
 

 

 
 9911سال نهم/ بهار 

 روز عاشورا  نگاری در پرده تحلیل فرم شمایل

 1عباس عموری
 

 چكيده
است كه در فرهنگ ايرانی توانست واقعه عاشورا را با فرهنگ بصری   از جمله هنرهای عامه 2نگاری شمايل

ها را برای  پيوند زند و روايت شفاهی را به روايت تصويری بدل سازد. نقاالن با شاعری بر سر كوچه و بازار پرده

سرای سينه به سينه و نسل به نسل منتقل  خواندند و پيام و فرهنگ عاشورايی را با نغمه  مخاطبان می

جا ببينيم و از آن استفاده كنيم، اما امروز ديگر خبری از آن   توانستيم در همه كردند. اين هنر را روزی می می

اقعه را به ترسيم در آوردند تا در اماكن مقدس و منازل نگاران، شمايل مربوط به اين و  نيست. همچنين شمايل

خوانی و ارتباط نفس به نفس با مخاطبان همانند تئاترهای روحوضی و   بر ديوارها نصب شوند و نقاالن با پرده

نگاری امام حسين )ع( و  های موجود از شمايلخوانی واقعه را شرح دهند. در اين مقاله يکی از پرده شيبه

مطالعه شده است. نتايج به دست آمده حکايت از اين داشت كه  3ر عاشورا با تحليل فرم راجر فرایوقايع ظه

اند با مخاطبان ارتباط برقرار كنند. اين ارتباط چنانچه با  نگار، توانسته ها ضمن بيان احساسات شمايل  پرده

انگارند كه  شیء مقدس می ها را به سان روايت شفاهی همراه شود مخاطبان ضمن ابراز احساسات، پرده

 واسطه ميان آنان با واقعه كربال خواهد بود.

 نگاری، تحليل فرم، كربال،  واقعه عاشورا، امام حسين )ع(. شمايل واژگان کليدی:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه

شود كه بيانگر امر قدسی، يا چهره يک  شمايل در معنای خاص آن به تصاويری اطالق می

های  نگاری يکی از رشته به بعد(؛ و شمايل 131: 1331قديس يا قديسه است )كوماراسوآمی، 

ها تا  بندی مطالعاتی تاريخ هنر است كه شناسايی، توصيف و تفسير محتوای تصاوير از تركيب

نگاری از  (. هر چند مطالعات مربوط به شمايل1331گيرد )گمبريج،  ساير جزئيات را در بر می

يان پترو بلوری عجين شده است، اما تمايز ميان ميالدی با كارهای جورجو وازاری و ج 11قرن 

ميالدی به  1331نگاری تا قبل از مهاجرت اروين پانوفسکی به سال  و شمايل 1شناسی شمايل

 امريکا، كار بسياری سختی بود. 

ها  نگاری در ايران به اعتقاد تالبوت رايس به مهاجرت سلجوقيان و سپس مغول سابقه شمايل

نگاری و  (. اگر اين قول را بپذيريم آنگاه شمايل121-142: 1331ايس، گردد )تاليوت ر برمی

-توان ادعا كرد كه هنر اسالمی تصويرگری ايران چندين قرن سابقه خواهد داشت. همچنين می

دهد  كند كه مطابق با اين گفتمان هنر را ترويج و توسعه می ايرانی از گفتمان تبعيت می

( معتقدند كه هنر 131-213: 1331انی مانند جنسن )نظر(. هر چند صاحب1331)رشيدی، 

ايرانی تحت تاثير هنر بيزانسی كه هنری مسيحی است، قرار دارد. اين هنر از قرن -اسالمی

پنجم ميالدی به بعد توانست هنر كشورهای خاورميانه را متحول كند. در ادامه تاريخچه هنر 

شکنان در قرون هشتم و نهم  شمايل( معتقد است فرقه 111-113: 1331اسالمی، مرزبان )

شمردند، شمايل قديسان را از  پرستی می های جسمانی را مظهر و يادآور بت تمثال»ميالدی، 

سازی را تکفير كردند. بر اثر اين كار نشو و نمای هنر دينی  ها طرد و انواع شمايل پرستشگاه

هنر شمايل و تماثيل «. شد متوقف ماند، و عرصه برای رونق گرفتن هنر دنيوی و تزيينی باز

ای برای  اواخر قرن نهم و اوائل قرن دهم با پيدايش شيوه گوتيک تحول عمده يافت و رونق تازه

گونه يا شمايل از قديسان پديد آورد. اين هنر در قرون بعدی توانست جای  پردازی تمثيل چهره

 به بعد(. 141خود را با رنسانس هموار كند )همان، 

ای برای تحليل محتوای تصاوير و ارتباط بينامتنی ميان  در مطالعات رسانه 2شناسی شمايل

شده از روز واقعه عاشور عالوه بر موضوع مطالعه،  پرده انتخاب رود. در اين مقاله كار میها به آن

نگاری، دست  توان به شناخت فرهنگ حاكم بر شمايل شود كه به كمک آن می ای تلقی می سوژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هم خود شمايل )پرده( به عنوان يک سوژه فرهنگی )فرهنگ بصری( در نظر گرفته يافت. بنابراين 

ها و  بينی و فرهنگ حاكم بر شمايل شود و هم شمايل به عنوان راهی برای حصول به جهانمی

اسالمی شمايل هميشه -گيرد. در فرهنگ اسالمی و فرهنگ ايرانی ها مورد استفاده قرار می تمثال

گريزان و در  گرايان بوده است. در مقطعی از تاريخ شمايل گريزان و شمايل يلمحل منازعه بين شما

آمدند و اين منازعه تا زمان معاصر نيز ادامه دارد.  گرايان بر يکديگر فائق می مقطعی ديگر شمايل

آميزی ندارند، بلکه از اين واهمه دارند كه نمازگزار  فقهای اسالمی به شمايل و تماثيل نگرش نهی

 به بعد(.  1: 1331نماز حواسش از توجه به خداوند دور شود )عکاشه، حين 

عامه -نگاری هنری مذهبی چه اين منازعه حل شود و چه نشود، بايد بپذيريم كه شمايل

ای ارتباطی پيام و تواند به عنوان رسانه است كه كاركرد فرهنگی و ارتباطاتی دارد كه می

(. اگر سينما و تلويزيون 1331قل كند )نک. ياسينی، اسالمی را به جهان منت-فرهنگ ايرانی

نگاری را بايد مولد و واجد فرهنگ مشترك بين  مولد غرب و مبلغ فرهنگ غرب است، شمايل

خاصی مانند ايران و  تواند ارتباطات بينافرهنگی ميان فرهنگ منطقه تمام ملل دانست كه می

ر فرهنگ صلح و زنده نگاهداشتن انسانيت و آو پيام خاصی مانند فرهنگ عاشورايی را )كه پيام

 در عين حال فرهنگی اعتراضی است(، با ساير ملل برقرار كند. 

