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چكيده
دوره قاجار يکي از دوره هاي درخشان در نقاشي است که نقاشي مذهبي يکي از شاخه هاي آن است. بعضي 
از اين نقاشي ها براي شاه و با کيفيت باال و روي بوم ابريشمي کار شده است. يکي از اين نمونه ها مر بوط به 
اواخر دوران قاجار تابلوي عاشــوراي شمس اســت که در موزه آستان قدس رضوي نگهداري مي شود 
و تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته است. اين تابلو (معروف به شمس) داراي ترکيب بندي مدور است و 
برخالف تابلوهاي نقاشي عاشورايی ديگر به صورت افقي نيست و از نقشمايه دايره به صورت نمادين در 
زيرساخت هندسي اثر استفاده شده است. هدف از اين پژوهش مطالعه موردي و تحليل نقاشي عاشوراي 
شمس بر مبناي ترکيب بندي دايره است. سوال هاي اين پژوهش عبارت اند از: ١. ويژگي ها بصري و عناصر 
ساختاري در ترکيب بندي اين تابلو چگونه است ؟٢.  نقش مايه دايره در ترکيب بندي اثر از چه جايگاهي 
برخوردار است؟  روش تحقيق در اين  مقاله روش توصيفي - تحليلي و شيوه   و شيوه گردآوري اطالعات 
از نوع کتابخانه اي و ميداني  است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که ترکيب بندي اين نقاشي جديد و منحصر به 
فرد است و بر اساس تقسيمات هندسي آگاهانه و هدفمند برمبناي دايره شکل گرفته است. نقاش از تقسيمات 
هندسي متقارن با دايره ها براي تمرکز بر نقطه مرکزي تصوير يعني امام حسين (ع) استفاده کرده است. 
تقسيمات هندسي دايره ها، ارتباط آنها، همزماني ديد و رساندن مفهوم کثرت در وحدت بر مبناي ساختار 

هندسي مدور اثر شکل گرفته است و به علت ساختار اثر به شمس معروف است. 
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مقدمه 
در اين پژوهش يک تابلو نقاشي دوره قاجار که در سال 
۱۳۴۵ خورشيدی از سمت توليت وقت خريداري شده و 
در موزه آستان قدس نگهداري مي شود به عنوان مطالعه 
مورد  آن  مدور  ترکيب بندي  ميناي  بر  و  انتخاب  موردي 
پژوهش قرار می گيرد و مشخص می شود نام هنرمند 
شمس و يا درويش کابلی نمی باشد. اهميت اين نقاشي به 
با نمونه هاي ديگر  دليل ترکيب بندي مدور و متفاوت آن 
اصلي  عناصر  از  يکي  دايره  نقش  عاشوراست.  نقاشي 
در زيرساخت هندسي و ترکيب بندي اين اثر است. دايره 
نقشمايه اي هندسي در هنر اسالمي است که نمادي از کثرت 
در وحدت را القا مي کند. در اين راستا در اين نقاشي هر 
واقعه در يک دايره تصوير شده که در راستاي دايره اصلي 
تصوير است. در اين پژوهش ابتدا روايت هر مجلس در 
هر دايره مورد خوانش قرار گرفته سپس نگاهي دقيق و 
مضمون شناختي به ترکيب بندي و چيدمان آنها انداخته و 
دايره به عنوان عنصر اصلي تصوير مورد بررسي قرار 
تحليل  و  موردي  مطالعه  پژوهش  اين  از  هدف  مي گيرد. 
نقاشي عاشوراي شمس بر مبناي تركيب بندي دايره است.

سؤال هاي اين پژوهش عبارت است از: 
١. ويژگي ها بصري و عناصر ساختاري در ترکيب بندي اين 
تابلو چگونه است ؟ ٢.  نقش مايه دايره در ترکيب بندي اثر از 
چه جايگاهي برخوردار است؟ ضرورت و اهميت تحقيق آن 
است كه آنچه اين اثر را   از ساير  نقاشي هاي عاشورايي 
متفاوت مي کند ترکيب بندي مدور آن است و اين موضوع که 
نقاشي هاي عاشورايي بيشتر پرده هايي هستند که به صورت 
افقي وقايع عاشورا را تصوير مي کنند ولي اين نقاشي عمودي 
و مدور است و بر همزماني ديد در نشان دادن همه وقايع 
تاکيد مي کند و نمونه نادري از دوره قاجار است که براي 
اولين بار مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين پژوهش عالوه 
اثر  نام  اثر شاخص، سندهاي  اين  دايره در  مايه  بر نقش 
معروف به شمس و سندهاي خريداري شده و نام درويش  

کابلی مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد. 

روش تحقيق 
روش تحقيق اين مقاله توصيفي-تحليلي بوده و شيوه جمع 
آوري اطالعات کتابخانه اي و مشاهده ميداني مطالعه اثرشمس 
عاشورا در موزه آستان قدس رضوي بوده  و جامعه آماري 
اين پژوهش تابلوي عاشورا اثر شمس است.   دايره در اين 
نقاشي نقش مهمي داشته و هندسه ترکيب بندي و اثر بر اساس 
آن بنا شده و هر داستان عاشورا در يک دايره مجزا در کنار 
دايره اصلي داستان عاشورا قرار گرفته است. روش تجزيه 

تحليل اين پژوهش به صورت کيفي است.

پيشينه تحقيق 
مي تواند  پيشينه  پژوهش،  ميان رشته اي  ويژگي  دليل  به 

بسيار وسيع بوده و طيف گسترده اي از مطالعات در زمينه 
هنر شمايل نگاري قاجار، هنرهندسي اسالمي را شامل شود. 
لذا به منظور پرهيز از اطناب و همچنين حفظ ارتباط مستقيم 
با موضوعيت اصلي، پيشينه پژوهش حاضر بر مطالعاتي 
قاجار متمرکز مي شود.  نقاشي مذهبي  دايره و  که حول 
عنوان  به  قاجار  هنرمذهبي  مورد  در  ارزنده اي  مطالعات 
يک جريان مهم در نقاشي ايران صورت گرفته است که 
ضرورت دارد به مهمترين آنها بلوکباشي (۱۳۷۵) در کتاب 
خود به شمايل هاي قاجاري در قهوه خانه هاي ايران اشاره 
داشته است، آژند (۱۳۸۵) درکتاب خود به نمايش در دوره 

قاجار هم اشاراتي داشته است. چليپا (۱۳۹۰) 
گودرزي، شيرازي، در مقاله تامالتي دربارة موضوعات 
ملي و مذهبي در نقاشي قهوه خانه اي در فصلنامه نگره 
شماره ۱۸ سال ۱۳۹۰ در مقاله خود به هنر و طاووسي 
(۱۳۸۵) در مقاله خود به هنر مذهبي و شمايلي قاجار اشاره 
کرده و به نقاشي شمايل نگاري و مذهبي در دوران قاجار 
پرداخته اند. در زمينه هنر اسالمي به نوشته هاي بورکهارت 
(۱۳۹۰)، (۱۳۸۶) درکتاب هاي خود به نقش نمادين دايره 
پرداخته و ارجمندي (۱۳۸۱) درفصلنامه هنر شماره ۲۸ 
اشکال  در  زيبايي  قداست  به  خود  مقاله  در  سال ۱۳۸۱ 
به  خود  کتاب  در   (۱۳۶۸),(۱۳۶۲) اللر  پرداخته،  هندسي 
هندسه مقدس اشاراتي داشته است، بلخاري در مقاله جايگاه 
كيهان شناختي دايره و مربع در معماري مقدس(اسالمي) 
در نشريه هنرهاي زيبا شماره ۲۴ سال (۱۳۸۴)به كيهان 
شناسي هنر اسالمي مربع و دايره و ترکيب اين دو نقش با 
هم پرداخته است و معتقد است مي توان به دايره به عنوان 
افرادي  نمود.  تعريف  اسالمي  هندسه  در  مقدس  نمادي 
که در زمينه هنر نمادين فعاليت داشته اند مي توان از هال 
(۱۳۸۰)،  يونگ (۱۳۷۷) نام برد که مطالعات ارزشمندي 
داشته اند. همچنين براي مطالعه بخش مذهبي نوشته هاي 
افرادي مانند سيدابن طاووس (۱۴۱۷)، عالمه مجلسي (بي 
تا) و شيخ صدوق (۱۳۷۶) به وقايع عاشورا اشاره داشته 
و جزييات وقايع را با سند ذکر نموده اند و منابعي موثق در 

تاريخ شيعي مي باشند. 
همچنين در مقاله کفيلي (۱۳۹۷) پژوهش يعني بويايي انديشه  
نشريه  در  مدام،  جستجوي  و  خرد  و  دانش  درمسير 
الكترونيكي سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد 
آستان قدس رضوي، دوره ۱۰ شماره ۳۸-۳۹ سال(۱۳۹۷ ) 
اين اثر مورد پژوهش قرار گرفته و بر اساس سندموجود 
در آستان قدس نوشته شده است نام نقاش درويش کاتبي 
است که در اين پژوهش اين نظر  مورد بررسي قرار مي گيرد 
و مشخص می شود اين مورد صحيح نمی باشد. اين مقاله 
سعي دارد از پژوهش هاي ياد شده در راستاي مطالعه تابلو 
عاشورا اثر هنرمندي گمنام  معروف به شمس می پردازد و 
ضمن مطالعه تحليلي اثر به هندسه پنهان نقشمايه دايره در 
زير ساخت نقاشي پرداخته شود. اين تابلو با وجود ارزنده 
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بودن و حضور در موزه مهمي همچون آستان قدس و 
با وجود اينکه يک نمونه درخشان هنرمذهبي قاجار است 
مورد مطالعه عميق  قرار نگرفته و تاکنون هيچ پژوهش 

مکتوبي در مورد آن صورت نگرفته است.

نگاهي به شمايل نگاري و تاريخچه آن دردوران قاجار 
منتخب،  آثار  شمايل نگاري  روند  در  ارزيابي  و  بررسي 
نشان از تأثير مکاتب تصويرگري زمان در نمونه هاي مورد 
بحث را دارد. اين آثار که نشانگر جلوه هاي هنر ديني در 
نگارگري به شمار مي روند، حکايت از ظهور و بروز اين 
سنت در عصر قاجاريه داشته اند. پرداختن به مضامين 
شيعي و مذهبي از جمله مواردي است که به بهترين شکل 
پيوند عميق هنر و مذهب را نشان مي دهد. همچنين مطالعه 
اين آثار نشانگر اين مساله است که حاکميت نسبتا"طوالني 
شاهان قاجار و آرامش نسبي که پس از جنگهاي هولناک 
ايران با ازبکان و ضعيف شدن دولت عثماني که خود از 
دشمنان ايران شيعي محسوب مي شد، سبب شد تا ايرانيان 
با آزادي بيشتري بتوانند اعتقادات شيعي خود را از طريق 
خلق اينگونه آثار به نمايش بگذارند. (حسيني، طاووسي، 
۱۳۸۵: ۵۹) شمايل نگاري مقدسين بر اساس خيال و برداشت 
شخصي هنرمند است و آنرا مي توان در زمره خيالي نگاري 
گاه  و  ديني  اعتقدات  و  ادبيات  در  برشمرد. خيالي نگاري 
پرده هاي  اولين  دارد.  ريشه  عاميانه  باورهاي  و  فرهنگ 
براي  بويه  آل  دوران  در  خيالي نگاري  شيوه  به  مذهبي 
مراسم عزاداري ساالر شهيدان و سپس در دوره صفوي 
و درزمان شاه اسماعيل اول پرده هايي از واقعه عاشورا 
نقاشي شد. (چليپا و همکاران، ۱۳۹۰: ۷۰) شمايل هاي ايراني 
بيشتر جنبه مردمي داشته و هنر و موضوع اين نقاشي ها 
مايه هاي آن  از فرهنگ عامه مردم است و بن  برخاسته 
عامه  مذهبي  و  قومي  ملي،  احساس  و  انديشه  نمايانگر 
مردم و مفاهيم و معاني و برداشت هايي است که مردم از 
تاريخ اسطوره اي، حماسي و مذهبي در تاريخشان دارند. 
(بلوکباشي، ۱۳۷۵: ۱۱) يکي از مهمترين علل شکل گيري 
سنت شمايل نگاري، گسترش يافتن متون و مضامين ادبي 
منظوم و منثور مربوط به ائمه بوده است، چرا که بسياري 
از اين شمايل نگاري ها که نشانگر واقعه اي بودند، همواره 
و  منابع  اند. همچنين  پرده خواني صورت مي پذيرفته  با 
متون نمايشي چون تعزيه نيز نقش به سزايي بر شکل گيري 
شمايل نگاري خاص اسالمي داشته، که در استقالل يافتِن 
است  نبوده  تأثير  بي  جهاني،  عرصه  در  خود  جايگاه 
از  شيعي  (Marzolph,2001: 232).شمايل نگاري هاي 
پيوند عميق دين و هنر  لحاظ موضوعي، دربردارنده ي 
مي باشند.اين پيوند از بسياري جهات از تحوالت اجتماعي 
اين سنت که يک حوزة کامٌال  پذيرفته و  جوامع صورت 
متفاوت است، کوشش مي کند تا با نقش آفريني در بنا ها، 
به مخاطب عرضه  از هنر را  تابلو ها و...، جلوه اي خاص 

