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معرفي و تحليل جلوه هاي معماري و 
هنره�اي ك�اربردي تکيه بيگلربيگي كرمانشاه

چکيده

در ايران اسالمي عالوه بر مساجد، در بسياري از شهرها در ايام محرم، صفر و رمضان، مراسم دعا، روضه و سوگواري 
در مکان هاي ديگري برگزار مي ش�ده اس�ت. از مهم ترين اين محل ها مي توان به تکيه و حس�ينه اشاره نمود. كرمانشاه 
 يکي از ش�هرهاي ايران با پيش�ينه اي تاريخي  و درخش�ان اس�ت كه از دوران  قاجار بناهاي متعددي، در مركز ش�هر 
به تدريج س�اخته ش�ده است. تکيه بيگلربيگي يکي از اين بناها و تکاياي معروف است كه در محله فيض آباد واقع شده  
و از ابتداي س�اخت، همواره مورد توجه ش�يعيان بوده اس�ت. علي رغم اهميت ويژه اين تکيه، متأسفانه تاكنون از نظر 
مطالع�ات معم�اري و هنرهاي كاربردي، تحقيق جامعي در مورد اين اثر منحصر به فرد به انجام نرس�يده و اش�اره های 
چنداني بدان نش�ده اس�ت. نتايج پژوهش هاي صورت گرفته در خصوص اين تکيه، حاكي از اين اس�ت كه نقش�ه اين 
بنا متأثر از س�بك طراحی رايج خانه هاي دوره قاجار در كش�ور بوده و س�بك معماري آن كم تر از س�بك اس�تاندارد 
تکاياي كشور تأثير گرفته است. اين مقاله ضمن بررسي پيشينه تاريخي وتحوالت كالبدي تکيه بيگلربيگي براساس منابع 
موج�ود، ويژگي ه�اي كالبدي معماري محلي و ملي را م�ورد بحث  و تبادل نظر قرار داده،  همچنين نگاهي گذرا بر 

نقش اين بنا به عنوان يك پايگاه اجتماعي -سياسي در شهر كرمانشاه دارد.

واژگان كليدي: كرمانشاه، قاجاريه، تکیه بیگلربیگي، معماري، هنرهاي كاربردي

دكتر يعقوب محمدي فر*1، سميرا آرين2

1  دانشیار دانشگاه بوعلي سینا- همدان 

2  دانشجوي كارشناسي ارشد باستان شناسي دانشگاه آزاد اسالمي ابهر

)تاريخ دريافت: 89/6/29                                     تاريخ پذيرش: 89/9/25(

*  Yamohamadi@yahoo.com
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مقدمه
بناه��اي مذهبي، نماد تفك��ر پيروان يك مذهب ان��د. در جامعه 
شيعي ايران پس از دوره صفويه ساخت تكايا و حسينيه ها كه ويژه 
برگزاري مراس��م مذهبي شيعيان هستند، بيش��تر مورد توجه قرار 
گرفت و تكيه ها در كنار مس��اجد بخش��ي از مراس��م  مذهبي را در 
خود جاي دادند. محدوديت اس��تفاده از  مس��اجد در مواقع خاصي 
براي ش��يعيان و همچنين ايجاد پايگاهي ب��راي اعمال ديدگاه هاي 
سياسي محلي در كرمانشاه دوره قاجاريه، باعث ايجاد چندين تكيه 
مذهبي گرديد. فارغ از بار مثبت مذهبي اين بناها، نوعي رقابت براي 
احراز پايگاه هاي مردمي با جنبه مذهبي از داليل عمده گس��ترش 

اين بناها در شهر كرمانشاه است.
مقاله فرا رو كه حاصل پژوهش در خصوص اين تكيه است، از دو 
برای به اين موضوع پرداخته است. در ابتدا هدف اصلي، معرفي اين 
اثر ارزشمند معماري اس��ت و در مرحله دوم بررسي سبك شناسي 
اثر با س��بك معماري ملي و محلي و بررس��ي ميزان تاثيرهای اين 
دو بر طراحي و اجراي آن مورد بررس��ي قرار گرفته و عالوه بر  اين 
تزيين ه��ای بنا را معرفي خواهد ك��رد. از ديگر نكاتي كه اين مقاله 
بدان مي پردازد، بررس��ي كلي تاثيرهای سياسي و اجتماعي اين اثر 

است.

1. واژه شناسي تکيه و حسينيه 
در بررس��ي لغوي تكيه، معاني متعددي را مي توان برشمرد. تكيه 
را مكان  اس��كان فقرا، جمع تكايا، دي��ر، صومعه و همچنين جايي 
معن��ي كرده ان��د كه معموال از مس��افران فقير به ص��ورت بالعوض 
پذيراي��ي مي كنن��د. تكيه در هند، اي��ران و مصر مش��ابه زاويه در 
آفريقاس��ت )دهخدا، 1365: 886(. عالوه بر اين تكيه را : 1- پشت 
زدن به چيزي، پشت نهادن 2- محل نگهداري تهيدستان 3- جايي 
وسيع كه در آن مراسم عزا و روضه خواني برپا كنند، معني كرده اند 

)معين، 1364: 1129(.
حس��ينيه ارتباط تنگاتنگي ب��ا تكيه دارد. حس��ينيه را تكيه اي 
مي دانند كه در آن جا مرثيه حس��ين بن علي را خوانده و عزاداري 
كنن��د )همان: 1357(. عالوه ب��ر اين تكيه را محل��ي كه دراويش 
در آن زندگي مي كردند، نيز دانس��ته اند )ان��وري، 1381: 1846(. 
تكي��ه محل برگ��زاري مراس��م روضه خوان��ي و س��وگواري بوده و 
بزرگ ترين ش��ام غريب��ان را در تكي��ه ترك ه��ا مي گرفتند. محل 
زندگ��ي دراوي��ش و زاه��دان؛ خانقاه )هم��ان: 1846(. حس��ينيه: 
مكان��ي براي برگزاري مراس��م مذهبي به ويژه مراس��م س��وگواري 
حس��ين بن علي)ع( )هم��ان:2531(. تكي��ه: عمل ي��ا فرآيند تكيه 
 كردن، تكيه گاه، بناي ويژه اي براي آيين س��وگواري ش��يعيان است 
 )صدري افش��ار، 1374: 356(. حس��ينيه  براي برپاي��ي عزاداري، 

