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چکیده
بررسی نقاشی قهوهخانهای با رویکردهای نظری هنر همچون نظریهی شیمای شیناس اروین پانوفسک از آن روی اهمیت دارد که بر
جنبهی اجتماع آثار تاکیدم ورزد و موجب کشی

رابطهی آنها با پسیممینهی اجتماع شیان م شیود .پژوهش شیمای شیناس معنای

موضیو را درنظرم گیرد و به جای شیک بر محتوا تمرکم م کند .وجود پیوندهای صوری و محتوای نقاش قهوهخانهای با روایات و
اعتقادات مردم  ،امکان نقد موضییوع و محتوای را ایجادم کند و زمینه را برای تفسیییرهای شییمای شییناسییانه فراهمم آورد .پژوهش
حاضیر با این سیوا روبروسیت که چگونه م توان از طریق تحلی شمای شناسانهی آثار نقاشان قهوهخانهای به معنای پنهان موجود در
آنها دسیتیافت؟ اسیتفاده از این رویکرد ،نقاشی قهوهخانهای را به هنری اجتماع مبد م سازد و مشخصم کند که نقاشان چگونه
متاثر از ضیرورتهای اجتماع عم کردهاند .عالوه بر موارد ذکرشیده اسیتفاده از رویکرد شمای شناسانه شرایط را فراهمم آورد تا از
طریق اثر هنری ،فراتر از متن به شییرای ایجاد اثر هنری دسییتیابیم .در این پژوهش دو اثر با عنوان مشییتر "مصیییبت کربال" از قوللر
آغاسی و محمد مدبر با تاکید بر سیه سیط مطرحشده توس پانوفسک مورد بررس قرارگرفتهاست .روش تحقیق پژوهش توصیف -
تحلیل م باشید .براسیا

جسیتجوی نگارندگان مورد پژوهش مشابه یافتنشد .یافتههای پژوهش نشانگر آنست که ماهیت نقاش

قهوهخانه-ای بهگونهایسیت که نقاشیان قهوهخانهای در آثار خود بصیورت خودآگاه یا ناخودآگاه جنبههای از شرای زمانهی خویش را
واردآثارشان کردهاند و اینگونه بهنظرم رسد شمای شناس رویکردی مناسب جهت کش

معنای پنهان این آثار م باشد.

واژههای کلیدی :خوانش ،نقاشی قهوهخانهای ،حسیین قوللر آغاسی  ،محمد مدبر ،مصییبت کربال ،شیمای شناس ،
اروین پانوفسک

* هیئت علم پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران (نویسنده مسئو ) azargham@ut.ac.ir
** دانشجوی کارشناس ارشد ،رشته نقاش دانشگاه تهران e.dastyari@gmail.com

پژوهش توصیف -تحلیل

مقدمه

م باشد و اطالعات در

سنتهای هنر مردم و

جهت پاسخده به پرسش پژوهش طبقهبندیشده و

دین به دست هنرمندان مکتبندیده در اواخر دوران

به صورت جداول نیم ارائهشدهاند .بنا بر جستجوهای

قاجار 1و زمان جنبش مشروطیت 2پدیدآمد و فرهنگ

نگارندگان پژوهش که دقیقا مشابه موضو مورد نظر

و اعتقادات مذهب الیههای میان جامعهی شهری را

باشد یافت نشد .آثار نقاشان قهوهخانهای خصوصیات

منعکسم کرد .در نقاش قهوهخانهای با نوع نقاش

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

نقاش قهوهخانهای براسا

روای روبهرو هستیم .از پیشکسوتان نقاش قهوهخانه-

هنری رهنمونشود .رویکرد شمای شناسانه به نقاش -

و محمد مدبر 4را

های قهوهخانهای از این نظر ضروریست که عالوه

نامبرد .در پژوهش حاضر دو اثر از این دو نقاش با

براینکه آنها را به هنری پویا و اجتماع مبد م سازد،

عنوان مشتر "مصیبت کربال" انتخابشدهاست تا با

صرفنظر از ماهیت سرگرمکنندشان ،موجب ارتباط آنها

ای م توان حسین قوللر آغاس

3

تاکید بر نظریهی شمای شناس

اروین پانوفسک

5

با پسزمینهی اجتماع شان م شود.

بررس و تجمیه و تحلی شوند.

پانفسک

الگوی

برای تجمیه و تحلی

و توصی

هنرهای بصری ارائه کرده است که شام سه سط
توصی

پیشاشمای نگارانه ،6تحلی شمای نگارانه 7و

پیشینهی پژوهش
در میان منابع که با موضو نقاش ایران منتشرشده
است ،اکثر منابع بخش

را به معرف

نقاشان

تفسیر شمای شناسانه 8م باشد .م توان گفت که

قهوهخانهای و آثارشان اختصاصدادهاند اما نگارندگان

بر محتوای اثر تمرکم م کند.

به موردی که کامال مشابه موضو موردنظر باشد و

پیشاشمای نگارانه نخستین سط مطالعهی

چنین رویکردی را برای خوانش آثار قهوهخانهای بهکار

تحلی
توصی

شمای شناس

تصویر است که به بررس معنای اولیه یا طبیع م -

گیرد ،برخورد نکرده است.

پردازد .درسط دوم یا به عبارت تحلی شمای نگارانه
معان قراردادی و ثانویه مورد توجه قرارم گیرد .در
سط

تفسیر شمای شناسانه ،مؤلفههای

روش تحقیق پژوهش حاضر توصیف -تحلیل م باشد

آگاهانه و یا ناآگاهانهی بهکارگرفتهشده در اثر مورد

و اطالعات به صورت کتابخانهای جمعآوری و

معتقد است با

فیشبرداری و در جهت پاسخگوی به سؤا پژوهش

بررس

سوم یعن

روش تحقیق

قرار م گیرند .پانوفسک

درنظرگرفتن این سه سط م توان به جهان که اثر در

سامانده شدهاند.