دارد. هنرمند همواره سعي نموده در اينگونه آثار از نماد 
نماد ها  اين  از  يکي  مثال  طور  به  نمايد،  استفاده  پردازي 
افراد است، که معرف شخصيت  هاله مقدس درگرد سر 
مذهبي است. ترکيب بندي مقامي ياسلسله مراتبي نيز يکي 
يا  ايجاد شمايل نگاري شيعي  در  هنرمندان  از روش هاي 
مذهبي محسوب مي شود. آنان در اين ترکيب بندي، سلسله 
مراتب يا جايگاه زماني و مکاني يک فرد مذهبي را مشخص 
ديگري  زمان  به  متعلق  که  فردي  نگاره ها  در  مي نمايند. 
باشد درترکيب بندي مقامي، دور تر از ديگران قرار مي گيرد 
(نصري، ١٣٨٩: ٥٦-٦٠) نقاشي شخصيت هاي مذهبي براي 
توده مردم توسعه اي اساسي در هنر اسالمي بود. براي 
درک مفهوم، هدف، شمايل نگاري و فنون اين نقاشي بايد 
به مساله شهداي شيعه و مناسک وابسته به آن توجه کرد. 
(افهمي و شريفي مهرجردي، ١٣٨٩: ٢٩) دوره قاجار اوج 
نقاشي مذهبي قلمداد مي شود. تالش شاهان قاجار براي 
اتحاد شيعيان و ادعاي رهبري شيعه با حمايت از مراسم و 
فعاليت هاي مذهبي همچون امامزاده ها، بقعه ها و تکيه ها و 
سقاخانه ها همراه بود. حمايت مردم نيز عامل ديگري براي 
رشد نقاشي مذهبي بود. (پاکباز، ١٣٧٩: ١٤٨) نقاشي مذهبي 
جايگاه خود را در بين قشرهاي مختلف مردمي يافته بود که 
به قهوه خانه ها مي رفتند. آثار نقاشي در بين مردم کوچه و 
بازار هم ارج و قربي يافته بود و در حقيقت نقاشي از دربار 
بيرون آمد و در بين مردم عادي هم رونق و رواج يافت. 
اين ماجرا هم باعث اعتالي آثار هنري  شد و هم موجبات 
انحطاط آن را از فرهيختگي عاري مي کرد و و هنر را به 
سليقه و ذوق مردم کوچه و بازار نزديک مي ساخت. (آژند، 
١٣٨٥: ١٤٨) پرده هاي نقاشي بزرگ در روي ديوارها  يا 
بوم نقاشي با موضوعات شهداي شيعه که امروزه از آنها 
به عنوان نقاشي بومي، بدوي، عاميانه  يا قهوه خانه اي تعبير 
مي شود نخستين بار در دوره قاجار پديد آمدند و برخالف 
بعضي از محققان ايراني و غربي در اواخر دوره صفوي 
از آنها خبري نبود. اين نقاشي ها در واقع حاصل حدود 
يازده قرن تکوين تدريجي و تحول آداب سوگواري تشيع 
برشمرده مي شدند. (فلور و ديگران، ۱۳۸۱: ۷۱) حضور 
گسترده شمايل ها در دوران قاجار حاکي از عالقه مردم 
عادي به اين تصاوير و مضامين شيعي است. آنچه در اين 
تصاوير حايز اهميت است حضور انسان گرايي و بزرگ 
تصوير کردن انسان در سايز واقعي است که در پيکره 
نگاري درباري اين دوران اتفاق مي افتد. اين امر بر تصاوير 
شمايلي هم تأثير گذاشته و معموال"پيکره ها در ابعاد بزرگ، 
واقعي تصوير مي شوند و اين امر در روضه ها و مکان هاي 
مذهبي و قهوه خانه ها مورد توجه و عنايت ويژه اي توسط 
مردم عادي بوده است. در نگاهي به نقاشي هاي مذهبي 
دوره قاجار بايد به اين نکته توجه کرد که اين نوع نقاشي را 
مي توان جزو پرده هاي درويشي به شمار آورد که متاسفانه 
اغلب با نقاشي هاي قهوه خانه اي يکسان تصور مي شود. اين 



پرده ها براي عزاداري شاه تهيه می شده است  و از کيفيت 
فوق العاده اي برخوردار بوده است و اغلب نقاشان دربار و 
نقاش باشي ها آن را به تصوير مي کشيدند که ممکن است 
دليل نداشتن امضا در اين نقاشي ها را اغلب ارادت و نذر 
دانست ولي با توجه به کيفيت اين نقاشي ها مي توان آنها را 
جزو پيکره نگاري هاي درباري دانست زيرا از قانون هاي 
در  و  مي کند  پيروي  تصاوير  در  درباري  نگاري  پيکره 
اندازه هاي متفاوت و براي شاه تهيه مي شده است. از کيفيت 
بااليي برخوردار بوده و توسط نقاشان برجسته درباري 
نقاشي مي شده است و کيفيت تصوير با نقاشي قهوه خانه اي 
متفاوت است. متاسفانه اين نقاشي ها با توجه به مضمون 
واحد عاشورايي يکي تلقي مي شوند در حاليکه نقاشي هاي 
درباري با کيفيت بسيار باالتر و توسط نقاشان دربار براي 
عزاداري شخص شاه و حرم تدارک و تهيه مي شده است و 
بايد اين دو مقوله را از هم جدا کرد و اين نوع نقاشي ها را 
هم جزو پيکره نگاري هاي درباري به حساب آورد. تابلوي 
قاجار  دوره  اواخر  به  متعلق  پژوهش  اين  در  نظر  مورد 
است که توسط کارشناس آن زمان تقوي و به تاييد مهندس 
فروغي براي توليت آستان در زمان پهلوي دوم  برای آستان 
قدس خريداری شده است و به نقاشی شمس معروف است 
. تصوير شماره ۱ و تصوير شماره ۵ نوشته پشت تابلو، 
مشخصات اثر و صحت آن از خريداران را نشان می دهد.  

هندسه در زيبايي شناسي هنر اسالمي 
رياضيات و هندسه در جهان اسالم از يک سو چنان ارج 
و قربي يافتند که لقب علم مقدس را گرفتند؛ از ديگر سو 
تشابه و اشتراک در برخي بنيان هاي نظري، پيوند ميان هنر 
و رياضيات را در هنر اسالمي چنان گسترده ساخت که 
امروز کمتر محققي مي تواند نسبت به اين پيوند بي اعتنا 
باشد. (بلخاري قهي، ۱۳۸۴: ۵۴۸) در جهان بيني اسالمي 
ويژگي تقدس رياضيات در هيچ جا بيشتر از هنر ظاهر 
نشده است. در هنر، ماده به کمک هندسه و حساب شرافت 
يافته و فضايي قدسي آفريده که در آن حضور همه جايي 
خداوند مستقيمًا انعکاس يافته است. نقش هاي هندسي بي 
نهايت گسترش پذير، نمادي از بعد باطني اسالم است و اين 
مفهوم صوفيانه کثرت پايان ناپذير خلقت، فيض وجود است 
که از احد صادر مي شود: کثرت در وحدت. (نصر،۱۳۶۶: 
۱۴۳) در هنر اسالمي هر شکل هندسي که در اين هنر به 
کار گرفته مي شود يک رمز است و ازطريق شماي هندسي 
متجلي مي شود. در اين نوع هنر اشکال هندسي در جهت 
آشکار شدن معناي دروني آنها و نه معناي رياضي وار و 
مادي آنها مورد بررسي قرار مي گيرد. (ارجمندي، ۱۳۷۴: 
مسلمان  دانشمندان  درنگرش  هندسي  شکل  اين   (۱۶۲
جايگاهي ويژه دارد. در رساله فارابي و هم بوزجاني، دايره 
که حجم هاي کروي و حرکات اجسام آسماني بر طبق آن 
است منزلت خاصي دارد. (نجيب اوغلو،۱۳۷۹: ۸۱) نقوش 

هندسي يکي از عناصر اصلي تزيين در هنر ايراني است. 
نمادين  تعاريفي  داراي  هندسي  نقوش  اسالمي  دوره  در 
مي شوند. در تعريف نقش مي توان گفت  نقش عبارت است 
از شکل، تصوير، صورت و عنصري که در يک ترکيب بندي 
تکرار مي شود. (پاکباز، ۱۳۷۹: ۵۹۸) اين ويژگي رياضي 
نمايان  گونه  آن  اسالمي  علوم  از  يک  هيچ  در  (هندسه) 
مي کند.  خودنمايي  خوبي  به  اسالمي  هنر  در  اما  نيست. 
هنر ايران در دوره اسالمي در عين حال که عميقا"ايراني و 
همساز با حساسيت هاي مردم ايران است به مفهوم سنتي 
کلمه اسالمي هم هست و لذا مي تواند براي نمايش پيوند 
عام و جهاني معنويت و هنراسالمي به بهترين وجهي موثر 
افتد. (نصر، ۱۳۷۵: ۸) درک تزيينات هندسي، چيزي وراي 
آن است. آنها به ظاهر در فضايي محدود تصوير شده و 
الگوهاي هندسي  در باطن به نهايت مي رسند. به منظور 
آن  منفرد  از صورت  تر  بزرگ  چيزي  دادن  نشان  براي 
است. (Bier,2008: 504) شکل هندسي مفهومي صرف 
داراي  و  بصري  تصويري  هم  آن  تصوير  بلکه  نيست، 
ويژگي هايي است که مفاهيم معمول فاقد آن ها هستند، بدين 
معنا که در برگيرنده نمود ذهني ويژگي هاي فضايي است. 
هندسي  انديشه  آغازين  نقطه   (Fischbein,1987: 114)
کهن شبکه اي از تعريف هاي روشنفکرانه يا اصول مطلقه 
نيست، بلکه بجاي آن تاملي درباره وحدت ماوراء طبيعي 
نمادهاي  ساختن  براي  تالشي  آن  بدنبال  و  دارد  وجود 
ديداري و انديشيدن درباره نظم اصيل و متشکلي که از 
تلقي  طرز  همين  جهد.  برمي  درک  غيرقابل  يگانگي  اين 
نسبت به نقطه آغازين کنش هندسي است که آنچه را که 
ما هندسه مقدس مي خوانيم از هندسه دنيوي يا اين جهاني 
جدا مي کند. (اللر،۱۳۶۲: ۷۷) وحدت يک مفهوم فلسفي و 
يک تجربه عرفاني است که از طريق رياضيات نيز قابل 
در  که  تصويري  با  علمي  کشفيات  آخرين  است.  بيان 
اساطير کهن عرضه شده تطبيق مي کند و هر دو فرديت 
يا وحدت مطلقي را در سرآغاز امور تاييد مي کنند. (همان: 
۸۵) هنرمندان مسلمان معتقد بودند که اصول رياضي و 
هنر در هنراسالمي به طور هماهنگ قابل مشاهده است. 
منظم  نقوش  اسالمي  هنر  در   (Baykusoglu,2009:4)
هندسي و تفکرات اسالمي متاثر از علوم کيهاني و آسماني 
دانسته مي شود که در کنار جنبه تزييني آن به امري باالتر 

يعني کثرت در وحدت و وحدت در کثرت اشاره دارد. 