آنچه در اين مقاله اهميت دارد، تركيب فرهنگ شفاهی با فرهنگ مکتوب، و هنر نقالی تعزيه با 

مند  اری را تاريخنگ نگاری( است. چنانچه به اين نظر اعتقاد داشته باشيم، شمايل هنر نقاشی )شمايل

ها خواهد بود. شايد  اجتماعی يک ملت يا وجه مشترك ملت-ايم. اين امر معرف فرهنگ مذهبی كرده

( و به 1شناسيم، به دوره صفويه )نک. كتاب چهل طوفان اين هنر به صورت امروزی كه ما آن را می

است كه فرهنگ مکتوب يا آيد اين  تعبيری ديگر به دوره قاجار بازگردد، ولی آنچه مهم به نظر می

ای  تصويری، از سوی محققين و پژوهشگران علوم اجتماعی و ارتباطاتی يا حداقل از منظر رسانه

تواند به گسترش  مغفول مانده است. بنابراين تالش برای بازخوانی و بازتوليد اين زمينه تحقيقاتی می

 (.1332اسالمی كمک زيادی كند )نک. كوثری و عموری، -فرهنگ ايرانی

 بيان مسئله

كنند و به  نگاری را به درستی درك می مردم مغرب زمين فرهنگ بصری مربوط به شمايل

كند تا  راحتی قدرت ارتباط با آن را به عنوان يک رسانه دارند. اين امر برای ما فرصتی مهيا می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چهل طوفان: بررسی تصاوير چاپ سنگی طوفان البکاء فی مقاتل »(، 1331بوذری، علی و تهورا وحدتی ) 1

 المی.تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اس«. الشهدا
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ر )تصاوير و بتوانيم در ارتباطات دوسويه و تعاملی، نظام مفهومی خويش را عرضه داريم. اين هن

ها و  ها، تحليل ای از پيام ای برای يافتن ابعاد تازه توانيم از منظر بينارشته نگاری( را می شمايل

تواند به  نگاری می تفسيرها مورد تحليل قرار دهيم. مثالً گفتمان انقالب عاشورايی در اين شمايل

و فرهنگ ما را از سطح ابزاری برای برقراری ارتباط و شناساندن فرهنگ عاشورا منجر شود 

ای برای ارتباطات ميان فرهنگی و ارتباطات جهانی  ای به سطح تعاملی با جهان و زمينه منطقه

 سازد. رهنمون 

های  اسالمی در جهان اسالم و مقاومت سياسی در مقابل داشته-تصور غلط از فرهنگ ايرانی

خواهد شکست و مردم جهان را با های فرهنگی و تاريخی در هم  فرهنگی ما با استفاده از رسانه

توان در كنار  فرهنگ غنی و پويای ما در اين زمينه آشنا خواهد كرد. در نتيجه می

های نوين، و به منظور برآورده ساختن بسترهای فراگفتمان  گذاری در سينما و رسانه سرمايه

ويژه كرد. جمهوری اسالمی ايران به اين بخش از هنر به دليل كاركرد ناب و خاصش توجه 

توان از شايد از نظر بسياری اين هنر وارداتی باشد، اما چون اين هنر امروز بومی شده است؛ می

كرد.   ای ارتباطی كه متعلق به فرهنگ ماست، استفاده گستردهآن به عنوان رسانه

گذاری خود را از جايی كه كمترين اميدی به موفقيت در  گذاران فرهنگی بايد سياست سياست

اسالمی را به -نگاری سوق دهند تا فرهنگ ايرانی هايی مانند شمايل  است به سوی رسانهآن 

نگاری از جمله  عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط مورد استفاده قرار دهند. بنابراين شمايل

های هنری است كه عالوه بر تاريخ، فلسفه، فرهنگ با مذاهب پيوند خورده است، و  رشته

گذاری  اسالمی مهيا كند تا با سرمايه-ی مناسب برای عرضه داشتن فرهنگ ايرانیتواند بستر می

و آموزش راه را برای انتقال گفتمان انقالب عاشورايی به عنوان صورتی از صور صلح جهانی 

توان از ساير وسايل ارتباطی مانند سينما، تلويزيون و اينترنت برای ساخت  هموار سازد. می

 يميشن يا ساخت كارتون استفاده كرد و  به تبليغ آن پرداخت.های مستند، ان فيلم

 شمایل به عنوان امر دیداری

منظور توليد معنا در نظر بگيريم،  ها به ای از رويه چنانچه فرهنگ را معادل فرآيندی يا مجموعه

در مركز فرهنگ قرار خواهد گرفت تا مخاطبان جهانی آن را  1«امر ديداری»آنگاه در دوران ما 

بينايی »مثابه يک تصوير بنگرند. بنابراين و بنا بر تأكيدهای كه در اين رويکرد وجود دارد  به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كار  )اصطالحی است كه در اشاره به مركزيت آشکار تصوير در زندگی معاصر به  1«محوری

به نقل از فرقانی و جهرمی،  Rose, 2001: 6است )« چرخش فرهنگی»رود( ناظر بر نوعی  می

-طور ناخوداگاه ناگزيرمان می  رغم ميل باطنی و به (؛ كه ما را احاطه كرده و علی131: 1331

 كند تا در تعامل با آن قرار گيريم.

در جوامع پيشامدرن برخالف جوامع مدرن تصوير در زندگی روزمره چندان موضوعيت 

دانستن به نگاه كردن، ديدن و »شود.  نداشت؛ ليکن در دوران مدرن ديدن با دانستن برابر می

ای همان پديده  طوری كه جهان مدرن به نحو فزاينده اند به نحو خطرناكی در هم تنيده شده

به نقل از همان(. به تعبير اسکات لش؛ ما با داللت ميان دال و  Jenks, 1995: 1« )ديدن است

وی نظام گويند. در نظريه  می 2«وارانه داللت تصويری يا شکل»رو هستيم؛ كه به آن  مدلول روبه

های بصری است نه  ( تأكيد بر حساسيت1های زير است:  مبتنی بر داللت تصويری دارای ويژگی

گرايانه در فرهنگ  ( با ديدگاه عقل3داند؛  ( فرماليزم و صفات صوری را فاقد ارزش می2كالمی؛ 

ازد؛ س دهند معطوف می ( توجه خود را بر آنچه متون فرهنگی ارائه و انتقال می4مخالف است؛ 

( تحليل را 1كند؛ و  ( گسترش و نفوذ فرآيندهای اوليه روانی را در قلمرو فرهنگ تأييد می1

 (.233-311: 1333زاده،  نهد )مهدی ها با محصول فرهنگی بنيان می براساس ميل انسان

 3روش مطالعه-نظریه

ر مقابل است. از منظر نظری فرای د 4روش مطالعه اين مقاله تحليل فرم راجر فرای-نظريه

های  گيرد. فرای وقتی با نقاشی ( متقدم قرار می2111و  1311، 1331نظريه پانوفسکی )

برد؛  روش آيکونولوژی پانوفسکی پی می-گيرد به ناكارآمدی نظريه مدرن و آبستره قرار می پست

. شود تا نظريه و روش خود را در تحليل و تفسير تابلوهای نقاشی مدرن بنيان نهد لذا بر آن می