به ويژه عزاداري امام حسين )ع( ايجاد شده است )همان: 457(. 
چنانچه در ش��هرهايي مانن��د تهران، اصفهان، كرمان، كاش��ان، 
س��منان، آمل و بابل اسم »تكيه« و در شهرهايي مانند يزد، نايين، 
تفت، ش��يراز، اردبيل، خرمش��هر و بندر لنگه اسم »حسينيه« رايج 
اس��ت. در بعضي از شهرها از كلمه ميدان استفاده مي شود، زيرا در 
اين شهرها تكيه و حسينيه جنبه فضاهاي شهري داشته و عملكرد 

يك ميدان را در بر دارد. در ش��هر كويري ميبد در استان يزد، واژه 
ميدان استفاده مي شود )قباديان، 1385: 220(.

2. موقعيت جغرافيايي و پيشينه تاريخي

تكيه بيگلربيگي در بافت قديم ش��هر كرمانش��اه و مقابل مسجد 
 جام��ع ش��هر و در محل��ه قديمي فيض آباد واقع اس��ت. در س��ال 
1309 ه . ق، بناي اين تكيه به همت مرحوم عبداهلل خان فراش باشي 
ملقب به بيگلربيگي ش��روع ش��د و عمليات ساختماني آن در سال 
1315 ه .. ق به اتمام رسيد. اين بنا در زمان احداث، چهار هزار متر 
مربع مس��احت  داشت، ولي به دليل واگذاري قسمت هايي از بنا كه 
ش��امل مهمان خانه، حمام و آش��پزخانه، در زمان نوه عبداهلل خان و 
پس از آن، در حال حاضر مساحت مجموعه به دو هزار متر رسيده 
اس��ت )تصوير شماره 1(. اين تكيه در سال 1375 به شماره 1797 
در فهرس��ت آثار ملي قرار گرفت و باالخره در س��ال 1381 توسط 
س��ازمان ميراث فرهنگي خريداري شد و پس از مرمت، تالش برای 
تبديل به موزه خط، كتابت و تاريخ اس��تان كرمانشاه از سال 1382 
آغاز شد و در ارديبهشت 1383 به مناسبت بزرگداشت هفته ميراث 
فرهنگي و روز جهاني موزه ها به اتمام رسيد و مورد بهره برداري قرار 
گرفت. ه��م اكنون در اين موزه مجموعه اي از آثار خوش نويس��اني 
چون آيت اهلل نجومي، نسخ خطي تاريخي و نيز عكس هاي صد سال 

اخير تاريخ كرمانشاه به نمايش گذاشته شده است. 

3. وجه تسميه و شرايط سياسي زمان تأسيس بنا
در اي��ام حكمراني حس��نعلي خان امير نظام گروس��ي به س��ال 
1312 ه���. .ق، رحمن خ��ان به رتبة بيگلربيگ��ي و عبداله خان به 
منص��ب فراش باش��ي گري ارتقا و ب��ه خطاب خاني نايل ش��دند. با 

تصوير شماره 1: نقشه تکیه بیگلربیگي و مسجد جامع 
)منبع: آرشيو اداره كل ميراث فرهنگي استان كرمانشاه(
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 روي كار آم��دن زي��ن العابدين خان )حس��ام الملك دوم( به س��ال 
1313 ه��� .ق، او بي��ش از پيش طرف توجه حكم��ران مزبور قرار 
گرف��ت. وي من��زل فتح ال��ه خ��ان، فراش باش��ي دوره عمادالدوله 
 را خري��داري كرد و دس��تگاه معظم��ي به هم زد. اس��دخان فرزند 
عبداهلل خان نيز به عنوان فراش باش��ي غالمعلي خان قراگزلو، فرزند 
حكم��ران )امير افخ��م( منصوب گرديد و در اي��ام حكمراني مجدد 
امي��ر نظ��ام )1314 ق( و پس از كناره گي��ري و مرگ رحمن خان، 

عبداهلل خان به رتبة بيگلربيگي كرمانشاه منصوب گرديد.
چون عبداهلل خان بيگلربيگي به سبب كهولت و بيماري از منصب 
كنار گذاش��ته ش��د و در واقع زمين گير س��تم س��االرالدوله شد و 
 مدت ها در منزل آقا محمد مهدي فيض متحصن بود، در چهارشنبه 
12 جمادي الثاني 1330 ه� . ق درگذش��ت و فرزندش اس��دخان 
ب��ا ورود فرمانفرما به س��مت پ��در انتصاب يافت. پ��س از روي كار 
آمدن دولت مش��روطه كه كارهاي انتظامات شهر، بيشتر به اردوي 
دولت��ي قزاق واگذار گرديد، امور بلديه تح��ت نظر بيگلربيگي باقي 
ماند. اين پست نيز رس��ماً به شاهزادگان و نزديكان حكمران تعلق 
 مي گرف��ت و  رتق و فتق امور با بيگلربيگ��ي بود. با ورود مجاهدين
1330 ه�. ق تكيه و خانه عبداهلل خان كه از ستم ساالرالدوله رو به 
ويراني مي رفت، به همت اسدخان بازسازي شد و مدت ها مجاهدين 
و واردي��ن در آنجا اطعام مي ش��دند و تعزيه مرح��وم بيگلربيگي در 
ورود مجاهدين برگزار گرديد. در سال 1338 ه� . ق ايام حكمراني 
محمد رحيم خان )حس��ينقلي خان قراگزلو( امير نظام رياست بلديه 
كرمانش��اه اس��ماً و رس��ماً به اس��دخان بيگلربيگي تفويض گرديد 
)س��لطاني، 1370: 245(. تكيه در سال 1375 به شماره 1797 در 

فهرست آثار ملي به ثبت رسيد

4. معرفي اجزاي معماري 
تكيه بيگلربيگي به عنوان يك اثر ارزش��مند تاريخي، همان گونه 
كه اش��اره شد، علي رغم آس��يب های فراواني كه گذشت ايام بر آن 
وارد كرده اس��ت، در حال حاضر داراي بخش هاي ذيل است كه به 

آنها اشاره مي گردد.

