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  چكيده

در بسیاری از شهرهای ایران در ایام محرم، صفر و رمضان، مراسم دعا، روضه و سوگواری در مکانهای برگزار می 

تکیه معاون الملک یکی از مکان  .شده است که از مهمترین این محل ها می توان به تکیه و حسینه ها اشاره کرد

الفات قومی و عشایری در کرمانشاه است این بنا یکی از های مهم برای برگزاری مراسم مذهبی و حل اخت

 ق.ه0231الدر سو  عاقو اهشانرمر کهش مدیق تافدر ب هکشاهکارهای کاشی کاری دوره ی قاجار محسوب می شود. 

بیگلربیگی در مرکز  نیز تکیهو برای برگزاری مراسم مذهبی ساخته شده است. توسط حسین خان معین الرعایا 

شهر کرمانشاه و روبروی مسجد جامع و در مجاورت بازار سنتی کرمانشاه قرار دارد. این تکیه تغییرات زیادی را در 

روش انجام این مقاله به صورت طول تاریخ شاهد بوده که از شاهکارهای آینه کاری دوره قاجار بحساب می آید. 

ه مطالعه تطبیقی دو بنای تکیه از منظر معماری و زیباشناسی که هر یک به کتابخانه ای بوده و هدف از این مقال

نشان می دهد پژوهش این حاصل از  هجینت نوعی از شاهکارهای معماری دوره قاجار محسوب می شوند می پردازد.

توجه قرار این بنا ها خیلی مورد ، با توجه به اهمیت هر دو بنا، از نظر مطالعات معماری و جنبه های کاربردی

نگرفته اند. این مقاله عالوه برررسی پیشینه تاریخی و تحوالت کالبدی هر دو بنا و با توجه به منابع موجود، 

سیاسی  -خصوصیات کالبدی معماری محلی و ملی و از دیدگاه زیباشناسی نقش تکیه را به عنوان پایگاه )اجتماعی

 ت.و فرهنگی( مورد بررسی قرار داده اس

 تکیه معاون الملک، قاجاریه، تکیه بیگلر بیگی، معماری، زیباشناسی ی:کلمات کلید
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  مقدمه

کاشی های منحصر به فرد ش آن می باشد، که کرمانشاه یکی ازآثار زیبا ی بجای مانده از دوران قاجاریه در تکیه معاون الملک 

سیاسی سال  -هی و در آشفتگی های اجتماعیرا از دیگر تکایا ی شهر متمایز می سازد. در جریان مبارزات مشروطه خوا

ه.ق حسینیه ی مذکور توسط مخالفین خانواده ی معاون المعلک به طور کامل تخریب گردید، حسن خان و برادرانش نیز 0231

به اجبار شهر را ترک نمودند. چند ماه بعد به وساطت بزرگان شهر اختالفات تا حدودی حل شده و خانواده ی معاون به شهر 

ه.ق آماده 0231از گشتند. پس از بازگشت، شالوده حسینیه ی کنونی ساخته و جهت انجام مراسم عزاداری در محرم سال ب

با پارچه مشکی تزئین شده بود، گچ 0231کردند و دیوار ها با پارچه مشکی پوشانیده می شوند. حسینیه ای که در محرم سال 

ن تصمیم می گیرد با مصالحی که از استحکام بیشتری برخوردارند، دیوار بری و نقاشی شده است، اما پس از چندی حسن خا

ه.ق  0221ها را تزئین نماید. به همین دلیل نقاشی ها و گچبری ها را برداشته و به جای آن از کاشی استفاده کردند. در سال 

ه.ق ادامه 0231اخت و ساز تا سال پس از اتمام کاشی کاری حسینیه، زمین های زینبیه و عباسیه نیز خریداری شد و کار س

ه.ش بر 0231این بنا در سال  ه.ش دوران فترت و ویرانی بنا آغاز شد. 0231یافته است. اما پس از مرگ حسن خان در سال 

ه.ش پس از ثبت  0213ه.ق در اختیار اداره اوقاف قرار گرفت و سپس در سال 0231ه.ش مطابق با 0211اساس وقف نامه ی 

 ،مهدی آبادیواگذارگردید).به اداره فرهنگ و هنر و سپس به سازمان میراث فرهنگی 531ر مّلی به شماره در فهرست آثا

 (.پژوهشی در باز شناسی بنا وکاشی های تکیه معاون الملک کرمانشاه

اربرد تاریخی و تکیه بیگلربیگی در مرکزشهر کرمانشاه و روبروی مسجد کرمانشاه وذر مجاورت بازار سنتی قرار گرفته و ک و نیز

سنتی دارد. و این امر باعث در آمدزایی هم برای بنای تکیه و همچنین بازار می باشد. این تکیه تغییرات زیادی را در طول 

عملیات ساختمانی آن به پایان 0201آغاز به ساخت و در سال 0215تاریخ و متناسب با زمان خود شاهد بوده است. که در سال 

ا عبداهلل خان فراش باشی ملقب به بیگلربیگی و از صاحب منصبان مشهور کرمانشاه در دوره قاجار بوده رسیده. معمار این بن

 (.  0( )تصویر شماره0213در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است)مرادی،  0211است. و این تکیه در سال 

 

