
 41/4/79 تاریخ دریافت مقاله:

 44/41/79 تاریخ پذیرش نهایی:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 *ضرغام ادهم دکتر

 **دستیاری  الناز

  چکیده

 بر که دارد اهمیت روی آن از پانوفسک  اروین شیناس  شیمای   ینظریه همچون هنر نظری رویکردهای با ایخانهقهوه نقاشی   بررسی  

 معنای شیناس  شیمای   پژوهش. شیود م  شیان اجتماع  یپسیممینه  با آنها یرابطه کشی   موجب و ورزدتاکیدم  آثار اجتماع  یجنبه

 و تروایا با ایخانهقهوه نقاش  محتوای  و صوری پیوندهای وجود. کندم  تمرکم محتوا بر شیک   جای به و گیرددرنظرم  را موضیو  

 پژوهش. آوردم فراهم شییناسییانهشییمای  تفسیییرهای برای را زمینه و کندایجادم  را محتوای  و موضییوع  نقد امکان مردم ، اعتقادات

 در ودموج پنهان معنای به ایخانهقهوه نقاشان آثار یشناسانهشمای  تحلی  طریق از توانم  چگونه که روبروسیت  سیوا   این با حاضیر 

 چگونه نقاشان که کندم مشخص و سازدم مبد  اجتماع  هنری به را ایخانهقهوه نقاشی   رویکرد، این از اسیتفاده  یافت؟دسیت  هاآن

 زا تا آوردم فراهم را شرایط  شناسانهشمای  رویکرد از اسیتفاده  ذکرشیده  موارد بر عالوه. اندکردهعم  اجتماع  هایضیرورت  از متاثر

 قوللر از "کربال مصیییبت"مشییتر  عنوان با اثر دو پژوهش این در. یابیمدسییت هنری اثر ایجاد شییرای  به متن از فراتر هنری، اثر طریق

-وصیف ت پژوهش تحقیق روش. استقرارگرفته بررس  مورد پانوفسک  توس  شدهمطرح سیط   سیه  بر تاکید با مدبر محمد و آغاسی  

 نقاش  تماهی که آنست نشانگر پژوهش هاییافته. نشدیافت مشابه  پژوهش  مورد نگارندگان جسیتجوی  براسیا  . باشید م  تحلیل 

 ار خویش یزمانه شرای  از های جنبه ناخودآگاه یا خودآگاه بصیورت  خود آثار در ایخانهقهوه نقاشیان  که ایسیت گونهبه ای-خانهقهوه

 .باشدم  آثار این پنهان معنای کش  جهت مناسب رویکردی شناس شمای  رسدنظرم به اینگونه و اندکرده واردآثارشان

 

 

 

 ،شناس شیمای   کربال، مصییبت  مدبر، محمد آغاسی ،  قوللر حسیین  ای،خانهقهوه نقاشی   خوانش، های کلیدی:واژه

 پانوفسک  اروین

 

 
 azargham@ut.ac.ir (مسئو  نویسنده) تهران دانشگاه زیبا هنرهای پردیس علم  هیئت* 

  e.dastyari@gmail.comتهران دانشگاه نقاش  رشته ،ارشد کارشناس  دانشجوی **

 بر الکرب مصیبت موضوع با ایخانههقهو نقاشی اثر دو خوانش

 پانوفسکی اروین شناسیشمایل ینظریه اساس



 مقدمه

های هنر مردم  و براسا  سنتای خانهقهوهنقاش  

اواخر دوران در  ندیدهدین  به دست هنرمندان  مکتب

 و فرهنگ پدیدآمد 2مشروطیت جنبش و زمان 1قاجار

شهری را  یهای میان  جامعهاعتقادات مذهب  الیهو 

با نوع  نقاش   ایخانهقهوه . در نقاش کردم منعکس

-خانههوهق رو هستیم. از پیشکسوتان نقاش روای  روبه

را  4محمد مدبرو  3حسین قوللر آغاس توان م  ای

برد. در پژوهش حاضر دو اثر از این دو نقاش با نام

است تا با شدهانتخاب "مصیبت کربال"عنوان مشتر 

 5اروین پانوفسک شناس  ی شمای تاکید بر نظریه

 تجمیه و تحلی  شوند. بررس  و

  تحلی  و توصی و تجمیه برای الگوی  پانفسک 

سط   شام  سه که است کرده ارائه هنرهای بصری

و  7نگارانهتحلی  شمای  ،6نگارانهپیشاشمای  توصی 

توان گفت که م باشد. م  8شناسانهتفسیر شمای 

کند. شناس  بر محتوای اثر تمرکم م تحلی  شمای 

 یطالعهم سط  نگارانه نخستین پیشاشمای  توصی 

-  م طبیع یا اولیه معنای بررس  تصویر است که به

 گارانهنپردازد. درسط  دوم یا به عبارت  تحلی  شمای 

 در .گیردمعان  قراردادی و ثانویه مورد توجه قرارم 

 هایمؤلفه شناسانه،سط  سوم یعن  تفسیر شمای 

شده در اثر مورد کارگرفتهبه یآگاهانه و یا ناآگاهانه

معتقد است با  پانوفسک گیرند. بررس  قرار م 

 توان به جهان  که اثر دردرنظرگرفتن این سه سط  م 

 برد.گرفته پ آن شک 

پژوهش حاضر تالش دارد سه سط  ذکر شده را در 

با این  این دو اثر مورد بررس  قرار دهد و همواره 

توان از طریق سوا  اساس  روبروست که  چگونه م 

به  ،ایخانهقهوهنقاشان ی آثار شناسانهتحلی  شمای 

شناس  این روش جهان موجود در پس آنها رسید؟

باشد و اطالعات در تحلیل  م -پژوهش توصیف 

و  شدهبندیده  به پرسش پژوهش طبقهجهت پاسخ

بنا بر جستجوهای اند. دهشبه صورت جداول  نیم ارائه

نگارندگان پژوهش  که دقیقا مشابه موضو  مورد نظر 

ت  خصوصیا ایخانهقهوهنقاشان آثار باشد یافت نشد. 