آن شک گرفته پ برد.
پژوهش حاضر تالش دارد سه سط ذکر شده را در

مبانی نظری

این دو اثر مورد بررس قرار دهد و همواره با این

تمرکم پژوهش شمای شناس به جای شک بر محتوای

سوا اساس روبروست که چگونه م توان از طریق

را

تحلی شمای شناسانهی آثار نقاشان قهوهخانهای ،به
جهان موجود در پس آنها رسید؟ روششناس
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این

اثر م باشد و در ابتدای امر معنای موضو

درنظرم گیرد (آدامم .)1388 ،اروین پانفسک (عضو
پیشاهنگ واربورگ) الگوی برای تحلی و توصی

هنرهای بصری ارائهکردهاست که سه سط را شام

عامیانه ،موضو های اصل

م شود .وی در این رویکرد باور دارد اثر م تواند

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

بازتاب ارزشهای نمادین عصری که اثر در آن به

که از زبان نقا  ،تغمیهخوان ،مداح و

تصویرکشیدهشده،

باشد.

رویکرد

روضهخوان م شنید و همانگونه که در ذهن مردم

شمای شناس به معنای اثر هنری توجهم کند .از منظر

کوچه و بازار وجودداشت ،بهتصویرم کشید .شاید

شمای شناس «م توان کلیهی تغییرات پدیدآمده در

دانست

آثار هنری را ذی دگرگون

در

واقع

شرح

این نقاش ها را

بتوان قهوهخانه را خاستگاه این نو نقاش

در جهانبین تحلی و

زیرا ،این نقاش نه فق پیوندی نمدیک با نقال داشت

بررس کرد»(نصری .)33 ،1388 ،در این رویکرد

بلکه صاحبان قهوهخانه از نخستین سفارشدهندگان

بیشترین توجه متوجه هنرمند و شرای عصر زندگ

آن بهشمارم آمدند .نقاش از میان اصناف برخاستهبود

وی م باشد.

و غالبا ،حرفه دیگری چون کاش سازی ،گچبری،

سه سط
توصی

مطرحشده توس

پانوفسک

پیشاشمای نگارانه ،تحلی

تفسیرشمای شناسانه.

توصی

عبارتند از

نقاش ساختمان و غیره داشت و با ایمان و عالقه خود

شمای نگارانه و

را

پیشاشمای نگارانه

نخستین سط مطالعهی تصویر است که به بررس

و از طریق تجرب  ،فن پردهنگاری رنگروغن
آموختهبود .هدف نقاش قهوهخانهای صراحت ،سادگ

بیان و اثرگذاری هرچه بیشتر بر مخاطب است ،از

معنای اولیه یا طبیع م پردازد .این سط برای هر

همینرو ،غالبا از قراردادهای تصویری معین

برای

بینندهای مشخص است و به هیچ دانش پیشین نیازی

تأکید بر جنبههای مثبت یا منف

ندارد .در تحلی شمای نگارانه معان قراردادی و ثانویه

استفادهم کند .کوشش نقاش قهوهخانهای در بازنمای

مورد توجه قرارم گیرند .در این سط داستانها و

صحنه و نمایش خصوصیات ظاهری و باطن آدمها،

روایات بررس م شوند و شناخت ادبیات موضو و

همواره تحتتأثیر جانبداری او از نیروهای خیر

آشنای با موضوعات و مفاهیم اثر ضروری م باشد.

است .او با همین انگیمش اخالق و عقیدت و بنابر

در سط سوم یعن تفسیر شمای شناسانه ،معنای پنهان

منطق روای پردههایش ،قراردادهای خاص را در طرز

اثر مدنظر قرارم گیرد و مؤلفههای موجود در آن

ترسیم پیکرهها و جامگان ،رنگگمین  ،و ترکیببندی

سازندهی

رعایتم کند(پاکباز .)1335 ،حسین قوللر آغاس و

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

محمد مدبر دو تن از پیشگامان نقاش قهوهخانهای

تجمیه و تحلی

پانوفسک

م شود .این سط

با درنظرگرفتن این سه سط م توان به

شخصیتها

م باشند.

جهان که اثر در آن شک گرفته دستیافت.

حسین قوللر آغاسی نقاش را نمد پدرش آموخت.

معرفی نقاشی قهوهخانهای و نقاشان آن

پدر وی در کار نقاش روی کاش بود و موضو های
و

مذهب و داستانهای شاهنامه را با رنگ لعاب روی

روح فرهنگ خاص الیههای میان جامعه شهری را

کاش

و لعاب

منعکسم کرد ،داستانهای شاهنامه فردوس و خمسه

محدودیت رنگ وجود دارد و عمق نهای

نقاش

قهوهخانهای عالیق مل  ،اعتقادات مذهب

نظام  ،وقایع کربال ،قصص قرآن و حکایتهای

ترسیمم کرد .چون در روش کاش

کمتری دارد ،لذا جنبه طبیعتگرای

امکان

کمتر و جنبه

دوره سوم
شماره هفتم
تابستان 38
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تصویری

تمئین شدن اثر و خلوص رنگ و قلمگیری خط نقش

صحنههای جنگ و درگیری را با تحر

عمدهتری پیدا م کند که این روش از ویژگ های

بیشتری نسبت به قسمت باال نشاندادهاست.