های مدرن چيزی به معنای شمايل يا تصاوير قابل رؤيت مخاطب وجود  از منظر وی در نقاشی

ندارد. تصاوير انتزاعی هستند و مخاطب بايد با نقاش در احساس همراه شده و به تفسير و 

روش برای تجزيه و تحليل فرهنگ بصری و برای تحليل -تحليل نقاشی بپردازد. از اين نظريه

ها يا حتی عکس استفاده  ها، مجسمه و بصری آثار هنری مانند: نقاشی، تنديسمتون ديداری 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Chris Jenks 

2 Figurative Signification 

 كليه مطالب اين بخش اقتباس و برگرفته از فصل دوم كتاب ريچارد هاولز به نام فرهنگ بصری به آدرس: 3
Howells, Richard (2003) Visual Culture Polity Press, 65 Bridge Street Cambridge cb2 1UR, UK 
4 Roger Fry 
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رو  شود. اين روش در عين سادگی بسيار پيچيده است، زيرا در اين روش ما با احساسات روبه می

هستيم. يعنی بايد احساسات نقاش را از دل تصوير بيرون بکشيم و آن را تحليل كنيم. ما به 

بار ديگر نقاشی را در ذهن خود ترسيم كنيم تا درك كنيم كه مثالً عنوان مخاطب بايد يک

اند. بنابراين از منظر وی  پوالك يا جکسون چگونه احساسات خود را به سطح بوم منتقل كرده

فرم همان محتوا است. اگر ما بخواهيم به محتوای يک نقاشی پی ببريم بايد به فرم آن بپردازيم. 

 به آن سخن گفت. نو بعدها به تفصيل راجعاين همان نظری است كه آدر

ترين اركان تحليل روشی فرای در يک اثر هنری مثل نقاشی، نظم و وحدت همراه  از اصلی

بندی اشياء است. بنابراين بايد به اصول زير در تحليل خود، توجه خاص  با تعادل در تركيب

 داشته باشيم:

در روش تحليل فرای چيست؟ در  ممکن است از خود سؤال كنيم كه مزيت تعادل -اول

ها نهفته است. چرا كه اگر  بندی آن پاسخ بايد گفت كه تعادل موجود در آثار هنری در تركيب

تواند مخاطب يا بيننده را از فضای  بندی وجود نداشته باشد، نقاشی يا يک اثر هنری نمی تركيب

 خارج از تابلو به درون كادربندی تابلو هدايت كند. 

ترين نکاتی كه فرای بيان نکرده است ولی به شدت تحت تأثير آن بود،  از كليدی يکی -دوم

يک هنرمند در نقاشی خود، »گويد:  تنوع و گوناگونی است. او در اين باره به صراحت می

( 2( ريتم خطوط، 1اين عناصر عبارتند از: « انگيزد. احساسات ما را از طريق عناصر بيانی برمی

 ( رنگ.1نور و سايه،  (4( فضا، 3تراكم، 

 پردازد: سپس به توضيح هر كدام از اين عناصر می

كند. ب( با  الف( خط همان است كه اشياء و اشکال را در يک طرح از هم جدا میخط:  -1

احساسات هنرمند در ارتباط است. ج( احساسات هنرمند را مستقيماً با مخاطب/بيننده به 

 گذارد. اشتراك می

كه يک  جايی كند. از آن حجم را به مخاطب/بيننده منتقل می عنصری است كهتراکم:  -2

های خود با تجربه  نقاشی عادی دارای دو بُعد است، پس هنرمند برای انتقال بعد بايد ايده

زيسته و زندگی روزمره مخاطب/بيننده پيوند زده و به او انتقال دهد. نبايد از ياد ببريم كه 

 آيد. /بيننده به وجود میاين پيوند توسط تخيل و تجسم مخاطب

ست كه هنرمند توسط آن اندازه عناصر بر روی بوم را به  اين همان روشی ا فضا: -3

كند. البته با روش فرای هيچ الزامی ميان اندازه واقعی شیء با  مخاطب/بيننده منتقل می
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ارتباط نقاشی آن شیء وجود ندارد. تناسب ابعاد و اندازه عناصر در مقايسه با يکديگر نيز در 

توانند نماينده چند اينچ و يا  اندازه در دو كاغذ متفاوت می است. در روشِ فرای، دو مربع هم

 صدها فوت باشد.

طور كه در بسياری از آثار هنری نور و سايه بسيار مهم هستند، در روش  همان نور و سایه: -4

واحد تغيير دهد.  تواند احساسات ما را نسبت به يک شئ فرای نيز تفاوت در نور و سايه می

ای تاريک با نورپردازی كامالً روشن، يا بالعکس تاريک  زمينه تواند در پس مثالً يک شئ می

 ی روشن. ا زمينه باشد با پس

رنگ از جمله عناصری است كه تأثير احساسی مستقيم بر مخاطب/بيننده دارد. به  رنگ: -1

گر عواطفی خاص هستند  كه بياندليل ما به هنگام سخن گفتن از رنگ، عباراتی را  همين  

 كنيم. مرده بيان می باز، كدر و دل چون درخشان، دل با واژگانی هم

نظر مفهومی و بينشی مفيد  شود، بيشتر از نقطه شناسی فرای وارد می نقدی كه به زيبايی

 است تا از جنبه عملی. مبنای نظريه او كامالً واضح و روشن است: مقصود هنر يک بازنمايی قابل

اعتماد از واقعيات نيست، بلکه تعامل ميان احساساتی است كه بين هنرمند و مخاطب/بيننده به 

آيد. از نظر فرای اين امر بيشتر از ناحيه فرم قابل دسترسی است تا از طريق محتوا.  وجود می

 كنند. بنابراين احساسات به واسطه عناصری كه مطرح شد به مخاطب/بيننده انتقال پيدا می

كند، فرای  باب مفاهيمی كه يک نقاشی يا يک اثر هنری به مخاطب/بيننده منتقل میدر 

شود نه صرفاً در آنچه  آن نقاشی انجام می« بودن  چگونه»معتقد است مفهوم يک نقاشی در 

دهد. از منظر عملی و روشی يک اثر هنری، هر چند خود فرای چندان به آن  نشان می

گويد چگونه آن را تحليل و تفسير كنيم.  هنری است كه به ما می نپرداخت، اما اين ساختار اثر

بندی ما برای خوانش يا مطالعه يک نقاشی يا هر اثر هنری ديگر مانند  بنابراين به عنوان جمع

نگری، تمركز و آرامش بايد پنج عنصر پيشين را بکاويم. برای  قطع بايد با ژرف طور نقاشی، به

 با يک سياهه مواجهيم:راحتی كار با اين روش، ما 

 فهميم كه اين نقاشی به خوبی تحت نظم درآمده است؟  با يک نگاه و قبل از هر چيز، بايد به -1

بندی اثر، تعادل خوبی را در فضای داخل كادر به وجود آورده و از وحدت كاملی  آيا تركيب -2

 بين عناصر برخوردار است.