تواند ما را فراتر از متن به شرای  ایجاد اثر دارد که م 

-نقاش  شناسانه بهرویکرد شمای شود. هنری رهنمون

از این نظر ضروریست که عالوه  ایخانهقهوه های

، ازدسم به هنری پویا و اجتماع  مبد  براینکه آنها را

کنندشان، موجب ارتباط آنها صرفنظر از ماهیت سرگرم

  شود.شان م ی اجتماع زمینهبا پس

 

 ی پژوهشپیشینه

ده منتشرش ایران در میان منابع  که با موضو  نقاش 

 ، اکثر منابع بخش  را به معرف  نقاشان                  است

نگارندگان اند اما دادهو آثارشان اختصاص ایخانهقهوه

به موردی که کامال مشابه موضو  موردنظر باشد و         

 کاربه ایخانهقهوه چنین رویکردی را برای خوانش آثار

 .است نکرده گیرد، برخورد

 

 یقروش تحق

باشد تحلیل  م -توصیف روش تحقیق پژوهش حاضر 

و  آوریای جمعو اطالعات به صورت کتابخانه

پژوهش  سؤا  به پاسخگوی  جهت در و برداریفیش

 .اندشدهسامانده 

 

 مبانی نظری

شناس  به جای شک  بر محتوای تمرکم پژوهش شمای 

باشد و در ابتدای امر معنای موضو  را اثر م 

)عضو  پانفسک اروین (. 1388)آدامم،  گیرددرنظرم 

 برای تحلی  و توصی  الگوی  (واربورگپیشاهنگ 
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سه سط  را شام   که استکردهارائه هنرهای بصری

 تواندباور دارد اثر م  رویکرد شود. وی در اینم 

نمادین عصری که اثر در آن به  هایارزش بازتاب

شده، باشد. در واقع رویکرد تصویرکشیده

نظر از م. کندم معنای اثر هنری توجه بهشناس  شمای 

 رد ی تغییرات پدیدآمدهتوان کلیهم »شناس  شمای 

 و تحلی  بین جهان در دگرگون  ذی  رای هنر آثار

 رویکرد این در (.33، 1388نصری، «)کردبررس 

  عصر زندگ شرای  و هنرمند متوجه توجه بیشترین

 باشد.وی  م 

عبارتند از  پانوفسک شده توس  سه سط  مطرح

و ارانه نگنگارانه، تحلی  شمای پیشاشمای  توصی 

گارانه نپیشاشمای  توصی شناسانه. تفسیرشمای 

 رس بر تصویر است که به  یمطالعه سط  نخستین

 ره پردازد. این سط  برایطبیع  م  یا اولیه معنای

 یازین پیشین  دانش هیچ به و است مشخص ایبیننده

 نویهثا و قراردادی معان  نگارانهندارد. در تحلی  شمای 

 و هاداستان سط  این گیرند. درقرارم  مورد توجه

 و موضو  ادبیات شناخت و شوندروایات بررس  م 

 .دباشاثر ضروری م  مفاهیم و موضوعاتبا  آشنای 

پنهان  یمعنا شناسانه،در سط  سوم یعن  تفسیر شمای 

 آن در موجود هایمؤلفه و گیردقرارم  مدنظر اثر

 یسازنده سط  این شود.م  تحلی  و تجمیه

(. بنا بر باور 1388)نصری،  است نمادین هایارزش

وان به تبا درنظرگرفتن این سه سط  م  پانوفسک 

 یافت.گرفته دستجهان  که اثر در آن شک 

 و نقاشان آن ایخانهقهوهمعرفی نقاشی 

عالیق مل ، اعتقادات مذهب  و  ایخانهقهوه نقاش 

را  های میان  جامعه شهریروح فرهنگ خاص الیه

و خمسه  شاهنامه فردوس های کرد، داستانم منعکس

های و حکایت قرآن، قصص نظام ، وقایع کربال

ها را های اصل  این نقاش عامیانه، موضو 

ها را مطابق با موضو دهند. نقاش، این م تشکی 

خوان، مداح و شرح  که از زبان نقا ، تغمیه

شنید و همانگونه که در ذهن مردم خوان م روضه

د شای کشید.تصویرم کوچه و بازار وجودداشت، به

خانه را خاستگاه این نو  نقاش  دانست بتوان قهوه

زیرا، این نقاش  نه فق  پیوندی نمدیک با نقال  داشت 

ان دهندگخانه از نخستین سفارشبان قهوهبلکه صاح

 بودآمدند. نقاش از میان اصناف برخاستهشمارم آن به

سازی، گچبری، غالبا، حرفه دیگری چون کاش و 

نقاش  ساختمان و غیره داشت و با ایمان و عالقه خود 

روغن  را نگاری رنگو از طریق تجرب ، فن پرده

سادگ  ، صراحت یاخانهقهوهنقاش  بود. هدفآموخته

ز ا است،بیان و اثرگذاری هرچه بیشتر بر مخاطب 

رو، غالبا از قراردادهای تصویری معین  برای همین

ها های مثبت یا منف  شخصیتتأکید بر جنبه

  در بازنمای ایخانهقهوه د. کوشش نقاشنکم استفاده

ها، ظاهری و باطن  آدم صحنه و نمایش خصوصیات

داری او از نیروهای خیر جانب تأثیرهمواره تحت

است. او با همین انگیمش اخالق  و عقیدت  و بنابر 

هایش، قراردادهای خاص  را در طرز منطق روای  پرده

بندی گمین ، و ترکیبها و جامگان، رنگهترسیم پیکر

و  حسین قوللر آغاس  (.1335)پاکباز، کندم رعایت

 ایخانهوهقه دو تن از پیشگامان نقاش  محمد مدبر

 باشند.م 

نقاش  را نمد پدرش آموخت.  حسین قوللر آغاسی

 هایپدر وی در کار نقاش  روی کاش  بود و موضو 

را با رنگ لعاب روی  شاهنامههای مذهب  و داستان

کرد. چون در روش کاش  و لعاب م کاش  ترسیم

محدودیت رنگ وجود دارد و عمق نهای  امکان 

گرای  کمتر و جنبه کمتری دارد، لذا جنبه طبیعت

 دوره سوم

 شماره هفتم

 38تابستان 
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ش گیری خط  نقشدن اثر و خلوص رنگ و قلمتمئین 