نقاش ایران قلمدادم شود .وی نمد پدرش تعلیم دید

تعداد رنگهای بهکاررفته در نقاش قهوهخانهای اکثراً

و تاثیر عمیق آن در روشهای وی مشهوداست .آثار

رنگهای اصل و مکم هستند و با سفید روشنتر و

قوللر آغاس نسبت به نقاش های محمد مدبر تمئین تر

با رنگ تیرهتر از خود تاریکتر م شوند .به عنوان مثا

است و قلمگیری بیشتری دارد (سی .)1363 ،

زرد با اکر ،بنفش ،قهوهای و نارنج تیرهم شود(چلیپا

محمد مدبر نیم از نخستین نقاشان قهوهخانهای

و رجب  .)1385 ،رنگهای که در لبا ها استفادهشده،

بهشمارم آید وی عمدتا به موضوعات دین

عبارت از رنگهای سرد مانند آب  ،سبم و سفید و

م پرداخت .در کتاب "نقاش قهوهخانهای" به نق از

رنگهای گرم مانند نارنج و قرمم م باشند.

قوللر آغاس در مورد مدبر چنین م خوانیم:

پیکرهها در هر دو اثر از عناصری هستند که توجه

بدش نم آید در کارهایش

مخاطبان را به خود جلبم کنند .از ویژگ های آنها

طبیعتسازی کند؛ اما من از همان او با طبیعتسازی

م توان به ابعاد متفاوتشان اشارهکرد .اینگونه بهنظرم -

بودهام .او بعض اوقات تالش

رسد که پیکرهها از نظر بمرگ و کوچک بایکدیگر

م کند تابلوهایش شباهت به کارهای آقای

تناسب ندارند و از این نظر با آنچه در دنیای واقع

کما الملک 3داشتهباشد ،حا آنکه من اصال د و

بهچشمم خورد ،متفاوت م باشند .همچنین شیوهی

«استاد محمد گاه
در این نقاش مخال

ذوقم با اخالق هنری آقای کما الملک جوردرنم آید.

اجرای آنها درحاالت گوناگون بههیچوجه نشاندهنده-

مدرسه

یتمای پدیدآورندگانشان به واقعگرای نیست .از جمله

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

م توان به سواری با ابعاد بمرگتر از سایر پیکرهها

استاد محمد ،ذوقش پیش سلیقه آقای کما الملک

اشارهکرد که در قسمت پایین و وس

تصویرشده

ماند»(همان.)33 ،

درحالیکه دو پر روی دستار دارد و هالهی نور اطراف

چندانکه وقت هم دوتای با هم سر کال

سرش را دربرگرفته و بر روی اسبش که با تیرهای
توصیف پیشاشمایلنگارانهی آثار

زخم شده درحا

سط پیشاشمای نگارانه همواره نشاندهندهی سطح

مشتر

از موضو طبیع و بدوی اثر م باشد که نیازی به

بر صندل

دانش پیشین ندارد .هرچند این دو اثر بنابر مجالس

زدهاند.

که ترسیمکردهاند ،دارای جمئیات متفاوت هستند اما
در توصی

پیشاشمای نگارانهی آنها شباهتهای

موجود قاب توجه م باشد .از جملهی این شباهتها

جنگیدن است .از صحنههای

هر دو پرده نیم شخص با هالهی نور نشسته
است درحالیکه افرادی جلوی وی زانو

از جمله مواردی که در هر دو اثر بهچشمم خورد م -
توان به تکرار پیکرهها در حاالت و درحا انجام اعما
متفاوت اشارهکرد؛ گوی

یک شخص در چندین

به صورت همممان بهتصویرکشیده-

م توان به ترکیببندی و بهکارگیری رنگها اشاره

موقعیت مختل

کرد .به عنوان نمونه در هردوی این آثار در قسمت باال

شدهاست .به عنوان نمونه در هر دو اثر نقاش پیکرهای

را تصویرکرده و در نیمهی پایین

را سوار بر اسب و بمرگتر از بقیهی عناصر در مرکم

نقاش خیمههای

تابلو قرارداده که طفل را دربردارد .در میانهی هر دو
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اثر سمت چپ دو پیکره با ظاهر مرد سوار بهچشمم خورد که سوار بر اسب است .همین پیکره اندک جلوتر در
آغوش پیکرهای که پوشش و دستار سبم رنگ دارد ،تکرارشدهاست .شاید این مسئله از آنجا ناش شود که نقاش
قهوهخانهای غالبا یک موضو اصل و چندین سوژهی فرع را نشانم دهند.
هدف نقاش قهوهخانهای صراحت و سادگ بیان و اثرگذاری هر چه بیشتر بر مخاطب بود از همین رو غالباً در پردهاش
نام اشخاص را کنار تصویرشان م نوشت(پاکباز .)1333 ،این کلمات که صورت مشتر

در هردو اثر دیدهم شوند.

آنها با آنکه جمئ از فرم آثار را تشکی م دهند ،م توانند در تحلی شمای نگارانه آثار نیم راهگشا باشند .هرچند
چنانچه پیشتر گفتهشد ،باید درنظرگرفت که اساسا هدف از بهکارگیری این کلمات آگاه بخش به مخاطبان بودهاست.