بندی مناسبی از  م، اين اثر از تركيبو درك اثر بداني« ای برای چشم جاذبه»اگر تعادل  -3

 شود؟  عناصر برخوردار است كه سبب جلب توجه مخاطب/بيننده می
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تعادل به معنای تقارن محض نيست و برای يک هنرمند بيشتر حکم محاسبات رياضی را  -4

بندی مطلع هستند و حتی  ای به طور قطع از اهميت تعادل در تركيب دارد. هنرمندان حرفه

 كنند. طور حسی رعايت می زين آن اطالعات چندانی هم نداشته باشند، آن را به اگر از موا

شناسی آن  مخاطب/بيننده هميشه و به طور مداوم در مواجهه با يک اثر هنری تعادل زيبايی -1

 كند. را درك و دريافت می

 خواهد نقاشی كند ميزانسن يا به اصطالح به هنگام نقاشی هنرمند بايد به چيزهای كه می -1

و توجه دادن به نگاه و امتداد « ای برای چشم جاذبه»كند. اين كار در حقيقت « چيدمان»

آن است. اين كار از اصولی است كه هنرمند بايد در ذهن خود تکرار كند. اين كار را بايد 

 به نظر برسد.« مناسب»دهد تا نتيجه كار  آنقدر ادامه 

كند كه ديگر  روش فرای چه كمکی به ما می در اين جا ما با اين سؤال مواجهيم كه كاربرد

ها قادر به اين كار نيستند؟ چرا ما در اين مقاله از اين روش استفاده كرديم؟ در پاسخ ما  روش

 كنيم كه در ارتباط با موضوع مقاله است: به دو دليل زير اشاره می

 خلق فرم در هنر بدوی -الف

يی واقعی از طبيعت باشد، كاربرد دارد. توصيف اين روش برای كليه هنرهايی كه به عدم بازنما

كند تا درك كنيم   شناسیِ فرای به ما كمک می عنوان يک هنر، زيبايی هنر بوميان استراليا به 

بودند و مانند   امپرسيونيست كه هنر بوميان استراليا دارای همان مرادی بوده كه نقاشان پست

ارتباط هستند. اكنون با چنين نگاهی، ديگر آثار  هايشان، در آنان با عناصر تحريک احساس طرح

آنان را بدوی نخواهيم دانست. مثالً هنر قبايل بومی بريتيش كلمبيا هرگز به دنبال تکرار زيبايی 

ها،  بينيم كه عقاب طبيعتِ اطراف خود، نبودند. برای اطمينان از اين گفته، با نگاهی گذرا می

ال غرب اقيانوس آرام پيوسته در هنرهای هايدا، كواكيوت و های شم ها و نهنگ ها، قورباغه كالغ

اند. البته با سبک تازه و با تعريف جديد و مورد قبول علوم هنری رسمی.  شده سيمشيان ظاهر 

های قرمز و مشکی نقاشی  معمول به صورت دوبعدی اجرا و اغلب با رنگدانه طور  ها به  اين طرح

ای كه  فقط از اجزای مشخصی تشکيل شده، درست مثل كلمه اند. در اين آثار، هر موجودی شده

شده است كه حالتی  ها مستطيل گِرد ترين آن شود كه متداول با حروف مشخصی نوشته می

مرغی پيدا كرده است. با نگاه به چنين كارهايی، توصيفی كه فرای از  تخم

توان  مان توصيف را میكند و ه دهد معنی پيدا می های فرانسوی ارائه می امپرسيونيست پست



 143 نگاری در پرده روز عاشورا  فرم شمایلتحليل  
 

 

از فرم نيستند، بلکه به دنبال « تقليد»قبول دانست. آنان به دنبال  برای اين آثار نيز قابل 

نگاری در اين مقاله با آن  اين همان قاعده و قانونی است كه ما در شمايل .فرم هستند« خلق»

 روز عاشورا يا واقعه عاشورا نمونه آن است.  رو هستيم و پرده روبه

 خلق فرم در هنر نقاشی -ب

محور در اولويت  از مباحث باال دريافتيم كه فرای به ما با كمک كرد تا درك آثار هنری مضمون

ويژه  شناسی فرای به  دوم قرار گيرد. بنابراين نتيجه گرفتيم كه شناخت زيبايی و خوانش زيبايی

كمک خوبی خواهد بود. بنا محوری آشکاری وجود ندارد،  ها مضمون برای درك آثاری كه در آن

ها يافتيم، قانون نظم در آشفتگی را بيابيم.  بر اين ما نيز سعی كرديم از آشفتگی كه در پرده

 ها خود خالق فرم و فرم به تعبير آدرنو خود محتوا است. ناگفته پيداست كه پرده

 سوم قانون یک -ج

دوبعدی اشاره كنم. قانون بخش الزم است تا به يک قانون خيلی مهم در هنرهای   در اين

آموزد كه  كند؟ در حقيقت اين قانون به ما می سوم چيست و به ما چه چيزی را گوشزد می يک

ای كه همه جا  بندی بزنيم. مثال ساده ترين راهکارها دست به تركيب توانيم با ابتدايی چگونه می

ه اگر در يک منظره خط افق كنيم اين است ك جا از آن استفاده می شود و ما نيز در اين زده می

رسد. در صورتی كه هنرمند  سومِ باال يا پايين تصوير قرار گيرد، آن تصوير بهتر به نظر می در يک

اين خط را در وسط قرار دهد، آنگاه ما شاهد نقاشی بسيار خام و در عين حال ناشيانه خواهيم 

ی يا عکاسی نيز كاربرد دارد. ايده بود. اين قاعده برای در مركز قرار دادن چندين مركز در نقاش

سوم ناظر بر اين است كه چنانچه به خواهيم به چند مركز توجه داشته باشيم، بايد بياموزيم  يک

ها از چپ يا راست به شکل منطقی صورت گيرد. اين نکته در عکاسی حکم  بندی آن كه تركيب

ای و  د. تمام عکاسان حرفهشو حياتی دارد و تخطی از آن به صورت شکستن يک تابو تلقی می

 كنند. نوآموز اين قاعده را رعايت می

 خوانی پرده

ای را بر  در حفظ تاريخ ادبيات شفاهی ايران دو دسته از هنرمندان گمنام و نامشهور نقش عمده

خوانان بودند. اين دو دسته نوعی نمايش تک  اند: دسته اول نقاالن و دسته دوم پرده عهده داشته

دادند كه هنوز هم در خاطره جمعی و حتی  در جمع تماشاگران ارائه می  ثر دو نفرهنفره و حداك
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خوان با استفاده از حداقل امکانات مانند: يک  شبه خاطره نسلی باقی مانده است. نقال يا پرده

پرده، چوب دستی و بلندگوی سيار و با حركات بدنی و با بيان احساسات زيادی در ميان جمعی 

ها يا در امکان مقدس و يا در كوچه و  خانه ن )بدون رعايت جنس و سن( در قهوهاز تماشاگرا

پرداختند. برخی از محققان نقالی را تا دوره هخامنشيان  ها به نقالی می بازار يا سرگذرها و ميدان

كه  گونه از قهرمانان ملی بود. در حالی گويی افسانه  خوانی و قصه  اند كه نوعی تصنيف نسبت داده