 
( کرمانشاه، منبع: )اداره کل میراث فرهنگی(.5( و تکیه بیگلر بیگی)2موقعیت جغرافیایی تکیه معاون الملک) -1شکل   
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  معرفی مختصر بنای تکیه معاون الملک

این تکیه به دلیل موضوع و نوع کاشی های آن از ارزش خاصی برخوردار است. بنای مورد نظر در بافت قدیم کرمانشاه در کنار 

خم است. پوشاندن رودخانه با دیواره سنگ چینی  رودخانه پوشیده شده آبشوران واقع شده است که اکنون خیابانی پرپیچ و

شده به ارتفاع تقریبی سه متر سبب گردیده بنا که زمانی مشرف به آبشوران بوده است اکنون در سطح پایین تری از آن قرار 

ظلع  گیرد. دیواره سنگچین، ورودی را محصور و تبدیل به فضایی بن بست نموده است که ارتباط کوچه ظلع جنوبی و کوچه

شمالی تکیه را نیز قطع نموده است و جهت وارد شدن به تکیه با یستی پله هائی چند از کف خیابان حداد عادل را به سمت 

 .(3پایین طی نمود )تصویر شماره

 

       

جوی نگی)درجستپالن و تضویر سه بغدی از مجموعه تکیه معاون الملک، تاریخ معماری و شهر سازی ایران، منبع: میراث فره -2شکل 

 هویت شهر کرمانشاه(، )برومند سرخابی(.

 ز نظر معماری و کاشیکاریتکیه معاون الملک ابررسی وضع موجود 

متر از سطح خیابان وکوچه های اطراف پایین تر است از سه بخش مجزا تشکیل شده: بخش اول  2این مجموعه که حدود

ش چهارم که بزرگ تر از سایر بخش هاست عباسیه نامیده می صحن وورودی، بخش دوم حسینیه، بخش سوم زینبیه و بخ

شود. برای ورود به داخل این مجموعه باید از هیجده پله سنگی عبور کرد. در جنب پله های ورودی سقا خانه کوچکی ساخته 

در ورودی  شده که با کاشی هایی مزین به شما یک حضرت ابوالفظل)ع( تزیین شده است. همچنین سرای نمای خارجی و سر

 میراث بخارا، تکیه معاون الملک، موزه ی آبادان(.مجموعه نیز با کاشی های زیبا تزیین شده است)

                                           

 ورودی بنا

اسیه ر عبگردد. دو در ورودی دیگر که دتکیه دارای سه در ورودی می باشد که در اصلی آن به خیابان شهید حداد عادل باز می

ه سه گروه های تکیه را بتوان کاشیاز نظر کاشی کاری نیز می و گردندهای ایلخانی و معاون باز میاند به ترتیب به کوچهواقع

 تقسیم نمود:

کاشی های هفت رنگ ب(، کاشی های برجسته باشد: الف(بر اساس تکنیک و اجرا که خود شامل دو گروه می -0  

بنا، تصاویر  : کاشی هایی با تصاویر اسطوره ای، حماسی، تاریخی، مذهبی، تصاویر رجال هم عصر بانیبراساس موضوع تصاویر -3

.باشندمکانهای تاریخی و مذهبی و نیز کاشی هایی با تصاویر تزئینی مانند گل و مرغ و غیره می  
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نگهداری  که در داخل انبارهای تکیهکاشی هائی  ب( ،کاشی های نصب شده بر دیوارها الف( :براساس مکان کنونی کاشی ها -2

(.تغییرات در معماری و تزئینات تکیه معاون الملک کرمانشاه ،عباسیاند)شونمی  

 

 حسینیه

کرد و  ربرای ورود به این بخش باید از داالنی کوتاه که در دو سوی آن دو طاق وجود دارد و سقف آن نیز از کاشی است عبو

یه شده که دیوار های آن به دلیل دو طبقه بودن همچون جایگاهی امن بازدید کننده وارد حیاط کوچک و زیبای حسین سپس

را در بر می گیرد و او را برای دیدن حکایت ها و روایات نقش شده بر کاشی ها آماده می سازد. پله هایی در دو ضلع شمالی و 

ی های زینبیه قرار دارد که در لچکی باالی جنوبی دسترسی به طبقه فوقانی حسینیه را ممکن می سازد. در ضلع شرقی ارس

ارسی بزرگ دو فرشته با پرچم هایی که جمله )یا حسین مظلوم( بر آن نگاشته شده، حضور در فضای حسینیه را یادآوری می 

 نماید. ورود از حسینیه به زینبیه نیز در قسمت شمالی همین ضلع امکان پذیر است. این ضلع فاقد کاشی کاری است و همین

امر سبب عدم تجانس آن با بقیه ی قسمت های حسینیه گردیده است. در ضلع غربی که ورودی حسینیه نیز در آن واقع است. 

