کاشي نگاره امام حسين(ع) با نقابي که بر چهره دارد در 
حالت ضربت زدن بر يکي از لشگريان نشان داده شده و 
آرام  با چهره اي  ابوالفضل(ع)  مقابل حضرت  در سمت 
ديده مي شود که پرچمي سبز رنگ با نوشته نصر من اهللا 
و فتح قريب در حال حمله کردن به سمت سپاه دشمنان 
است. در ميان فضاي شلوغ و پر از پيکرها، که درگيري 
و آشوبي عظيم را يادآوري مي کنند، در وسط تصوير 
نخل هاي  با  آرام  بين دو حضرت فضايي  و در فضاي 
سبز و آسماني آبي ديده مي شود که جلوه اي خاص در 

ترکيب بندي ايجاد کرده  است.

به  السالم»  «عليه  اهل بيت  وارد کردن   :۴ کاشي نگاره 
مجلس يزيد (تصوير۱۱)

ابعاد تابلو: ۱۸۰×۲۰۰ سانتي متر. تعداد کاشي: ۹۰ عدد.
در  ايراني  نقاشي  تأثير  از  موفقي  نمونه  تابلو  اين 
کاشي نگاره هاي تکيه معاون الملک است. در وسط تصوير 
يزيد بر تختي مجلل نشسته «که هنرمندان دوره قاجار 
سمت  در  کرده اند،  طراحي  معروف  طاووس  تخت  از 
چپ يزيد، سفير فرنگي و مشاور خصوصي بر صندلي 
يزيد، حضرت  از  پايين تر  تصوير  مرکز  در  نشسته اند، 
زين العابدين(ع) و حضرت زينب(س) ايستاده اند. سکينه، 
زبيده و فاطمه از جمله ُاسراي خردسال با هالة نور دور 
سرشان طراحي شده اند. آنچه در اين تابلو بيشتر از هر 
چيزي به چشم مي آيد اين است که عناصر موجود در 
طبقه طبقه  به صورت  بلکه  نمي روند  فرو  در عمق  تابلو 
نقاشي شده اند و هرچه عناصر دورتر مي شوند در باالي 
تابلو قرار مي گيرند. پرسپکتيو انباشتة اثر، شيوه اي است 

تصوير٩. رزم نمودن حضرت قاسم (ع). مأخذ:همان: ١٠١ .



که در مينياتورهاي ايراني مورد استفاده قرارگرفته است» 
تضاد  داراي  به کار رفته  رنگ هاي   .(۶۰  :۱۳۹۰ (نامدار، 
رنگ هاي تند و خالص مثل زرد و سياه در قسمت هاي 
مختلف تابلو است. وجود رنگ صورتي و زرد در باالي 
پايين  در  دارد.  تأکيد  آن  اشرافي بودن  و  مجلل  به  اثر 
اثر، رنگ هاي تيره، جزئيات کم تر و خطوط سيال و نرم، 
که براي پوشش و نمايش سادگي امامان و خاندانشان 

استفاده شده، به خوبي اين تضاد را نشان مي دهد.

امام  جنگ  صحنه  کربال۱،  مصيبت   :۵ کاشي نگاره 
حسين(ع) و يزيديان در صحراي کربال (ظهر عاشورا) 

(تصوير۱۲)
ابعاد تابلو: ۲۸۰×۳۲۰ سانتي متر. تعداد کاشي: ۲۰۸ عدد.