های کند که این روش از ویژگ تری پیدا م عمده

شود. وی نمد پدرش تعلیم دید م قلمداد ایران  نقاش 

های وی مشهوداست. آثار و تاثیر عمیق آن در روش

تر ین تمئ محمد مدبرهای نسبت به نقاش  قوللر آغاس 

 (.1363)سی ،  گیری بیشتری دارداست و قلم

 ایخانهقهوهنیم از نخستین نقاشان  محمد مدبر

آید وی عمدتا به موضوعات دین  شمارم به

ز ابه نق   "ایخانهنقاش  قهوه"ت. در کتاب پرداخم 
 خوانیم: چنین م  مدبردر مورد قوللر آغاس  

آید در کارهایش گاه  بدش نم محمد  استاد»

ی سازسازی کند؛ اما من از همان او  با طبیعتطبیعت

ام. او بعض  اوقات تالش در این نقاش  مخال  بوده

ی کند تابلوهایش شباهت به کارهای آقام 

باشد، حا  آنکه من اصال د  و داشته 3الملک کما

آید. جوردرنم الملک کما ذوقم با اخالق هنری آقای 

چندانکه وقت  هم دوتای  با هم سر کال  مدرسه 

زده و دست خال  برگشتم؛ اما ایشان رفتیم، من د 

الملک کما ، ذوقش پیش سلیقه آقای محمد استاد
 (.33همان، «)ماند

 

 ی آثارنگارانهشمایلایشوصیف پت

 ی سطح دهندهنگارانه همواره نشانسط  پیشاشمای 

باشد که  نیازی به از موضو  طبیع  و بدوی اثر م 

  بنابر مجالس این دو اثردانش پیشین  ندارد. هرچند 

اما  دهستن دارای جمئیات متفاوت  ،اندکردهکه ترسیم

های شباهتها ی آننگارانهدر توصی  پیشاشمای 

ها ی این شباهتباشد. از جملهتوجه م موجود قاب 

 رهها اشاکارگیری رنگبندی و بهتوان به ترکیبم 

  الباقسمت  در کرد. به عنوان نمونه در هردوی این آثار

ی پایین نیمهو در  های  را تصویرکردهنقاش خیمه

تحر  تصویری را با های جنگ و درگیری صحنه

 است.دادهنشان به قسمت باال بیشتری نسبت

ثراً اک ایخانهقهوه کاررفته در نقاش های بهتعداد رنگ

ر و تهای اصل  و مکم  هستند و با سفید روشنرنگ

مثا   به عنوان .شوندتر م تر از خود تاریکبا رنگ تیره

چلیپا )شودم ای و نارنج  تیرهزرد با اکر، بنفش، قهوه

 ،شدهها استفادههای  که در لبا رنگ. (1385و رجب ، 

های سرد مانند آب ، سبم و سفید و عبارت از رنگ

 باشند.م  های گرم مانند نارنج  و قرممرنگ

ها در هر دو اثر از عناصری هستند که توجه پیکره

های آنها کنند. از ویژگ م مخاطبان را به خود جلب

-نظرم هونه بکرد. اینگتوان به ابعاد متفاوتشان اشارهم 

ها از نظر بمرگ  و کوچک  بایکدیگر رسد که پیکره

تناسب ندارند و از این نظر با آنچه در دنیای واقع 

 یباشند. همچنین شیوهخورد، متفاوت م م چشمبه

-دهندهنشانوجه هیچاجرای آنها درحاالت گوناگون به

مله گرای  نیست. از جتمای  پدیدآورندگانشان به واقعی

 اهسایر پیکرهسواری با ابعاد بمرگتر از توان به م 

 شدهتصویردر قسمت پایین و وس   کرد کهاشاره

ی نور اطراف دو پر روی دستار دارد و هاله درحالیکه

ای  تیره با که و بر روی اسبش سرش را دربرگرفته

های از صحنهاست.  درحا  جنگیدنشده زخم 

ته نشس ی نوربا هاله شخص  نیم مشتر  هر دو پرده

 افرادی جلوی وی زانودرحالیکه بر صندل  است 

 اند. زده

-خورد م م چشماز جمله مواردی که در هر دو اثر به

ها در حاالت و درحا  انجام اعما  توان به تکرار پیکره

کرد؛ گوی  یک شخص در چندین متفاوت اشاره

-تصویرکشیدهورت همممان بهموقعیت مختل  به ص

ای است. به عنوان نمونه در هر دو اثر نقاش پیکرهشده

ی عناصر در مرکم و بمرگتر از بقیه برا سوار بر اس

و هر د ی. در میانهتابلو قرارداده که طفل  را دربردارد
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اندک  جلوتر در یکره همین پ .خورد که سوار بر اسب استم چشماثر سمت چپ دو پیکره با ظاهر مرد سوار به

 اش شود که نقاست. شاید این مسئله از آنجا ناش  ، تکرارشدهای که پوشش و دستار سبم رنگ داردآغوش پیکره

 دهند.م را نشان ی فرع سوژه ینیک موضو  اصل  و چندای غالبا خانهقهوه

اش صراحت و سادگ  بیان و اثرگذاری هر چه بیشتر بر مخاطب بود از همین رو غالباً در پرده ایخانهقهوه هدف نقاش

شوند. م کلمات که صورت مشتر  در هردو اثر دیدهاین (. 1333)پاکباز، نوشتنام اشخاص را کنار تصویرشان م 

رچند ه نیم راهگشا باشند. آثار نگارانه در تحلی  شمای تواننددهند، م م آنها با آنکه جمئ  از فرم آثار را تشکی 