گردانی نوعی نقالی با تصوير مذهبی است كه بيشتر برای بيان تاريخ  خوانی يا شمايل ردهپ

شفاهی كه ممکن است مبنای تاريخی و مستند تحقيقی از واقعه كربال )جنگ ميان اشقياء و 

نفره بازی صدا، بدن و تصوير يعنی  رود. اما اين نمايش تک يا دو  اولياء( نداشته باشد، به كار 

های آيينی در دوره قاجار به يک شيوه رايج تبديل شده بود و عده زيادی  است. اين نمايشپرده 

كرد. نويسندگان هنوز اين دوره را به خاطر دارند و از آن به  از هنرمندان را به خود مشغول می

 كنند. نيکی ياد می

   
 های روز واقعه کربال و سمت راست یكی از پرده -1تصویر شماره 

 دهد. خوان را نشان می مت چپ یک پردهتصویر س

 ها یافته

شان از مکه تا مدينه و  شمايل مربوط به واقعه عاشور از ابتداء خروج امام حسين )ع( و ياران

حوادث اطراف آن و اخبار مربوط به حضرت مسلم و خيانت كوفيان و مقابله حر بن رياحی با 

يابد. به دليل مطول  آن حضرت ادامه میحضرت امام )ع( تا ظهر عاشورا و تا پس از شهادت 

 شدن ما تنها به ظهر عاشورا و تصاويری كه حضرت امام )ع( حضور دارند، خواهيم پرداخت.
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 کند. پرده روز عاشورا در واقعه کربال را روایت می -1تصویر شماره 

 قاعده تعادل

طور پيوسته  قوانين به نبايد فراموش كنيم كه در عکاسی و همچنين در ديگر هنرهای تصويری، 

شوند، اما هيچگاه نظمشان كه خاص خودشان است برهم  و شايد مؤثر ناديده گرفته می

جا شوند، نقاط ديگر نيز برای حفظ  خورد. به تعبيری بهتر اگر يکی از نقاط تعادل جابه نمی

 آفرينند. ای را می تعادل از جای خود حركت خواهند كرد، و تعادل تازه

بينيم؛ مثالً طبق قاعده  يح بهتر است به پرده باال نگاه كنيم. در اين پرده چه میبا اين توض

ترين شخصيت پرده يعنی امام )ع( را به سمت مركز تابلو حركت دهيم )با فلش  تعادل اگر بزرگ

بندی برجا خواهد گذاشت؟ در  مشخص شده است(، اين كار چه تأثيری بر بقيه عناصر تركيب

دانست كه تأكيد بر  وافری بر اهميت اين اتفاق داشت. وی به خوبی میپاسخ فرای تأكيد 

دهنده آن از  به جای تمركز بر اجزای تشکيل« كُل»عنوان يک  اهميت وحدت در نقاشی به 

توانيم در  نمی»اهميت زيادی برخوردار است. به قول فرای اگر وحدت ميان عناصر از بين برود 

اند.  ها درست و به جا انتخاب شده . بنابراين جايگاه شخصيت«يکپارچگی آن تفکر و تعمق كنيم

گر به  زيرا اگر تصوير امام )ع( را از مركز حذف كنيم كل پرده مفهوم و احساساتی كه شمايل

تر ما به عنوان مخاطب قادر نخواهيم بود  ايم. به تعبير ساده دنبال انتقال آن است را حذف كرده

نگار بر احساسات خود كه به درازنای تاريخ است را از  مايلتا احساسات و هدف از تمركز ش

دهد. پرده ديگر قادر نخواهد بود مخاطب را از حيث احساسی با خود همراه كند، زيرا  دست می

دهد و  امام )ع( به عنوان مركز توجه و حوادث نقش و كاركرد محوری خود را از دست می
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سو ما در پرده با يک  ين بدان معناست كه از يکگيرد. ا عنصری در كنار ساير عناصر جای می

طور كلی  نگار به روايت تاريخی تازه مواجه خواهيم بود و از دگرسو گفتمان مورد نظر شمايل

 تغيير خواهد يافت. 

 قاعده کليت

 
 3تصویر شماره 

آن اشاره  تر از نظم و يکپارچگی است كه به پرده باال دارای ابعادی بسيار فراتر و حتی فراخ

های  كند، اما بخش طراحی شده كه در كليت قوام پيدا می  ای كرديم. گرچه ساختار آن به گونه

ها را در اختيار ما قرار  ها و بافت ها، رنگ ها، فرم مايه دهنده آن طيف وسيعی از نقش تشکيل

پرده  دهد. بنابراين بايد توجه كنيم كه ما در اينجا با يک كليت مواجهيم كه به آن می

گوييم. در نتيجه ناگزيم از جزئيات به كليات برسيم و كليات را در هارمونی و  نگاری می شمايل

بنابراين اين پرده از يک كليت برخوردار است  .گيرد تحليل و تفسير كنيم نظمی كه به خود می

 توان بيرون كشيد.  جزء می كه از دل عناصر جزءبه

 یر کشيدننگار برای به تصو احساسی که شمایل

 
 4تصویر شماره 
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های  نگار برای القاء حقانيت و همزمان تنفر از باطل؛ چهره شمايل زیبایی در مقابل زشتی: -1

كند. در عوض و برای  زيبا، نورانی و معصوميت را برای امام حسين )ع( و يارانش انتخاب می

اشقياء بهره  های زشت برای دشمنان امام و نشان دادن شقاوت و ناجوانمردی از چهره

جويد. اين احساس با اولين نگاه حتی اگر بيننده يا مخاطب جبهه حق و باطل را نداند يا  می 

نگار  از تاريخ واقعه كربال با خبر نباشد نيز قابل تشخيص است. زيرا مخاطب احساس شمايل

 كند. كند تا با روايت و گفتمان پرده خود را همراه را ادراك و در دورن خود بازسازی می

ها  نگار با آگاهی كامل و تأسی از فرهنگ جامعه، از رنگ شمايل ها: استفاده از بازی رنگ -2

های قرمز كه  های سفيد برای جبهه حق و لباس كند. استفاده از رنگ به خوبی استفاده می

كند تا با جبهه  نشانه خونخواری است برای جبهه باطل، ما را به عنوان مخاطب ناگزير می

 پنداری كنيم. تحق همذا

دادن حقانيت امام  داند كه بايد از هاله نور برای نشان نگار به خوبی می شمايل بازی با نور: -3

به خوبی اين  4(. در تصوير شماره 1332)ع( و يارانش استفاده كند )كوثری، عموری، 

ه داند ك جا نشان داده شده است. مخاطب جهانی متعلق به هر فرهنگی، نيک می استفاده به

 سر داللت بر حقانيت شخصی دارد )قديس( كه نور برای او استفاده شده است.  نور پشت

 
 1تصویر شماره 

استفاده از عناصری مانند قلت و تعداد كم در مقابل تعداد  استفاده از سایر عناصر: -4

ی ها پناهی خانواده گناه در ميدان جنگ، بی زياد دشمنان امام، استفاده از كودكان و زنان بی

های سفيد، زنان چادری كه ناظر بر ميدان كارزار  امام، حالت چهره وحشيانه دشمن امام، خيمه