تصویر شمارهی :1قوللر آغاس  ،مصیبت کربال1333 ،هش ،رنگ و روغن روی بوم133 ،در241سانت متر ،فرمایش:
کربالی عل روغن  ،مجموعهی فرهنگ سعد آباد(ماخذ :سی .)63 ،1363 ،
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تصویر شمارهی :2محمد مدبر ،مصیبت کربال1325 ،هش ،رنگ و روغن روی بوم181 ،در211سانت متر ،فرمایش:
مشهدی صفر اسکندریان ،مجموعهی موزه رضا عباس (ماخذ :همان.)133 ،
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دست او دادند .هنگام که خواست در گوش نوزاد

تحلیل شمایلنگارانهی آثار
تحلی

شمای نگارانه به رسم و قراردادهای تصویر

م پردازد .این سط به دانش نسبت به ادبیات موضو
و آشنای

با موضوعات و مفاهیم درجشده در اثر

اذان بگوید تیری از گلوی طف گذشت و او را سر
برید(یعقوب .)1366،
چه خم شد تا ببوسد طف خود را

از ویژگ های تابلوهای

گلویش تیر پیش از وی ببوسید

قهوهخانهای روایتگر بودن نقشهاست که معموالً یک

(قم )161 ،1376 ،

یا چند موضو را از طریق تصاویر روایتم کند و

نیمهی پایین هر دو اثر صحنههای جنگ و درگیری

اکثراً یک موضو اصل و چند سوژهی فرع دارند.

نشاندادهشده که تحر

تصویری زیادی را

همچنین توجه به این نکته ضروری است که نقاش

بهوجودآوردهاست .سواری که دو پر بر روی دستار

نیازمند است .یک

قهوهخانهای همچون نقاالن

نقاط اوج و عط

دارد و در هر دو اثر بمرگتر تصویرشده ،حضرت
"زندگان

داستانها را انتخاب م کند.

عبا ( )

چنانچه از عنوان آثار برم آید ،نقاشان مصیبت کربال و

حسین( )"آمدهاست ،عبا

وقایع عاشورا را مدنظر داشتهاند .در "دایرهالمعارف

پرچمدار این سپاه فداکار بود .وی فرزند عل

تشیع" م خوانیم ،عاشورا ،نام دهمین روز از ماه

امیرالمومنین ،زیبا و بلند قامت بود که به تناسب همین

محرم ،بخش از واقعهی کربال و مهمترین بخش آن،

دو صفت مشهور به قمر بن

هاشم شدهبود .او در

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

دالوری و رشادت مشهور عصر خود بود و پس از

است .عاشورا بمرگترین حادثهی مصیبتبار در تاریخ

همار و چند سا از شهادت او م گذرد ،هنوز مومنان

صدر اسالم است که در آن ،حضرت حسین بن

و شیعیان در ذهن و خاطرهی خود به او متوس

عل ( ) امام سوم شیعیان به همراه تمام یارانش در

م شوند و او را وسیلهی انجام آرزوها و خواهشهای

نبردی نابرابر با سپاه یمید به شهادت رسیدند ،شیعیان

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

را هر ساله

در جنگ صفین به دست حضرت عل ( )

به مناسبت این واقعه ،عماداری مفصل

سدی

است.

در

کتاب

امام

مشهور به ابوالفض ( )

انجامم دهند(صدر حاج سید جوادی.)1384 ،

کشتهشد و او مصمم بود تا انتقام پدر را از فرزندش

معموال نقاش قهوهخانهای نقطهی اوج روایت را برای

یعن حضرت عبا ( ) بگیرد .در این جنگ وی با

تصویرکردن برم گمیند .پیکرهای که سوار بر اسب

شمشیر حضرت دو شقه م شود(اردالن.)1386 ،

است و طفل را دربردارد و بمرگتر نشاندادهشده ،امام

جنگ که در پایین و وس هر دو اثر نشان دادهشده-

حسین( ) است و نقاش لحظهای را که حضرت،

است ،جنگ حضرت عبا ( ) و ماردبن سدی

را به

عل اصغر( ) کوچکترین فرزندش را به میدان م برد

تصویر م کشد.

و طلب آب م کند را به تصویرکشیدهاست .در "تاریخ

مردی که تیر خورده و دستهایش قطعشده حضرت

یعقوب " ذکرشده ،زمان که تمام یاران امام در جنگ

عبا ( ) را در لحظهی شهادت نشانم دهد .زمان

کشته شدند ،در حالیکه وی بر اسب خویش سوار بود

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

نوزادی را که به تازگ برای وی تولد یافته بود به

میدان را بگیرد ،امام از او م خواهد که کم آب برای
خیمه بیاورد .وی در نمدیک آب علقمه به سواران
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دشمن برخورد نمود و با آنها جنگید و توانست

سیییربریده ی آنها را جلویش م اندازند .سیییرانجام

مشکها را پر از آب کند .اما سواران دشمن از هر سو

حضییرت قاسیییم در محاصیییرهی دشیییمن شیییهید

وی را دنبا کردند تا به او رسیدند دشمنان با شمشیر

م شود(همان).

دست راست وی را قطعکردند اما حضرت عبا ( )

منم همان قاسم و از نس عل
ما بخدا هستیم اول به نب

مشک را به دست چپ گرفت و فرمود :به خدا اگر
دست راست مرا بریدند من از برادر و دینم دست بر

(همان)

سواران دشمن ساعت به ساعت در

از مجالس فرع که در هر دو اثر آمده م توان به

اطرافش زیاد م شدند تا اینکه شمشیر را بر شانهی

توبهی حر خدمت امام حسییین( ) اشییارهکرد .در اثر

چپش وارد کردند .وی بیدرنگ مشک آب را به دندان

قوللر آغاسی این مجلس باال سمت راست و در کنار

گرفت و راه خود را پیمود .در همان حا تمام

خیمهها آورده شده است اما در اثر مدبر در باال سمت

تیراندازان تیرهای خود را به سوی وی انداختند .مشک

چپ تصیویرشیدهاسییت .در "تاریخ طبری" در بارهی

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

حر ذکرشییدهاسییت که حر بن یمید ریاح یک از

متمای شد و به تدریج به زمین افتاد(رهنما.)1353 ،

دالوران عرب بود که به فرمان ابنزیاد مامور شیید هر

غم و گریه را رادمردی سماست

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

نم دارم ول

که سرباز خاص شه کربالست
بجنگید با کافران ظلوم

امام متوجه سییپاهیان او گردید و برادر بمرگوارش را
فرمانداد که از آنها مقصید و منظورشان را که تعقیب