چنانکه قبال ذکر شده دارای دو اتاق در قسمت پایین، در دو سوی ورودی اصلی و یک اتاق بزرگ در قسمت فوقانی است که از 

به حسینیه می باشد. در حاشیه ی قوس ارسی های طبقه فوقانی اشعار  یک طرف به فضای وردی و از طرف دیگر مشرف

محتشم کاشانی که با خط سفید بر زمینه ی آبی نگاشته شده به چشم می خورد البته ارسی وسط اکنون فاقد این نوع تزئین 

تزئین کننده ی این  است. در لچکی ارسی نیز فرشته هایی با پرچم های یا حسین مظلوم دیده می شوند. بقیه کاشی های

 .(0210آبادی،  مهدی خدیوی،حیاط اغلب دارای نقوش هندسی، گل و بوته و غیره می باشند)

 زینبیه

هنگام برپائی مراسم سوگواری طبقه فوقانی آن جایگاه  در گذشته و در .باشدتنها فضای گنبد دار تکیه معاون الملک زینبیه می

. شده انداین بخش می شده بدون برخورد با مردان وارد طبقه فوقانیة معاون باز میکه به کوچ زنان بوده است زنان از دری

که در دو سمت شمال غربی و شمال شرقی این چلیپا ورودی های حسینیه به زینبیه و . پالن این بخش بصورت چلیپا است

برپائی مراسم در  پذیرائی در روزهای وسایلگوشة جنوب غربی اطاقی است که اکنون از آن به عنوان انبار  عباسیه واقع است. در

است، در مقابل این اطاق در گوشه جنوب شرقی اتاقی آئینه کاری شده  آن مشرف به حسینیهرسی ا شود وتکیه استفاده می

از ضلع  دارند و . بیشترین تابلوهای مربوط به وقایع عاشورا در زینبیه قرارهست که در زیرزمین آن قبر معاون الملک قرار دارد

صحنه های جنگ امام حسین و یزیدیان در صحرای . به تصویرکشیده شده اند شمال شرقی تا جنوب شرقی به ترتیب این وقایع

اکبر)ع(، آمدن زعفر  یت از خرابه، رزم نمودن حضرت قاسم)ع(، رزم نمودن حضرت علیبیرون آوردن اهلب ،(ظهرعاشورا)کربال 

قصاص مختار، آمدن . باکفار (ع)و امام حسین (ع)به مدینه طیبه، جنگ حضرت عباسحضرت، آوردن اهلبیت  یاری جنی به

  .(2سلیمان خزائی و دفن نمودن شهدای کربال )تصویر شماره

 

  
، زینبیهکرمانشاه تنها فضای گنبد دار تکیه معاون الملک  صحنه های جنگ امام حسین و یزیدیان و -3شکل  

 منبع: )عکس از سمیرا کریمی دستجردی، 1331(.
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 عباسیه 

راهرویی، زینبیه را به حیاط بزرگ و زیبای عباسیه متصل می نماید. بنای اصلی عباسیه در ضلع جنوبی آن واقع است در طبقه 

ی تحتانی که از کف حیاط ارتفاعی به اندازه ی یک و شصت سانتی متر دارد کارگاه چوب بری و در طبقه فوقانی موزه ی مردم 

ست. ستون های قطور این بخش که با ترکیب آجر و کاشی الجوردی اجرا شده اند شکوه خاصی به حیاط عباسیه شناسی دایر ا

داده است. در نمای این ضلع کاشی هایی با تصاویر پادشاهان در زمینه ی آبی ترسیم شده. وروی عباسیه به کوچه ی ایلخانی 

ینبیه که مشرف به حیاط عباسیه واقع شده اند. ضلع شمالی فاقد در سمت شرق این ضلع واقع است در ضلع غربی اتاق های ز

ساختمان است و کاشی های الجوردی زیبایی آن را تزئین نموده اند. در ضلع شمالی راهرو ورودی عباسیه کوچه معاون قرارد 

فیعی در این بخش به قصد ارد که در طبقه ی فوقانی آن دو اتاق است و در حال حاضر جایگاه نگهبانان می باشد. نیم ستون ر

قرار دادن ساعتی بر روی آن بنا شده است که زیبایی حیاط را دوچندان نموده البته ساعت آن هرگز نصب نشده است در سمت 

راست این نیم ستون و رو به ضلع جنوبی پنج تابلو از کاشی زندگی حضرت یوسف را به تصویر در آورده اند. و نیز در سمت 

لویی است که مشاغل دراویش را به تصویر کشیده است ضلع شرقی نیز فاقد ساختمان است و با طاق چپ نیم ستون تاب

نماهایی تزئین یافته است و در یکی از آنها حضرت سلیمان را در حالی که بر تخت نشسته و پرنده گان و حیوانات مختلف 

  (.3()تصویرشمارهمعینی مصاحبه با محمدخان ).دهد.می.نشان.را.اند.گرفته.فرا/را.آن.گرداگرد
 

  
 ، منبع: )عکس از سمیرا کریمیبا ترکیب آجر و کاشی الجوردی ستون های قطور عباسیه ورود حضرت یوسف به شهر کنعان، -4شکل

 دستجردی، 1331(.