طلبی امام با حضور زنان و كودكان ايشان در ميدان  آبی و صلح هستند، مشک آب كه نشانه بی

نگار را قادر كرده است تا نسبت به انتقال احساسات خود  جنگ و عناصری از اين دست، شمايل
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رقراری ارتباط با مخاطب موفق عمل كند. استفاده از اين عوامل موجب گرديده تا اين و ب

توان  ريزی شود، خيلی زود می هنرعامه تبديل به يک رسانه گردد. چنانچه برای اين هنر برنامه

فرهنگ عاشورايی را به سطح جهان منتقل كرد. تجربه زيسته نگارنده از برخورد با غربيان اين 

دهد كه آنان به دنبال چيزی هستند كه خود ندارند. شايد نمونه چند سال اخير آن  میرا نشان 

سازند ولی از  كنند. آنان فيلم سينمايی بهتر از ما می اقبالی است كه از راهپيمايی اربعين می

های دست نخورده و  ها و فرهنگ كنند. از نشان دادن سنت موسيقی ستنی به خوبی استقبال می

ز جنبه سياسی كه ممکن است برای سياستمداران آنان اينگونه باشد( اقبال و ارتباط بکر )نه ا

 دهند. خوبی نشان می

 قاعده ریتم خطوط

 
 1تصویر شماره 

تری  نگاری مفاهيم پيچيده تأكيد بر ريتم خطوط ممکن است در برداشت كلی ما از شمايل

مان را از ريتم واقع بهتر است توجهاز خود نشان دهد. بنابراين برای حل اين مشکل در اين م

، به وضوح قابل شهود است 1شماره   خطوط به كيفيت خطوط معطوف كنيم. آنچه در پرده

ها با قدرت و اطمينان وصف ناشدنی از  نگار در اين پرده نقش پررنگ خطوط است. شمايل

ئيات ظريف ها از هم استفاده كرده است. او نگران جز خطوط برای تفکيک اشياء و شخصيت

ها هر چند پر جزئيات هستند، ولی يک اثر ظريف كه با وسواس ترسيم  نيست، زيرا اين پرده

شده باشد، نيست. در اكثر جاها خطوط محيطی اَشکال به طرز قابل رؤيت با رنگ سياه مورد 

ن را به مثابه بيا« خط»ای است كه فرای  استفاده قرار گرفته است. اين قاعده كلی همان قاعده

گيرد.  مخاطب شکل می-اثر-داند كه از طريق آن ارتباط هنرمند احساسات و عواطف هنرمند می

 ها دارای اهميت هستند. بنابراين خطوط در اين پرده
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بريم؟ يک نکته را نبايد فراموش  پس ما از نوع خطوط به چه چيزی درباره نقاش پی می

وهشگر بايد اغلب هنگام خوانش و تحليل كنيم و آن اين است كه ما به عنوان يک مخاطب يا پژ

خطوط در اثر يک هنرمند، بايد از تخيل خود استفاده كنيم و وی را مجسم كنيم كه در حال 

كند تا ما اغلب كيفيات جسمی و فيزيکیِ لحظاتِ  طراحی يا نقاشی است. اين به ما كمک می

 خلق اثر را در نظر بگيريم.

ه با تمام پيچيدههايش نگاهی بياندازيم. چگونه ما مثالً حاال يک قدم به پيش بگذاريم و پرد

های شلوغ، خطوط درهم و برهم، خطوط كُلفت و ظريف و پر  توانيم اين پرده را با آن طراحی می

های  اش با چند رنگ محدود به هنگام كار تجسم كنيم؟ اين را چگونه با نقاشی كاری از ريزه

تصر و دلچسب مقايسه كنيم؟ يا با پيکاسو با آن ضرب پررنگ و لعاب و با آن خطوط مفيد و مخ

های پهن و قاطع؟ بنابراين تصور و تخيل در هنگام و نحوه استفاده نقاش از خط نه فقط  قلم

كرد  آوری آنچه را كه احساس می دهد، بلکه به طرز شگفت ديده به ما نشان می آنچه را كه او می

يشتر در مورد احساسات و عواطف هنرمند با ما سخن دهد. پس نقاشی ب را نيز به ما انتقال می

 تنيده، به هم گره خورده و در حال جنگ.   گويد تا در مورد يک عده مردان در هم می

 قاعده از خطوط نگاه كنيم: ها نيز بايد از زاويه استفاده به ظاهر بی به اين پرده

ی قدرت را به نمايش در ها عالوه بر تمايزگذاری ميان تصاوير، نوع خطوط در اين پرده -1

بينيم نوعی خطوط كُلفت هستند تا نقاشی يک  آوردند. مثالً تصويری كه از شمشيرها می می

 عين شده از شمشير واقعی. به تصوير عين

ها در نگاه اول از يک آشفتگی در شمايل حکايت دارد. ولی با  خطوط درهم و برهم چهره -2

نگار توسط خطوط در حال انتقال  مايلتمركز بر خطوط چهره در خواهيم يافت كه ش

شويد حس  احساس آرامش و عصبانيت است. به چهره امام )ع( وقتی به دقت خيره می

 شود.  نگار در حين انجام آن به شما به راحتی منتقل می آرامشی كه شمايل

در دوردست بسياری از عناصر موجود در پرده فقط خطوط هستند و اثری از مثالً اسب،  -3

شود كه بايد به  بينيد. ولی در مخاطب اين حس انتقال داده می يا عناصر طبيعی نمیانسان 

 پرده نگاه خود را ادامه دهد. جلوی پرده نگاه كند و با اين حس به پشت

ها خطوط از خود تصوير مؤثرتر هستند زيرا اين خطوط  همانطور كه گفته شده در پرده

ها را ممکن كرده و بسياری  ر شمايل موجود در پردههستند كه تمايزگذاری ميان عناصر موجود د

 دهد. كند را به مخاطب انتقال می نگار كه از فرهنگ و تاريخی حکايت می از احساسات شمايل
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 قاعده تراکم

 
 1تصویر شماره 

حاال نوبت نگاه به پرده، براساس قاعده تراكم است. وقتی ما به سطوح و تراكم اين آثار 

نگار بيش از حد  كنيم، خواهيم ديد كه شمايل وجوگرانه نگاه می ها جست دهشمايل موجود در پر

های هندسی اشياء از خود توجه نشان داده است. همچنين كسانی كه كار  به حجم و كيفيت

ها  ناشدنی بر فرم كنند از معدود كسانی هستند كه تأكيد آشکار و تأكيد وصف نگاری می شمايل

گذارند زيرا در ناخودآگاه ايشان فرم  ه وقت خود را بر روی فرم میدانند ك دارند زيرا خوب می

 همان محتوا است؛ و تمايزی ميان اين دو قائل نيستند. 