در اين کاشي نگاره، صحنه هاي مختلف ظهر عاشورا 
بازنمايي شده  است. در باال و سمت راست تصوير سپاهي 
با  لباس هاي جنگي به رنگ هاي سبز و صورتي و مسلح 
که کاله خود جنگي بر سر دارند و آماده نبردند به تصوير 
عاشورا  نبرد  صحنه هاي  تصوير،  پايين  در  درآمده اند. 
اسالم،  لشگريان  پاي  زير  در  که  است  شده  بازنمايي 
با  اندازه خيلي کوچک ديده مي شود. هنرمند  با  لشگري 
کوچک و بزرگ کردن عناصر سعي کرده است حس قوي  
و ضعيف بودن را القاء نمايد. در پايين اثر، خيمة لشگريان 
همة  که  مي شود  ديده  اهل  بيِت سيدالشهدا(ع)  همراه  به 
آن ها داراي چادري مشکي و روبنده هاي سفيد هستند. 
در  يکي از خيمه ها تصوير حضرت زين العابدين(ع) با هاله 
نوراني دور سر، در بستر بيماري نقش شده  و در سمت 
چپ تصوير، امام حسين(ع) سوار بر اسب که فرزندش 

را که تير  خورده به روي دستانش باال گرفته و به سمت 
پالن  چند  هنرمند  کاشي نگاره  اين  در  مي برد.  خيمه ها 
مختلف از واقعة تلخ عاشورا را در استفاده از رنگ هاي 

گرم در کنار رنگ هاي سرد به تصوير کشيده است.

ُصرد  بن  سليمان  کربال۲،  مصيبت   :۶ کاشي نگاره 
خزاعي و دفن نمودن شهداي کربال (تصوير۱۳)

ابعاد تابلو: ۲۸۰×۳۲۰ سانتي متر. تعداد کاشي: ۲۰۸ عدد.

تصوير١١. وارد کردن اهل بيت به مجلس يزيد، مأخذ:  سيف، ١٣٨٩: ١٠٤.

تصوير١٠. رزم حضرت سيدالشهدا و حضرت ابوالفضل با مخالفين. مأخذ: نگارندگان

کاشي   در  رنگ  و  موضوع  ارتباط 
نگاره  هاي عاشورايي تکيه معاون  الملک  

کرمانشاه/١٢٩- ١١١ 



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۷

فصلنامة علمي نگره

با  زين العابدين(ع)  حضرت  کاشي نگاره،  اين  در 
نقاب روي صورت و هاله نوراني زردرنگ دور سر، در 
افرادي که در حال کندن گور  بين پيکره هاي بي جان و 
هستند، نشان داده شده است. در مقابل ايشان، تعدادي 
پيکره افقي در کنار هم قرارگرفته اند که سر ندارند. در 
باالي تصوير ياران سليمان بن ُصرد خزايي که از اين 
چهره هاي  حالت  مي شوند.  ديده  هستند،  متأثر  مصيبت 
بعضي از آن ها با چشم هايي بسته، نشان از غمگين بودن 
آنان دارد. ايجاد ترکيب عمودي و افقي فيگورها در کنار 
و  خاکستري  قهوه اي،  به ويژه  و  زرد  و  تيره  رنگ هاي 
سياه، تضادي را در تصوير ايجاد کرده که مشوش بودن 

فضا را بيشتر القاء مي کند. 

حضرت  ياري  به  زعفرجني  آمدن   :۷ کاشي نگاره 
(تصوير۱۴)

ابعاد تابلو: ۲۰۰×۲۲۰ سانتي متر. تعداد کاشي: ۸۸ عدد.
است  عاميانه  قصه هاي  از  کاشي نگاره   اين  داستان 
ميان  در  خرافه،  گاهي  و  کهن  باورهاي  در  ريشه  که 
مردمان گذشته دارد. «موضوع آمدن جماعت جنيان به 
است  حسين(ع)  امام  حضور  به  زعفرجني  سرکردگي 
خواهان  و  آراسته  انبوهي  لشکر  عاشورا،  ظهر  در  که 
و  ظالمين  قوم  با  نبرد  در  حضرت  ياران  به  پيوستن 