 ست.اکارگیری این کلمات آگاه  بخش  به مخاطبان بودهشد، باید درنظرگرفت که اساسا هدف از بهچنانچه پیشتر گفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متر، فرمایش: سانت 241در133و روغن روی بوم،  ش، رنگه1333، مصیبت کربال، قوللر آغاس : 1یتصویر شماره

 (.63، 1363)ماخذ: سی ، سعد آبادی فرهنگ  ، مجموعهکربالی  عل  روغن 

 

متر، فرمایش: سانت 211در181و روغن روی بوم،  ش، رنگه1325: محمد مدبر، مصیبت کربال، 2یتصویر شماره

 (.133ی موزه رضا عباس )ماخذ: همان، مشهدی صفر اسکندریان، مجموعه

 

 دوره سوم

 شماره هفتم

 38تابستان 
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 ی آثارنگارانهتحلیل شمایل

نگارانه به رسم و قراردادهای تصویر تحلی  شمای 

 وضو م ادبیات به نسبت دانش به سط  پردازد. اینم 

 اثر در شدهدرج مفاهیم و موضوعاتبا  آشنای  و

 های تابلوهاییک  از ویژگ نیازمند است. 
هاست که معموالً یک روایتگر بودن نقشای خانهقهوه

کند و م یا چند موضو  را از طریق تصاویر روایت

 .دارند ی فرع اکثراً یک موضو  اصل  و چند سوژه

 همچنین توجه به این نکته ضروری است که نقاش
اوج و عط  همچون نقاالن  نقاط ای خانهقهوه

  کند.ها را انتخاب م داستان

و ربال کآید، نقاشان مصیبت چنانچه از عنوان آثار برم 

المعارف دایره"اند. در را مدنظر داشته عاشوراوقایع 
 ماه از روز دهمین نام عاشورا،خوانیم، م  "تشیع

 ،آن بخش مهمترین و کربال یواقعه از بخش  ،محرم

 کربال یواقعه در آن از بعد و قب  حوادث اوج روز و

 اریخت در بارمصیبت یحادثه بمرگترین عاشورا. است

 بنحسین  حضرت آن، در که است اسالم صدر

 در یارانش تمام  همراه به شیعیان سوم امام(  )عل 

 یعیانش رسیدند، شهادت به یمید سپاه با نابرابر نبردی

 ساله هر را عماداری مفصل  واقعه، این مناسبت به

 (.1384دهند)صدر حاج سید جوادی، م انجام

ی اوج روایت را برای ای نقطهخانهمعموال نقاش قهوه

 ای که سوار بر اسبگمیند. پیکرهتصویرکردن برم 

مام اشده، دادهنشان بمرگتر ورا دربردارد طفل   واست 
ه حضرت، ک ای رااست و نقاش لحظه ( )حسین

 ردبرا به میدان م  کوچکترین فرزندش اصغر) (عل 

اریخ ت"در  است.به تصویرکشیدهکند را و طلب آب م 

ذکرشده، زمان  که تمام یاران امام در جنگ  "یعقوب 

کشته شدند، در حالیکه وی بر اسب خویش سوار بود 

تازگ  برای وی تولد یافته بود به نوزادی را که به 

در گوش نوزاد دست او دادند. هنگام  که خواست 

اذان بگوید تیری از گلوی طف  گذشت و او را سر 

 (.1366)یعقوب ،برید

  چه خم شد تا ببوسد طف  خود را

 گلویش تیر پیش از وی ببوسید

 (161، 1376)قم ، 

های جنگ و درگیری پایین  هر دو اثر صحنهی نیمه

شده که تحر  تصویری زیادی را دادهنشان

 رابر روی دست . سواری که دو پر استوجودآوردهبه

حضرت  ،دارد و در هر دو اثر بمرگتر تصویرشده

زندگان  امام "در کتاب  ت.اس(  )عبا 
 ( )ابوالفض  مشهور به عبا  است، آمده"(حسین) 

عل  فرزند  بود. وی اکاردپرچمدار این سپاه ف
زیبا و بلند قامت بود که به تناسب همین   ،امیرالمومنین

در . او بودشده قمر بن  هاشمبه  شهوردو صفت م

مشهور عصر خود بود و پس از  شادتدالوری و ر

هنوز مومنان ، گذردم او همار و چند سا  از شهادت 

متوس  به او ی خود شیعیان در ذهن و خاطرهو 

های انجام آرزوها و خواهش یوسیلهد و او را نشوم 

مارد بن  پدر (.1353دهند)رهنما، دنیای خود قرارم 

 ) (حضرت عل به دست  صفین در جنگ سدی 

 شفرزند را ازمصمم بود تا انتقام پدر  او شد وکشته

ا ب ویدر این جنگ . بگیرد ) (حضرت عبا یعن  

(. 1386)اردالن، شودشمشیر حضرت دو شقه م 

-شدهجنگ  که در پایین و وس  هر دو اثر نشان داده

سدی  را به است، جنگ حضرت عبا ) ( و ماردبن 

 کشد.تصویر م 

حضرت ه شدقطع شهایمردی که تیر خورده و دست

دهد. زمان  م نشانی شهادت ) ( را در لحظهعبا 

امام رفت تا اجازه رفتن به  ( نمد )حضرت عبا که 

آب برای  خواهد که کم م م از او اما ،میدان را بگیرد

به سواران  علقمه در نمدیک  آب . ویبیاورد مهخی
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و با آنها جنگید و توانست  نمودشمن برخورد د

. اما سواران دشمن از هر سو ها را پر از آب کندمشک

کردند تا به او رسیدند دشمنان با شمشیر وی را دنبا 

 حضرت عبا ) (کردند اما دست راست وی را قطع

: به خدا اگر فرمود مشک را به دست چپ گرفت و

و دینم دست بر دست راست مرا بریدند من از برادر 

دارم ول  سواران دشمن ساعت به ساعت در نم 

ی شدند تا اینکه شمشیر را بر شانهاطرافش زیاد م 

بیدرنگ مشک آب را به دندان  وی چپش وارد کردند.