مفهوم نمادين نقش مايه هندسي دايره 
 دايره خط دوري بسته اي است که تمام محيط آن با مرکز 
فاصله اي برابر دارد. دايره حداکثر گستردگي و تعين بيشتر 
نيز همان  آن  در   معناي عرفاني  نقطه در فضاست.  طرح 
انبساط يا حرکت دوري نقطه وحدت در فراگير شدن خود 
معتدل، سيال،  آرام در حرکتي  داراي طبعي  دايره  است. 
معلق و سبک است. نمادي از زمان سرمدي (بدون آغاز، 

مطالعه تحليلي ويژگي هاي بصري و 
عناصر ساختاري نقشمايه دايره در 
نقاشي معروف به شمس   اواخر  دوره 
قاجار محفوظ در موزه آستان قدس 

رضوي/ ٥- ٢٣



شماره ۵۶  زمستان۹۹
۹

فصلنامة علمي نگره

بدون انجام، بدون تغير) آسمان، ملکوت، افالک و تحرک 
کلي روح در شکل انبساطي و سيالن انديشه (عقل کل) در 
سراسر کيهان و نمايانگر کيفيت ناپايدار هستي و نماينده 
احساس و صفات جماله حق است. (کمالي دولت آبادي، 
۱۳۹۶: ۱۱۸) نقش ها معموال"به صورت رمز گونه و نمادين 
تعريف مي شوند. بر مبناي تعريف يونگ رمز سمبل يا نماد 
به معناي چيز پنهان، مبهم در پس چيز ديگري است. (يونگ، 
نمادهاي بشري  ترين  آميز  راز  از  يکي  دايره   ۱۶ :۱۳۷۷
بازتابي از جهان است. (Adkinson,2009: 566) دايره در 
معناي عرف خود يعني احاطه و گردش محوري به دور 
مرکز نمايانگر چرخ فلک کائنات و حلقه گردون حيات آفاق 
و انفس است. اگرچه در نقوش سنتي ايراني چرخه گردون 
را با شکل چليپايي نيز نشان مي دهند. (اردالن و بختيار، 
۱۳۸۰: ۲۹) در واقع اعتقاد به مبناي مشترک اجزايي است 
که هماهنگ با يکديگر از سرآغاز نشات مي گيرند که در 
مرکز قراردارد و نقاط منبعث از آن همسو با هم در اين نقطه 
مرکزي به اوج مي رسند. همانگونه که بورکهارت اشاره دارد 
دايره خود نقطه اي است گسترش يافته و نقطه رمز مطلق 
يا جوهراعلي است. (بورکهارت ،۱۳۶۹: ۸۷) نقاشي ايراني 
بر شهود مبتني است، به طوري که تجربه حسي را مد نظر 
قرار مي دهد و مشخصاتي را که از خصايص و ويژگي هاي 
شي يا موجود خاصي است، از آن بيرون مي کشد و آنها 

را به عناصري مبدل مي سازد که با فضاي دو بعدي يعني 
خط و سطوح رنگين متناسب باشد. هنرمند شرقي هيچ گاه 
در آرزوي منتقل نمودن کليه ظواهر اشيا نيست، او به عبث 
بودن چنين کوششي عميقا"واقف است. (بورکهارت، ۱۳۸۶: 
الوهيت و نماد آسماني است و شمسه  ۱۷۵) دايره نماد 
که نماد خورشيد و نورافشاني آسماني است، در هنر و 
معماري کهن ايراني جايگاه ويژه اي داشته است. از آنجايي 
که نمادهاي ايزدي، الهي و آسماني با ويژگي برکت دهي 
مرتبطند پس کاربرد اين نشان هندسي را مي توان با مفهوم 
برکت و فزوني مرتبط دانست. (عابددوست و کاظم پور، 
۱۳۹۵: ۴۴) مربع با رسم خطوط متقاطع دور از مرکز و در 
محيط يک دايره و شش ضلعي با اتصال مراکز پنج دايره به 
دست مي آيد. شش گوش حاصل در دايره نماد بهشت است. 
(Baykusoglu,2009:8) فون فرانتس دايره را نماد خود 
ناميده است. اين شکل تماميت روان را در تمام جنبه هاي 
آن از جمله رابطه ميان انسان وکل طبيعت را بيان مي کند. 
کارکرد دايره در اسطوره ها، روياها، مانداالها و آيين هاي 
پرستش خورشيد و نيز نقشه قديم شهرها بيانگر توجه به 
تماميت به عنوان اصلي ترين و حياتي ترين جنبه زندگي 
مي شود  ديده  چنانچه  (يونگ، ۱۳۷۷: ۳۷۹)  است.  انسان 
تناسب، مرکز گرايي، تقارن، تکرار شوندگي در اين اثر ديده 
مي شود و دايره به عنوان يک رمز شهودي راز آميز در 

خدمت معناي اثر مورد استفاده قرار مي گيرد. 

تحليل نقشمايه هندسي دايره در پرده نقاشي عاشورا 
اثر شمس در دوره قاجار 

اين پرده نقاشی معروف به شمس در دوره قاجار است 
که بغير از رقم او در اين نقاشي اطالعی از نام اين هنرمند 
يافت نشده است . ابعاد اين تابلو۷۵ در۸۰ بوده، با تکنيک 
رنگ روغن روي بوم ابريشمي کار شده و به شماره اموالي 
۱۲۷۸۶اين در موزه آستان قدس محفوظ است. کفيلي در 
تاريخ  به  طبق سند شماره ۹۲۶۴   (۱۳۹۷) پژوهش خود 
۲۵۳۷/۳/۴ (۱۳۵۷ ش.) اشاره دارد که معاون امور مذهبي، 
فرهنگي و اجتماعي به نيابت توليت وقت اعالم کرده  در نام 
اين تابلوی خريداری شده برای موزه آستان قدس اشتباهي 
صورت گرفته و نام هنرمند را که در صورت جلسه قبلي 
و البته به خط خوش بر پشت تابلو نيز کارشناسان نوشته 
و امضا کرده بودند شمس، اشتباه است. در مقاله ايشان 
اعالم شده نام هنرمند خالق اثر تابلو نقاشي رنگ و روغن 
با عنوان وقايع عاشورا در ص ۳۴۱ کتاب موزه هاي آستان 
قدس رضوي معرفي شده به استناد نامه و صورت مجلس 
(۱۳۵۷ش.)   ۲۵۳۷/  ۳/۴ نامه  و   ۳۷/۲/۲۵ تاريخ   ۳۴۶۶
و ۵)  تصاوير ۱  (کفيلي، ۱۳۹۷: ۲؛  است.  کاتبي  درويش 
با توجه به اين موضوع و بررسي هاي انجام شده توسط 

نگارنده، هر دو نام شمس و درويش کاتبی منتفی است.
در تصوير تابلو اين موضوع عنوان درويش کاتبي و شمس 

تصوير١. سند خريداري و تغيير نام تابلو به شماره ٣٤٦٦ تاريخ 
٣٧/٢/٢٥ و نامه ٣/٤ /٢٥٣٧ (١٣٥٧ش.)، مأخذ: موزه آستان قدس. 



رد است زيرا نام شخصيت هاي واقعه عاشورا در کنار آنان 
نوشته شده است مانند شيطان رجيم و جعفرجنی.

در اين بخش از تصوير مانند نام مجالس ديگر نوشته شده، 
آشنايي  کابلي  درويش  نام  با  پژوهشگران  چون  احتماًال 
نداشتند و نوع نوشتن آن خوانا نيست به اشتباه درويش 
تلقی شده است، شايد  نام هنرمند  کاتبی خوانده شده و 
نام هنرمند باشد در صورتي که اين موضوع غلط است 
نامه  و   (۱۳۹۷) کفيلي  پژوهش  در  که  کاتبي  درويش  و 
يا  هنرمند   امضاي  اشاره شده،  قدس تصوير ۱  آستان 
نام او نيست. اين نام درويش کابلي است که در تعزيه هاي 
قاجار به آن اشاره شده و در تعزيه ها و فتوت نامه ها متن 
عزاداری او موجود است. درويش کابلي شخصي بوده که 
قصد زيارت بارگاه حضرت علي (ع) را دارد و از کشمير و 
هند عازم نجف است. درکربال توقفي مي کند و از ماجراي 
عاشورا متاثر مي شود و پس از گفتگو ها با سيد الشهدا از 
امام اجازه نبرد مي گيرد و شهيد مي شود. (تصاوير ۲و ۳) 
تعزيه درويش کابلي نسخه قزآان قمصر کاشان متعلق به 
۱۵۰ سال پيش است؛ يعني مربوط به اواخر دوره قاجار، 

که  نشان مي دهد تعزيه درويش کابلي در آن زمان مرسوم 
بوده است و اين اشتباه خواندن نوشتار متن نقاشي است. 
نقاشي  اين  نوشته هاي  اين  در  اشتباه  به  کابلي  درويش 
درويش کاتبي خوانده شده است و نام نقاش تصور شده 
روايت ها  برخي  در  همچنين  نمي باشد،  که صحيح  است 
(نقاشي  خيالي نگاري) که عمدتًا مضاميني مذهبي يا پهلواني 
در برداشت بر اساس روايت مرشد يا نقال شکل مي گرفت. 
نمادهاي اين آثار همچون رنگ و شکل لباس و خود سپر و 
حتي شخصيت هاي نمادين، همچون جبرئيل که در شمايل 
درويش کابلي ظاهر مي شد، سپاه اجنه و امثال آنها همگي 
به  تعزيه  نمادگرايي  از  متاثر  و  مرشد  روايت  اساس  بر 
وجود مي آمد. برخي از متون که تاريخ عاشورا در آن ها 
تشريح شده و به مقتل معروفند، مرجع نقاشي و تعزيه قرار 
گرفتند." (رجبي، ۱۳۸۵: ۱۹) همچنين علت اينکه نام اين اثر 
به اشتباه شمس تصور شده است، نوشته شمس در پشت 
تابلوي نقاشي است که دليلي بر نام هنرمند خوانده شده 
است. شمس به معناي خورشيد است و احتماًال علت آن 
دايره اي بودن نقاشي و اشعه هاي آن به صورت دايره هاي 

 تصوير ۲– تعزيه درويش کابلي، نسخه قزآان، قمصر کاشان ،مأخذ:
http://hasankhaki.parsiblog.com 

تصوير ۳ . تعزيه درويش کابلي، نسخه قزآ ان، قمصر کاشان، مأخذ:
http://hasankhaki.parsiblog.com  

مطالعه تحليلي ويژگي هاي بصري و 
عناصر ساختاري نقشمايه دايره در 
نقاشي معروف به شمس   اواخر  دوره 
قاجار محفوظ در موزه آستان قدس 
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شماره ۵۶  زمستان۹۹
۱۱