را  اجنه  آن جماعت  ياري  ايشان  اما  بودند،  عهد شکنان 
براي حفظ  بايد  که  گفتند  تقديري  از  و سخن  کرده  رد 
صورت  مي بايستي  رسول(ص)  امت  اصالح  و  اسالم 
اين  در  دخالت  از  اجنه  آن  به اين ترتيب  پس  يابد.  واقع 
روند تقدير الهي منع گرديدند» (نامدار، ۱۳۹۰: ۸۳). در 
اين کاشي نگاره، فضاي دروني اثر به دو قسمت تقسيم 
هرچه  که  جنيان  از  انبوهي  چپ  سمت  در  است.   شده 
انتهاي تصوير مي روند ريزتر مي شوند و سمت  به  که 
راست تصوير حضرت سيدالشهداء (ع) سوار بر اسب 
اليه هاي  از  که  متفاوتي  نوراني  هاله  سر  اطراف  در  و 
سرخ، سبز و زردرنگ در ابعاد بزرگ تري نسبت به ديگر 
پيکره ها ديده مي شود. اين تصوير تأکيد بر عظمت، مقام، 
شأن و جايگاه امام حسين(ع) در ميان جن و انس دارد. 

RGB رنگها بر اساس
رنگ ها بر اساس 

Hex
نام رنگرنگ

درصد بکارگيري رنگها 
در نگاره

BlueGreenRed

76839660534cSaddle (Brown)28.40%

102136170aa8866
Sorrell Brown 

(Brown)
18.40%

120127145917f78Hurricane (Brown)16.60%

163168183b7a8a3Martini (Grey)11.10%

6981115735145Spice (Brown)8.80%

7610313082674cCement (Brown)6.90%

7980160a0504f
Copper Rust 

(Brown)
6.80%

86149191bf9556Twine (Brown)2.20%

44976945612cDell (Green)0.80%

جدول٤.  فراواني رنگ هاي به دست آمده از کاشي نگاره وارد کردن اهل بيت به مجلس يزيد. مأخذ: نگارندگان. 

بکار رفته در  نمودار٤. نمودار ميله اي درصد فراواني رنگ هاي 
کاشي نگاره وارد کردن اهل بيت به مجلس يزيد ، مأخذ: نگارندگان. 



رنگ لباس هاي جنيان عمدتًا صورتي، آبي فيروزه اي و 
در کاله جنيان رنگ زرد به چشم مي آيد. هنرمند براي 
اثر  کل  در  زرد  رنگ  توزيع  از  در تصوير  تعادل  حفظ 

به خوبي استفاده کرده است.

تجزيه و تحليل داده هاي مستخرج از آناليز رنگ در 
کاشي نگاره هاي عاشورايي تکيه معاون الملک

خانوادة  هر  در  رنگ ها  طيف  اين که  به  توجه  با 
آناليز رنگي  از  تناليته است، پس  رنگي شامل بي نهايت 
رنگ هاي  درصد   به دست آوردن  و  کاشي نگاره  هفت 
استفاده شده در هر کدام، رنگ هايي تا ميزان ۰/۰۱ درصد 
 ۱۴ تا   ۸ تصاوير  ميله اي  نمودار  و  فراواني  جدول  در 
گنجانده شدند. سپس ميانگين بيشترين و کمترين درصد 
اين کاشي نگاره ها،  در  پرکاربرد  بين رنگ هاي  از  رنگ، 
استخراج شده تا مشخص گردد که رنگ هاي شاخص و 
اين کاشي نگاره ها در چه  در  به کاررفته  ديگر رنگ هاي 

خانواده  هاي رنگي قرار دارند (جدول۸).
اين  در  به کاررفته  موثر  رنگي  واحدهاي  تعداد 
عينًا  آن  رنگ   ۱۰ که  است  رنگ   ۶۷ کاشي نگاره ها 
در  منحصربه فرد  رنگ   ۵۷ بنابراين  است  شده  تکرار 

مديريت  جهت  است.  شده  شناسايي  کاشي نگاره ها  اين 
به  رنگ ها  دسته بندي  مالک  دقيق تر،  نتايج  استخراج  و 
تعداد کمتر، محدودة رنگي پيشنهادي نرم افزار متلب به 
نمودار  فراواني و  قرار گرفت که در جدول  عنوان مبنا 
مشخص  کاشي نگاره ها  در  به کاررفته  رنگ هاي  ميله اي 
قرار  رنگي  خانوادة  چه  در  رنگ  هر  که  است  شده 
به  محدود  رنگي  خانواده هاي  اساس،  اين  بر  مي گيرد. 
 ،(Red) قرمز  رنگ هاي  خانوادة  شامل  که  شد  رنگ  ُنه 
 ،(Brown) قهوه اي ،(Green) سبز ،(Grey) خاکستري
(Black)، صورتي (Yellow)، سياه  زرد   ،(Blue) آبي 