4�1. ورودي بنا
تكيه داراي سه در ورودي است. ورودي اصلي آن در جبهه جنوب 
ش��رق قرار دارد. س��ر در ورودي با مقرنس هاي گچي و گچ بري هاي 

زيبا تزيين ش��ده است. در دو طرف ورودي دو رديف طاق نما ديده 
مي شود. طاق نماي رديف پايين مانند سر در ورودي با مقرنس هاي 
گچي و گچبري هاي زيبا تزيين ش��ده است، اما داخل طاق نماهاي 
ردي��ف فوقاني ب��ا پيكره هاي گچي از ش��خصيت هاي دوره قاجاريه 

زينت يافته است.

تصویر شماره 2: ورودي تکيه بيگلربيگي )منبع: عكس از نگارندگان، 1388(

پس از س��ر در ورودي، فضاي هشتي قرار دارد. در ديوارهاي اين 
فضا طاقچه هايي ايجاد ش��ده و س��قف آن با رسم بندي هاي آجري 
زينت يافته اس��ت. در ضلع شمالي هشتي، درگاه چوبي وجود دارد 
كه از طريق آن مي توان وارد خانه هاي وابس��ته به تكيه ش��د. پس 
از هش��تي، داالن نس��بتاً درازي قرار دارد كه به حياط اصلي تكيه 
منتهي مي ش��ود. س��قف داالن نيز با گره های معقلي تزيين  ش��ده 
اس��ت. در ضلع جنوبي داالن، دو درگاه چوبي ايجاد ش��ده اس��ت و 
از طريق آنه��ا مي توان به خانه هاي جبهه جنوبي تكيه دسترس��ي 
يافت. ورودي ديگر تكيه بيگلر بيگي از طريق كوچة بن بست جبهه 
شمالي اس��ت. از طريق ورودي، مي توان به فضاهاي مسكوني ضلع 
شمالي تكيه دسترسي پيدا كرد. ورودي سوم در جبهه جنوب غربي 

است )تصوير شماره 3 و تصوير شماره 2(.

 

تصویر شماره 3: نقشه طبقه همکف، طبقه اول تکيه بيگلربيگي )منبع: آرشيو اداره کل ميراث فرهنگي استان کرمانشاه(
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تصویر شماره 4: صحن تکيه بيگلربيگي )منبع: عكس از آقاي محمدي قيماسي، 1388(

4�2. حياط تکيه 
تكيه بيگلربيگي داراي حياط نس��بتاً وسيعي است كه كف آن در 
حدود دو و نيم متر پايين تر از خيابان است. در وسط حياط، حوض 
بزرگي ديده مي ش��ود. اين حياط در ايام محرم، انبوه عزاداران را در 
خود جاي مي داد. با توجه به گيره هاي باقي مانده در قس��مت ايوان 
غربي، به نظر مي رس��د در فصل زمستان نيز با برپايي چادر در اين 
حياط از عزاداران اس��تقبال مي شده است. ازاره حياط، سنگي است 
و در برخي قسمت ها به ويژه بر روي پايه به وسيله پالك هاي سنگي 
با نقوش هندس��ي و گياهي تزيين ش��ده است. اطراف حياط نيز به 
وس��يله فضاهاي متعددي احاطه شده است. فضاهاي اطراف حياط 
در بخش هاي شمالي، شرقي و جنوبي كاربري مسكوني داشته و در 
بخش غربي نيز گنبدخانه حس��ينيه قرار گرفته است. بخش شرقي 

حياط، شامل فضاهايي دو طبقه است )تصوير شماره 4(. 

4�3.  اتاق هاي تکيه 
بخش ش��رقي حياط ش��امل فضاهاي دو طبقه  و داراي 24 اتاق 
اس��ت. طبقه اول ش��امل چهار اتاق اس��ت كه راه دسترسي به اين 
اتاق ها از طريق پلكان ه��اي داخل حياط صورت مي گيرد. كف اين 
اتاق ه��ا يك متر باالتراز كف حياط اس��ت. در داخل هر يك از اين 
اتاق ها، طاقچه هاي متعددي ديده مي ش��ود كه دو طبقه اند و در هر 
اتاق 16 طاقچه وجود دارد. اين طاقچه ها براي نگهداري و محافظت 
از وسايل مورد استفاده قرار مي گرفتند، به اين صورت كه وسايل با 

اهميت تر را در طاقچه هاي باالتر قرار مي دادند. 
ارتف��اع فضاهاي طبقه دوم يك و نيم متر اس��ت و از اين فضاها 
برای انباري اس��تفاده مي شده اس��ت. راه دسترسي به طبقه دوم از 
طريق رش��ته پلكان هاي مارپيچي اس��ت كه در اتاق جنوب شرقي 
ايجاد ش��ده است. در ضلع شمال شرقي حياط، مطبخ قرار دارد كه 
در ايام محرم برای تهيه غذاي عزاداران مورد استفاده قرار مي گرفته 
اس��ت. در اين بخش مجموع��ه اي از اتاق ها قرار دارد. بخش جنوبي 