گران خوب تاريخی هستند كه  نگاران خيلی نياز به نگاه تيزبينانه ندارند، ولی تحليل شمايل

، ظاهراً ما با يک عده 1شمازه   كشند. مثالً به پرده از دل وقايع تاريخی تصاوير را بيرون می

رو هستيم، اما سؤال اين است كه اين جنگ و كشتار برای چيست؟ تا چه حدی  جنگاور روبه

ها را احساس كنيم؟ چرا تجربه ما از پرده فقط خون و خونريزی نيست؟ نقاش  توانيم وزن آن می

است، و همه چيز در  بُعدی گذارد كه در اين پرده هر چه هست سه ترديدی برای ما باقی نمی

كنيم  كنيم. ما احساس می ها را احساس می شان آن آن دارای جسم است. با وجود دوبُعد بودن

 .رو هستيم های كه در جهان واقعيت با آن روبه ها آدم هستند، ولی نه آن انسان كه اين

جهند  رون میها برايمان خيلی آشنا هستند. آنان خيلی زود از پرده بي های موجود در پرده آدم

توانيم جزيی از آن باشيم. انتقال حس سه  تا ما را با خودشان به درون تاريخی ببرند كه ما نيز می

ها بسيار به ادراك و خودآگاهی از يک سو و ناخودآگاه ما از سوی ديگر مربوط  بُعدی بودن در پرده

نگاران  ند كه توسط شمايلهای فرهنگ عامه جهان باش ترين نقاشی ها شايد پرتراكم شود. پرده می
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توانند قواعدی را رعايت كنند  آيند. ولی آنان به خوبی می سواد كالسيک به تصوير در می بعضاً بی

 سازند؛ و فرهنگ و تاريخ سخن بگويند.  كه احساس خود را با اصول نقاشی يکی

 فضاسازی

ای  كننده مهم و تعيينبُعد و دوبُعدی نقش  فضاسازی از اصول و قواعدی است كه در هنرهای سه

كند. اگر فضا در هنرهای دوبُعدی وجود نداشته باشد، نه نقاش و نه مخاطب قادر  بازی می

بندی  نيستند باهم ارتباط برقرار كنند. بنابراين در نقاشی فضاسازی از جمله ميزانسن و تناسب

نگاران  عا كرد كه شمايلای در بازنمايی اشياء برعهده دارد. در اين جا بايد اد كننده نقش تعيين

تر در اختيار و كنترل خود دارند. به  استادان اين كار هستند. ايشان فضا را با مهارت هر چه تمام

 نگاه كنيد تا به خوبی به آنچه گفته شد پی ببريم. 1تصوير شماره 

ای واقعی را با تناسبات و ابعاد  نگاران را بايد از جمله كسانی دانست كه صحنه شمايل

ناسب )هر چند ممکن است در نظر اول نامتناسب به نظر آيند( بين عناصر بر پرده نقاشی م

قدر اين كار  حال، آن عين گذارد. در كند و حس معقولی از عمق را در آن به نمايش می منتقل می

رسد، به دنبال بازنمايی دقيق و  دهد كه چنين به نظر نمی را ماهرانه و جسورانه انجام می

ناپذير پرسپکتيو  بعدی و با رعايت اصول خدشه های سه ای از اشياء با نسبت گونه يز عکسانگ وهم

ها فقط شبيه به خودشان هستند  كس نيستند آن نگاران شبيه به هيچ باشد. در واقع شمايل

چنين در تصوير  فرد است. هم بينيم كه روش ايشان منحصربه همين و بس. به همين دليل می

سياری از اشياء را با خطوط محيطی تا حدودی سياه و چهار رنگ اصلی باال ديديم كه ب

 .در اولويت اول كار او باشد« گونه دقت بازنمايی عکس»آيد كه  دورگيری كرده و به نظر نمی

ای را  ولی هر چه باشد اينان همان كسانی هستند كه با فضاسازی خود قادرند تاريخ شفاهی

ا برای مخاطبان بسازند. در پايان اين بخش بايد يادآور شوم كه برای نقال بنويسند و گفتمانی ر

دانند كه بايد  شده نقاشی پايبند نيستند ولی به خوبی می نگاران هر چند به اصول تعريف شمايل

ها خلق كنند كه ارتباط با مخاطب ممکن شود. به همين دليل يک پرده  فضاهايی در پرده

خورند و يک فضای  ر يک كليت فضایِ به هم پيوند میای از فضاهای خرد است كه د مجموعه

های منظور نظر اين مقاله، فقط اصول  توانم مدعی شوم كه پرده آورند. می واحد را بوجود می

پنداری  نگار را انتقال دهد و احساس و همذات كند تا حس شمايل فضاسازی را دنبال می

 مخاطب را تحريک كنند.
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 قاعده نور و سایه

نگاران اوليه كه تنها از  نگاران به خصوص شمايل عايت قاعده نور و سايه، شمايلدر خصوص ر

. به 1كردند تا بتوانند با چاپ سنگی و چاپ سربی آثار خود را چاپ كنند سياه قلم استفاده می

كردند. اما تا  همين دليل كمتر دغدغه ايجاد تضادهای كيفی ميان نور و سايه را دنبال می

اند، اما ترجيح  نگاران از اين تضادها استفاده كرده ها شمايل م است در اين پردهجايی كه الز آن

گونه حس  شده استفاده كنند، بدون هيچ يا نور پخش« تخت»اول آنان با اين بود كه از نور 

چنين، از نکات عجيب و در عين حال  نمايشیِ كه مخاطب را وادار كند بر سوژه تمركز كند. هم

گاه به دنبال اثبات يا  است كه در صدد ثبت نور طبيعی هم نيستند. زيرا هيچجالب توجه اين 

تأثير يا حتی القاء زمان بر مخاطب/بيننده، نظير آنچه كه در واقعيت تاريخی وجود دارد به ظاهر 

دانند. نور بايد ظهر را نشان دهد، تا ظهر عاشور به مخاطب منتقل  نبوده يا اين قاعده را نمی

گيرد. پس  شود و قواعد حاكم بر بازنمايی صورت نمی ين كار در پرده رعايت نمیشود، اما ا

  ها، به ها و حتی ارتباط بين آن فرم  «درباره»ها اثری هستند  توان نتيجه گرفت كه اين پرده می

 .ها باشند گرايانه از حوادث و پديده كه يک بازنمايی واقع جای اين

 قاعده رنگ

ای  ، سبز و قهوه های مانند: سفيد نگاری غالباً از طيف رنگ يم، در شمايلتر گفت ه پيشهمانطور ك

های اشقياء  ای، قرمز و اُخرايی برای شخصيت های: قهوه های مقدس و از رنگ و برای شخصيت

كنند با خودِ رنگ  برند و نور را سعی می را با سطوح تخت به كار می  ها كنند. رنگ استفاده می

اند،  ازاء گرفت هايی را كه در طبيعت يا فرهنگ جامعه برای اشياء مابه رنگدهند. همان  نشان 

ها را از  ها گويی مخاطب/بيننده دارد آن كنند. گرچه، به هنگام نگاه كردن به آن استفاده می

بيند. يعنی  های ساختاری( می های اصلی و اِلمان پشت يک فيلتر مشجر )البته به جزء شخصيت

نگاه كنيد به خوبی  3اند. به تصوير شماره  ست، اما جزئيات از بين رفتهها همان ا فام رنگ