فصلنامة علمي نگره

متعدد است که به صورت نمادين به شمس يعنی خورشيد 
مطالعه  مورد  پژوهش  اين  در  دايره ها  اين  دارد.  اشاره 
تحليلي قرار مي گيرد و مشخص مي شود نام اين هنرمند 
نامشخص و احتماال" نام تابلو با استعاره به دايره ای بودن 
نقاشی مانند خورشيد  به نام شمس معروف شده است. 
با توجه به تصوير شماره ۱ و سند آستان قدس اين تابلو 
متعلق به اواخر دوره قاجار است و سال ۱۳۴۵ ق ذکر شده 
است. احتماال" تابلو در تاريخ قديم تري کشيده شده و در 
بحبوهه سال هاي مشروطه و تغيير حکومت از قاجار به 
پهلوي تاريخ زماني عقب تري داشته است و زمان ذکر شده 
تقريبی است. با همه اين موارد و با توجه به نقاشي هاي 
درويشي و قهوه خانه اي آن زمان اين تابلو از کيفيت بصري 
بسيار باال، ترکيب بندي درخشان و متفاوت، رنگ بندي زيبا 
و چشم نواز بر خوردار است و با توجه به کيفيت اجراي 
اثر و سايز کوچک اثر، نشان مي دهد اين اثر سفارشي براي 
فرد خاصي بوده است. در تصوير ۵ پشت تابلو نوشته 
شده است :" اين تابلو با قاب فرنگي و طاليي با ابعاد ۸۷ 
× ۹۲ سانتي متر در تاريخ ۱۳۴۵ ق توسط نقاشي به نام 
شمس ترسيم گرديده و وقايع روز عاشورا و روز بعد از 
عاشورا که در وسط دايره مجالس وداع با شهداي دشت 
کربال را نشان مي دهد و اصالت آن مورد تأييد کارشناسان 
جناب آقاي مهندس سناتور فروغي و آقاي علي اکبر تقوي 
کارشناس وزارت فرهنگ و هنر قرار گرفته از جناب آقاي 
منوچهر صانعي براي موزه آستان قدس رضوي خريداري 
و شماره ۱۵۰۷۸ در دفتر خزانه ثبت گرديد. توضيح اينکه 
ابعاد فوق مربوط به قاب بوده و ابعاد خود تابلو ۷۹ ×۷۶/۵ 
سانتي متر است. تاريخ ۱۹ تير ۲۵۳۷ شاهنشاهي. امضا 
کنندگان: سناتور مهندس فروغي، علي اکبر تقوي، محمد 

رهبر، سهراب رياحي، عباس نثاري، محمد تقي جاويد نيا، 
علي اردالن." (تصوير ۵). در تصوير ۱ در سال هاي بعد در 
پاراگراِف دو کارشناس يعني علي اکبر تقوي اشاره مي کند 
که نان نقاش به اشتباه شمس قيد شده و نام او درويش 
کاتبي است و سال اثر ۱۳۴۵ است. اين امر نشان مي دهد 
نام اثر شمس نيست، درويش کاتبي نيز به اشتباه  از طرف 
ايشان نام هنرمند خوانده شده است. نام شمس نيز احتماًال 
به دليل شکل اثر شبيه خورشيد بوده و به شمس مشهور 

شده است.
اين تابلو تاکنون مورد پژوهش واقع نشده بوده و اين اولين 
دايره ای اثر پژوهشي در اين مورد است.  اين نقاشی را می 
توان يک را مي توان يک استثنا در هنر عاشورايي قلمداد 
کرد زيرا اين نقاشي برخالف ديگر نقاشي هاي عاشورايي 
که راست به چپ وقايع را تصوير مي کنند مدور است و 
همه تصاوير را در يک صحنه نشان مي دهد و ترکيب بندي 
متفاوتي دارد. موضوع ديگر سايز اثر است که احتماًال براي 
مصرف عزاداري عموم نبوده و در اندازه کوچک تهيه شده 
است.  نکته ديگر کيفيت باالي نقاشي و تصوير و استفاده 
از المان هاي قاجاري است که نشان مي دهد اين اثر با توجه 
به کيفيت آن توسط يک نقاش استاد و مهم کار شده است 
متاسفانه نام هنرمند مشخص نيست و نظريه اسم شمس 
و درويش کاتبي با توجه به موارد ذکر شده در باال منتفي 
بوده و نامشخص است.  درويش کابلي شخصيتي در روز 
عاشورا بوده که در نقاشي هاي عاشورايی ديگر نيز ترسيم 
تعزيه ها  در  او  عزاداري هاي  و  نامه  فتوت  و  است  شده 

موجود است. (تصاوير ۳-۲) 
هنرمندی به نام شمس در دوران قاجار شناسايی نشده 
است. ابعاد تابلو نشان مي دهد نقاشی برای استفاده شخصي 
بوده و استفاده عزاداري و پرده اي نداشته است. برخالف 
نقاشي هاي ديگر که افقي هستند و داستان را پالن پالن 
عاشورايي  نقاشي  اثر  تنها  نقاشي  اين  مي کنند،  روايت 
مدوراست و نمونه موردي ديگري ديده نشده است. اين اثر 
تمامي پالن ها را در يک پالن دايره نشان مي دهد و اين تفاوت 
اصلي اين نقاشي با ساير آثار عاشورايي است. ترکيب بندي 
اين اثر به صورت مدور کار شده که از يک دايره اصلي 
که هشت دايره هاي کوچکترکه در خود جاي داده   تشکيل 
شده است، هر دايره پالن مستقلي را تصوير مي کند که 
زير مجموعه پالن اصلي عاشورا است و به مرکزيت دايره 
امام حسين (ع) ختم مي شود. در اين نقاشي با يک دايره 
بزرگ و اصلي در ترکيب تصوير روبرو هستيم در مرکز 
آن وداع آخر امام حسين در روز عاشورا تصوير شده 
است. هشت دايره کوچکتر در دايره اصلي کار شده که هر 
کدام به روايتي از واقعه عاشورا اشاره دارد. همچنين در 
۸ دايره کوچک کنار هر دايره اسامي شهداي کربال نوشته 
شده است و با تعداد ۴لچک اطراف مي شود ۱۲ که شايد به 
۱۲ امام اشاره اي نمادين دارد. در چهار لچکي اطراف نيز 

بوم  نقاشي عاشورايي، هنرمند: شمس، رنگ روغن،  تصوير ۴. 
ابريشمي ٧٥در٨٠،  مأخذ: موزه آستان قدس. 



امام حسين، امامان
درويش کابلی

و شيطان

نوشتهفرشتگانجنيان

  
باالي تصوير   

آمدن پيغمبران 
سلف به ياري 
حضرت ابي 

عبداهللا

به صورت رديف ۱۳ امام 
باالي تصوير

امام حسين در حال 
صحبت با درويش 
کابلی و شيطان 
در تصوير نقطه 
وحدت، کانوني و 

مرکز دايره

سمت راست
سرکرده آنها 

با کاله متفاوت 
جعفر جني

در دست همه پر

فرشتگان با تاج 
و شمشير، دستها 
به نشانه احترام 

روي هم
مهمترين فرشته 
در حال صحبت 

با امام

راست: آمدن 
افواج ماليک به 
ياري اباعبداهللا
درويش کابلي

چپ:آمدن جنيان 
به ياري اباعبداهللا

جعفر جني
شيطان رجيم

جدول ۱. مطالعه دايره مرکزي رفتن امام حسين به نبرد آخر. مأخذ: نگارنده.

چهار روايت مربوط به امام حسين (ع) ديده مي شود که 
روايت هاي باالي تصوير قبل از عاشورا و پايان تصوير 
شهادت و وقايع پس از آن است. در حاشيه دايره اصلي 
در ترجيع بندهايي شعر محتشم در مورد سرور و ساالر 
اثر به صورت مدور  شهيدان ديده مي شود. ترکيب بندي 
بوده و فضاهاي حاشيه اي با تزييناتي از گل پرشده است. 
در ادامه هر بخش به صورت مجزا مورد تحليل و بررسي 
قرار مي گيرد. اسم شخصيت هاي هر داستان و روايت بر 

باالي آن نوشته شده است. 

دايره مرکزي درنقاشي، مهمتر ين دايره، وداع آخر امام 
حسين (ع)

در اين نقاشي دايره اصلي که مهمترين بخش ترکيب بندي 
اثر است که در کانون آن حضرت امام حسين (ع) ديده 
مي شود که درباالي سر ايشان ۱۳ معصوم با روبنده و 
پوشش ديده مي شوند که نظاره گر واقعه کربال مي باشند و 
با امام حسين (ع) چهارده معصوم مي شود. فرشتگان در 
سمت راست تصوير و جنيان در سمت چپ تصوير ترسيم 
شده اند. در باالي سر مبارک دو فرشته نقاشي شده است. 
درسمت راست کنار ماليک نوشته شده: آمدن مالئک به 
ياري ابا عبداهللا، در کنار جنيان هم نوشته شده آمدن جنيان 
به ياري ابا عبداهللا، در پايين تصوير درويش کابلي مورد 

بحث درحال صحبت با ابا عبداهللا حسين (ع) است که در 
باالي سر او نوشته شده درويش کابلي و باالي سر فردي 
که با کاله دلقک وار روي زمين نشسته نوشته شده است 

شيطان رجيم.
تمام تصاوير به مرکز و تصوير اباعبداهللا الحسين (ع) ختم 
به  اکنون  است.  تصوير  مرکزي  دايره  وکانون  مي شود 
تحليل دايره هاي درون دايره اصلي پرداخته مي شود، دايره 

اول پرداخته مي شود.
دايره اول: به ميدان رفتن حضرت علي اکبرع است. در اين 
تصوير حضرت علي اکبرع نشسته بر روي صندلي نشان 
داده مي شود که آيينه اي در مقابل ايشان قرار دارد و در 
حال آماده شدن براي رفتن به نبرد است. در عقب تصوير 
سه خيمه ديده مي شود که درون يکي از خيمه ها فردي بيمار 
خوابيده است و حضرت سجاد (ع) است. حضرت علي اکبر 
روي صندلي نشسته است و پنج نفر دور او هستند که زنان 
حرم مي باشند و روي آنها پوشانيده شده است و بچه اي 
در پايين تصوير ديده مي شود. در پالن جلوتر حضرت 
اباعبداهللا حسين (ع) ديده مي شود. پيکره هاي اين پالن ده 
نفر است. نوشته اين تصوير ميدان رفتن حضرت علي اکبر 

(ع) است. 
دايره دوم: نوشته تصوير اذن خواستن حضرت زينب (ع) 
جهت اطفال خود است. در اين تصوير حضرت حسين (ع) 

مطالعه تحليلي ويژگي هاي بصري و 
عناصر ساختاري نقشمايه دايره در 
نقاشي معروف به شمس   اواخر  دوره 
قاجار محفوظ در موزه آستان قدس 
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شماره ۵۶  زمستان۹۹
۱۳

فصلنامة علمي نگره

دايره 
مکان قرار گيري

تصويرويژگي تصويرينوشته موضوع

باال
مرکزي

رفتن به ميدان 
نبرد 

دارد
ميدان رفتن 

حضرت
 علي اکبر (ع)

حضرت علي اکبر(ع)را 
در پالن جلو نشان 

مي دهد.
حضرت سجاد را در 

پالن عقب چادر

 

باال 
سمت راست

رفتن به ميدان 
نبرد 

دارد
اذن ميدان 

خواستن حضرت 
زينب (س) جهت 

اطفال خود

امام حسين (ع) نشسته 
بر صندلي

حضرت زينب و دو 
طفل و يک فرزند در 

دور دست چادر

 

پايين
 سمت راست

ميدان نبرد 
دارد

امدن حضرت به 
بالين حضرت
 علي اکبر(ع)

دو اسب، پسري زخمي 
در آغوش پدر

 

پايين 
سمت راست

ميدان نبرد 
دارد 

آمدن ذوالجناح به 
خيمه گاه

اسبي زخمي در
 آغوش زنان حرم

 

باال
ميدان نبردسمت چپ

دارد
به ميدان رفتن 

حضرت ابوالفضل 
(ع) پرچم

ال اهللا الي اهللا محمد 
رسول اهللا علي 

ولي اهللا

حضرت سوار بر اسب 
کودکي پايين اسب

با مشک

 