گرفت و راه خود را پیمود. در همان حا  تمام 

 انداختند. مشک ویتیراندازان تیرهای خود را به سوی 

سوراخ شد، در این زمان بود که حضرت به یک سو 

 (.1353)رهنما، افتاد شد و به تدریج به زمینمتمای 

 سماست رادمردی را گریه و غم

  کربالست شه خاص سرباز که

 ظلوم کافران با بجنگید

 خداست با دلش آنها ضد بر که

  خدا برای شد او بقربان

 دادخواست زان پراکنده شد عدو

  ماند تشنه خودش و داد آب بوی

 خواست بود ورا برادر رضای

 (156 ،1376 قم ،)

 دو هر راست سمت پایین در که دیگری جنگ روایت

. اسییت ازرق و قاسییم حضییرت جنگ بینیمم  اثر

 کندم جمع را یارانش یهمه(  )حسین امام حضرت

. دهدم  خبر هاآن به نبرد روز در را شییهادتشییان  و

 آیا که پرسدم  عمویش از حسن ابن قاسیم  حضیرت 

. آری کندم اشاره حضرت شد؟خواهم شیهید  هم من

 به را شام  نامدار پهلوان ارزق، خواهد م  سیعد  ابن

 حری  او  وی. بفرسیییتد نوجوان قاسیییم جنیگ 

. کشییدم  را او قاسییم سییرانجام اما گیردم کمدسییت

 او و فرستندم  قاسم جنگ به را فرزندانش ابتدا ازرق

 سیییرانجام. اندازندم  جلویش را آنها یسیییربریده

 شیییهید دشیییمن یمحاصیییره در قاسیییم حضییرت 

 (. همان)شودم 

 عل  نس  از و قاسم همان منم

 نب  به اول  هستیم بخدا ما 

 ( همان)

 به توانم  آمده اثر دو هر در که فرع  مجالس از 

 اثر در. کرداشییاره(  )حسییین امام خدمت حر یتوبه

 کنار در و راست سمت باال مجلس این آغاسی   قوللر

 سمت باال در مدبر اثر در اما است شده آورده هاخیمه

 یباره در "طبری تاریخ" در. اسییتتصیویرشیده   چپ

 از یک  ریاح  یمید بن حر که اسییتذکرشییده حر

 هر شیید مامور زیادابن فرمان به که بود عرب دالوران

 .درنظربگیرد را او رسید(  )حسین امام حضرت به جا

 را بمرگوارش برادر و گردید او سییپاهیان متوجه امام

 تعقیب که را منظورشان و مقصید  آنها از که دادفرمان

 روروبه حر با(  )عبا  حضرت. کندسیوا   بود، امام

 رسانید امام عرض به جواب و سوا  از پس و گردید

 را ما سییپاه که مامورشییده زیاد ابن دسییتور به حر که

 را شیییما مالقات و باشیییدزیرنظرداشیییته و نگهبان 

 اما کردند گووگفت امام با حر. اسیییت خواسیییتار

 حر، عاشییورا روز سییرانجام. نشیید حاصیی  اینتیجه

 و کردندتوبه و آمده امام نمد به پسییرش و برادرش

 (.1375 طبری،)رسیدند شهادت سرانجام

   نامدار یفرزانه حر خوشا

 نثار احمد آ  بر کرده جان که

 آمده فرود تکبر رخش ز

 سوار شهادت براق بر شده

 مصطف  یگوشه جگر بعشق

  دمار دشمن جان از برآورده 

 دوره سوم  (281 ،1383 کاشف ، واعظ)

 شماره هفتم
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 زینب طفالن چپ، سییمت اثر دو هر پایین  ینیمه در

(  )حسیییین امام بمرگوار خواهر زینب. بینیمم  را

 به و کرده پوشکفن را عون و محمد خود فرزندان

 حسییین برادرم که کندم عرض و بردم  امام یخیمه

 دو نم برد، قربانگاه به قربان  یک خلی  ابراهیم اگر

 (.  1382 عناصری،) امآورده فدا جان قربان 

 ،بینیمم  آغاسییی  قوللر اثر در که روایات  دیگر از

 که است وی شیهادت  و(  )اکبر عل  حضیرت  جنگ

 شییهادت حا  در چپ سییمت یگوشییه پایین در

 را وی هاشم بن  جوانان باال در و استشدهدادهنشیان 

 در. اندبرده خیمه به ندارد بدن در جان درحیالیکه 

 ریباًتق شییدنکشییته از بعد  خوانیم،م  "طبری تاریخ"

 انخاند افراد به قربان  و فداکاری نوبت اصحاب، همه

(  )اکبر عل  حضییرت. رسییید(  )حسییین امام خود

 بروم میدان به من بده اجازه گفت و آمد پدر جلوی

 جنگ میدان به حسییین بن عل . ماسییت نوبت اکنون

 را او طرف همه از و بودند زیاد دشمن افراد اما رفت

 زهرآگین شییمشیییر دشییمنان از یک . بودندکردهاحاطه

 وی به افراد سیییایر و فرودآورد او فرق به را خود

 او و زدند بدنش بر سخت هایضربت و آوردههجوم

 هاشییم  جوانان هماندم رسییاندند، شییهادت به را

 ،طبری) بردند گاهخیمه به را(  )اکبر عل  یپیکره

1375.) 