 توان اين تمايزها را مشاهده كرد. می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهران: مركز پژوهش كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای «. چهل طوفان»(، 1331نک. بوذری، علی ) 1

 اسالمی
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 1تصویر شماره 

 ها مشخصات فرمی پرده

نگاری از نظر فرمی  ای با شمايل شوند تفاوت عمده خوانی ترسيم می های كه برای پرده در پرده

اين بخش رويکرد فرميک است. زيرا اين روش به اندازه  توان مشاهده كرد. رويکرد ما در می

تواند به محقق كمک كند تا با استفاده از آن به  روش محتوايی مانند روش اروين پانوفسکی می

صورت  مطالعه معنايی تصاوير هنری بپردازد. توازن ميان فرم و محتوا بايد حفظ شود در غير اين

دهد. رويکر راجر فرای  هد يا محتوا را نامرتبط نشان مید الشعاع قرار می فرم، محتوا را تحت

يابد،  شناختی و عاطفه از طريق فرم به مخاطب انتقال می (، معتقد است كه زيبايی1311)

بنابراين عناصر طراحی به تحليل فرم در نقاشی كمک زيادی خواهد كرد )همانظور كه تصوير 

 قابل رؤيت است(. 3شماره 

هنر، نقاشی بيش   يابد زيرا در اين نگاری، هنر معنای تازه می در شمايل در پرده زير و اصوالً

آيد. به اين دليل  يابد و عشق در پس فرم به كمک انتقال محتوا می از تقليد واقعيت تجلی می

كرد واقعی و تخيلی؛ و اثر هنری را به دومی  است كه فرای دو نوع زندگی برای مردم تصور می

نتيجه اگر زندگی انسان را زندگی تماشاكردن يا نمايش تصاوير بدانيم  دانست. در مربوط می

(. از اين منظر هنر 2113آنگاه تخيل بيان زندگی هستند تا كپی زندگی واقعی و روزمره )هاولز، 

 تواند به حاالت برتری دست يازد. ای است كه انسان می واسطه و وسيله

تقال احساسات آنچه نشان دادن را از خود دور نگاری برای بيان و ان با اين رويکرد شمايل

گذارد و با استفاده از فرهنگ عامه، تاريخ، مذهب،  دادن گام می كند و به قاعده چگونه نشان می

های تاريخی با حفظ  ها و اسطوره زمينه ها، پيش ها، نگاشت ها، انگاشت باورهای مردم، پنداشت

كند. برای تحليل  د راه خود را در دل مردم باز میپسن نوازی مانند موسيقی عامه زيبايی و چشم
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ما از اصول فرای استفاده كرديم. وی معتقد است كه هنرمند برای  3پرده و تابلوی شماره 

به وسيله عناصر احساسی طراحی از قبيل: ريتم خط: برای تعيين حدود   برانگيختن احساسات

توده: روشی است برای انتقال حجم و  اشياء و بيان احساسات مستقيم هنرمند در يک نقاشی،

ها از تک بعدی به دو بعدی، فضا: برای پيوند آثار هنری با  انتقال مفاهيم و تبديل كردن نقاشی

شود. نور و سايه:  زندگی روزمره با استفاده از تخيل مخاطب از فضاسازی در نقاشی استفاده می

به يک شی را تغيير دهد، و رنگ: تأثير  تواند احساسات ما را نسبت های نور و سايه می تفاوت

 (.2113احساسی مستقيم بر مخاطب دارد )هاولز، 

 

كند. در اين تابلو  بخش و هر بخش داستانی از واقعه كربال را روايت می 12پرده باال به 

ها و برای نشان دادن شجاعت و قدرت  استفاده از خطوط برای مرزبندی و تفکيک بخش

سين )ع( با استفاده از خطوط شکسته، خطوط فرضی و تخيلی در مقابل حماسی لشکر امام ح

لشکر دشمنان به كار رفته است. توده در اين نقاشی موجب گرديده تا هر بخش يک روايت را 

كند و  ها روايتی تاريخی آشنا بازنمايی می برای انتقال به مخاطب بيان دارد. داستان اين بخش

ای را در خود نهفته دارد. فضاسازی در اين پرده  ايی اسطورهبرای مخاطبان خارجی، قدرت رو

كند. انتقال خطوط توسط  پيوند و حس همبستگی ميان مخاطب و واقعه روز عاشورا را بيان می

ای و مربوط ساختن آن  نور و سايه و رنگ و تركيب اين عناصر نقاشی با تاريخ مذهبی و اسطوره

اجتماعی و فرهنگی اين دسته تابلوها را از ساير تابلوهای با زندگی روزمره و قهرمانان زندگی 

ها ارتباط مستقيم با خاطرات و شبه خاطرات مردم  نقاشی متمايز ساخته است. اين دسته پرده

 عامه دارد و اين امر سبب گرديده تا مخاطبان امتداد خاطرات خود را در پرده بيابند.
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: شط فرات، اسب، افزارهای جنگی، هاله نور عناصر روايی موجود در اين پرده عبارتند از

ماهه، حضرت علی اكبر )ع(، حضرت عباس  زنان اهل بيت )ع(، حضرات: علی اصغر )ع( شش

 ها، رنگ سفيد و سبز، نخل هستند. )ع(، امام سجاد )ع(، حضرت زينب )ع(، خيمه

 بندی جمع

دنبال بازنمايی واقعيات و  نگاری از هيچ منظری در نقاشی به همانطور كه مشاهده كرديم شمايل

نگاری بيشتر به دنبال به اشتراك  گونه از واقعيت نيست؛ بلکه شمايل خلق تصاوير عکس

ها با مخاطبان و بينندگان بر اساس روايت تاريخ  نگار در پرده گذاشتن احساسات نهفته شمايل

نگاری، با  شمايل شده باشد(. در آثار شده يا اثبات مذهبی است )هر چند بر خالف تاريخ ثبت

شود؛  رنگ می در بازنمايی اشياء، جنبه مفهومی و محتوايی اثر كم« دقت»اهميت جلوه دادن  كم

ها برقراری ارتباط با مخاطبان/بينندگان از طريق تحريک احساسات آنان در  زيرا هدف اصلی آن

ايجاد توهم واقعيت نگاری مفهوم و  ارتباط با عناصر تصاوير است. به همين دليل در آثار شمايل

 .تری از فرم قرار دارد شدشان از جايگاه پايين در آثار خلق

 -توانيم فرهنگ و تمدن اسالمی نگاری از معدود هنرهای است كه ما می شمايل در نتيجه

ايرانی را در ارتباطات جهانی و ميان فرهنگی به كار ببنديم و خود را به ديگران معرفی كنيم. 

های هنری احساسات را به راحتی به مخاطبان انتقال  رهيز از پيچيدگیاين هنر به دليل پ

های نظری  های علمی و بر اساس چارچوب توانيم با روش دهد. بنابراين دريافتيم كه می می

شناسی هنر، ارتباطات، مطالعات فرهنگی و رسانه  مرسوم در علوم انسانی، علوم اجتماعی، جامعه

 امه و بومی پرداخت.به تحليل و مطالعه هنرهای ع
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