مرکز
ميدان نبردسمت چپ

دارد
آمدن حضرت ابا 

عبداهللا (ع) به 
بالين حضرت
 ابوالفضل (ع)

دو اسب
دو دست بريده امام 

حسين (ع) تکيه داده به 
شمشير و در آغوش 
او برادرش عباس ع

 

پايين
سمت چپ

ميدان نبرد

دارد
آب خواستن 

حضرت 
ابا عبداهللا (ع)

حضرت سوار بر اسب 
با کودک در آغوش

طرف مقابل فردي با 
نيزه در حال پرتاب
فرد مهم با چتر و 

لباس قرمز

 

پايين
تصوير

ميدان نبرد
دارد

گودي قتلگاه و 
شهادت حضرت 

اباعبداهللا (ع)

گودال قتل گاه جسمي 
خونين روي زمين 
افرادي با خنجر و 
دشنه در حال حمله

 

جدول ۲. مطالعه دايره هاي اثر. مأخذ: نگارنده



روي صندلي نشسته است روبروي او حضرت علي اکبر(ع)، 
حضرت زينب (ع) و دو طفل ديده مي شوند.در پشت سرآن 
حضرت سه خيمه ديده مي شود.پيکره هاي اين پالن سه نفر 

و دو کودک است.
دايره سوم: آمدن حضرت اباعبداهللا (ع) به بالين حضرت 
علي اکبرع است. دو پيکره و دو اسب در تصوير ترسيم 
شده است. يکي از اسب ها تيرخورده و خونين متعلق به 
حضرت علي اکبرع است. حضرت علي اکبر در اين تصوير 
او به  ابا عبداهللا (ع) است و سر اسب  خونين در آغوش 
سوي سوارش خم شده است. پيکره هاي اين پالن دو نفر 

است.
اين  آمدن ذوالجناح به خيمه گاه است. در  دايره چهارم: 
تصوير اسب امام حسين (ع) بدون سوار به خيمه گاه زنان 
بازگشته است و اهل حرم را نشان مي دهد که اسب خونين 
را در برگرفته اند. پيکره هاي اين تصوير پنج پيکره و يک 

کودک است.
دايره پنجم: گودال قتل گاه و شهادت حضرت اباعبداهللا (ع) 
را نشان مي دهد دراين تصوير شهادت حضرت حسين (ع) 
است. پيکره حضرت حسين (ع) را نشان مي دهد که افتاده 
و خونين با کفن در ميان هشت پيکره که با نيزه و خنجر 
و شمشير به آن حضرت حمله نموده اند را نشان مي دهد. 

پيکره هاي اين تصوير نه پيکره است.
دايره ششم: صحنه آب خواستن حضرت حسين (ع) براي 
کودک در آغوشش حضرت علي اصغرع است. در روبروي 
حضرت حسين (ع) نه پيکره ديده مي شود که مهمترين آنها 
که باالي سر او سايباني قرار دارد و لباس قرمز به تن دارد 
به همراه هشت پيکره ديگر ديده مي شود. مجموع پيکره ها 

در اين تصوير يازده نفر است. 
دايره هفتم :آمدن حضرت ابا عبداهللا(ع) به بالين حضرت 
عباس (ع) است که در اين تصوير ابا عبداهللا (ع) را نشان 
مي دهد که سر حضرت ابوالفضل (ع) را در آغوش گرفته 
و در کنار ايشان دو دست و مشک آب ديده مي شود. دو 
اسب نيز در تصوير نقاشي شده است. مجموع پيکره هاي 

اين تصوير دو پيکره است.
(ع) را نشان  دايره حضرت عباس  اين  در  دايره هشتم: 
مي دهد که سوار بر اسب هستند و در پاي اسب ايشان 
کودکي ديده مي شود. پرچمي سبز در پشت آن حضرت 
ديده مي شود که روي آن نوشته شده است: ال اله الي اهللا 
محمد رسول اهللا علي ولي اهللا. در پشت آن حضرت خيمه 

گاه ديده مي شود.
مطالعه ويژگي هاي دايره مرکزي و اصلي و هشت دايره 
تحليلي  مطالعه  مي شود.  جمع بندي   ۳ ۲و  ۱و  جدول  در 
و  هندسه  مبناي  بر  نقاشي  اين  نشان مي دهد  موارد  اين 
زيرساخت دايره شکل گرفته است به صورت متقارن بوده 
و هنرمند بسيار توانا در زمينه قرار دادن  تعداد زيادی 
پيکره به جای پيکره ها در دايره هاي کوچک با ترکيب بندي 

موفق بوده است. هر واقعه در نقاشي با نوشتاري در کنار 
آن به خوبي و وضوح مشخص شده است و تصوير حالت 
اينفوگرافي پيدا کرده است که بسيار مدرن تر و جلوتر از 
زمانه خودش بوده است. اطالعات جامعي که در هر بخش 
نوشته شده به درک مخاطب از تصوير کمک مي کند. فضاي 
اطراف نقاشي در دو دايره اصلي شعر محتشم بسيارمنظم 

هر بيت در بيضي نوشته شده است. 
چهار لچک نيز در تصوير ديده مي شود که داراي نقاشي 
و روايتي از کربال است که آنها نيز مورد بحث و بررسي 

قرار مي گيرد.

لچک اول باال سمت راست:
در اين تصوير حضرت ابا عبداهللا (ع) روي صندلي نشته 
و به همراه حضرت ابوالفضل (ع) و حضرت قاسم (ع) و 
حضرت علي اکبر (ع) تصوير شده اند که در روبروي آنها 
سه نفر هستند که باالي سر آنها نوشته شده است که از 
طرف قوم بني اسد قرباني براي امام حسين(ع) آورده اند 
که در دست يکي از آنها قوچي ديده مي شود. در اين بخش 

هفت پيکره ديده مي شود.

لچک دوم باال سمت چپ: 
اين تصوير توبه نمودن حر است. سه سرباز ديده مي شود 
و حر که به پاي حضرت اباعبداهللا حسين (ع) افتاده است. 
اين  چشمان حر بسته است و قرآني در دست دارد. در 
تصوير حضرت امام حسين (ع) بر روي صندلي نشسته و 
در کنار ايشان حضرت ابوالفضل (ع) و حضرت علي اکبرع 
و حضرت قاسم (ع) ديده مي شوند. در اين بخش هشت 

پيکره ديده مي شود. 

لچک سوم پايين سمت راست:
 در اين تصوير ورود اهل حرم به خيمه گاه ديده مي شود 
و زنان حرم بر روي شهداي بي سر به عزاداري پرداخته 
اند. پنج شهيد در تصوير ديده مي شود که سر ندارند، کفن 
پوش هستند و سه نفر از يزيديان با شمشير ديده مي شوند 

تصوير ٥. نوشته پشت تابلو که اصالت اثر، اندازه و خريدار  و 
فروشنده از  طرف وزارت فرهنگ و هنر تاييد گرديده است، مأخذ: 

موزه آستان قدس.

مطالعه تحليلي ويژگي هاي بصري و 
عناصر ساختاري نقشمايه دايره در 
نقاشي معروف به شمس   اواخر  دوره 
قاجار محفوظ در موزه آستان قدس 

رضوي/ ٥- ٢٣
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و چهارده نفر از معصومين و زنان حرم با روبنده ديده 
مي شوند.در مجموع در اين بخش بيست و سه نفر تصوير 

شده اند. 

لچک چهارم پايين سمت چپ: 
حضرت   و  اميرع  حضرت  آمدن  صحنه  تصوير  اين 
تصوير،  باالي  در  کربال  به  يازدهم  در شب  فاطمه (س) 
در پايين تصوير صحنه يک شير است و آمدن ساربان 
و بجدب  به بالين بي سر حضرت حسين (ع) را نشان مي دهد. 
" بر اساس نوشتار عالمه مجلسي ،عالمه بحراني، فخرالدين 
طريحي ماجراي ساربان و غارت انگشتر امام حسين (ع) را 
نقل کرده اند. به عقيده سيد ابن طاووس کسي که انگشت امام 
را به طمع انگشتر بريد بجدب  بن سليم کلبي بوده است که 
نام او در نقاشي نوشته شده است. (سيد بن طاووس، ۱۴۱۷: 

۱۷۹) - (مع الرکب الحسيني، ۱۳۸۶، ج۴: ۴۲۳) 
مطالعه لچک ها نشان مي دهد که لچک هاي باال در دو طرف تصوير 
تقريبا قرينه بوده و امام در دو تصوير نشسته،  ياران و فرزندان 

تصويرويژگي تصويريموضوعمکان قرار گيريلچک

به صورت رديفي کار شده امام تنها قرباني آوردن قوم اسدسمت راستباال
پيکره نشسته در تصوير

 

به صورت رديفي کار شده امام تنها توبه نمودن حر(ع)سمت چپباال
پيکره نشسته در تصوير

 

ورود اهل حرم به سمت راستپايين
خيمه گاه

به صورت پراکنده، پيکره هاي بيشمار 
پيکره هاي بي سر کفن پوش لکه هاي 

خونين 
 

غارت جسد امام سمت چپپايين
حسين ع

پيکره حضرت زهرا (س) و حضرت 
علي (ع) يک شير بزرگ 

دو نفر که جسد را غارت مي کنند 

 

جدول  ۳ . تعزيه درويش کابلي، نسخه قزآان، قمصر کاشان، مأخذ: نگارنده.

تصوير ٦. قطرهاي اصلي و نمايش نقطه مرکزي. 



با لباس نظامي و تصوير هاله نور ديده مي شوند و افراد عامي با 
لباس عربي تصوير شده اند. تقابل رنگي تيرگي و روشني براي 

نشان دادن امام و يارانش در مقابل افراد ديگر ديده مي شود.

بررسي و تحليل هندسي دايره در اثر
مهمترين ويژگي مرکزگرايي مسئله بي زماني است. با وجود 
مرکز هاي متعدد مرکز اصلي اهميت حياتي پيدا مي کند و 
هويت هاي مابقي به مرکز اصلي بستگي دارد. (مکي نژاد، 
۱۳۹۲: ۱۰۲) نقطه تمرکز با توجه به رنگ، نور، بافت در 
شدت و اندازه هاي گوناگون برکيفيت ترکيب بندي و اصل 
هماهنگي نقوش تأثيرگذار است. (پهلوان، ۱۳۸۷: ۲۹) دايره 
به واسطه عمقي که در مرکز دارد، چشم را به داخل مي کشد 
و نيز به واسطه حرکت دوري خود در عرفان ايراني براي 
نشان دادن رابطه ميان مراتب معنايي وابسته وابسته به 
هم– از سطح به عمق و از سفلي به اولي– بسيار به کار 
گرفته مي شود: حرکت افالک، مراتب وجود، خط افق (خط 
مقام  ، صراط مستقيم، سير رجوعي و عروجي،  استوا) 
نبوت و واليت... به عنوان مثال در رابطه ميان حقيقت، طريق 
و شريعت، شريعت محيط دايره و طريقه شعاع هايي است 
که به مرکز وصل مي شود و مرکز آن نماد حقيقت است. 
مرکز حقيقت به واسطه محيط شريعت رويت مي شود و 
بدون محيط، شعاع وجودي نخواهند داشت. دايره ابتدا و 
انتها ندارد و تقدم و تاخر آن مشخص نيست، از اين رو 
(تنزيل حق به کثرت) و شعوري (درک  تجليات ظهوري 
وحدت تاويل) مصور به صورت دايره تبيين مي شود. چرا 
که در توانمندي پنهان اين شکل تفسير انبساط يا حرکت 
نقطه عرفاني (نقطه وحدت) بي کرانگي و بي انتهايي عوالم، 