حياط ش��امل چهار فضا اس��ت كه سه فضاي آن داراي ارسي است. 
دسترس��ي ب��ه اين فضاها از طري��ق يك پلكان س��نگي و از داخل 
حياط ميسر است. كف اين فضا نيز در حدود يك متر باالتر از كف 
حي��اط قرار دارد. بخش ش��مالي حياط ش��امل دو طبقه و يك زير 
زمين اس��ت. راه دسترس��ي به زير زمين از طريق پلكاني در حياط 
صورت مي گيرد. زير زمين تكيه نيز شامل حوض خانه، استراحت گاه 
تابستاني و تعدادي اتاق است. كف تكيه در گذشته  به صورت آجر 
فرش بوده كه مرمت شده اس��ت.كف حسينيه نيز از كاشي هايي با 

طرح هندسي است. 
س��قف حوض خانه و استراحت گاه تابس��تاني با تيره هاي چوبي و 
تخته كوبي پوشيده شده است و اتاق هاي اطراف نيز داراي طاق هاي 
آهنگ آجري اس��ت. س��قف هر يك از اين اتاق ها ب��ا گچ بري هاي 
زيبايي تزيين ش��ده اند. همچنين در حد فاصل حوض خانه و محل 
استراحت گاه دو س��تون زيباي چوبي وجود دارد كه ساقه ستون ها 
به صورت چند وجهي و س��ر س��تون هاي آن  نيز چوبي است. اين 
مجموعه به ش��يوه مقرنس كاري تزيين ش��ده اس��ت. در طبقه اول 
بخش شمالي، شاه نشين قرار دارد و اطراف آن را فضاهاي متعددي 
احاطه كرده است. فضاي شاه نش��ين مشرف به حياط داراي ارسي 
چوبي بس��يار زيبايي اس��ت. دو طرف اين ارس��ي با ستون نماهاي 

گچي تزيين شده است.
ساقه اين س��تون نما داراي تزيين های قاشقي است. سرستون ها 
نيز مشابه سر ستون هاي كرنتي است كه با نقوش گل وگياه تزيين 
شده اس��ت. قس��مت داخلي شاه نش��ين نيز با تزيين های گچبري 
مزين شده است. نقوش ايجاد شده شامل طرح هاي هندسي، نقوش 
گياهي، قاب بندي ها، نقش عقاب و ستون هاي گچي است. در بخش 
فوقاني شاه نش��ين قاب گچي ديده مي ش��ود كه در داخل آن جمله 
)يا ابا عبداهلل الحسين و تاريخ 1262( نوشته شده و به نظر مي رسد 

تاريخ مذكور زمان تكميل گچ بري هاي تكيه بوده است.
احتم��االً از ات��اق شاه نش��ين برای پذيراي��ي و مالق��ات افراد با 
بيگلربيگي اس��تفاده مي ش��ده و اتاق هاي اطراف شاه نشين و طبقه 
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فوقاني كه داراي تزيين های گچي اس��ت، فضاهاي اس��تراحت بوده 
اس��ت. اطراف پنجره هاي فضاي بخش شرقي نيز داراي تزيين های 
آجركاري اس��ت. در داخل يكي از اتاق هاي طبقه فوقاني دو ستون 
گچي بس��يار زيبا وجود دارد. پايه س��تون ها مربع ش��كل و س��اقه 
ستون ها داراي شيارهاي پيچي است. همچنين سر ستون ها از نوع 
سر ستون هاي كرنتي است كه با نقوش گل و گياه تزيين شده اند. 

4�4.  حسينيه
مهم ترين قس��مت تكي��ه بيگلربيگي، بخش غربي آن اس��ت كه 
گنبدخانه حس��ينيه در آن قرار دارد. در س��مت غربي حياط، تاالر 
آيين��ه كاري بزرگ��ي وجود دارد كه به حس��ينيه معروف اس��ت. از 
طريق يك در بزرگ چوبي با ارس��ي زيبا مي توان وارد فضاي اصلي 
حس��ينيه شد. حس��ينيه با فضاي دو طبقه و در هر طبقه آن شش 
اتاق س��اخته شده است. سقف حسينيه داراي پوشش گنبدي است 
و نماي بيروني آن ش��يرواني و نماي داخلي آن با آينه كاري تزيين 

شده است.
حسينيه ش��امل ايوان نسبتاً بزرگي است كه از طريق يك رشته 
پلكان س��نگي س��ه پله اي به حياط تكيه راه دارد. در اين ايوان دو 
ستون چوبي  نسبتاً بلند و دو ستون نما ديده مي شود. سطح هر يك 
از اين ستون ها داراي اندودي از گچ است. همچنين سر ستون هاي 
آنها از نوع سر س��تون هاي كرنتي است كه با گچبري هايي با نقش 
گل وگياه تزيين ش��ده اس��ت. س��قف ايوان ني��ز داراي تزيين های 

منبت كاري است. 
س��قف حسينيه داراي پوشش گنبدي اس��ت و نماي بيروني آن 
ش��يرواني و نم��اي داخلي آن ب��ا آينه كاري هاي زيبا تزيين ش��ده 
اس��ت. در هر ي��ك از گوش��واره هاي فضاي حس��ينيه، پنجره اي با 

 طاق هاللي وجود دارد و اطراف آن به وس��يله آينه كاري جمله های 
»الال��ه اال اهلل محمد رس��ول اهلل« و »علي ولي اهلل« نوش��ته ش��ده 
است. از ديگر تزيين های فضاي حسينيه مي توان به ستون نماهاي 
گچي، طرح هاي هندس��ي، نقوش گياهي و قنديل هاي شمع س��وز 

اشاره نمود. 
در ه��ر يك از گوش��واره هاي فضاي حس��ينيه، پنجره اي با طاق 
هالل��ي وجود دارد و اطراف آن به وس��يلة آين��ه كاري جمالت »ال 
اله اال اهلل محمد رس��ول اهلل« و »علي ولي اهلل« نوش��ته شده است 
)تصوير شماره 4-3(. اين تاالر با طرح ها و نقوش عالي و كتيبه هاي 
متحد از دوران س��لطنت مظفرالدين ش��اه تزيين شده است. در دو 
س��وي ديگر، اتاق وسيع ميهمان خانه بيگلربيگي قرار دارد. از ديگر 
تزيين های فضاي حسينيه ستون نماهاي گچي، طرح هاي هندسي، 

نقوش گياهي و قنديل هاي شمع سوز است.