که بر ضد آنها دلش با خداست
بقربان او شد برای خدا

امام بود ،سیوا کند .حضرت عبا ( ) با حر روبهرو
گردید و پس از سوا و جواب به عرض امام رسانید

عدو شد پراکنده زان دادخواست
بوی آب داد و خودش تشنه ماند

که حر به دسییتور ابن زیاد مامورشییده که سییپاه ما را
نگهبان و زیرنظرداشیییتهباشییید و مالقات شیییما را

رضای برادر ورا بود خواست

خواسیییتار اسیییت .حر با امام گفت و گو کردند اما

(قم )156 ،1376 ،

نتیجهای حاصیی نشیید .سییرانجام روز عاشییورا حر،

روایت جنگ دیگری که در پایین سمت راست هر دو

برادرش و پسییرش به نمد امام آمده و توبهکردند و

اثر م بینیم جنگ حضییرت قاسییم و ازرق اسییت.

سرانجام شهادت رسیدند(طبری.)1375 ،

حضرت امام حسین( ) همهی یارانش را جمعم کند

خوشا حر فرزانهی نامدار

و شییهادتشییان را در روز نبرد به آنها خبر م دهد.
حضیرت قاسیم ابن حسن از عمویش م پرسد که آیا

که جان کرده بر آ احمد نثار
ز رخش تکبر فرود آمده

من هم شیهید خواهمشد؟ حضرت اشارهم کند آری.
ابن سیعد م خواهد ارزق ،پهلوان نامدار شام را به
جنیگ قاسیییم نوجوان بفرسیییتد .وی او حری
دسییتکمم گیرد اما سییرانجام قاسییم او را م کشیید.
ازرق ابتدا فرزندانش را به جنگ قاسم م فرستند و او

شده بر براق شهادت سوار
بعشق جگر گوشهی مصطف
برآورده از جان دشمن دمار
(واعظ کاشف )281 ،1383 ،
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در نیمهی پایین هر دو اثر سییمت چپ ،طفالن زینب
را م بینیم .زینب خواهر بمرگوار امام حسیییین( )

سوی زهرا و مرتض رفت

فرزندان خود محمد و عون را کفنپوش کرده و به

(واعظ کاشف )343 ،1383 ،

خیمهی امام م برد و عرضم کند که برادرم حسییین

در هر دو تصییویر اندک جلوتر از جای که شییهادت

اگر ابراهیم خلی یک قربان به قربانگاه برد ،من دو

امام ( ) نشیان دادهشدهاست ،وی را در آغوش طفل

قربان جان فدا آوردهام( عناصری.)1382 ،

با پوشییش سییبم م بینیم که عبداهلل م باشیید .امام

از دیگر روایات که در اثر قوللر آغاسییی م بینیم،

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

جنگ حضیرت عل اکبر( ) و شیهادت وی است که

گریهی بانوان حرم که روبهروی خیمهی خود ایستاده

در پایین گوشییهی سییمت چپ در حا شییهادت

و چشم به میدان جنگ دوختهبودند ،بلندشد .کودکان

نشیاندادهشدهاست و در باال جوانان بن هاشم وی را

خردسا حرم بر اثر نالهی بانوان به سوی مادران خود

درحیالیکه جان در بدن ندارد به خیمه برده اند .در

دویدند .در میان آنان عبداهلل بن حسین ،طف ده ساله،

"تاریخ طبری" م خوانیم ،بعد از کشییتهشییدن تقریباً

به میدان شتافت و سراسیمه در میان سواران و پیادگان

همه اصحاب ،نوبت فداکاری و قربان به افراد خاندان

به سوی عمویش دوید که او را احاطهکردهبودند و به

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

شهادت رسید(رهنما.)1353 ،

جلوی پدر آمد و گفت اجازه بده من به میدان بروم

از مجالس دیگری که در هر دو اثر در میانهی سییمت

اکنون نوبت ماسییت .عل بن حسییین به میدان جنگ

چپ به تصیویر کشییدهشیده ،شهادت امام حسین( )

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

اسییت .هنگام که امام تنها ماندهبود و تمام یارانش

احاطهکردهبودند .یک از دشییمنان شییمشیییر زهرآگین

شیهید شیدهبودند تا مدتها کس برای رویاروی با آن

خود را به فرق او فرودآورد و سیییایر افراد به وی

حضیییرت پا پیش نم نهاد .یک بار که امام قصییید

هجومآورده و ضربتهای سخت بر بدنش زدند و او

نوشییدن آب کرد به دهان آن حضرت تیری افکندند.