تعادل خلقت بر حسب قرينگي و يکي شدن مبدا و ماخر 
امکان پذير است. (کمالي دولت آبادي،۱۳۹۶: ۱۲۰-۱۱۹) 
نقوش  کردن  پياده  در  رياضي  مفهوم  تناسب  يا  مقياس 
هندسي اهميت و کاربرد بسياري دارد. تقسيم بندي سطح 
در تعيين نسبت هاي متعادل براي دريافت رابطه اي نسبي 
کار مي رود.  به  کل تصوير  به  اجزا  يا  نقوش  اجزا  ميان 
اثر  تناسبات منظم در ترکيب بندي هماهنگي بيشتري در 
استفاده   (۳۵  :۱۳۸۷ (پهلوان،  مي آورد.  وجود  به  هنري 
منظم موجب  غير  يا  منظم  به صورت  نقوش هندسي  از 
گسترش نقش مي گردد. با تکرار عناصر بصري ضرباهنگ 
يا همان ريتم حاصل مي گردد. ريتم و حرکت دو عنصر 
الينفک بوده و حرکت زماني را ايجاد مي کند. (حليمي،۱۳۸۱: 
۲۱۰) ريتم در وزن، آهنگ و جهت حرکت به هماهنگي در 
ترکيب بندي کامل نقش کمک مي کند. (پهلوان، ۱۳۸۷: ۳۷) 
اثر  اين  در  تکرار شوندگي  تقارن،  گرايي،  مرکز  تناسب، 
ديده مي شود و دايره به عنوان يک رمز شهودي راز آميز 
اثر مورد استفاده قرار مي گيرد. مرکز  در خدمت معناي 
اين دايره تصوير امام حسين (ع) است که خود را آماده 
نبرد آخر و شهادت مي کند. امامان، فرشتگان و لشگري 
از جنيان امام را مالقات مي کنند و پيشنهاد ياري مي دهند 
ولي امام نمي پذيرند. (رواياتي درباره کمک و نصرت الهي 
به وسيله جنيان و فرشتگان به امام حسين (ع) بيان شده 
است. شيخ مفيد به سند از امام صادق (ع) نقل کرده است 
زماني که امام حسين (ع) از مدينه حرکت کرد گروهي از 
و  آمدند  آن حضرت  خدمت  کمک  پيشنهاد  براي  مالئکه 
گروه هايي از مسلمانان و شيعيان براي کمک آمدند امام 
حسين (ع) در پاسخ جنيان فرمود: خدا به شما جزاي خير 

تصوير ٨. دايره هاي اصلي و تمامي دايره هاي نقاشي   تصوير ٧. دايره هاي تصوير و قاب گرفتن دايره اصلی، الوهيت 
بخشيدن به تصوير مرکزي.

مطالعه تحليلي ويژگي هاي بصري و 
عناصر ساختاري نقشمايه دايره در 
نقاشي معروف به شمس   اواخر  دوره 
قاجار محفوظ در موزه آستان قدس 

رضوي/ ٥- ٢٣
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دهد من مسئول کار خود هستم و محل و زمان قتل من نيز 
مشخص است. جنيان گفتند اگر امر شما نبود همه دشمنان 
شما را مي کشتيم. حضرت فرمودند ما بر اين کار از شما 
توانا تريم، اما چنين نمي کنيم تا آنها که گمراه مي شوند با 
اتمام حجت باشد و آنها که راه حق را مي پذيرند با دليل و 
آشکار باشد. (مجلسي، بي تا:۴۴۰) همچنين امام صادق (ع) 
فرمودند چون امام حسين (ع) با عمربن سعد تالقي نمودند 
و جنگ برپا شد خداوند نصرت خود را فرو فرستاد تا آنجا 
که بر سر حسين سايه گسترد و آنگاه امام مخير شد بين 
پيروزي بر دشمنانش و بين مالقات و لقاي پروردگارش 
و او لقاي پروردگارش رابرگزيد. (سيدبن طاووس،۱۳۸۰: 
۱۴۱) همچنين فرشتگاني براي کمک به امام حسين (ع) در 
روز عاشورا وارد شدند، در مرتبه اول اجازه جنگيدن به 
آنها داده نشد، دوباره اذن گرفتند و آمدند و اين وقتي بود 
که حسين (ع) کشته شده بود. (صدوق، ۱۳۷۶: ۶۳۸)۱ اين 
موارد نشان دهنده تصوير فرشتگان و جنيان در نقاشي 
است. جنيان و جبرئيل که در کسوت  درويش کابلی  به 
شکل به همراه يک پيک عرب در پي کمک به امام هستند. در 
اين تصوير فرشته ها با لباس و تاج هستند، در سمت چپ و 
تعدادي از انبيا خدا در بخش راست تصوير قرار دارند. در 
باالي تصوير ۱۳ امام با روبنده تصوير شده اند که کنار 
آن نوشته شده " آمدن پيغمبران سلف به ياري حضرت 
ابيعبداهللا" در پايين تصوير پيغمبران در هاله اي از دود و 
فرشته ديده مي شود." احتماًال "به اين وضعيت اشاره دارد 
که (هنگامي که لشکر ابن سعد آن حضرت را به شهادت 
رساندند گرد و غبار شديدي در فضا پيچيد به گونه اي که 
آسمان کربال را چون شب تاريک نمود". (سيدبن طاووس 
اين تصوير  (اين تصوير وداع آخر است    .(۱۷۵ :۱۳۸۵،

وداع آخر است براي خداحافظي با اهل بيت است). (مطهري 
ديده  پيکره   ۱۰ تصوير  راست  سمت  در   .(۱۷۸  :۱۳۸۷،
مي شود که کنار آنها نوشته شده است" آمدن امواج ماليک 
به ياري ابا عبداهللا " در سمت چپ دايره ۱۳ پيکره از جنيان 
ديده مي شود (در کنار آن کلمه اي مخدوش شده) که نوشته: 
"آمدن جنيان به ياري اباعبداهللا " در تصوير جنيان کاله هاي 
به سر و پرهايي در دست دارند، رئيس آنها کاله متفاوتي 
دارد و باالي سر او نوشته شده جعفر جني. ماليک نيز با 
تاج هايي قاجاري به سر و شمشيرهايي برکمر، دست به 
سينه و با احترام در خدمت امام حسين (ع) ايستاده اند. در 
پايين اسب حضرت درويش کابلي ايستاده است که کنارش 
نوشته شده "درويش کابلي" که در معرفي اثر به آن اشاره 
شد، در تعزيه هاي قاجار به داراي اشعار عزاداري است 
وبه اشتباه نام هنرمند شناخته شده است در بعضي موارد 
نوشته شده که جبرئيل در هيبت درويشي در روز عاشورا 
تصوير شده است که سند ديني متقني براي آن يافت نشد.

نوشته  کنارش  در  نشسته  زمين شيطان  پايين روي  در 
شده "شيطان رجيم "، او روي زمين نشسته و با کالهي 
دو شاخه و ۴ دست تصوير شده که دو دست را روي 
سر مي کوبد و دو دست را دور زانو نهاده است. محوريت 
اين تصوير دايره است و در کانون اصلي دايره حضرت 
ابا عبداهللا (ع) با يک نيزه بلند تصوير شده است. اين بخش 
داراي پرسپکتيو مقامي است و مرکز همه دايره هاي استو 
تمامي تصوير به اين دايره مرکزي ختم مي شود. در اين 
تصوير انتهاي دايره هاي کوچک باز است و به دايره بزرگ 
و مرکز ختم مي شود. دايره اصلي به شکل يک خورشيد 
است که دايره هاي فرعي مانند اشعه هاي آن هستند. تمامي 
اين دايره ها پرکار بوده و فضاي خالي چنداني در اثر وجود 

تصوير ١٠- دايره و مربع و رسم عمود منصف هر نيم دايره. تصوير ٩.مشخص کردن دو دايره اصلي در مربع وسط تصوير و 
نقاط طاليي نقاشي. 



ندارد با اين وجود به خاطر نوع رنگ گذاري محدود هنرمند 
فضاي کار شلوغ نشده و بسيار دلنشين است. باتوجه به 
مطالبي که ذکر شد در نقاشي عاشورا کليد هندسه پنهان 
اثر مطالعه ساختار هندسی دايره وار است. زير ساخت 
هندسي اين اثر بر مبناي هندسه و نقشمايه شکل گرفته و 
دايره به عنوان يک عنصر تزييني به صورت عيني و طبيعي 
متفاوتي  معناي  داراي  باطن  در  ولي  است  تصوير شده 
است. در اين اثر همه دايره ها به دايره اصلي ختم مي شود و 
با دايره اصلي معنا مي شود. دايره اصلي کار تمرکز و توجه 
اصلي کار را در بر مي گيرد. دايره اصلي همه اثر را معنا 
مي کند و دايره هاي ديگر معناي دايره اصلي را کامل مي کند. 
ترکيب بندي مدور است و بر بي زماني و بي مکاني تاکيد 
دارد. دايره به عنوان يک فرم زنده هميشه در حال چرخش 
هر  باشد.  زمان  زمين،  از  نمادي  مي تواند  است  تکرار  و 
زميني عاشوراست هر زماني کربالست در دايره معنا پيدا 
مي کند. پيکره ها در اين نقاشي از خصوصيات پيکره نگاري 
درباري دوره اول قاجار پيروي کرده و لباس ها و آرايش 
اسب و تاج ها مانند نقاشي درباري است. در اين بخش به 

تحليل هندسي دايره در هندسه اثر پرداخته مي شود.
خانه کعبه در کيهان شناسي اسالمي مرکز عالم محسوب 
مي شودو خود يک مانداالي زنده است که در مرکزيت خود 
نمايانگر کعبه به عنوان نمادي از تجسم الهي و دواير متحد 
المرکز پيرامون آن نيز همچون نمادي از گسترش آسمان 
به دور مرکز عالم است. (بلخاري، ۱۳۸۴: ۹) در تصوير ۳ 
تمامي دايره هاي اصلي تصوير مشخص شده است و ديده 
مي شود که نقاشي در دو دايره اصلي قرار دارد. داستان 
نبرد آخر در دايره مرکزي قرار گرفته که خود در يک مربع 

تصوير امام حسين (ع) را نشان مي دهد. هشت دايره که در 
باال مورد بحث و تحليل قرا گرفت هرکدام داستاني از واقعه 
کربال را همزمان نمايش مي دهند و دايره هاي کوچکي مابين 
آنها مزين به نام ائمه است که در درون دايره قرار دارد. 
دايره هاي اطراف تصوير اصلي به مانند قابي واقعه اصلي را 
دربرگرفته اند و به تصوير مرکزي تصوير الوهيت بخشيده 
اند. اين ترکيب نشان مي دهد همه دايره ها در دو دايره اصلي 
قرار گرفتند و هشت دايره بزرگ و هشت دايره کوچک يک 
دايره مرکزي که درون آن يک دايره قرار دارد قاب گرفته اند 
و شکل گل به ترکيب بندي داده و در کنار جنبه تزييني و 

زيبايي به وجه نمادين آن نيز توجه شده است. 
دو  مي کند  مشخص  مي شود  ديده  تصوير  اين  در  آنچه 
دايره که هشت دايره ديگر در آن قرار دارد که روايت هاي 
عاشورا را در امتداد هم بيان مي کنند و در کنار آن اسم 
دايره اي  در  دايره  داستان  هر  با  مرتبط  کربال  شهداي 
کوچکتر در درون قابي در کنار آن نوشته شده است و 
دايره اي به صورت فرضي در وسط تصوير قرار دارد. 
ترکيب بندي مدور اين نقاشي بي زماني، بي مکاني، توالي و 
تکرار و تعادل را نشان مي دهد که دايره به عنوان يک نقش 
هندسي آن را بازمي نماياند. اين اثر بر مبناي هندسي دايره 
شکل گرفته و دايره ها چنانچه ديده مي شود با نظم و توالي 

در اثر چيده شده اند. 
در تصوير ۹ قطرهاي اصلي و نقاط طاليي تصوير روي 
دو دايره اصلي تصوير مشخص شده اند و نشان داده شده 
است که همه نقاط تصوير داراي ارزش بصري بوده است 
و هنرمند زيبايي شناسي مناسبي در انتخاب نقاط طاليي 
معنايي  بار  است.  داشته  اصلي  دايره  در  مربع  چهار  و 

تصوير ١١. دو دايره اصلي، مربع فرضي، قطرهاي اصلي و خطوط 
افقي فرضي. 