5. تزيين های تکيه 
تزيين های تكيه ش��امل آجركاري، گچ بري و آيينه كاري اس��ت. 
تزيين ه��ای آج��ركاري در اطراف پنجره هاي فضاي بخش ش��رقي 
و فضاهاي هش��تي به صورت رس��مي بندي اجرا ش��ده اس��ت. از 
تزيين های گچبري در س��قف اتاق هاي اطراف حياط، ش��اه نشين، 
تزيين فضاهاي حس��ينيه و س��تون نماهاي گچي اس��تفاده ش��ده 
اس��ت )جدول شماره 1(. بيشتر نقوش به كار رفته در گچبري هاي 
تكيه، شامل طرح هاي هندس��ي، گياهي، قاب بندي ها، نقش عقاب 
و قنديل شمع س��وز اس��ت. مهم ترين تزيين های بن��ا را آيينه كاري 
تش��كيل مي دهد كه در فضاي حسينيه به شكل بسيار زيبايي اجرا 
شده است. آيينه كاري ها شامل جمالت »ال اله اهلل اال، محمد رسول 

اهلل و علي ولي اهلل« مي باشد )تصوير شماره 7(.

تصویر شماره 5: تاالر آینه کاري تکيه بيگلربيگي 
)منبع:  عكس از نگارندگان، 1388(

تصویر شماره 6 : نمونه اي از آینه کاري تکيه بيگلربيگي 
)منبع: عكس از آقاي محمدي قيماسي، 1388(

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

18

13
89

ان 
مست

  ز
م  

دو
ره 

شما
   

ي 
هش

ژو
 ـ پ

مي
 عل

امه
صلن

ف

تكنيك نصب آينه ها از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت، در اينجا 
برای نصب آينه ها از شيره انگور و مواد معدني مشابه سيمان استفاده 
كرده اند كه پس از 90 س��ال آس��يب اندكي ديده اند.  آيينه كاري و 

گچ بري توسط محمد علي تهراني انجام شده است.
زيبايي اين حس��ينيه به واسطه س��بك آينه كاري بسيار ظريفي 
اس��ت كه روي گچ بري هاي مختلف هندس��ي با ابعاد متنوع به كار 
رفته اس��ت. طبق كتيبه موجود، آينه كاري ها در سال 1326 انجام 
ش��ده اس��ت. اين حس��ينيه داراي يك گنبد بلند است كه قسمت 
فوقاني آن داراي قنديل هاي شمع سوز زيبايي است. در ضلع شمالي 
داراي ش��اه نشين اس��ت كه طبقة فوقاني آن محل پذيرايي بانوان 
در ايام محرم بوده و داراي كاغذ ديوار منقش��ي است كه اين كاغذ 
مربوط به 80 س��ال پيش است. ضلع شرقي حسينيه كه مشرف به 
حياط بس��يار وسيعي است، سه ارس��ي با شيشه هاي الوان و بسيار 
ظريف دارد. اين ارس��ي ها مشرف به ايوان مستطيل شكلي است كه 
به وس��يلة س��ه عدد پله به عرض تقريبي 20 سانتي متر و طول ده 
متر به حياط بس��يار وسيعي مربوط مي ش��ود و در هر طرف ارسي 
را به دو ايوان وس��يعي كه مشرف به حياط است، مربوط مي سازد. 
در س��قف اين ايوان چوب منبت كاري به كار رفته و نماي ايوان به 
وس��يله دو ستون بسيار بلند كه سقف را نگهداري مي كند، وضعيت 
بسيار جالبي به حسينيه داده است. ضلع جنوبي حسينيه نيز داراي 
سه عدد ارسي است كه داراي شيشه هاي الوان بوده، حسينيه را از 

اين قسمت به حياط كوچك تري متصل مي سازد. 
ضلع غربي حس��ينيه كه وقفي است، در سال هاي گذشته در اثر 
احداث خيابان و قبل از ويراني ، داراي شاه نش��يني بزرگ بوده كه 
فعاًل اثري از آن برجاي نمانده است. ضمناً چهار طرف اين حسينيه 
داراي گوش��واره هاي متعددي است كه به وسيلة پنجره هاي هاللي 
ش��كل با خطوط كوفي با آينه و شيش��ه هاي رنگي و به شكل دايره 

جمل��ه »ال اله اال اهلل، محمد رس��ول اهلل، علي ولي اهلل« بر روي آن 
نگاش��ته شده است. اين تكيه در زمان جنگ تحميلي ايران و عراق 

بر اثر حمله موشكي صدمه ديد )بهره مند، 1382: 17(. 

6� نگاهي بر چند تکيه مهم كشور
بس��ياري بر اين گمان اند كه معماري دوران قاجار و خصوصاً در 
معماري تكايا، از يك س��بك واحد استفاده شده است. براي همين 
منظ��ور مقايس��ه معماري چن��د تكيه مهم كش��ور در دوران قاجار 
ضروري اس��ت. از جمل��ه اين بناها مي توان به تكي��ه دولت تهران، 

تكيه معاون الملك و تكيه نياوران اشاره نمود.
بناي تكيه دولت در ضلع جنوب ش��رقي باغ گلستان و در جنوب 
غربي ش��مس العماره قرار داشت )تصويرشماره 7(.  ساختمان تكية 
دولت مدور و آجري به قطر تقريبي شصت متر و به ارتفاع 24 متر 
بود. اين ساختمان با سردابه چهار طبقه داشت و مساحت آن حدود 
2824مترمربع بود )اعتمادالسلطنه، 1363: 87(. تكية دولت داراي 
س��ه ورودي بود: ورودي اصلي و بزرگ در ضلع ش��رقي تكيه براي 
مردان، با دري دو لنگه و س��ردري جناغي؛ ورودي ضلع غربي براي 
زنان، از س��مت ميدان ارگ با س��ردر جناغي و شش منارة كوچك 
لي پوش��يده شده بود )منصوري فرد،    در دو طرف كه با كاش��ي ُمَعَقّ