 بررسی فرم اصلی بنا

کس های قدیمی، نقشه های تکیه برای دستیابی به چگونگی فرم اولیه معماری و کاشی کاری تکیه از شواهد و مدارک اعم از ع

خاطره  که در مقاطع مختلف زمانی تهیه شده اند و با بررسی و کنار هم گذاشتن کاشی های موجود در انبار و همچنین از یاد و

این زمینه داشته باشند استفاده شده است. بیشترین بررسی فرم  توانسته اند اطالعاتی در رین و آنان که به هر طریق میامعم

گیرد.  گردد و سپس بخش های دیگر)حسینیه، زینبیه و عباسیه( مورد بررسی قرار می لی بنا نیز از فضای ورودی آغاز میاص

پردازیم. به دالیل تغییرات ایجاد شده می« بررسی وضع اصلی بنا»و « بررسی وضع موجود بنا»حال باتوجه به دو بخش قبلی 

فاقد ارزش های ویژه و برجسته معماری است که  "توان گفت. این بنا اساسامی« شیوه ساخت» ازنقطه نظر معماری و همچنین

نداشتن طرح کلی و یکارچه به علت گسترش بنا در مقاطع مختلف زمانی و  -0 نمود: توان در مورد زیر جستجوعلت آنرا می

  عجله و شتاب در ساختن بنا. -3،چند مرحله ای بودن ساخت آن

 خچه ساخت بنا نیز اشاره شد ابتدا چهار حوض حمام حسن خان جهت احداث حسینیه خریداری میهمان طور که در تاری -0

گیرد. برای  علت کوچک بودن فضا در زمان برپایی مراسم سوگواری اندیشه گسترش بنا شکل میه شود که پس از اتمام آن ب

بتدا زینبیه و سپس عباسیه ساخته شده و با شوند. انیل به این هدف خانه های مجاور حسینیه خریداری و سپس تخریب می

یک  ابتدا طرحی کلی و شود تا در دهند. ساخت چند مرحله ای تکیه موجب میحسینیه تشکیل بنای بزرگ تکیه معاون را می
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د این خود محدودیت هایی را در رابطه با ارتباط دادن فضاها با یکدیگر ایجا دست برای ساخت یک بنای بزرگ طراحی نگردد و

توان از نظر دور داشت. تالش در رعایت  نماید اما با این وجود سعی سازندگان آن در رعایت اصول معماری سنتی را نمی می

 نظم هندسی، قرینه سازی و ارتباط فضاها با نکاتی که بیان 

باشد که از دالیل این  یه میشناب در ساخت بنا نیز یکی از دیگر موارد تأثیر گذار در تغییرات بعدی معماری تک عجله و -3

هم چشمی هایی که جهت جذب دسته  همچنین رقابت و چشم و اجتماعی آن زمان و، توان به آشفتگی سیاسی شتاب می

دیکر تکایای شهر اشاره نمود عجله  های عزادار بیشتر و به تبع آن احراز پشتوانه اجتماعی برتر بانیان تکیه نسبت به اشخاص و

و کاستی های عدیده ای در ساختمان مذکور گردیده است. بدان گونه که سازه بنا از استحکامی که  و شتاب باعث اشکاالت

شکستگی های بی شماری شده  باشد. و در طول زمان متحمل فرسودگی ودرخور و شایسته چنین بنایی است برخوردار نمی

ب در ساخت باعث گردیده برخی از مسائل سازه ای است چنانکه در تغییرات بعدی اغلب سقف و دیوارها نوسازی شده اند. شتا

نظیر آن فراموش گردد. در ساخت گنبد زینبیه چنین سهوی اتفاق  یمسائل از قبیل پیش بینی حد تحمل دیوارهای باربر و

ها و تنها پس از اتمام دیوار افتاده است. زیرا در آغاز قصد براین بوده که در پوشش خارجی گنبد از کاشی استفاده شود و

گردند که دیوارها از ضخامت کافی و استحکام الزم برخوردار نیستند. به همین دلیل به فکر  تکمیل گنبد داخلی، متوجه می

تمام  لذا با .آن زمان البته به غیر از حلبی ماده دیگری دردسترس نبوده است افتند که درپوشش دادن با ماده ای سبک تر می

توانسته اوج نمایشگری این تزئینات باشد،  عین حال که گنبد بنا می ی کاری داشته است و درعالقه ای که بانی بنا به کاش

رسد برای انجام تزئینات وقت و دقت بیشتری به کار  برخالف معماری بنا بنظر می گردند. الجرم مجبور از استفاده از حلبی می

تزئین نیز از تکیه استفاده نمایند نقاش و کاشی پز و  توانسته اند بدون می "رفته باشد زیرا پس از پوشش سقف ها عمال

توانسته اند به طور مداوم و با تأنی کار خود را ادامه دهند و تنها درهنگام اجرای مراسم، کار را  استادکاران این تزئینات می

روریزی دیوارها شده چنان متوقف نمایند. اگرچه در تزئینات توجه بیشتری به کار رفته است. اما عجله در ساخت بنا موجب ف

جهت انجام این امر برداشتن کاشی ها اجتناب ناپذیر بوده که در نصب  "که مجبور به نوسازی بسیاری از آنها شده اند و طبعا

مجدد به دلیل عدم شناخت کافی مرمتگران جابجایی هایی صورت گرفته که اکنون به صورت یک آشفتگی کلی در کاشی ها 

این برخالف این اندیشه که عملیات مرمتی در تکیه  بنابر ضلع شمالی عباسیه مثال خوبی از این مرمت است.نمود یافته است. 

