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 ای خانه نقاشی قهوه

 «بارگاه سلیمان نبی»پرده 

 
 پارمیدا عطاری

 شناسیکارشناسی ارشد ایران جویدانش

 دانشگاه تهران

 

ه و احوال و اوضاع زمان ییربه علت تغامروز که  بوده یرانا ینقاش یخظهور در تارنو یایدهپد یاخانهقهوه یقاشن

 یکه نقاش ییماگر بگو یستاغراق ن. استشده یدهچو هنرشان بر شجامعه، بساط ساده و محقر نقاشان یطشرا

هنر در  ینچه بسا که با گذشت زمان، ارزش ا. شده استاز داخل شناخته یشترب یراندر خارج از ا یاخانهقهوه

، در این مطلب .آشنا خواهد شدنا ینام ،یندهآ نسل یبرا یاخانهقهوه یام نقاشـتر شده و نمردم کمرنگ انـیم

 .پردازیم قوللر آقاسی می اثر (ع)به بررسی پرده سلیمان نبی

 امِـنبه نقاش و ،لمدانـق و کاشی روی بر پرداز نقش ؛ استـادآقاسی قوللر ضاعلیرحسین قوللر آقاسی فرزند استاد 

او در . رفت می شمارای به خانه پیشگامان نقاشی قهوه از ؛قاجار دربار

توان  است و میی ملی و مذهبی را به تصویر کشیدهها حماسه ،هایش نقاشی

های این مکتب  نقاشی. ترین هنرمند این مکتب است شدهگفت که شناخته

های رزمی، بزمی و مذهبی  مایه با درون و روغنای نقاشی روایی رنگ  گونه

هایی که  در پرده .استکشیدهای  بیش از دوهزار نقاشی پرده قوللر آقاسی. است

ها را از روی حاالت چهره و لباس  توان خیر و شر بودن شخصیت می او کشیده،

ای آرام و متین تصویر  با چهره ،هایی که خیر هستند شخصیت. تشخیص داد

 .اند آمیزی منفی به تصویر در آمده های شر به شکل اغراق اند و چهره شده

 (ع)تابلوی بارگاه حضرت سلیمان

در بخش ساختمان برج  ،عرض سانتیمتر 979طول و  سانتیمتر 792و با ابعاد  9581این اثر با شماره ثبت 

 .گاه آن از پارچه نخی است این اثر بصورت رنگ و روغن و تکیه یشیوه اجرا. شود موزه مقدم نگهداری می

نام و . ترسیم گشته است (ع)یماناین اثر به سفارش فردی به نام کربالیی قاسم و با موضوع بارگاه حضرت سل

همراه بیتی از  به (ع)امضای این نقاش تقریبا در مرکز این تابلوی نقاشی و در کنار و سمت چپ حضرت سلیمان

 :حافظ درج شده است

 اـم دوام مـده عالـریـر جـت است بـثبنمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق                           هرگز

 .استدهنده آمدهسمت چپ نیز نام سفارش وشه تابلو،در گ
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اما نقاش در این پرده سعی  ؛کشد ای، نقاش اوج داستان را به تصویر می خانه به طور معمول، در کارهای قهوه

، از جهت موضوع (ع)پرده بارگاه حضرت سلیمان. داشته است که تمام اتفاقات زمان این پیامبر را به تصویر بکشد

ای  ای، موضوعات رزمی و یا بزمی است و چنین پرده خانه های قهوه زیرا موضوع عمده پرده پرده کمیابی است،

، بلقیس، صلصال، ساالر دیوزاد، لشگریان و (ع)تصویر حضرت سلیمان نبیتوان میلو، ـدر این تاب. کمیاب است

ابلو، داستان خبر آوردن این ت. تصویر بیش از چهل حیوان را دید طور وزیران، انواع تصاویر دیوگونه و همین

اشخاص  در این تابلو، برای سهولت شناساییِ. دهد هدهد از وجود مملکت سبا و اتفاقات پیرامون آن را نشان می

 .استشده نام آنها هم درج  ،کدام شده، کنار تصویر هرکشیده
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دارد که  یجا ینقاش یابلودر مرکز ت ،کندیم یداستان باز ینرا در ا یاز آنجا که نقش اصل (ع)یمانحضرت سل

 :استشده نوشته یاتاب ینآن ا یهایهدر پا وجلوس نموده  یتخت یبر رو

 صحرا به گلستان بردن سِو خخار                       ردن ـان به عمّـود قطره بـنب قـالی

 دنرـب انــیمسل زدِـن یخــمل رانِ                       است ینکنم عادت موران اه اما چ

 .بینیم می ،ای که ران ملخ را به دندان گرفته تصویر مورچه ،و در پایین تخت

 

که نقاش به اما از جهت تکنیک و هنر نقاشی احتماال زمانی بوده  ؛بینیم تاریخ اثر را نمی ،سفانه ما بر این تابلومتأ

 .استکمال رسیده
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