.)572 :1374
در اطراف صحن، بيست طاق )هر يك به عرض هفت و نيم متر( 
با ديوارها و س��تون هاي كاش��ي كاري قرار داش��ت و روي طاق ها، 
اتاق هايي در دو طبقه ساخته شده بود. اتاق هاي طبقه اول ويژة وزرا 
و حكام واليات بود كه با نظارت ناظر )كارپرداز كاخ، فراش باش��ي( 

ميان ايشان تقسيم مي شد )اوبن، 1362: 190(.

تصوی�����ر شم������اره 7:  طرح هاي هندسي آینه کاري

)منبع: محيط طباطب���ايي، 1384
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جدول شماره 1: تزیين های به کار رفته در تکيه بيگلر بيگي

محل قرارگيري تزیين هانقوش تزیين هاتزیين های بکار رفتهردیف

رسمي بندي هاآجرکاري1
تزيين های معقلي

سقف فضاهاي هشتي
سقف داالن

گچ بري2

پيكره هاي گچي
مقرنس هاي گچي

قاب تزييني گچي )با عبارت يا ابا عبداهلل الحسين(
ستون هاي گچي 

ستون چوبي با اندودي از گچ
ستون نماهاي گچي )با طرح هندسي، گياهي و قنديل هاي شمع سوز(

داخل طاق نماهاي داخل سر در ورودي
طاق نماهاي سردر ورودي

اتاق هاي فوقاني شاه نشين
اتاق هاي طبقه فوقاني

ايوان
حسينيه

آينه کاري3
آينه کارهايي با نوشتن عبارت ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل، علي 

ولي اهلل، نقوش هندسي
فضاي حسينيه

)منبع: نگارنده(

بر اس��اس توصيف هايي ك��ه از فضاي داخلي تكي��ة دولت برجا 
مان��ده اس��ت، مي ت��وان گفت كه تزيي��ن در آن بي��ش از معماري 
كل��ي و نم��اي بيروني اهميت داش��ته اس��ت، به ويژه اس��تفاده از 
شمعدان هاي چند شاخه، ديواركوب ها، چلچراغ ها، شمع ها و مانند 
اينها كه نورپردازي فضاي تكيه را چش��م گير مي كرد. چلچراغي در 
وس��ط س��قف قرار داش��ت كه چندي با نيروي برق روشن مي شد 
)بنجامين،كرين،1363: 298(. بخش��ي از نور تكيه، بويژه س��كوي 
وس��ط، از چراغ ه��اي الله فنري با كاس��ة بلور ك��ه فراش ها حمل 
مي كردند، تأمين مي شد )مستوفي ،1360: 296(. گذشته از منابع 
نور، داخ��ل تكيه را با تاج هاي گل و پارچه ها و قالي هاي گران بها و 

آينه مي آراستند )اورسل، 1352: 299(.
تكي��ة دولت ت��ا پاي��ان دورة قاجار برپ��ا بود، چنان ك��ه جنازه 
مظفرالدين ش��اه در مراس��م باشكوهي به آنجا حمل شد و تا انتقال 
آن به عتبات در همان جا بود )كاتوزيان تهراني، 1379: 417(.  در 
محّرم 1326 نيز محمدعلي ش��اه، مطابق رس��م معمول همه ساله، 
ب��ه تكيه رفت و در پ��ي هجوم جمعيت تلفاتي به ب��ار آمد )وزارت 
امورخارجه روسيه، 1367: 104(.  مجلس مؤسساني كه در پانزدهم 
آذر 1304 تش��كيل ش��د و احمد ش��اه را بر كنار كرد و رضاخان را 
به رياس��ت حكومت موقت گمارد، در تكية دولت بر پا گرديد. تكيه 
دولت، پس از مشروطه با نفوذ و تأثير فرهنگ و هنر غرب بر كشور 

و پيدايش تئاتر و نمايش جديد در ايران، ارزش و اهميت پيش��ين 
خود را از دس��ت داد. حتي گاهي مراس��مي غير از اجراي تعزيه نيز 
در آن برگزار ش��د. چنانچه در سال هاي 1302 و 1304 شمسي، با 
مرمت برخي از قس��مت هاي تكيه، آن را براي برگزاري “نمايش��گاه 
امتعه وطني” و تش��كيل “مجلس موسس��ان” در نظر گرفتند. تكيه 
دولت، عظيم ترين نمايش خانه تاريخ ايران، س��ال ها متروك و نيمه 
مخروبه بود تا اينكه در 1325 ه� .ش  براي ساخت شعبة بانك ملي 
در بازار، آن را خراب كردند و بيشتر عرصة آن زيربناي بانك گرديد 

)شهيدي،1380: 14(. 
يك��ي ديگر از مهم ترين تكيه هاي كش��ور، تكي��ه نياوران بود كه 
در س��ال 1237 ه� . ق بنياد گذاش��ته شد. بناي تكيه در اين زمان 
شامل غرفه ها و طاق نماهاي اطراف اين فضا بود و به هنگام  مراسم 
س��وگواري از پوش��ش چادري استفاده مي ش��د. در حدود نيم قرن 
پيش، فضاي تكيه سرپوش��يده ش��د. تكيه نياوران يك بار در دوره 
پهل��وي مورد مرم��ت كلي قرار گرفت و در س��ال 1361ه� .ش، بار 
ديگر س��قف تكيه تعمير ش��د )تصوير ش��ماره9(. به نظر مي رس��د 
اين تكيه در مركز يك محله مس��كوني واقع و مشتمل بر زورخانه، 
قهوه خانه و واحدهاي تجاري بود. اين تكيه در حدود سي سال پيش 
به علت احداث خيابان از بين رفت )حاجي قاسمي، 1377: 186(.