Pink) ) و بنفش (Violet) است.  
در  کاشي نگاره  هر  هم خانوادة  رنگ هاي  ادامه  در 
روشن تري  نتايج  تا  شدند  جاي گذاري  رنگي  گروه   يک 
به دست آيد. بدين ترتيب در کاشي نگاره ۱: رنگ هاي  ۱ و 
۷ در طيف خانواده خاکستري (Grey)، رنگ هاي  ۲، ۳ و 
۶ در طيف خانواده قهوه اي (Brown)، رنگ هاي  ۴ و ۹ 
در طيف خانواده آبي (Blue) و رنگ هاي  ۵ و ۸ در طيف 
خانواده قهوه اي (Green). در کاشي نگاره ۲: رنگ هاي  
۱، ۴، ۵ و ۷ در طيف خانواده قهوه اي (Brown)، رنگ   
۲ در طيف خانواده خاکستري (Grey)، رنگ  هاي  ۳ و ۹ 

تصوير١٢. مصيبت کربال١، صحنه جنگ امام حسين(ع) و يزيديان در صحراي کربال (ظهر عاشورا)، مأخذ: همان: ١٠٣.

کاشي   در  رنگ  و  موضوع  ارتباط 
نگاره  هاي عاشورايي تکيه معاون  الملک  

کرمانشاه/١٢٩- ١١١ 



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۹

فصلنامة علمي نگره

در طيف خانواده سبز (Green)، رنگ هاي  ۶ و ۱۰ در 
طيف خانواده آبي (Blue) و رنگ   ۷ در طيف خانواده 
صورتي Pink) ). در کاشي نگاره ۳: رنگ هاي  ۱، ۳ و 
۶ در طيف خانواده خاکستري (Grey)، رنگ هاي  ۲ و 
۸ در طيف خانواده سبز (Green)، رنگ  هاي  ۴، ۵ و ۷ 
در طيف خانواده قهوه اي (Brown) و رنگ  ۹ در طيف 
خانواده صورتي Pink) ). در کاشي نگاره ۴: رنگ هاي  
 ،(Brown) ۱، ۲، ۳،۵، ۶، ۷ و ۸ در طيف خانواده قهوه اي
رنگ    و   (Grey) خاکستري  خانواده  طيف  در   ۴ رنگ   
۹ در طيف خانواده سبز (Green). در کاشي نگاره ۵: 
 ،(Grey) رنگ هاي   ۱، ۲ و ۶ در طيف خانواده خاکستري
قهوه اي  خانواده  طيف  در   ۱۰ و   ۷  ،۵  ،۳ رنگ هاي  
 ،(Black) سياه  خانواده  طيف  در   ۴ رنگ      ،(Brown)
در   ۹ رنگ   و   (Red) قرمز  خانواده  طيف  در   ۷ رنگ  
طيف خانواده سبز (Green).  در کاشي نگاره ۶: رنگ   
 ،۳  ،۲ رنگ هاي    ،  (Violet) بنفش  خانواده  طيف  در   ۱
۴، ۵، ۶ و ۷ در طيف خانواده قهوه اي (Brown)، رنگ    

در طيف  و رنگ  ۱۰   (Blue) آبي  در طيف خانواده   ۸
خانواده قرمز (Red). و در کاشي نگاره ۷: رنگ هاي  ۱، 
رنگ هاي    ،(Grey) خانواده خاکستري  در طيف   ۶ و   ۲
۳، ۹ و ۱۰ در طيف خانواده سبز (Green)، رنگ   ۴ در 
طيف خانواده آبي (Blue)، رنگ هاي  ۵ و ۸ در خانواده 
 (Yellow) و رنگ  ۷ در خانواده زرد (Brown)قهوه اي

قرار مي گيرند. 