باشد شواهد و مدارک ارائه شده نشان داد که برای بازسازی تکیه معاون  معاون به سامان رسیده و نیازی به پژوهشی نمی

که شایسته آن است در آغاز راهی قرارداریم که طی نمودن آن چندان آسان هم نیست چرا که دوران فترت و تغییر  آنچنان

 ساله( تغییرات اساسی را در تکیه ایجاد نموده و بسیاری از شواهد و کلیدهای راهنمایی که می31)یک دوره کاربردی بنا

اکنون برای دستیابی به آن شواهد بایستی راه دشوارتری  بین رفته است و توانست ما را به سوی فرم اصلی بنا هدایت نماید. از

نیز بیان شده تغییرات سبب گسستگی ارتباط بیننده و اهداف سازنده بنا شده و برای نزدیک کردن  "را پیمود. چنان که قبال

دن به این امر بایستی تحقیقات این ارتباط بایستی تغییراتی در معماری و کاشی کاری کنونی تکیه داده شود. برای رسی

 (.مصاحبه با آقای مرشد ابراهیم سجده پور)گستردة وسیعی در دو بخش پژوهش کتابخانه ای و میدانی انجام پذیرد

 معرفی مختصر بنای تکیه بیگلر بیگی

ط عبداهلل خان مقلب به این بنا در محله قدیمی فیض آباد، کوچه صارم الدوله واقع شده است. این تکیه در دوره ی قاجاریه توس

بیکلر بیگی ساخته شد، از لحاظ آینه کاری و ساختار بنا و نقوش درب ها در میان تکایای کرمانشاه ممتاز است. در سمت غربی 

حیاط، تاالر آینه کاری بزرگی وجود دارد که به حسینیه معروف است، در دوران جنگ ایران و عراق به علت بمباران شهر توسط 

  (.1( )تصویر شماره0213به برخی از آینه کاری ها و دیوارهای ضلع غربی خسارت وارد گردیده است)مرادی،  عراقی ها،
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 شکل5- نقشه طبقه همکف، طبقه اول تکیه بیگلربیگی، منبع: )آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه(.

 

بنا تزییناتز نظر معماری و تکیه بیگلر بیگی ابررسی وضع موجود   
این مجموعه حدود دو ونیم متر پایین تر از خیابان اصلی می باشد. چهار بخش اصلی تقسیم شده است بخش شمالی، جنوبی، 

شرقی و غربی. مساحت اولیه بنا چهارهزارمتربودکه شروع واگذاری بنا ازدوره ی نتیجه پسری عبداهلل خان آغاز و واگذاری 

تزیینات بکار رفته در این بنا شامل ترکیب گچ، آجر و آینه و چوب می  انجام گردیدبخش اعظم این بنا در دوره های بعدی 

 باشد.

  ورودی بنا

 گچ و گچی های مقرنس با ورودی در سر دارد. قرار جنوب شرق جبهه در آن اصلی ورودی است. ورودی در سه دارای تکیه

 سر در مانند پایین ردیف نمای طاق .شود دیده می نما طاق ردیف دو ورودی طرف دو در است. شده تزیین های زیبا بری

 از گچی های پیکره با فوقانی نماهای ردیف طاق داخل اما است، شده تزیین زیبا های گچبری و گچی های مقرنس با ورودی

 .است یافته قاجاریه زینت دوره های شخصیت

 های بندی رسم با آن سقف و شده ایجاد هایی هطاقچ این فضا دیوارهای در دارد. قرار هشتی فضای ورودی، در سر از پس

 به وابسته های خانه وارد توان می آن طریق از دارد که وجود چوبی درگاه هشتی، شمالی ضلع در .است یافته آجری زینت

 قلیمع های گره با نیز داالن سقف .شود می اصلی منتهی حیاط به که دارد قرار درازی نسبتاً داالن هشتی، پس از .شد تکیه

 تکیه جنوبی جبهه های خانه به توان می آنها طریق ایجاد از چوبی درگاه دو داالن، جنوبی ضلع در .شده تکیه است تزیین

 می ورودی، طریق از .است جبهه شمالی بست بن کوچة طریق از بیگی بیگلر تکیه دیگر ورودی .و یافت است شده دسترسی

محمدی فر، آرین، غربی است) جنوب جبهه در سوم ورودی .کرد پیدا ترسیدس تکیه ضلع شمالی مسکونی فضاهای به توان

0215.)  

 حیاط تکیه بیگلربیگی

برای رسیدن به حیاط اصلی اول وارد هشتی سپس داالن نسبتا دراز که بعد از آن حیاط اصلی قرار دارد و نقطه اصلی تکیه می 

 حیاط حدود دو ونیم متر پایین تر از خیابان اصلی می باشدباشد. حیاط نسبتا وسیع است که با حوضی مزین شده است کف 

(. محوطه  حیاط به چهار بخش اصلی تقسیم  شده است بخش شمالی، جنوبی، شرقی و غربی. ضلع شمالی دو 1)تصویر شماره

 رد. تکیةطبقه و یک زیرزمین دارد که ضلع جنوبی و شرقی کارکرد مسکونی داشته است و در ضلع غربی گنبد خانه قرار دا

 به مربوط آن مسکونی قسمت البته. است قاجار دورة به مربوط و کرمانشاه در شده ساخته بناهای زیباترین از یکی بیگلربیگی

مقاله بررسی بنای تکیه ، زارع است)کریمی دستجردی، جاقوری، دورة مظفریه به مربوط قسمت حسینیه و زندیه دورة اواخر

 بیگلربیگی درکرمانشاه(.
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 (.1331صحن حیاط تیکه بیگلر بیگی کرمانشاه، منبع: )عکس از سمیرا کریمی دستجردی،  -6لشک
 

 تکیه های اتاق

این  به دسترسی راه که است اتاق چهار شامل اول طبقه .اتاق است 33 دارای و طبقه دو فضاهای شامل حیاط شرقی بخش