تصویر شماره 8: نماي داخلي و ترسيمي از فضاي خارجي تکيه دولت )منبع: منصوري فرد،1374(
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تكيه معاون الملك، يكي از مهم ترين تكاياي كش��ور اس��ت كه از 
مي��ان تكاياي به جای مانده در كرمانش��اه به دلي��ل موضوع و نوع 
كاش��ي هاي آن از ارزش خاصي برخوردار اس��ت. بناي مورد نظر در 
بافت قديم كرمانش��اه در كنار رودخانه پوش��يده شده آبشوران واقع 
 ش��ده اس��ت كه اكنون به خياباني پرپيچ و خم تبديل ش��ده است 

)مرادي، 1382: 106(.

فضاه��اي تكيه معاون الملك بر اس��اس 
وض��ع موجود از چهار قس��مت تش��كيل 
يافته است كه به ترتيب عبارتند از: صحن 
ورودي، حسينيه، زينبيه و عباسيه )نقشه 
ش��ماره3(. تكي��ه داراي س��ه در ورودي 
 اس��ت كه در اصلي آن به خيابان ش��هيد 
ح��داد عادل ب��از مي ش��ود. دو در ورودي 
ديگر در قس��مت عباسيه هس��تند كه به 
كوچه ه��اي ايلخاني و معاون باز مي گردند 

)مهدي آبادي، 1380: 289 و 288(.
در س��مت راس��ت ورودي اصل��ي، در 
كوچكي ق��رار دارد كه به يكي از اتاق هاي 
حس��ينيه باز مي ش��ود؛ س��پس در اصلي 
حس��ينيه قرار دارد. در اين قس��مت اتاق 
بزرگي اس��ت كه زير پنجره هاي آن چهار 
تابلو از كاش��ي وجود دارد كه صحنه هاي 
رزم حض��رت عل��ي اكب��ر )ع(، حض��رت 
 قاس��م )ع(، نب��رد حض��رت عل��ي )ع( با 
عمر بن عبدود به تصوير كش��يده شده اند. 
غير از كاش��ي هايي كه شرح آنها گذشت، 
در فواصل پنجره ها و ازاره ها، كاشي هايي تزييني با نقوش هندسي، 
گل و بوته، اس��ليمي و ختايی به كار رفته اس��ت. در قسمت فوقاني 
اين ورودي تركيب بندي هاي محتش��م كاشاني درباره واقعه عاشورا 
)تصوير شماره 10(، با خط سفيد و زمينه اي مشكي بر روي كاشي ها 

اجرا شده است )خديوي و مهدي آبادي، 1381: 105(. 

تصویر شماره 10: پالن تکيه معاون الملک کرمانشاه )آرشيو اداره کل ميراث فرهنگي استان کرمانشاه(

تصویر شماره 9: پالن و مقطع تکيه نياوران )منبع: منصوري فرد،1374(
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7. مقايسه تکيه بيگلربيگي با ديگر تکاياي مهم کشور
تكيه بيگلربيگي داراي تزیين های گچ بري و آینه كاري اس��ت كه 
تزیين های آن در سال 1326 ه . ق تكميل شده است )11 سال بعد 
از اتمام س��اخت تكيه بيگلربيگ��ي(. بنابر این مي توان گفت كه این 
تزیين ها از نوع الحاقي است. هنگامي كه تاریخ ساخت و تاریخ اتمام 
تزیين ها را از نظر مي گيریم، به این نتيجه مي رس��يم  كه تزیين ها 
مي توانس��ته عاملي براي اعتبار بخش��ي به این بن��ا و به تبع جذب 
هيأت هاي بيش��تر ع��زاداري و احراز پش��توانه اجتماعي برتر بانيان 

تكيه به اشخاص دیگر تكایاي شهر باشد. 
در تزیين ه��ای تكيه بيگلربيگي، از ش��يوه هاي مختلف دوره هاي 
قبل یعني س��بك اصفهاني اول و اصفهاني دوم یا س��بك ش��يراز و 
س��بك اختالط استفاده شده است. س��بك تزیين گچ بري همراه با 
شيشه هاي رنگي كه در این تكيه مشاهده مي شود، تا حدود زیادي 
متاثر از س��بك تزیين دورة شاه سلطان حسين صفوي است كه در 
دوره قاجار در این تكيه دوباره اس��تفاده ش��ده است. در شيوة دوم 
اصفهاني كه به ش��يوة ش��يراز معروف اس��ت، به ميزان بيشتري از 
نقاش��ي، حجاري و آینه كاري در آرایش و تزیين داخلي بنا استفاده 
شده است. ش��يوة دوم اصفهاني )شيراز( سادگي بيش از حد را مد 

نظر دارد.
در تكي��ه بيگلربيگ��ي، نكته حائز اهميت اس��تفاده از پيكره هاي 
گچي ش��خصيت هاي دورة قاجاریه به عنوان عام��ل تزیيني در بنا 
در دو ط��رف ورودي، دو ردی��ف طاق نم��ا اس��ت. طاق نماي ردیف 
پایي��ن مانند س��ه در ورودي، با مقرنس هاي گچ��ي و گچ بري هاي 
زیبا تزیين ش��ده اس��ت. اما داخل طاق نماهاي ردی��ف فوقاني، با 
پيكره هاي گچي از ش��خصيت هاي دوران قاجاریه زینت یافته است. 
در تكيه معاون الملك، استفاده از شخصيت ها در تزیين ها به صورت 
كاش��ي كاري اس��تفاده شده اس��ت.  در واقع تكيه بيگلربيگي نقطه 
تالقي بين سبك شيوة دوم اصفهاني )شيراز( و شيوة اختالط است 
و معمار و استادكار، بسيار ماهرانه و زیبا این دو شيوه را به گونه اي 
ك��ه به اثر لطم��ه اي وارد نيای��د، در كنار هم جاي داده اس��ت كه 