 :کندرزم  و خواندم  رجم میدان در اکبر عل 

   رفت  کجا پدر عمیم ای

  رفت  چرا پدر کنار ز و

   حیات بوستان ز برنخورده

 رفت  فنا یکاشانه سوی

  رست  فنا کلبه کمین به

 رفت  بقا پرده بسرا

 دانمم  توست جد مصطف 

  رفت  مصطف  نمدیک به که

 بودی مرتض  و زهرا فر 

  رفت  مرتض  و زهرا سوی

 (343 ،1383 کاشف ، واعظ)

 شییهادت که جای  از جلوتر اندک  تصییویر دو هر در

 طفل  آغوش در را وی است،شدهداده نشیان (  ) امام

  ماما. باشییدم  عبداهلل که بینیمم  سییبم پوشییش با

 و ناله صدای افتاد زیر به اسب از که همین(  )حسین

 ایستاده خود یخیمه رویروبه که حرم بانوان یگریه

 انکودک. بلندشد  بودند،دوخته جنگ میدان به چشم و

 دخو مادران سوی به بانوان یناله اثر بر حرم خردسا 

 ه،سال ده طف  حسین،  بن عبداهلل آنان میان در. دویدند

 ادگانپی و سواران میان در سراسیمه و شتافت میدان به

 به و بودندکردهاحاطه را او که دوید عمویش سوی به

 (.1353 رهنما،)رسید شهادت

 سییمت یمیانه در اثر دو هر در که دیگری مجالس از

 ( )حسین امام شهادت شیده، کشییده  تصیویر  به چپ

 یارانش تمام و بودهماند تنها امام که هنگام . اسییت

 آن اب رویاروی  برای کس  مدتها تا بودندشیده  شیهید 

 قصییید امام که بار یک. نهادنم  پیش پا حضیییرت

 .افکندند تیری حضرت آن دهان به کرد آب نوشییدن 

 با و کردنداحاطه را حضییرت شییمر، امرتحت پیادگان

 ایمرحلییه چنین برای بسییییییار احتمییا  بییه آنکییه

 اب سرانجام. آمدندنم پیش همچنان بودند،شدهگمینش

 تیغ هایضییربه حضییرت آن بر نخسییت شییمر فریاد

 سیینان جنگیدم  سییخت هنوز که درحال  و آمدفرود

 را ماما ایشان، سیینه  به نیمه ضیربت  با نخع  انس بن

 یشییانا پیکر بر تیغ دیگران که درحال  سییپس. افکند

 به و جداکرد بدن از را حضییرت آن سییر بودند،نهاده

 (.1375 طبری،)سپرد اصبح  یمید بن خول 

 رتصوی دو هر در که های خیمه رسید نظرم به اینگونه

 امام به متعلق اند،تصییویرشییده  راسییت سییمت در

 را هاخیمه آغاس  قوللر. است یارانشان و(  )حسین
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 را هاخیمه غارت زمان از پیش گوی  مدبر اما. اسییتدادهنشییان زاری و شیییون درحا  و زنان و گرفتنآتش درحا 

. خوردنم چشمبه سوزیآتش از نشان  و استکردهتصویر

 

 محمد مدبر قوللر آغاس  

مام ابه میدان توس  اصغر عل  بردن
 حسین) (

  

ماردبن با  ( جنگ حضرت عبا )
 سدی 

  

 حری توبه

  

 قاسم) (جنگ حضرت 

  

 زینبطفالن 

  

 (حسین) شهادت امام 

  

 اکبر) (عل شهادت 

 

- 

  - عبا ) (شهادت حضرت 

 عبداهلل) (شهادت 
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 (اکبر) عل جان ی ب پیکره
 

- 

 حسین) (ی امام سر بریده

 

- 

 هاآتش زدن خیمه
 

 

  ی آثار)ماخذ: نگارندگان(.نگارانهتحلی  شمای  -1یجدو  شماره

   آثار یشناسانهشمایل تفسیر

 و کند م تمرکم اثر محتوای بر شناسانهشمای  تفسییر 

 سوم سط  در. است اثر پنهان معنای وجویجست در

 را اثر در موجود ناآگاهانه و آگیاهیانه   هیای مولفیه 

 این رد صییحی  ارزیاب  معیار. کنیمم  وتحلی تجمیه

 هک است های نشانه و نمادها تاریخ با آشینای   سیط  

 هب تفسیییر با سییط  این در. شییوندم  منتق  اثر در

 با. یابیمم دست گرفتهشیک   آن در اثر که سیاختاری 

 هک یابیمدرم  اثر دو این یشییناسییانهشییمای  تفسیییر

 ،نقاش  خاستگاه همچون مواردی به توانیمم  چگونه

 و شویم آگاه نمادها در نهفته معان  و نقاش اعتقادات

 .برسیم اثر پشت موجود جهان به آگاه  این خال  از

 اواخر در که اسییت مردم  هنر  ایخانهقهوه نقاشیی 

 جای مشییروطه جنبش آغاز با همممان و قاجار دوران

 جنبش با همممان .  کندبازم  مردم میان در را خود

 هایاندیشیییه تعال  به توجیه  موجیب  مشیییروطیه 

 از که شییده ایخانهقهوه هاینقاشیی  در آزادیخواهانه

 مردم به مذهب  و حماسیی  هایداسییتان نق  طریق

 آن در مبارزه حس ایجاد و آگاه  در و شییدم منتق 

 نقییاش، ایخییانییهقهوه نقییاشییی  در. بود موثر هییا

 این که هسییتند مردم از مخاطبان و دهندگانسییفارش

 آثار این در خیاص  هیای  ویژگ  بروز موجیب  امر

 .  استشده

 مخاطبانش و برخاسته مردم میان از نقاش که هنگام 

 تمهیدات کارگیری به هسیییتند، بازار و کوچه مردم

 اطبانمخ ارتباط بیشتر هرچه برقراری به که تجسیم  

 از دور باشیید، آنان باورهای راسییتای در و کند کمک

 صییورت به اسییت ممکن تمهیدات این. نیسییت ذهن

 بنایم بر هاپیکره بمرگ  و کوچک ) نامتناسییب ابعاد

 ترسییییم در گرای -واقع از دوری یا و( مقامشیییان

 کتاب در. شوند نمایانگر تابلو عناصر دیگر و هاپیکره

 چنین آغاسیی  قوللر  از نق  به "ایخانهقهوه نقاشیی "

 :  خوانیمم 

 این سییازطبیعت نقاشییان با ما کار یعمده تفاوت... »