 اند طبقه دو که شود می دیده متعددی های طاقچه ها، اتاق این کف .یگیرد م صورت حیاط داخل های پلکان طریق از ها اتاق

 این به یگرفتند، م قرار استفاده مورد وسایل محافظت از و نگهداری برای ها طاقچه این .دارد وجود طاقچه 01 هر اتاق در و

 این از و است متر نیم و یک دوم طبقه فضاهای ارتفاع .دادند می قرار باالتر های طاقچه در را تر با اهمیت وسایل که صورت

 اتاق در که است مارپیچی های پلکان رشته از طریق دوم طبقه به دسترسی راه .است شده می استفاده انباری فضاها برای

 مورد عزاداران غذای تهیه برای محرم ایام که در دارد قرار مطبخ حیاط، شرقی شمال ضلع در .است شده شرقی ایجاد جنوب

 سه که است فضا چهار شامل جنوبی. حیاط بخش .دارد قرار ها اتاق از ای مجموعه بخش این در .رفته استگ می قرار استفاده

 نیز فضا این کف است میسر داخل حیاط از و سنگی پلکان یک طریق از فضاها این به دسترسی .است ارسی دارای آن فضای

 به دسترسی راه .است زیر زمین یک و دو طبقه امل ش حیاط شمالی بخش .دارد قرار کف حیاط از باالتر متر یک حدود در

 تعدادی و گاه تابستانی استراحت خانه، حوض شامل نیز تکیه زمین زیر .گیرد می حیاط صورت در پلکانی طریق از زمین زیر

 ندسیه با طرح هایی کاشی از نیز کف حسینیه.است شده مرمت که بوده آجر فرش صورت به گذشته در تکیه کف .است اتاق

 نیز اطراف های اتاق و است شده پوشیده و تخته کو بی چوبی های تیره با تابستانی گاه استراحت و ضخانه حو سقف .است

 فاصل حد در همچنین .اند شده تزیین های زیبایی گچ بری با ها اتاق این از یک هر سقف .است آجری های آهنگ طاق دارای

 های ستون سر و وجهی چند صورت ها به ستون ساقه دارد که وجود چوبی یبایز ستون دو گاه محل استراحت و خانه حوض

 و دارد قرار نشین شاه شمالی، اول بخش طبقه در .است تزیین شده مقرنس کاری شیوه به این مجموعه .است چوبی نیز آن

 دو .است زیبایی بسیار یارسی چوب دارای حیاط به مشرف نشین فضای شاه .است کرده متعددی احاطه فضاهای را آن اطراف

 ها نیز سرستون .است قاشقی های تزیین دارای نما ستون این ساقه .است تزیین شده گچی نماهای ستون با ارسی این طرف

گچبری  های تزیین با نیز نشین شاه داخلی قسمت .است تزیین شده وگیاه گل با نقوش که کرنتی است های ستون سر مشابه

 گچی های ستون و عقاب نقش ها، بندی قاب نقوش گیاهی، هندسی، های طرح شده شامل جادای نقوش .است شده مزین

 نوشته ) 0313 تاریخ و الحسین عبداهلل ابا یا(جمله آن داخل در که شود می دیده گچی قاب نشین شاه بخش فوقانی در .است

 و پذیرایی برای نشین شاه اتاق از احتماالً .است بوده تکیه های بری گچ تکمیل زمان مذکور نظر می رسد تاریخ به و شده

 پنجره اطراف بوده است استراحت فضاهای است، گچی های تزیین دارای فوقانی که شده می استفاده با بیگلربیگی افراد مالقات

 ربسیا ستون گچی دو فوقانی طبقه قهای اتا از یکی داخل در .است های آجرکاری تزیین دارای نیز شرقی بخش فضای های

 ستو نوع سر از ها ستون سر همچنین است پیچی شیارهای دارای ها ساقه ستون و شکل مربع ها ستون پایه .دارد وجود زیبا

 .(0215محمدی فر، آرین، اند) شده تزیین گیاه و گل نقوش با که نهای کرنتی است
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 حسینیه

در آن قرار دارد. این قسمت شامل ایوان  مهم ترین قسمت تکیه بیگلر بیگی، بخش غربی آن است که گنبدخانه حسینیه

نسبتا بزرگی است که از طریق یک پلکان سنگی سه پله ای به حیاط تکیه راه دارد. جلوی ایوان دو ستون چوبی نسبتا بلند و 

دو ستون نما دیده می شود. هم چنین سرستون های آن ها از نوع سر ستونهای بیزانس است که با گچ بری های گل وگیاه 

(. از طریق یک در بزرگ چوبی با ارسی 1یین شده است. سقف ایوان نیز دارای تزیینات منبت کاری می باشد )تصویرشماره تز

زیبا می توان به فضای اصلی حسینیه وارد شد. حسینیه فضایی دو طبقه و در هر طبقه آن شش اتاق وجود دارد. سقف 

ی و نمای داخلی آن با آینه کاری های زیبا تزیین شده است. چهار حسینیه پوشش گنبدی دارد که نمای بیرونی آن شیروان

طرف حسینیه دارای گوشوارهای متعددی است که به وسیله پنجره های هاللی شکل با خطوط کوفی با آینه و شیشه های 