را به شییهادت رسییاندند ،هماندم جوانان هاشییم

پیادگان تحتامر شییمر ،حضییرت را احاطهکردند و با

پیکره ی عل اکبر( ) را به خیمه گاه بردند (طبری،

آنکییه بییه احتمییا بسییییییار برای چنین مرحلییه ای

.)1375

گمینششدهبودند ،همچنان پیشنم آمدند .سرانجام با

عل اکبر در میدان رجم م خواند و رزم کند:

فریاد شییمر نخسییت بر آن حضییرت ضییربههای تیغ

ای عمیم پدر کجا رفت

فرودآمد و درحال که هنوز سییخت م جنگید سیینان
و ز کنار پدر چرا رفت

برنخورده ز بوستان حیات

بن انس نخع با ضیربت نیمه به سیینه ایشان ،امام را
افکند .سییپس درحال که دیگران تیغ بر پیکر ایشییان

سوی کاشانهی فنا رفت
به کمین کلبه فنا رست

نهادهبودند ،سییر آن حضییرت را از بدن جداکرد و به
خول بن یمید اصبح سپرد(طبری.)1375 ،

بسرا پرده بقا رفت
مصطف جد توست م دانم
که به نمدیک مصطف رفت
153

فر زهرا و مرتض بودی

اینگونه بهنظرم رسید خیمههای که در هر دو تصویر
در سییمت راسییت تصییویرشییدهاند ،متعلق به امام
حسین( ) و یارانشان است .قوللر آغاس خیمهها را

درحا آتشگرفتن و زنان و درحا شیییون و زاری نشییاندادهاسییت .اما مدبر گوی پیش از زمان غارت خیمهها را
تصویرکردهاست و نشان از آتشسوزی بهچشمنم خورد.

قوللر آغاس

محمد مدبر

بردن عل اصغر به میدان توس امام
حسین( )
جنگ حضرت عبا ( ) با ماردبن
سدی

توبهی حر

جنگ حضرت قاسم( )

طفالن زینب

شهادت امام حسین( )

شهادت عل اکبر( )
شهادت حضرت عبا ( )

شهادت عبداهلل( )

-
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پیکرهی ب جان عل اکبر( )

-

سر بریدهی امام حسین( )

-

آتش زدن خیمهها
جدو شمارهی -1تحلی شمای نگارانهی آثار(ماخذ :نگارندگان).

تفسیر شمایلشناسانهی آثار

امر موجیب بروز ویژگ هیای خیاص در این آثار

تفسییر شمای شناسانه بر محتوای اثر تمرکم م کند و

شدهاست.

در جستوجوی معنای پنهان اثر است .در سط سوم

هنگام که نقاش از میان مردم برخاسته و مخاطبانش

مولفیه هیای آگیاهیانه و ناآگاهانه موجود در اثر را

مردم کوچه و بازار هسیییتند ،به کارگیری تمهیدات

تجمیهوتحلی م کنیم .معیار ارزیاب صییحی در این

تجسیم که به برقراری هرچه بیشتر ارتباط مخاطبان

سیط آشینای با تاریخ نمادها و نشانههای است که

کمک کند و در راسییتای باورهای آنان باشیید ،دور از

در اثر منتق م شییوند .در این سییط با تفسیییر به

ذهن نیسییت .این تمهیدات ممکن اسییت به صییورت

سیاختاری که اثر در آن شیک گرفته دستم یابیم .با

ابعاد نامتناسییب (کوچک و بمرگ پیکرهها بر مبنای

تفسیییر شییمای شییناسییانهی این دو اثر درم یابیم که

مقامشیییان) و یا دوری از واقع-گرای در ترسییییم

چگونه م توانیم به مواردی همچون خاستگاه نقاش ،

پیکرهها و دیگر عناصر تابلو نمایانگر شوند .در کتاب

اعتقادات نقاش و معان نهفته در نمادها آگاه شویم و

"نقاشی قهوهخانهای" به نق از قوللر آغاسی چنین

از خال این آگاه به جهان موجود پشت اثر برسیم.

م خوانیم:

نقاشیی قهوهخانهای هنر مردم اسییت که در اواخر

« ...تفاوت عمدهی کار ما با نقاشییان طبیعتسییاز این

دوران قاجار و همممان با آغاز جنبش مشییروطه جای

بود که ما از همان او از طبیعتسییازی پرهیمکردیم.

خود را در میان مردم بازم کند .همممان با جنبش

کتاب که نخواندهبودیم ،دنیا را هم که نگشییتهبودیم!

مشیییروطیه موجیب توجیه به تعال

اندیشیییههای

میداح نوحیهخواندهبود ،آقای منبر رفتهبود ،نقال

آزادیخواهانه در نقاش ی های قهوهخانهای شییده که از

شیییاهنامه نق کردهبود ،ما هم چیمهای در خیالمان

طریق نق داسییتانهای حماسیی و مذهب به مردم

پروردیم و جرئتکردیم و نقش این خیا را آشییکار

منتق م شیید و در آگاه و ایجاد حس مبارزه در آن

ساختیم .خیل ها که ادعای هنرمندی داشتند کار ما را

هییا موثر بود .در نقییاشییی قهوهخییانییهای نقییاش،

به طعنه و مسییخرهگرفتند و گفتند که ما غل سییازی

سییفارشدهندگان و مخاطبان از مردم هسییتند که این

م کنیم .اما ما گوشیییمان بدهکار این حرفها نبود.
بارها به گوش خودم شیینیدم که م گفتند حسیییین
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نقیاش ،دورنمیاسیییازی بلید نیسیییت؟ اندازه ها را

حسییییین( ) بییا هییمییییین ویییژگی هییای ظییاهری

نم شیناسد ،پای آدمهای کارش کوتاه است .غاف از

بهتصویرکشیدهشدهاست.