RGB رنگ ها بر اساس رنگها بر اساس
Hex

نام رنگرنگ
درصد بکارگيري 

رنگها در نگاره
BlueGreenRed

134146164a49286Zorba (Grey)47.60%

817886564E51Masala (Grey)27.50%

57721227a4839Nutmeg (Brown)6.60%

121323170d0cBlack (Black)5.20%

101142178b28e65Muesli (Brown)4.40%

218222227e3deda
Vista White 

(Grey)
3.50%

66841579d5442Crail (Brown)2.40%

8280178b25052
Roof Terracotta 

(Red)
1.50%

77111103676f4d
Woodland 

(Green)
0.80%

106106166a66a6a
Copper Rose 

(Brown)
0.50%

جدول٥. فراواني رنگ هاي به دست آمده از کاشي نگاره مصيبت کربال١، صحنه جنگ امام حسين(ع) و يزيديان در صحراي کربال (ظهر عاشورا). 
مأخذ:  نگارندگان. 

بکار رفته در  نمودار٥. نمودار ميله اي درصد فراواني رنگ هاي 
کاشي نگاره مصيبت کربال١، صحنه جنگ امام حسين(ع) و يزيديان 

در صحراي کربال (ظهر عاشورا). مأخذ: نگارندگان



با توجه به جدول کلي ميانگين رنگ ها بر اساس داده هاي 
آناليز رنگي هر کاشي نگاره، طبق جدول ۸،  از  مستخرج 
کاشي نگاره هاي  در  به دست آمده  رنگ هاي  تجزيه وتحليل 
عاشورايي تکيه معاون الملک کرمانشاه بدين شرح است: 
رنگ  پرکاربرد،  رنگ هاي  بين  از  رنگ  درصد  بيشترين 
خاکستري (Grey) با ۴۴,۲۴ درصد و کمتريِن آن ها، زرد 
(Yellow) با ۰,۰۲ درصد است و درصد رنگ هاي مابين 
با ۳۹,۲ درصد، سبز   (Brown) قهوه اي ترتيب  به  آن ها 
((Green با ۶,۶۷ درصد، بنفش (Violet) با ۵,۶۵ درصد، 
آبي ((Blue با ۲,۷۸ درصد، سياه (Black) با ۰,۷۴ درصد، 
با   (  (Pinkبا ۰,۳۱ درصد و رنگ صورتي  (Red) قرمز 

۰,۱۹ درصد مي باشند. (نمودار ميله اي ۸). 

دفن  و  خزاعي  صرد  بن  سليمان  کربال٢،  مصيبت  تصوير١٣. 
نمودن شهداي کربال. مأخذ: همان: ١٠٣ .

امام حسين(ع).  ياري حضرت  به  زعفرجني  آمدن  تصوير١٤. 
مأخذ: همان: ١٠٧.

در  بکاررفته  رنگ هاي  فراواني  درصد  ميله اي  نمودار  نمودار٦. 
کاشي نگاره مصيبت کربال٢، سليمان بن صرد خزاعي و دفن نمودن 

شهداي کربال. مأخذ: نگارندگان .

RGB رنگ ها بر رنگها بر اساس
Hex درصد بکارگيري  نام رنگ رنگاساس

رنگها در نگاره
BlueGreenRed

176182199c7b6b0 Cold Turkey (Violet)39.60%

1101271599f7f6e Hemp (Brown)21.60%

798410064544f Saddle (Brown)16.00%

108154198c69a6c Fallow (Brown)6.80%

116124137897c74 Hurricane (Brown)5.10%

65791277f4f41 Nutmeg (Brown)4.90%

618214692523d Paarl (Brown)3.10%

821231227a7b52 Clay Creek (Green)1.10%

10298593b6266 Tax Break (Blue)0.90%

107105207cf696b Geraldine (Red)0.70%

جدول٦.فراواني رنگ هاي به دست آمده از کاشي نگاره مصيبت کربال٢، سليمان بن صرد خزاعي و دفن نمودن شهداي کربال. مأخذ: نگارندگان.  