تصوير١٢. مشخص کردن دايره هاي اصلي در تصوير

مطالعه تحليلي ويژگي هاي بصري و 
عناصر ساختاري نقشمايه دايره در 
نقاشي معروف به شمس   اواخر  دوره 
قاجار محفوظ در موزه آستان قدس 

رضوي/ ٥- ٢٣
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دايره مفاهيم وحدت، کمال، ابديت را که مفاهيم صوفيانه 
در آموزه هاي اسالمي هستند در خود دارد اما همزمان به 
مفهوم عميق تر فلسفي وحدت در کثرت و کثرت در وحدت 
و نيز جريان ابدي اشاره دارد. آنچنان که در بخش قبل ذکر 
شد هنرمند اين اثر به هندسه عقلي آشنايي داشته و آن را 
با هندسه حسي و ديني خود آميخته است و از فرم دايره 
استفاده کرده است تا توالي و حرکت در اطراف دايره و فرم 
اصلي را نشان دهد و در کنار جنبه تزييني و زيبايي، فرم و 

فضا را بر اساس تقسيمات هندسي نمايش دهد.
هر دايره در دايره اي نمادين داستاني را روايت مي کند که 
در نهايت به واقعه اصلي در دايره مرکزي ختم مي شود. 
محاسبات رياضي و فرم دايره شکلي مانند گل ايجاد کرده 

است و در مرکز گل به دايره اصلي اشاره مي کند.
تصوير ۱۰ نشان مي دهد که در دو دايره اصلي مربعي قرار 
دارد که درون آن نيم دايره هايي است که وتر نيم دايره 
با  مماس  و  نمي شود  ديده  تصوير  در  که  است  ديگري 
دايره اي است که ديده نمي شود ولي وجود دارد و مهمترين 
است.  قاب گرفته  در  دايره مرکزي  در  را  نقاشي  صحنه 
و  بوده  مرتبط  هم  با  دايره ها  مي دهد  نشان  تصوير  اين 
همه مماس با دايره اصلي تصوير است. تقسيم روش هاي 
هندسي در اين تصوير نشان مي دهد در تحليل ساختار 
اين نقاشي هنرمند دايره ها را در يک مسير مشخص قرار 
داده و يک نيم دايره موازي دايره ديگر قرار دارد که نصف 
النهار آن بر ضلعي از مربع اشاره مي کند و بر کاربست 
پنهان هندسي اين نقاشي اشاره دارد. اين امر نشان مي دهد 
طراحي هندسي اين اثر دقيق بوده و هنرمند از دايره در 
ترکيب بندي خود به صورت هدفمند و با نظم هندسي بهره 

برده و از نظم دقيق هندسي برخوردار است. 

تصوير ۱۱ دو دايره اصلي، مربع فرضي که در وسط کادر 
قرار دارد. دايره هاي روايت هاي داستان و خطوط منحني در 
برگفته در لچک هاي داستان را نشان مي دهد. همچنين در 
اين تصوير خط هاي روي قطره هاي اصلي و خطوط افقي 
مرکز داستان براي نشان دادن عمق نمايي در نيم دايره هاي 
اين  در  هندسي  نظم  مي شود.  ديده  تصوير  طرف  چهار 
افقي  تصوير نشان مي دهد که در مرکز تصوير خطوط 
بسيار منظم و رديفي بوده است. نقطه مرکزي امام حسين 
(ع) است و در رديف هايي با خطوط مشخص به ترتيب 

فرشتگان، جنيان و امامان در تصوير ديده مي شوند. 
تصوير۱۲- مشخص کردن دايره هاي اصلي در تصوير.

 در اين تصوير چهار دايره که مرکزيت کل نقاشي بر مبناي 
هندسه آن بنا شده است نشان داده مي شود. چهار دايره اي 
که دو دايره اصلي در نقاشي با خطوط محيطي مشخص 
شده ولي دايره مرکزي تصوير که يکي بر امام حسين (ع) 
اشاره دارد و ديگري صحنه وداع آخر را نشان مي دهد 
مشخص مي کند. دايره در اين تصوير نماد چرخش زمان 
و مکان، الوهيت و تکرار و پيوستگي است و بر تکرار واقعه 
عاشورا و ناميرا بودن آن اشاره دارد. دايره در اين تصوير 
رکن اصلي بوده و زير ساخت هندسي و اصلي نقاشي در 
اين تصوير نشان داده مي شود که بر مبناي چهار دايره 
اصلي شکل گرفته است. مرکز همه دايره ها امام حسين (ع) 

است که در دايره آخر ومرکزی مشخص شده است. 
تصوير ۱۳ نشان مي دهد که قرارگيري دايره هاي کوچک 
داراي نوشته در تصوير اتفاقي نبوده و بر مبناي رياضيات 
و تقسيم بندي هندسي کادر بندي مشخص افقي و عمودي 
از  در شبکه اي  منظم  بندي  تقسيم  در  دايره ها  اين  است. 
خطوط افقي و عمودي قرار دارند و با اتصال آنها به هم 

تصوير١٣. مشخص نمودن نظم هندسي دايره هاي معرفي کننده در 
فاصله هاي مشخص با خطوط افقي.

تصوير ١٤. تقسيم بندي بر اساس دايره و مثلث 



شش ضلعي منظمي ساخته مي شود. چهار دايره در پايين 
تعادل،  نظم،  دارند.  قرار  نقاشي  باالي  در  دايره  چهار  و 
تقارن در اين نقاشي وجود دارد و طراحي هندسي و زير 
ساخت نقاشي اتفاقي نبوده و بر مبناي نظم بصري شکل 
گرفته است و نوشته هاي کنار دايره هاي بزرگ بوده که در 
ساختار هندسي مشابه در کنار آنها تعبيه شده است. اين 
تقسيمات از برخورد اقطار ۴ مربع در نقاشي کشيده شده 
اند که با رنگ قرمز نشان داده شده است، همچنين در اين 
تصوير مشخص مي شود که يک شش ضلعي منظم ساخته 

شده که مرکز آن تصوير امام حسين (ع) است. 
تحليل اين تصوير با دو نيم دايره اصلي پشت به هم بر روي 
دو دايره اصلي نقاشي نشان مي دهد که اين دايره ها روي 
قطر اصلي تصوير بوده و با رسم آخرين نقطه تماس آن 
در ضلع نقاشي به وسط قطر اصلي تصوير مثلثي ساخته 
مي شود که بيشتر قسمت آن به واقعه اصلي عاشورا و 
وداع آخر اشاره مي کند. دايره ها در اين تصوير بغير از 
داشته  وجود  مي شوند  ديده  تصوير  در  که  دايره هايي 
و برخي از آنها به صورت پنهان در زيرساخت هندسي 
برخورد  از  تصوير  اين  در  مثلث  دارند.  وجود  تصوير 
دايره هاي پنهان در تصوير به دست آمده و طراحي زير 
ساخت نقاشي بر اساس هندسه دايره وار را نشان مي دهد. 
از  حاصل  خط  مي شود  ديده  فوق  تصوير  در  چنانچه 
برخورد دايره ها با قطر اصلي يک مثلث را نشان مي دهد که 
از امتداد دو دايره مماس پشت به هم به دست آمده است. 
دايره اساسي ترين و اصلي ترين وجه ظاهري هنر هندسي 

اسالمي در اين نقاشي است.
آنچه در اين تصوير در تحليل دايره ها مشخص است پس 
از کشيدن دو دايره اصلي، قطرهاي اصلي روي آن چهار 
دايره در باال و پايين تصوير روي قطرها کشيده شد که 
اين دايره هاي روي هم گلبرگ هاي منظمي شبيه گل چهار 
پر خلق کردند که وتر آنها قطر ضربدري نقاشي را خلق 
کرد که با خط چين نمايش داده شده است. در ان نقاشي 
تناسبات علمي و عملي در کنار زيبايي به کار رفته است و 

هنرمند اثر شمس در تبيين تناسبات نقاشي از ابزارهاي 
به  رياضي  تناسبات  با  مطمئنا  و  کرده  استفاده  دقيق 
کاررفته به خوبي آشنايي داشته و نظام هنددسي تصوير 
را به خوبي مي دانسته و آن را در ترسيم هندسي خود به 
صورت دقيق استفاده کرده است. نحوه تقسيم بندي کادر 
در هنر ايراني، ساختار ترکيب بندي هندسي بر مبناي دايره 
و حالت کماني در دايره ها که به مرکز و گوشه هاي تصوير 
اشاره دارند شعاع نصف عرض نقاشي را با دايره ها به 
خوبي نشان مي دهد که قرينه است. در دو طرف نقاشي 
به صورت متقارن و متعادل ديده مي شود. اين امر نشان 
استفاده  دايره ها  در  وترها  و  کمان ها  از  هنرمند  مي دهد 
کرده و تقسيم بندي هندسي اثر برمبناي دايره را به خوبي 

طراحي کرده است. 
در تصوير ۱۶ تناسبات نقاشي و دقت رياضی به کاررفته 
ساخت  زير  و  نقاشي  بندي  تقسيم  نحوه  مي شود.  ديده 
مي شود.  ديده  عمودي  و  افقي  محورهاي  بر  آن  مقارن 
اين مرحله موقعيت قرار گرفتن دايره های اصلی در نقاشی 
را نشان می دهد. فرم، فضا و محاسبات هندسي هنرمند 
نمايش داده مي شود که به بر به کارگيري هندسه هدفمند و 
پنهان تصوير و تاکيد بر نقش دايره در تقسيم بندي هندسه 
و زير ساخت تصوير است و بر ترسيم مربع بر مبناي 
دايره تاکيد مي کند. نقطه هاي طاليي روي قطرهاي اصلي 
و دايره هاي اصلي و زير ساخت هندسي تصوير را نشان 
مي دهد که همه خط ها از دايره اصلي مي گذرد. همه نقاط  
تصوير داراي ارزش هندسي بوده و نقاشي داراي تعادل، 
تقارن، نظم هندسي بر مبناي رياضي است.  هنرمند در به 
کار گيری هندسه هدفمندبرخوردار بوده واين امور اتفاقي 
نيست و بر مبناي آگاهي و دانش هندسي نقاش اثر بنا شده 
است. مماس بودن نقطه هاي دايره و نقاط طاليي بر اين امر 

تاکيد مي کند. 
براساس آنچه در تقسيم بندي نقاشي مشخص مي شود  کادر 
اين نقاشي داراي زير ساختي متقارن است که ساختار آن 
بر مبناي هشت دايره در تصوير که در دايره هاي اصلي 

تصوير ١٧. هشت ضلعي منتظم در دو دايره 
اصلي با قطرهاي اصلي. 

طاليي،  و  هندسي  تناسبات   .١٦ تصوير 
قطرهاي اصلي و دايره هاي اصلي تصوير.

قطرهاي  اصلي،  دايره هاي  تصوير١٥. 
دايره هاي اصلي، وترهاي دايره هاي فرعي.