آنکه اگر ما طبیعتسییازی م کردیم ،اگر اصییو را

تیوجییه بییه صیییورتهییای اصیییل و فرعییک از

رعیاییت م کردیم که جایمان در قهوهخانهها نبود،

ویژگ هیاییسیییت که در نقاشییی های قهوه خانه ای

نقاش مردم که نم شدیم»(نجم.)332 ،1333 ،

بهچشمم خورد .در نگاه تمثیل حضرت عبا ( )

تکرار پیکره ها در حاالت متفاوت از جمله موارد

عالوه بر خصییایص رحمان و دین تجسییم عین

میان دو تابلو اسییت اسییت .گوی نقاشییان

قدرت فیمیک و این دنیای امام حسییین( ) و حت

مشییتر

تالشکردهاند یک شخص را در موقعیتهای مختل

شییعیان است .از آنجا که به لحاظ فیمیک سیدالشهدا

نشیاندهند .در این مورد نیم تاثیر مردم بودن نقاشییان

و یارانش شییکسییتم خورند و همگ به شییهادت

و مخاطبان مشیهود است .اینگونه بهنظرم رسد توجه

م رسییند ،الزم اسییت تا قدرت جنگاوری و زور و

به هنر نقال

که پیوندی نمدیک با این نو نقاشیی

بازوی حضیرت عبا ( ) به شکل واض و برجسته

دارد ،در توجیه این تمهید تجسیم راهگشیاست .در

تجسیییمگردد .پس م توان گفت حضیییور داسیییتان

کتاب "مرشیدان پرده خوان ایران" اینگونه م خوانیم،

در مرکم پرده دالیل همچون نمایاندن

بیا تکییه بر زمیان غیرفیمیک

ماردبنسییدی

زمییان معمو اغلب

قدرت جنگاوری و پهلوان حضییرت عبا ( ) دارد.

حذفم گردد و سییلسییله وقایع در صییورت لموم با

دوم این که باعث تحکیم این تصییور م شییود که امام

گییذر از طیو زمییان در نمدیکترین زمییان فیمیک

حسین( ) به عنوان مقتدای حضرت عبا ( ) دارای

نق م شیود .مخاطبان یک لحظه در صحرای کربال و

قدرت مافوق تصیور ماست که حضرت عبا ( ) را

هیاهوی جنگ بهسرم برند و لحظهای بعد با شفاعت

نماد آن قدرت م دانیم .این دالی سییببم شییود که

اولیا به بهشت م رسند .یک از ابمارهای پردهخوانان

مجلس جنگ حضیرت عبا ( ) با ماردبنسدی

در

در انتقا سییریع فشییردگ تصییاویر مجلس اسییت.

مرکم پرده و در اندازه بمرگتر از دیگر صیییورتها

بیه گونه ای که در یک سیییاختار فوق عقالن میان

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

مجالس ،پیوند ظاهری و باطن قاب اسیتخراج اسییت.

و ماردبنسدی  ،در هر دو اثر ،امام حسین( ) نیم در

با اسییتفاده از این فن گوی کسیی نمردهاسییت و

مرکم تابلو به نسییبت بمرگ تصییویرشییدهاسییت و این

نخواهدمرد ،تنها نقشها دگرگونم شییود و در یک

جایگاه و اهمیت وی را نشانم دهد.

توافق پنهان موضوعیت فیمیک در پردهخوان به نفع

نقاشیی قهوهخانهای همواره متاثر از اعتقاد نقاش به

موضییوعیت زمان باق حذفم گردد(اردالن.)1386 ،

نیروهای خیر و شیییر و انگیمههای اخالقیسیییت که

م توان معاد تصییویری فشییردگ زمان در نقال را

بیازتاب خالقانه از نقاالن و مداحان را رقمم زند.

تکرار پیکرهها در مجالس متفاوت نقاش قهوهخانهای

براسا

اعتقاد به نیروهای خیر و شر نقاش تمهیدات

درنظرگرفیت .بیه عنوان نمونه در هر دو اثر نقاش

تجسییم گوناگون را به-کارم گیرد .به عنوان مثا

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

افراد مقد

کارزار را بمرگتر از بقیهی عناصییر و در مرکم تابلو

صیییورتهای خوشسییییما و نوران هسیییتند .این

امام

درحالیست که دشمنان بدهیبت و اغلب با چشمان از

نشیییانداده درحیالیکیه در رواییتهیای فرع

متناسیییب تصیییویرشیییدهاند و دارای
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حدقه بیرونزده ترسیمم شوند .هالهی نور اطراف سر

پیشیییگامان نقاشییی -قهوهخانهای بپردازد .نقاشییی

یک دیگر از ویژگیهایسییت که موجب

قهوهخانهای پیوندهای صوری و محتوای قاب توجه

افراد مقد

تمایم آنان م شییود .همچنین گاه نقاش به دلی منع

با روایات و اعتقادات مردم دارد .این ویژگ امکان

شیبیهسیازی چهرهی معصیومین را نم کشید .درواقع

نقد موضوع و و محتوای را ایجادم کند و زمینه را

م توان گفت نقاش بنا به نشییانههای که از ائمه دارد،

برای تفسیییرهای شییمای شییناسییانه فراهمم آورد .با

پردهاش را بهتصیویرم کشد که این امر نشانگر میمان

کاربسیت شییوهی شیمای شیناسیانهی پانوفسک این

پایبندی به اعتقاداتش م باشد.

امکان فراهم م آید تا بعد از بررسییی سیییطح و

رنگ در نقاشی ی قهوهخانهای نشیییاندهندهی منش

قیابی روییت آثار به تطبیق روایات و ارتباط متون

آدمهاسییت .حضییرت عبا ( ) در هیئت سییرداری

موجود با آثار بپردازیم .از این رهگذر در مرحله ی

رشیید و زیبا سییوار بر اسییب سییفید ،پرچم به دسییت

سییوم به این مهم دسییتم یابیم که چگونه اعتقادات

گرفته ،مشییک سییوراخ و یا دسییت بریده و بازوی

نقاشییان و اعتقادات مردم که سییفارشدهندگان این

قطعشییده نشییاندادهم شییود .معنای اسییم وی زیبای

آثار بودند ،در آثارشان بازتابم یابد.