کاشي   در  رنگ  و  موضوع  ارتباط 
نگاره  هاي عاشورايي تکيه معاون  الملک  

کرمانشاه/١٢٩- ١١١ 
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جدول٨.  بيشترين و کمترين درصد رنگ هاي پرکاربرد در کاشي نگاره هاي عاشورايي تکيه معاون الملک. مأخذ: نگارندگان. 

RGB رنگ ها بر اساس رنگها بر اساس
Hexدرصد بکارگيري نام رنگرنگ

رنگها در نگاره
BlueGreenRed

8187915b5751(Masala (Grey48.80%

158156165a59c9e(Nobel (Grey26.80%

871201398b7857(Shadow (Green9.40%

208188174aebcd0(Spindle (Blue5.20%

133151165a59785(Malta (Brown4.00%

200224236ece0c8(Pearl Lusta (Grey1.50%

156215234ead79c(Buttermilk (Yellow1.40%

87153175af9957(Laser (Brown1.30%

10714914995956b
 Malachite Green

((Green
1.00%

406654364228(Seaweed (Green0.60%

جدول٧.  فراواني رنگ هاي به دست آمده از کاشي نگاره آمدن زعفرجني به ياري حضرت امام حسين(ع). مأخذ: نگارندگان

نمودار٧. نمودار ميله اي درصد فراواني رنگ هاي بکار رفته در 
امام حسين(ع).  ياري حضرت  به  آمدن زعفرجني  کاشي نگاره 

مأخذ: نگارندگان

نمودار ٨.  نمودار ميله اي ميزان و درصد رنگ هاي مستخرج در 
مأخذ:  کرمانشاه.  معاون الملک  تکيه  عاشورايي  کاشي نگاره هاي 

نگارندگان



نتيجه
کاشي هاي تکيه معاون الملک شامل نقوش اسليمي، نقاشي هاي ناتوراليسم اروپايي، نقاشي پادشاهان 
ايراني، قصص  قرآني و موضوعات عاشورايي است. در اين مقاله با توجه به هدف اصلي که ارتباط 
موضوع و رنگ در کاشي نگاره هاي عاشورايي تکيه است، هفت کاشي نگاره موردبررسي قرار گرفت که 
 (Brown) ٤٤,٢٤ درصد، قهوه اي (Grey) ميزان رنگ هاي استخراج شده در آن ها به ترتيب، خاکستري
٣٩,٢ درصد، سبز ((Green ٦,٦٧ درصد، بنفش (Violet) ٥,٦٥ درصد، آبي ((Blue ٢,٧٨ درصد، سياه 
 ٠,٠٠٢ (Yellow) ٠,١٩ درصد و زرد ( (Pinkبا ٠,٣١ درصد، صورتي (Red) ٠,٧٤ درصد، قرمز (Black)
درصد  بودند. با توجه به اين نتايج، علي رغم اين که انتظار مي رفت رنگ هاي قرمز و مشکي که مصداق هاي 
خون، جنگ، حماسه و رنگ هاي پراستفاده در موضوعات عاشورايي امروز هستند، جزء درصدهاي بيشتر 
نتايج آماري باشند، مشاهده گرديد که بيشترين درصد رنگ هاي استفاده شده در اين نگاره ها، از خانواده 
رنگ هاي خاکستري  (Grey) هستند. با عنايت به اين که رنگ هاي غالب در کاشي هاي دوره قاجار، زرد، 
سفيد، الجوردي، سبز، صورتي تا قرمز، سياه و قهوه اي است و با توجه به نتايج بررسي هاي انجام شده، 
که در جدول پرکاربردترين رنگ هاي استفاده شده در کاشي نگاره هاي عاشورايي آمده است، مي توان گفت 
که به جز رنگ خاکستري، تقريبًا تمام  رنگ هاي به کاررفته در کاشي نگاره هاي عاشورايي با غالب رنگ هاي 
پرکاربرد دورة قاجار هماهنگي داشته و انتخاب رنگ در کاشي نگاره هاي عاشورايي تکيه معاون الملک 
کرمانشاه بر اساس سنت تصويري دوره قاجار بوده است. عالوه برآن، بيشترين درصد رنگ به کاررفته 
در اين کاشي نگاره ها، خاکستري است که انتخاب آن به دليل کارکرد اصلي تکيه به عنوان مکان عزاداري 
اباعبداهللا (ع) مي باشد. بنابراين مي توان گفت رنگ هاي به کاررفته در کاشي  نگاره هاي عاشورايي، عالوه بر 
حفظ تداوم سنت رنگي کاشي کاري دورة قاجار، ارتباط مستقيمي با موضوعات و مفاهيم کاشي نگاره هاي 