 .پرهیمکردیم سییازیطبیعت از او  همان از ما که بود

! ودیمبنگشییته که هم را دنیا بودیم،نخوانده که کتاب 

 نقال  بود،رفته منبر آقای  بود،خواندهنوحیه  میداح  

 خیالمان در چیمهای  هم ما بود،کردهنق  شیییاهنامه

 آشییکار را خیا  این نقش و کردیمجرئت و پروردیم

 ار ما کار داشتند هنرمندی ادعای که هاخیل . ساختیم

 زیسییاغل  ما که گفتند و گرفتندمسییخره و طعنه به

. نبود هاحرف این بدهکار گوشیییمان ما اما. کنیمم 

 حسیییین گفتندم  که شیینیدم  خودم گوش به بارها
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 را هااندازه نیسیییت؟ بلید  دورنمیاسیییازی  نقیاش، 

 از غاف . است کوتاه کارش هایآدم پای شیناسد، نم 

 را اصییو  اگر کردیم،م  سییازیطبیعت ما اگر آنکه

 نبود، هاخانهقهوه در جایمان که کردیمم  رعیاییت  

 (.332 ،1333 نجم،)«شدیمنم  که مردم نقاش

 موارد جمله از  متفاوت حاالت در ها پیکره تکرار

 نقاشییان گوی . اسییت اسییت تابلو دو میان مشییتر 

 مختل  هایموقعیت در را شخص یک اندکردهتالش

 ننقاشییا بودنمردم  تاثیر نیم مورد این در. دهندنشیان 

 هتوج رسدنظرم به اینگونه. است مشیهود  مخاطبان و

  نقاشیی نو  این با نمدیک پیوندی که  نقال  هنر به

 در. راهگشیاست  تجسیم   تمهید این توجیه در دارد،

 خوانیم،م  اینگونه "ایران خوان پرده مرشیدان " کتاب

 اغلب معمو  زمییان غیرفیمیک  زمیان  بر تکییه  بیا 

 با لموم صییورت در وقایع سییلسییله و گرددم حذف

 فیمیک  زمییان نمدیکترین در زمییان طیو   از گییذر

 و کربال صحرای در لحظه یک مخاطبان. شیود م نق 

 شفاعت با بعد ایلحظه و برندسرم به جنگ هیاهوی

 نانخواپرده ابمارهای از یک . رسندم  بهشت به اولیا

. اسییت مجلس تصییاویر فشییردگ  سییریع انتقا  در

 میان عقالن  فوق سیییاختار یک در که ایگونهبیه 

. اسییت اسیتخراج  قاب  باطن  و ظاهری پیوند مجالس،

 و اسییتنمرده کسیی  گوی  فن این از اسییتفاده با

 یک در و شییودم دگرگون هانقش تنها نخواهدمرد،

 نفع هب خوان پرده در فیمیک  موضوعیت پنهان توافق

(. 1386 اردالن،)گرددم حذف باق  زمان موضییوعیت

 را نقال  در زمان فشییردگ  تصییویری معاد  توانم 

 ایهخانقهوه نقاش  متفاوت مجالس در هاپیکره تکرار

 نقاش اثر دو هر در نمونه عنوان بیه . درنظرگرفیت 

 به(  )حسین امام توس (  )اصیغر  عل  بردن روایت

 لوتاب مرکم در و عناصییر یبقیه از بمرگتر  را کارزار

 امام فرع  هیای رواییت  در درحیالیکیه   دادهنشیییان

 ظییاهری هییایویییژگیی  هییمییییین بییا(  )حسییییین 

 .  استشدهتصویرکشیدهبه

 از فرعییک  و اصیییل  هییایصیییورت بییه تیوجییه 

 ایخانهقهوه هاینقاشییی  در که هیاییسیییت ویژگ 

(  )عبا  حضرت تمثیل  نگاه  در. خوردم چشمبه

 عین  تجسییم دین  و رحمان  خصییایص بر عالوه

 حت  و(  )حسییین امام دنیای  این و فیمیک  قدرت

 شهداسیدال فیمیک  لحاظ به که آنجا از. است شییعیان 

 شییهادت به همگ  و خورندم شییکسییت یارانش و

 و زور و جنگاوری قدرت تا اسییت الزم رسییند،م 

 هبرجست و واض  شکل  به(  )عبا  حضیرت  بازوی

 داسیییتان حضیییور گفت توانم  پس. گرددتجسیییم

 نمایاندن همچون دالیل  پرده مرکم در سییدی ماردبن

. دارد(  )عبا  حضییرت پهلوان  و جنگاوری قدرت

 امام که شییودم  تصییور این تحکیم باعث که این دوم

 دارای(  )عبا  حضرت مقتدای عنوان به(  )حسین

 ار(  )عبا  حضرت که ماست تصیور  مافوق قدرت 

 که شییودم سییبب دالی  این. دانیمم  قدرت آن نماد

 در سدی ماردبن با(  )عبا  حضیرت  جنگ مجلس

 هاصیییورت دیگر از بمرگتر اندازه در و پرده مرکم

(  )عبا  حضییرت جنگ  بر عالوه(. همان)قرارگیرد

 در نیم(  )حسین امام اثر، دو هر در سدی ،بنمارد و

 این و اسییتتصییویرشییده بمرگ نسییبت به تابلو مرکم

 .دهدم نشان را وی اهمیت و جایگاه

 به نقاش اعتقاد از متاثر همواره ایخانهقهوه نقاشیی 

 که اخالقیسیییت هایانگیمه و شیییر و خیر نیروهای

. زندم رقم را مداحان و نقاالن از خالقانه بیازتاب  

 اتتمهید نقاش شر و خیر نیروهای به اعتقاد براسا 

 ا مث عنوان به. گیردکارم -به را گوناگون  تجسییم 

  دارای و اندتصیییویرشیییده متناسیییب مقد  افراد

 این. هسیییتند نوران  و سییییماخوش هایصیییورت

 زا چشمان با اغلب و بدهیبت دشمنان که درحالیست

 دوره سوم

 هفتمشماره 

 38تابستان 
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 رس اطراف نور یهاله. شوندم ترسیم زدهبیرون حدقه