سییهمگین م باشیید ،به همین خاطر عبایش را قرمم

رویکرد شمای شناسانه به پردههای قهوهخانهای آنها را

آتشیین م کشیند .برای امام حسین( ) عبای صورت

از ماهیت صرف سرگرمکننده ارتقام بخشد و به هنری

م کشییند تا مظلومیتش را بیشییتر نشییاندهند و یک

پویا و اجتماع

روپوش سییفید هم بر تنش م کشییند که زخمهای

متاثر از ضرورتهای اجتماع

بدنش راحتتر دیدهشیود .عمامهی او باید سبم باشد.

چیدمان و ترکیب مجالس پرده با حکمت ژرف و موثر

رنگ اسیب امام حسین( ) را سفید م کشند که رنگ

عم کردهاند .این ویژگ شرایط را مهیام کند که از

عل اکبر( )

طریق اثر هنری به جهان پشت آن دستیابیم .یافتههای

خون و زخمهایش بهتر دیدهشود .لبا

و توقعات مردم در

به دلی جوانیش باید سییبم خوش رنگ و نشییاطآور

پژوهش حاک

باشیید .شییخصیییتهای منف اغلب با رنگهای تند و

قهوهخانهای بهگونهایست که استفاده از رویکرد

ائمه را با رنگهای مالیم و شییاد و با بهترین جامهها

م تواند به روشنشدن

از آن است که ماهیت نقاش

شمای شناسانهی پانوفسک

ترسیییم م کنند(نجم .)1333 ،نقاشیی قهوهخانهای

گوشههای

همچون تمیام هنرهیای که درونمایههای مذهب

روایت در این آثار پیچیدگ های به همراه دارد .در

دارند ،از زبان نمادین برای بیان مفاهیم درون خود

انتها نقاشان قهوهخانهای در آثار خود بصورت خودآگاه

بهرهم جویید .بیه عبارت نقاش قهوه خانه ای نوع

یا ناخودآگاه وجه از شرای موجود در زمان خود را

نمادسازی خاص بوجودم آورد.

واردآثارشان کردهاند و اینگونه به نظرم رسد رویکرد
شمای شناس

نتیجهگیری
پیژوهش حییاضیییر تالشکردهاسییییت بییا رویکرد
شمای شناسانه به توصی
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مبد م سازد .بهنظرم آید نقاشان

و تجمیه و تحلی دو اثر از

تاریک از آن کمککند .همچنین نو

یک

از مناسبترین راهها برای

نشاندادن معنای پنهان این آثار م باشد.

توصی

پیشاشمای نگارانه
ترکیببندی
رنگ

تحلی شمای نگارانه
چیدمان مجالس اصل و فرع وقایع عاشورا

تفسیر شمای شناسانه
معاد تصویری فشردگ زمان در
نقال

رنگ جامهی انبیاء و اشقیاء

صورتها(عدم
ترسیم برخ
صورتها ،دو نو
نمادها

چهرهی خوش سیما

اعتقادات نقاش ،جانبداری نقاش از
تصویرکردن صورت انبیاء و اشقیاء

اخالق

و بدهیبت)

نشانگر خاستگاه نقاش و مخاطبانش

عدم واقعگرای
(ابعاد و شیوهی
ترسیم)

نیروهای خیر و شر و انگیمههای

که هردو از مردم عادی کوچه و بازار
_

بودند /توجه به صورتهای اصل و
فرع

امام حسین( ) :مجالس بردن عل اصغر( ) به
کارزار ،شهادت عل اکبر( ) ،شهادت حضرت
عبا ( ) ،شهادت عبداهلل( ) ،شهادت امام
تکرار

حسین( ).
حضرت عبا ( ) :مجالس جنگ حضرت

پیکرهها

معاد تصویری فشردگ زمان در
نقال

عبا ( ) با ماردبن سی  ،شهادت حضرت

عبا ( ).
نشانگر خاستگاه نقاش و مخاطبانش
کلمات

معرف افراد

که هردو از مردم عادی کوچه و بازار
بودند.
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 -1قاجار ،قاجاریه یا قاجاریان نام دودمان است که از حدود سا  1174تا  1334بر ایران به مدت صد و س سا فرمانراندند .بنیانگذار این سلسله آغامحمدخان
قاجار است .وی ابتدا در ساری تاجگذاری کرد و سپس تهران را به عنوان پایتخت انتخابکرد .آخرین پادشاه قاجار ،احمدشاه قاجار بود که در سا  1334برکنار
شد و رضاشاه پهلوی جای او را گرفت.
 -2واژهی مشروطیت در اوای قرن بیستم وارد فارس شد .گسترش این اندیشهی جدید در ایران بعدها به جنبش مشروطیت منجرشد که قدرت مطلقهی شاه را
محدودساخت و آن را منحصر به حدود قانون اساس قرارداد

Hossein Qollar Aqasi -3
Mohammad Modabber -4
ERVIN PANOFSKY -5
Pre-icono graphical description -6
Iconographical analysis -7
lconological interpretation -8
 -3محمد غفاری مشهور به کما الملک(1227ش1313-ش) مشهورترین و پر نفوذترین شخصیت هنری دوران قاجار بهشمارم آید .با کار او جریان دویست
ساله تلفیق سنتهای ایران و اروپای به پایان م رسد و سنت طبیعتگرای اروپای در قالب نوع هنر آکادمیک تثبیتم شود.
 -13نقال ایران یا افسانهگوی ایران کهنترین شک بازگوی افسانهها در ایران است و از مدتها پیش نقش مهم در جامعه دارد .نقا کس است که نق
حماس م گوید و مضمون نقلهایش بیشتر پیرامون داستان شاهان و پهلوانان ایران زمین است.
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