عاشورايي تکيه معاون  الملک دارند.
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the Zeinabiyeh section of Tekyeh. The data generation tools in this research are observation, field research 

and image preparation of the environment. Background information was gathered through written and 

printed sources, and interviews with knowledgeable individuals helped to generate more data in this area.

The method of analysis was as follows: After color analysis of seven tiles in MATLAB software and 

obtaining the percentage of color used in each, color with a rate of 1% in the frequency range and bar 

charts of each image were included. Then, the average of the highest and lowest percentages of colors was 

extracted from the widely used color in these tiles. By extracting quantitative data obtained from the amount 

of color used in these tiles according to the statistical results obtained with the help of image processing 

science, it was concluded that although the choice of color in Ashura tiles Tekyeh Moaven al molk colors 

influenced by the dominant colors used in the Qajar period. But the highest percentage of color used in 

Ashura tiles are from the family of Gray colors, which were chosen because of the main function of reliance 

as a place of mourning for Aba Abdulla. Therefore, the choice of colors used in Ashura tiles, in addition to 

maintaining the continuity of the color tradition of Qajar tiles, has a direct relationship with the themes and 

concepts of Ashura tiles of Tekyeh Moaven al molk. 

Keywords: Color, Tile painting, Tekyeh Moaven al molk, Kermanshah, Ashura.

References: Ajand, Yaqub, Muralpaiting in the Qajar period, Journal of Visual Arts, No 25, 2006, 

41-43.

Ayatollahi, Habibollah, 1977,The Theoretical Bases of Plastic Arts, Tehran, Samt.

Darabi, Tanaz, 2014, Examining the murals of Tekye Moaven al-molk of Kermanshah relying 

on three principles of murals interaction, (Architecture, audience and environment), unpublished 

dissertation of master painter, Sura university.

Ezzati, Nasim, 2015, Color analysis in tiles of Tekye Moaven al-molk, the first international 

conference and the third national Conference on architecture, civil engineering and urban 

environment, review 2020/5/9, Civilica.com.

Ferrier, R, W, 1995, The Arts of Persia, translated by Parviz Marzban, Tehran, Farzan Rooz.

Gianroberto Scarica, 2007, The Art and archieture of persia, newyork, Giovanni Curatola 

Abbeville. 

Khorshidi, Seyed Hadi, 2017, Tile work in Razavi  holy shrine, Mashhad, behnashr

Mehdiabadi, Maliheh, and Khadivi, Siamak, Changes in the Architecture and Decoration of Tekye 

Moaven al-molk, Athar Journal, No 33-34, 2002, 100-145.

Namdar, Ramazan (2011). Analytical study of the practical capabilities of Tekye Moaven al-molk 

Ashura paintings in illustration (Unpublished master,s thesis in illustration. Shahed University. 

Tehran.

Noruzi, Nastaran and Dadvar, Abolghasem, Aesthetic adaptation of Religious murals (Karbala 

incident) the tomb of Shah Zeyd and Tekye Moaven al-molk in interaction with Taziyeh. Negareh 

Journal, No 48, 2018, 87-104.