مطالعه تحليلي ويژگي هاي بصري و 
عناصر ساختاري نقشمايه دايره در 
نقاشي معروف به شمس   اواخر  دوره 
قاجار محفوظ در موزه آستان قدس 
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نتيجه
رياضيات و هندسه در هنر اسالمي از جايگاه بااليي برخوردار است و نقش هاي هندسي در آفرينش هنر 
اسالمي بر واحدي اشاره مي کند که در يک پيوستگي معناي کثرت در وحدت را تداعي مي کند.از اصلي ترين 
نقش هاي هندسي در هنر اسالمي دايره است که نمادي از تکامل، بالندگي، اعتدال و حرکت و جاودانگي است. 
بنابر پژوهش حاضر روشن شد که اين تابلو عاشورا  در دوره قاجار تابلويي است که بر مبناي ترکيب بندي 
مدور کار شده است و تفاوت آن با ساير نقاشي هاي عاشورايي که افقي و از راست به چپ استاين نقاشي 
عمودي و مدور است. اين اثر بر مبناي دايره و تقارن هندسي شکل گرفته است. در اين اثر يک دايره مرکزي، 
هشت دايره کوچک و چهار لچک اتفاقات عاشورا را منعکس مي کنند. کنار هر دايره اسم و واقعه مربوط به 
صورت خالصه ذکر شده است. همه اين دايره ها در دو دايره محيطي کار شده که فضاي آن با اشعار محتشم 
درباره عاشوراه به صورت ظريفي پر شده است. مهمترين قسمت تصوير مرکز تصوير و وداع آخر امام 
حسين (ع) است. در اين نقاشي دايره به عنوان نمادي ازهندسه اسالمي تکرار شده است، سطح نماد شناختي 
تصوير دايره در نقاشي عاشورايي را بايد جلوه اي از جهان بيني هنرمند دوره قاجار دانست پيکره ها در اين 
در تصوير نقاشي عاشورايي قاجار کامال  هماهنگ با دايره ها نقاشي شده است.دايره در راستاي موضوع 
عاشورا به عنوان يک نماد شهودي در نقاشي تاکيد شده است و در نتيجه کامال بر مبناي هسته اصلي جهان 
و تکرار و پيوستگي زمان و مکان استوار است. تفسير نماد شناختي دايره در مرکز تصوير، وضوح تصوير، 
تعادل، هماهنگي يا هارموني، وحدت يا هندسه تصوير را کامل مي کند. وقايع به صورت کامل و چنانچه در 
بخش ابتدايي مقاله با کتب ديني تطبيق داده شد و حکايت ازآگاهي و اشراف هنرمند به اين  رويداد ديني 
شيعيان دارد. رنگ گذاري در اين نقاشي بسيار دقيق و آگاهانه صورت گرفته است و از رنگ هاي با فام 
خاموش و هماهنگ استفاده شده است. فام ها بسيار هماهنگ بوده و از رنگ سفيد در نقاشي براي فضاي 
تنفس در تصوير استفاده شده است. رنگ گذاري در اين تصوير تخت بوده و قلم گيري با رنگ سياه در 
دور تا دور تصاوير ديده مي شود. طراحي پيکره هاي انساني بسيار دقيق بوده و با مهارت هنرمند اين تعداد 
پيکره در دايره هاي کوچک تصوير شده است. شناخت از پيکره نگاري و چهره نگاري مستقل در هر پيکره 
نشان مي دهد که هنرمند آگاهي الزم براي نقاشي را داشته است و چهره ها بر اساس روايت ها به خوبي تنظيم 
شده است. ترکيب بندي اين نقاشي مهمترين ويژگي اين نقاشي است که مدور است و ترکيب بندي متفاوتي در 
زمينه پرده هاي عاشورايي نشان می دهد. اين نقاشي بر حول يک دايره اصلي شکل گرفته که مهمترين قسمت 
تصوير است و هشت دايره ديگر که انتهاي آن باز است به دايره اصلي تصوير ختم مي شوند و به آن اشاره 
مي کنند. اين ترکيب بندي به صورت دوار بوده و نوعي تکرارو حرکت و بي زماني را نشان مي دهد. تکرار و 
حرکت  واقعه اي ناميرا که بي زمان و بي مکان است. دايره به نوعي مي تواند نماد زمين باشد که نمادي از 
زمين کربال است که مي تواند در همه جاي دنيا قرار گرفته باشد و مي تواند به اين حديث اشاره کند که هر 
روز عاشوراست و هر زميني کربال است،  مي تواند نمادي از کثرت در وحدت و وحدت در کثرت باشد که 
تمام دايره ها به دايره مرکزي ختم مي شود که وداع آخرامام حسين (ع)است است. در انتهاي اين پژوهش 
نتيجه گرفته مي شود اين ترکيب بندي با نوع سنتي ترکيب بندي مستطيل افقي عاشورايي متفاوت بوده و نوع 

قرار دارند شکل گرفته است اگر اين دايره ها را به هم وصل 
درون  که  مي آيد  دست  به  منتظمي  ضلعي  هشت  کنيم 
کوچک  دايره  هشت  دارد.  قرار  تصوير  اصلي  دايره 
تصوير نقش مهمي در ترکيب بندي هندسي اين تصوير 
داشته اند و زير ساخت هندسي تصوير بر مبناي آنها 

روي  بر  آن  مماس  نقطه  با وصل  و  است  گرفته  شکل 
است.  شده  ساخته  ضلعي  پنج  اين  اصلي  قطرهاي 
ساختار ترکيب بندي اين نقاشي بر مبناي آگاهي نقاش از 
نسبت طاليي و رياضيات و هندسه اين پنج ضلعي منظم 

را ساخته است. 



جديدي از نقاشي را نشان مي دهد   که هنرمند منحصر به فرد بوده و پالن های مجزا را در کنار هم جای داده 
است و بر همزمانی ديد نقاشي ايراني در دوره هاي گذشته تاکيد دارد. اين تابلو نقاشي يک نمونه منحصربه فرد 
و متفاوت بوده که در دوره قاجار کار شده و احتماالً  براساس اندازه و کيفيت و نوع رنگ گذاري و ترکيب بندي 
کار سفارشي از واقعه عاشورا براي استفاده درباري بوده است. هنرمند اثر در به  کارگيري آگاهانه و هدفمند در 
راستاي ترکيب بندي مدور از هندسه و نقشمايه دايره استفاده کرده است. در اين پژوهش مشخص شد تقسيمات 
هندسي در اين اثر اتفاقي نبوده و اثر داراي زير ساخت هندسي بر مبناي دايره است. نقاش از تقسيمات هندسي و 
روابط بين هشت دايره استفاده کرده تا تمرکز را بر اصلي ترين نقطه نقاشي يعني وداع آخر قرار دهد و با استفاده 
از تقسيمات هندسي بر آن تاکيد کرده است. دايره، قطرها، کمان ها و وترها بر جانمايي دايره هاي فرعي در کنار 
دايره اصلي و چگونگي تأثير پذيري بيشتر کمک کرده است. دايره در اين اثر عالوه بر بعد عرفاني يک نقشمايه 
هندسي نمادين بوده که روابط بين تقسيمات، ارتباط دايره هاي کوچک، هشت دايره اصلي و تمرکز بر دايره اصلي 
و نقطه کانوني تصوير را نشان داده است و باعث همزماني ديد، وحدت ساختاري، کثرت در وحدت اثر شده 
است. دانش هندسي، استفاده درست و دقيق از دواير در جاي مشخص در زير ساخت هندسي اثر و به کارگيري 
آگاهانه هشت دايره در کنار دايره اصلي به بيان مضمون اصلي نقاشي کمک نموده است. مطالعه نوشته ها در 
اين نقاشی نشان داد که نام تابلو که به شمس معروف است صحيح نبوده، همچنين نام دوم درويش کاتبی نيز 
که عنوان نام هنرمند خوانده شده صحيح نبوده و هنرمند اين اثر گمنام است. درويش کابلی نام يکی از شخصيت 
های نقاشی در روز عاشورا بوده که به اشتباه به عنوان درويش کاتبی ونام هنرمند شناخته شده است. در پشت 
نقاشي در زمان خريداري نوشته شده که اين اثر متعلق به هنرمندي به نام شمس است و سپس در سال هاي بعد 
کارشناس توليت در نامه اي اين اسم را اصالح و نام درويش کاتبي را به هنرمند مي دهد که در اين مقاله با ارائه 
دو سند از عزاداري هاي درويش کابلي مشخص شد نام اين هنرمند نيست و يکي از شخصيت هاي ديگر روز 
عاشوراست که احتماالً اسم او به اشتباه خوانده شده و به علت عدم آشنايي با تعزيه ها و شخصيت ها نام هنرمند 
است تلقي شده است، در انتها مشخص شد اين اثر مر بوط به اواخر دوره قاجار بوده و نام شمس به علت جنبه 

خورشيدي و دايره اي بودن ترکيب بندي آن و هنرمند اين اثر گمنام است.
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as the focal point of the image. Geometric knowledge, correct and accurate use of circles in place of mesh 

in the geometric substructure of the work, and the conscious use of eight circles next to the main circle 

have helped expressing the main theme of the painting. The cognitive level of the image of the circle in the 

Ashura painting of Shams should be considered as a manifestation of the Qajar-period artist,s worldview. 

The theme of Ashura is emphasized as an intuitive symbol in painting, and is therefore based entirely on 

the core of the universe and the repetition and continuity of time and place. Circular symbolic interpretation 

at the center of the image completes the image,s resolution, balance, harmony, unity or geometry of the 

image. The events are fully illustrated and, if they fit in with the religious books in the first part of the article, 

the story of the artist,s awareness and nobility of this Shiite religious event is illustrated. The coloring in this 

painting is very precise and conscious. Colors with muted tones are used. The tones are very harmonious 

and white is used in the painting for the breathing space in the image. The coloring in this image is flat, and 

the black font can be seen around the images. The design of human figures is very precise and with the skill 

of the artist, this number of figures is depicted in small circles. Recognition of independent sculpture and 

portraiture in each sculpture shows that the artist had the necessary knowledge for painting and the figures 

were well arranged according to the narratives. The composition of this painting is the most important 

feature of this painting, which is circular and is a different composition in the field of Ashura curtains.

Keywords: Qajar, Painting, Ashura, Geometric Structure, Circular Motif, Astan Qods Museum
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The Qajar period is one of the brightest periods in painting, and religious painting is one of its branches. 

Some of these paintings have been made for the king in high quality and on silk canvases. One of these 

examples is the Ashura painting of Shams, which is kept in the Astan Quds Razavi Museum, and has not 

been studied yet. This painting has a circular composition and unlike other paintings, it is not horizontal 

and is circular and based on the composition of the circle, and the circle motif is used symbolically in the 

geometric substructure of the work. The purpose of this study is a case study and analysis of Shams Ashura 

painting based on circular composition. Questions of this research are: 1- What are the visual features and 

structural elements in the composition of this painting? 2- What is the role of the circle in the composition of 

the work? The content of the present study is qualitative and is based on descriptive-analytical methodology 

and library research data collection method. The results show that the composition of this painting is new 

and unique, and is based on conscious and purposeful geometric divisions based on a circle. The painter 

has used symmetrical geometric divisions with circles to focus on the central point of the image, Imam 

Hussein. The geometric divisions of the circles, their relationship, the concurrence of vision and conveying 

the concept of plurality in unity are based on the circular geometric structure of the work. At the end of 

this study, it is concluded that this composition is different from the traditional type of Ashura horizontal 

rectangular composition and shows a new type of painting that is unique and introduces Shams as a special 

and different artist in painting. It well puts the Ashura event together in separate plans, emphasizing the 

simultaneity of Iranian painting in the past. This painting is a unique and different example that was created 

in the Qajar period and was probably based on the size, quality, type of painting, and composition of custom 

works from Ashura to court use. The artist works to use them consciously and purposefully in combination. 

The circular layout uses the geometry and pattern of the circle. In this study, it was found out that the 

geometric divisions in this work were not accidental and the work has a geometric substructure based on the 

circle. The painter used geometric divisions and relationships between eight circles to focus on the original 

highest point of the painting that is the last farewell, and it is emphasized by using geometric divisions. In 

addition to the mystical dimension, it is a symbolic geometric motif that shows the relationships between 

divisions, the relationship of small circles, the eight main circles, and the focus on the main circle as well 
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