ینیه ستون نماهای رنگی به شکل دایره جمله ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل، نوشته شده است. از دیگر تزیینات فضای حس

گچی، طرح های هندسی، نقوش گیاهی و قندیل های شمع سوز است. در ضلع جنوبی حسینیه، یک ارسی زیبا با شیشه های 

 بیگلربیگی مجموعه حمام به توان می حیاط این طریق الوان وجود دارد که حسینیه را به حیاط کوچکتری مرتبط می کند. از

 عزاداری مراسم و لوازم وسایل و نگهداری عزاداری هنگام مراسم زنان سینیه برای اقامتح فضای ضلع جنوبی از .وارد شد

 مقاله بررسی بنای تکیه بیگلربیگی درکرمانشاه(.، زارع کردند)کریمی دستجردی، جاقوری، می استفاده

 

 
(.یرا کریمیستونهای ورودی، آینه کاری و گچ بری فضای حسینیه بیگلر بیگی، منبع: )عکس از سم -7شکل  

 
 بیگلربیگی  تکیه تکیه معاون الملک با مقایسه

 سال00است ) شده تکمیل ه.ق 0231 سال درت که این تزیینا است آینه کاری و بری گچ های تزیین دارای بیگلربیگی تکیه

 الحاقی نوع از تزییناتاین  که گفت توان می باتوجه به تحقیقات صورت گرفته این بنابر ). بیگلربیگی تکیه ساخت بعد از پایان

 توانسته ها می تزیین حاصل می شود که نتیجه این گیریم، می نظر از را ها اتمام تزیین تاریخ و ساخت تاریخ که هنگامی است

 به بانیان تکیه برتر اجتماعی پشتوانه احراز و عزاداری بیشتر های جذب هیأت تبع به و بنا این به بخشی اعتبار برای عاملی

 اول اصفهانی سبک یعنی های قبل دوره مختلف های شیوه از بیگلربیگی، تکیه های تزیین در .باشد شهر تکایای یگرد اشخاص

 این در که رنگی های با شیشه همراه بری گچ تزیین سبک است. شده استفاده اختالط و سبک شیراز سبک یا دوم اصفهانی و

 این در قاجار در دوره که است صفوی حسین سلطان شاه دورة تزیین سبک از زیادی متاثر حدود تا شود، می مشاهده تکیه

 است. شده استفاده دوباره تکیه

است. اما  دوم اصفهانی شیوة بنا بیگلر بیگی مربوط به داخلی تزیین و آرایش در حجاری از آینه کاری، نقاشی و یادیزمقدار  

 بنا است و در در تزیینی عامل عنوان به قاجاریه دورة های خصیتش های گچی پیکره از استفاده تکیه ایندر  اهمیت حائز نکته

 بر گچ و گچی های مقرنس با ورودی، در سه همانند ردیف پایین نمای طاق که اقرار دارد نما طاق ردیف دو ورودی، طرف دو

 دوران های شخصیت گچی ههای با استفاده از پیکر فوقانی، ردیف نماهای طاق داخل ولیکن ت.اس شده تزیین یهای زیبا
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 شده استفاده کاری صورت کاشی به ها تزیین در ها شخصیت از استفاده الملک معاون تکیه اما در .است یافته زینت قاجاریه

 استادکار، و معمار که است اختالط شیوة و )شیراز( اصفهانی دوم شیوة سبک بین نقطه تالقی بیگلربیگی تکیه واقع در .است

 از آن به عنوان  توان که می داده جای هم کنار در نیاید، وارد آسیبی اثر به شکلی که به را شیوه دو این هماهران و بسیار زیبا

استفاده می  شده خراطی از چوب معموالً هااصفهانی )در دوره اول(، در ساختمان سبک یاد کرد. در بنا قوت نقاط جزیی از

کاری  منبت ها چوب این که تفاوت این با نمودند می استفاده بنا سقفدر قسمت  بیگلربیگی تکیة در  شیوه کردند. واز این

ساخته  شهر یک در یکدیگر از سال 00 تقریبی اختالف با و هبره یک در بیگلربیگی تکیه و الملک معاون تکیه چه اند. اگر شده

 یکدیگر با تکیه دو این مقایسه اول، نگاه در شایدکه  .دارند تفاوتبا یکدیگر بسیار  تزیین و مصالح ساخت، نظر از ولی اند، شده

 مشاهده بیگلربیگی در تکیه کهاین دوره ها کرده را طی سازی و ساخت دوره سه معاون اما تکیه ناعادالنه باشد، ای مقایسه

 شاید است.  چنین نشده متأسفانه که کند کمک بنا این وسیع تر های تزیین و گسترش به توانست می مسأله این شود. نمی

 تکیه در دیگر جالب است. نکته نداشته را بنا بیشتر لحاظ مالی توانایی گسترش از یا و نداشته کار این به ای عالقه بنا، بانی

 که کرد استنباط توان اینگونه دارد. می وجود بیگلربیگی با افراد مالقات و پذیرایی که برای است نشین شاه اتاق بیگلربیگی،

 اولین برای بیگلربیگی، در تکیه است داشته نیز دیگری مصارف و کاربرد و نگرفته قرار مورد استفاده کیهت عنوان به تنها بنا این

 بنا  شهر مرکز در و قاجار عهد در الملک معاون تکیه .است پیش سال 11به مربوط که استفاده شد منقشی دیواری کاغذ از بار