Nowruzi, Nastaran, Sociological reading of the themes of the tiles of the Tekye Moaven al-molk, 

Sociological Journal of Art and Literature, Volum1, Number 2, 2018, 213-252.

Panjebashi, Elahe and Farhad, Farnia, The study of religious motifs in the tiles of Tekye Moaven 

al-molk, Scientific Quarterly of Islamic Art Painting, No7&8, 2015,15-29.

Pirnia, Mohammad Karim, 2002, Building materials, Agenda, Line, Amoud in Ancient Iranian 

Building, Tehran, Sazeman e Farhangi.

Rafael C, Gonzalez, Richard E. Woods, 2015,  Digital Image Processing, translated by Seyed Ayub 

mir Tavousi, Tehran, Niaz Danesh.

Reiazi, Mohammad Reza, 2016, Qajar tile work, Tehran, Yasavli.
2



Scientific Quarterly Journal                                           faculty of art Shahed university 

Spring  2021 - NO 57

/219        Abstract

The connection between subject and color in the Ashura tiles of ” Tekiye Moaven Al-

Molk” in Kermanshah*

Atena Shirzadi, (Corresponding Author) Master of Visual Communication(Graphic), Kermanshah, iran

Mohammad Darvishi, PhD, Associate Professor and faculty member of the graphic arts department of University of neyshabur, 

neyshabur, iran.

Davod Bokaeyan, Masters, information Technology of Neishabour University, neyshabur, iran.

Recieved: 2019/12/24  Accepted: 2020/7/19

Tekyeh Moaven al molk of Kermanshah is one of the well-known religious buildings of the Qajar period in 

the city of Kermanshah which was built and completed by the deputy of Moaven al molk, the founder, in 

1320 AH. At first, this building only included the Hosseiniyah sections and its main use was to hold religious 

ceremonies and a place to resolve ethnic nomadic and social differences. This beautiful and magnificent 

building of the Qajar period, has a variety of tiles of Quranic stories, paintings of European, paintings of 

Iranian Kings, Islamic motifs and Ashura themes and is Known as a treasure trove of rich images and color 

diversity in the art of tiling in Iran. One of the most widely used themes in religious paintings is tiles with 

Ashura themes. Accordingly, it is expected that in accordance with this type of drawing, certain colors will 

appropriate to the function and overall space of the Tekyeh. Therefore, with the aim of explaining the impact 

of the events of the great Karbala plain on the choice of color of Ashura tiles in this building, an attempt 

has been made to answer the questions of what visual and conceptual relationship between the choice of 

Ashura tiles and the Tekye Moaven molk of Kermanshah Does it have pictures? And that in choosing the 

color for the tiles, the subject of the tiles had the main priority or the choice of color was made according to 

the originality of the color palette of the Qajar period and the execution Methods of the time? The answers 

to these questions make clear the necessity and importance of the present study. The target population of this 

research is to examine all the Ashura tiles in the Tekyeh Moaven al molk, which have been selected from 

their main part of the Tekye namely Zeinabia. In this part of the Tekyeh, there were twelve tiles with Ashura 

theme. Two of them have collapsed and been physically damaged over time. There are no external ones 

and decorative tiles have been installed in their place. There samples can by used due to their large size and 

carrying the installation at height and need for special equipment for photography not provided. Therefore, 

seven tiles were studied as a sample population. Due to the fact that each tile is composed of a large number 

of identical units of 20×20 Cm tiles with seven- color tile technique, by dividing each work in to many parts 

of these unites, extensible result, Can be extracted for all Ashura tiles. Therefore, based on the available 

sampling method, the statistical sample population of seven Ashura tiles with 834 unit out of a total of 1256 

units has been selected, which are firstly completely healthy and secondly have quality in terms of color. In 

this research, with the technique of image processing science, the amount of color used in each tile has been 

explain the relationship between color and subject in reducing Ashura of Tekyeh Moaven al molk.

This research is a type of developmental research and from the perspective of data type; the research method 

is qualitative and qualitative, which has been done by examining all the tiles of Ashura drawing available in 
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