مي تواند جزء نقاط قوت محسوب شود.
در دوره اول س��بك اصفهاني، معموالً چوب خراطي ش��ده را در 
س��اختمان به كار مي گرفتند. این ش��يوه را در تكية بيگلربيگي در 
س��قف اس��تفاده نمودند، با این تفاوت كه این چوب ها منبت كاري 
ش��ده اند. اگر چه تكيه معاون الملك و تكيه بيگلربيگي در یك برهة 
زماني و با اختالف تقریبي 11 س��ال از یكدیگر در یك شهر ساخته 
ش��ده اند، اما از نظر س��اخت، مصالح و تزیين تفاوت بسياري دارند. 
شاید در نگاه اول، مقایسه این دو تكيه با یكدیگر مقایسه اي ناعادالنه 
باش��د، اما سه دوره ساخت و س��ازي كه تكيه معاون طي كرده، در 
تكيه بيگلربيگي مشاهده نمي شود. این مسأله مي توانست به بسط، 
گسترش و تزیين های بيشتر این بنا كمك كند كه متأسفانه چنين 
نشده است. شاید باني بنا، عالقه اي به این كار نداشته و یا از لحاظ 

مالي توانایي گسترش بيشتر بنا را نداشته است. 

نكته جالب دیگر در تكيه بيگلربيگي، اتاق شاه نش��ين اس��ت كه 
ب��رای پذیرایي و مالقات اف��راد با بيگلربيگي وج��ود دارد. مي توان 
اینگونه اس��تنباط ك��رد كه این م��كان تنها به عن��وان تكيه مورد 
استفاده قرار نگرفته و كاربرد و مصارف دیگري نيز داشته است. در 
تكيه بيگلربيگي، براي اولين بار از كاغذ دیواري منقش��ي اس��تفاده 

شد كه مربوط به 80 سال پيش است.
تكي��ه معاون الملك در عه��د قاجار و در مركز ش��هر آن روزگار 
س��اخته شده اس��ت كه همين مركزیت ش��هر، تكيه را دستخوش 
تحوالتي كرده است. این تكيه در سال 1320 یعني 11 سال بعد از 
ساخته شدن دیگر تكيه شهر، یعني تكيه بيگلربيگي، ساخته شد  و 

چند دوره ساخت و فراز و نشيب را پشت سر گذاشته است.
تكيه دولت یكي از باش��كوه ترین و عظيم ترین تكایاي ایران بود. 
س��اختمان تكيه مدور ش��كل بود. شش مناره داشت و مصالح مورد 
استفاده آن آجر بود كه در نوع خود جالب است. داخل این تكيه را 
با تاج هاي گل، پارچه ها، قالي هاي گران بها و آینه مي آراس��تند. در 
این تكيه برخالف سایر تكایاي مورد بحث، بخش هایي از ساختمان 
تكيه به درویشان اختصاص داشت. معماري تكيه دولت، اقتباسي از 
آمفي تئاترهاي غربي بود. ارتفاع 24 متري این تكيه نيز قابل توجه 

است )جدول شماره 2(. 
بناب��ر این حس��ينيه ها و تكایا عامل مهم��ي در بازگویي فرهنگ 
اس��المي در طراحي فضاهاي باز شهري بودند و از این نظر اهميت 
وی��ژه اي دارن��د. پي بردن به تفاوت بين حس��ينيه و تكيه، به دليل 
تاثي��ر عرف محلي در نام گذاري چنين فضاهایي دش��وار اس��ت. به 
عنوان مثال در گرگان، بابل، تهران، س��منان و كرمان بيشتر از واژه 
تكيه و در یزد، نایين و زواره از حس��ينيه اس��تفاده مي شود. با این 
وجود بررس��ي دقيق تر در این شهرها نشان مي دهد كه حسينيه ها 
غالباً داراي نقش��ه هایي با اشكال هندس��ي منظم تري هستند. اگر 
چه برخي از تكایا نيز داراي چنين خصوصيتي هس��تند، ولي غالباً 
فضاهایي دارند كه در طول زمان شكل گرفته اند. از نظر عملكردي، 
تكيه ها در رابطه با تجارت انعطاف پذیري بيش��تري دارند؛ خصوصاً 
آنهایي كه در مس��ير بازار قرار داشته اند، دارای مغازه هاي دایمي در 
لبه هاي داخلی ش��ان بودند كه البته این مورد در حس��ينيه ها كمتر 

مشاهده مي شود.
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In many cities of Islamic Iran, in addition to mosques, the rituals of prayers, sermons re-
calling  tragedies of Karbala and lanmentations  are held in other places.  One of the most 
important places for such ceremonies are Tekkieh and Hoseiniyeh.  Kermanshah, is one of the 
Iranian cities with a historical and brilliant past in which many buildings have been gradually 
built since Qajar period.  Biglarbeigi Tekiehh is one of these famous units which is located at 
Feizabad discrtict.  It has been noticed by the Shiites right from the beginning of its construc-
tion. In spite of its great importance, unfortunately, from the architectural point of view and 
also applied arts,  no comprehensive research has been done about this unique monument  so 
far and there has not been much reference to it.  The results of researches about this  Takkieh 
indicates that its plan is affected by the prevailing style  of  Qajar houses and its architectural 
style is less under the influence of standard style of Tekkieh in the country.   Studying the his-
tory record  and skeletal changes of Biglarbeigi Tekkieh based on existing sources, this article 
discusses the skeletal feactures of local and national architecture and examins the role of this 
monument as a socio-political base in Kermanshah precisely.

Keywords: Kermanshah, The Qajars, Tekkieh – Biglarbeigi, Architecture, Applied Arts.
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