 شدن از ساخته بعد سال 00 یعنی 0231 سال در تکیه این شده. تکیه در تحوالتی باعث شهر، مرکزیت همین که است شده

نظر  ازاست و همین امر باعث شده بنا  گذاشته سر پشت را نشیب و فراز و ساخت دوره و چند شد ساخته بیگلربیگی، تکیه

نداشتن طرح  -0 :بدست آمده استمورد زیر 3که علت آنرا در  باشدفاقد ارزش های ویژه معماری « شیوه ساخت» معماری و 

عجله و شتاب در  -3،گسترش بنا در مقاطع مختلف زمانی و چند مرحله ای بودن ساخت آنبسط وکلی و یکارچه به علت 

 ساختن بنا.
مقایسه تکایا -(1جدول )  

نوع تزئین های به  موقعیت قرار گیری سال احداث نام بنا ردیف

 کار رفته

 وجه اشتراک و افتراق

 

0 

تکیه ی بیگلر 

 یبیگ

01-0215 

 ه.ق

 

گچ بری،آینه  کرمانشاه

 کاری،آجر کاری

 

 وجود شاه نشیت در تکیه بیگلربیگی -0

تزئین های آینه کاری در تکیه  -3

 بیگلربیگی

کاشی کاری در تزئین تکیه معاون  -2

 الملک 

 

 ه.ق0231 تکیه معاون 3

 

 کاشی کاری کرمانشاه
 سه دوره ساخت و ساز در تکیه معاون -3

 (، معرفی جلوه های 1333محمدی فر، آرین ، ) مقایسه تکیه معاون الملک وتکیه بیکلر بیگی،منبع: ) -1هجدول شمار

 معماری و هنرهای کاربردی تکیه بیگلر بیگی کرمانشاه.

 

 نتیجه گیری

از مهم ترین  لملکا تکیه معاون زیر اشاره نمود. می توان به نکاتی یک برهه زمانی ساخته شده اندبا مقایسه این دو تکیه که در

و همچنین تنها بنای قاجاریه  ةدور یآن را به عنوان شاهکار هنر کاشیکار که می آیدتکایای رقیب تکیه بیگلر بیگی بشمار 

 گذاشتهتصاویری از صحنه جنگ کربال را به نمایش با استفاده از کاشیهای رنکی  در این تکیه می شناسند.مینیاتوری جهان 
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که به تأثیری از معماری  کرمانشاه معاون الملکاز تکیه  پس را بیگلر بیگی تکیهنکات ذکر شده توجه  به  با در مقابل و .اند

 کرمانشاه در دوره قاجاریه بفرد شاهکار های منحصرو آن را از  شکل گرفتهمتدوال دوره قاجار در دیگر نقاط ایران ساخته شده 

این است که در مرکز  بنا این اهمیت دیگر ازن متداول می باشد. آدر  اجارق دوران گچ بریهنر آینه کاری و که  بشمار آمده

 است.تاریخی و گردشگری  جاذبه دارایشهر قرار دارد و 

 منابع 
 برومند سرخابی،هدایت ا...، تاریخ معماری و شهر سازی ایران، درجستجوی هویت شهر کرمانشاه.

 فرهنگی کشور، میراث سازمان ، الملک معاون تکه های تزیین و در معماری تتغییرا (،0210آبادی، ملیحه،) مهدی سیامک، خدیوی،

 اثر. مجله

 .تغییرات در معماری و تزئینات تکیه معاون الملک کرمانشاه، علی ،عباسیان

 .0252آذر 31و31، اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار، نازنین ،مریم. زارع جاقوری، .کریمی دستجردی، سمیرا

 .0252آذر 31و31اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار،  ، نازنین ،مریم. زارع جاقوری، .کریمی دستجردی، سمیرا

ارائه شده در دومین کنگره تاریخ معماری  پژوهشی در باز شناسی بنا وکاشی های تکیه معاون الملک کرمانشاه،مقاله مهدی آبادی، ملیحه، 

  و شهرسازی درایران.

 (، میراث فرهنگی کرمانشاه، ساز مان میراث فرهنگی کشور، چاپ اول، تهران.0213مرادی، یوسف)

 میراث بخارا، تکیه معاون الملک، موزه ی آبادان.

 مصاحبه با حاج ابراهیم سجده پور -مصاحبه با محمدخان معینی، فرزند دوم مرحوم حاج حسن خان معاون الملک

 .و آقای صفر علی خاک رنگی)قهوه چی تکیه معاون الملک در زمان برپائی مراسم عزاداری( ) مرشد کهنسال تکیه معاون( 

 .مصاحبه با آقای مرشد ابراهیم سجده پور

 (، میراث فرهنگی کرمانشاه، ساز مان میراث فرهنگی کشور، چاپ اول، تهران.0213مرادی، یوسف)

 .0215، زمستان 3پژوهشی شماره  -فصلنامه علمی  (،0215محمدی فر. یعقوب، آرین. سمیرا،) 

 .0215، زمستان 3پژوهشی شماره  -فصلنامه علمی (، 0215محمدی فر. یعقوب، آرین. سمیرا، ) 

 .0215، زمستان 3پژوهشی شماره  -فصلنامه علمی (، 0215محمدی فر. یعقوب، آرین. سمیرا، ) 
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