 موجب که ویژگیهایسییت از دیگر یک  مقد  افراد

 عمن دلی  به نقاش گاه  همچنین. شییودم  آنان تمایم

 درواقع. کشیدنم  را معصیومین  یچهره سیازی شیبیه 

 ارد،د ائمه از که های نشییانه به بنا نقاش گفت توانم 

 یمانم نشانگر امر این که کشدتصیویرم  به را اشپرده

 .  باشدم  اعتقاداتش به پایبندی

 منش یدهندهنشیییان ایخانهقهوه نقاشییی  در رنگ

 سییرداری هیئت در(  )عبا  حضییرت. هاسییتآدم

 دسییت به پرچم سییفید، اسییب بر سییوار زیبا و رشیید 

 بازوی و بریده دسییت یا و سییوراخ مشییک گرفته،

 زیبای وی اسییم معنای. شییودم دادهنشییان شییدهقطع

 قرمم را عبایش خاطر همین به باشیید،م  سییهمگین

  صورت عبای(  )حسین امام برای. کشیند م  آتشیین 

 کی و دهندنشییان بیشییتر را مظلومیتش تا کشییندم 

 هایزخم که کشییندم  تنش بر هم سییفید روپوش

. دباش سبم باید او یعمامه. شیود دیده ترراحت بدنش

 رنگ که کشندم  سفید را(  )حسین امام اسیب  رنگ

(  )اکبر عل  لبا . شوددیده بهتر هایشزخم و خون

 آورنشییاط و رنگ خوش سییبم باید جوانیش دلی  به

 و تند هایرنگ با اغلب منف  هایشییخصیییت. باشیید

 هاجامه بهترین با و شییاد و مالیم هایرنگ با را ائمه

 ایخانهقهوه نقاشیی (.  1333 نجم،)کنندم  ترسیییم

 مذهب  هایمایهدرون که هنرهیای   تمیام   همچون

 خود درون  مفاهیم بیان برای نمادین زبان از دارند،

 نوع  ایخانهقهوه نقاش عبارت  بیه . جویید م بهره

 .آوردبوجودم  خاص نمادسازی

   گیرینتیجه

 رویکرد بییا اسییییتکردهتالش حییاضیییر پیژوهش 

 از اثر ود تحلی  و تجمیه و توصی  به شناسانهشمای 

 نقاشییی . بپردازد ایخانهقهوه-نقاشییی  پیشیییگامان

  توجهقاب  محتوای  و صوری پیوندهای ایخانهقهوه

 امکان ویژگ  این. دارد مردم  اعتقادات و روایات با

 ار زمینه و کندم ایجاد را محتوای  و و موضوع  نقد

 با. آوردم فراهم شییناسییانهشییمای  تفسیییرهای برای

 ینا پانوفسک  یشیناسیانه  شیمای   یشییوه  کاربسیت 

 و سیییطح  بررسییی  از بعد تا آیدم فراهم امکان

 نمتو ارتباط و روایات تطبیق به آثار روییت قیابی   

 یمرحله در رهگذر این از. بپردازیم آثار با موجود

 اعتقادات چگونه که یابیمم دسییت مهم این به سییوم

 این دهندگانسییفارش که مردم  اعتقادات و نقاشییان

 .  یابدم بازتاب آثارشان در بودند، آثار

 ار آنها ایخانهقهوه هایپرده به شناسانهشمای  رویکرد

 نریه به و بخشدارتقام  کنندهسرگرم صرف ماهیت از

 نقاشان آیدنظرم به. سازدم مبد  اجتماع  و پویا

 در مردم توقعات و اجتماع  هایضرورت از متاثر

 وثرم و ژرف حکمت  با پرده مجالس ترکیب و چیدمان

 زا که کندمهیام  را شرایط  ویژگ  این. اندکردهعم 

 هایتهیاف. یابیمدست آن پشت جهان به هنری اثر طریق

 نقاش  ماهیت که است آن از حاک  پژوهش

 رویکرد از استفاده که ایستگونهبه ایخانهقهوه

 دنشروشن به تواندم  پانوفسک  یشناسانهشمای 

 نو  همچنین. کندکمک آن از تاریک های گوشه

 در. دارد همراه به های پیچیدگ  آثار این در روایت

 اهخودآگ بصورت خود آثار در ایخانهقهوه نقاشان انتها

 را خود زمان در موجود شرای  از وجه  ناخودآگاه یا

 ردرویک رسدنظرم  به اینگونه و اندکرده واردآثارشان

 برای هاراه ترینمناسب از یک  شناس شمای 

.باشدم  آثار این پنهان معنای دادننشان
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 شناسانهمای ش تفسیر نگارانهتحلی  شمای  نگارانهشمای اوصی  پیشت

 چیدمان مجالس اصل  و فرع  وقایع عاشورا بندیترکیب
معاد  تصویری فشردگ  زمان در 

 نقال 

 

 

 

 نمادها

 ی انبیاء و اشقیاءرنگ جامه رنگ
 

 

جانبداری نقاش از اعتقادات نقاش، 

های نیروهای خیر و شر و انگیمه

 اخالق 

ها)عدم صورت

ترسیم برخ  

ها، دو نو  صورت

ی خوش سیما چهره

 و بدهیبت(

 

 تصویرکردن صورت انبیاء و اشقیاء

 

 

 

 

 

 

 

 هاپیکره

 گرای عدم واقع
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 ترسیم(
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نشانگر خاستگاه نقاش و مخاطبانش 

مردم عادی کوچه و بازار که هردو از 

های اصل  و بودند/ توجه به صورت

 فرع 

 تکرار

به  اصغر) (عل : مجالس بردن حسین) (امام 

شهادت حضرت  اکبر) (،عل کارزار، شهادت 

، شهادت امام عبداهلل) ((، شهادت عبا ) 

 (.حسین) 

(: مجالس جنگ حضرت عبا ) حضرت 

، شهادت حضرت ماردبن سی با  عبا ) (

 عبا ) (.

معاد  تصویری فشردگ  زمان در 

 نقال 

 

 کلمات
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که هردو از مردم عادی کوچه و بازار 
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 38تابستان 
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 .جای او را گرفت رضاشاه پهلویشد و 
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