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چكيده
پرده درويشي نقاشي است که به وقايع عاشورا پرداخته  و با نقاشي قهوه خانه اي داراي تفاوت است. پرده هاي 
درويشي درابعاد بسياربزرگ و براي عزاداري رسمي شاه و به سفارش دربار تهيه مي شده است. اين نقاشي 
ها جدا از جنبه تاريخي داراي جنبه اهميت ماندگاري و انتقال سنت هاي فرهنگي، هنري و مذهبي به دوره هاي 
مختلف را دارد و مطالعه اين آثار مي تواند به جهت ويژگي هاي مفهومي، نمادين و تزييني و بصري حايز اهميت 
باشد. نقاشي اين پرده ها از دوره قاجار بيشتر رونق گرفته است و زمينه مناسبي براي بررسي سبک هنري و 
تحوالت آن از دوره قاجار مي باشد. بررسي و تطبيق دو بخش اين نقاشي مهم مي تواند به شناسايي تفاوت ها 
و شباهت هاي اين اثر هنري و ويژگي هاي هنري آن کمک کند. اين اثر يکي از بهترين نمونه هاي تصويري پرده 
درويشي مي باشدکه درموزه آستان قدس رضوي موجود است. اين نقاشي داراي دو قسمت بوده و از آن 
به عنوان بزرگ ترين پرده نقاشي ايران ياد مي شود. قسمت راست نقاشي از ويژگي هاي رنگ گذاري، ترکيب 
بندي، طراحي بسياردقيقي متاثر از هنر درباري دوره فتحعلي شاهي برخوردار است ولي قسمت چپ تابلو 
بعدها اضافه شده و داراي نقاشي، قلم گذاري، رنگ بندي باارزش بصري و کيفيت پايين تري مي باشد و نمايش 
هنر مردمي است. اين نقاشي دربخش قديم براساس معيارهاي نقاشي رسمي قاجاري، زاويه ديد، زبان نمادين، 
حرکت محوري پيکره ها، نسبت هاي هندسي، واقع گرايي تصوير، ديد چندوجهي، رنگ گذاري، عناصرانساني، 
حيواني، گياهي کار شده است که اين کيفيات دربخش جديد که در دوره ديگري به اثر اضافه شده ديده نمي 
شود. هدف اين پژوهش پي بردن به ويژگي هاي هنري دو بخش قديم و جديد در نقاشي پرده بزرگ درويشي، 
شناسايي تفاوت ها و شباهت هاي اين اثر مي باشد. سوالهاي اين پژوهش به اين شرح است: ١.پرده بزرگ 
درويشي داراي چه ويژگي هاي بصري و عناصرساختاري در نقاشي مي باشد؟ ٢. تفاوت ويژگي ساختاري 
و بصري در بخش قديم و جديد اثر چيست؟ روش تحقيق دراين پژوهش توصيفي- تحليلي و با استفاده از 
منابع کتابخانه اي و بررسي نمونه موزه اي موجود در آستان قدس انجام شده است. شيوه تحليل اثر براساس 
بررسي اصول و قواعد تجسمي به کاررفته در ويژگي هاي ظاهري دو بخش قديم و جديد تصوير است. نتايج 
اين پژوهش نشان مي دهد بخش اصلي و قديم نقاشي توسط نقاشان درباري کار شده و داراي ويژگي نقاشي 
پيکرنگاري رسمي قاجار مي باشد و قسمت ديگر جديدتر و بعدها به اثر اضافه شده و ازکيفيت تصويري پايين 
تري نسبت به نقاشي بخش قديم تر برخوردار است و بعدها به اثراصلي براي تکميل روايت اضافه شده است. 
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مقدمه  
هنر شمايل نگاري مذهبي يکي از جلوه هاي هنر نقاشي 
رسمي دوره قاجار است که به مضامين هنر شيعي مي 
پردازد و پيوند ميان هنر و مذهب مي باشد. براين مبنا مقاله 
حاضر به معرفي پرده درويشي موجود درموزه آستان 
بوم  روي  روغن  رنگ  تکنيک   ۷۳۳×۲۱۰ ابعاد  در  قدس 
ابريشمي مي پردازد و با مطالعه ويژگي هاي فرمي ، تزييني 
و خوشنويسي و جزييات اثر به تفاوت چگونگي تغييرات دو 
بخش از لحاظ هنري و تجسمي مي پردازد. به همين جهت 
در اين پژوهش تالش براي بررسي تطبيقي نقاشي دو بخش 
قديم و جديد مقايسه و ويزگي هاي تجسمي آنها خواهد بود. 
هدف اين پژوهش پي بردن به ويژگي هاي هنري دو بخش 
قديم و جديد در نقاشي پرده بزرگ درويشي، شناسايي 
تفاوت ها و شباهت هاي اين اثر مي باشد. سوالهاي اين 
پژوهش به اين شرح است: ۱. پرده بزرگ درويشي داراي 
چه ويژگي هاي بصري و عناصرساختاري در نقاشي مي 
باشد؟۲. تفاوت ويژگي ساختاري و بصري در بخش قديم 
و جديد اثر چيست؟ ويژگي هاي هنري و کيفيت تجسمي دو 
بخش نقاشي متفاوت بوده و بخش اصلي باموضوع وقايع 
ازکيفيت رنگ گذاري، ترکيب  روز عاشورا مي پردازد و 
بندي فوق العاده اي برخورداراست و براساس شباهت با 
نقاشي رسمي و پيکرنگاري درباري قاجاري توسط نقاشان 
دربار و براي عزاداري شاه دراين ابعاد بزرگ نقاشي شده 
است. بخش بعدي که گويا در زمان هاي بعد توسط نقاشي 
و شام  عاشورا  واقعه  از  بعد  با موضوع  و  کار  عاميانه 
غريبان براي تکيمل روايت پردازي اثر به آن اضافه شده 
است. اين بخش از نقاشي داراي کيفيت تجسمي ضعيف تر 
از بخش قديم مي باشد. ضرورت و اهميت تحقيق در اين 
است که اين پرده بزرگ درويشي از حيث فرهنگي هنري 
حايز اهميت شاياني مي باشد. اين اثر ازحيث طراحي، ترکيب 
بندي و رنگ گذاري دو بخش داراي تفاوت اساسي بوده و 
ازحيث هنري، ديني و تاريخي اثربسيار قابل توجهي مي 
باشد. اين پرده درويشي بيانگر نوع نقاشي مذهبي در دوره 
قاجار مي باشدو از اين نظر بسيار حايز اهميت است. اين 
نقاشي نفيس موزه اي عليرغم اهميت تاکنون مورد پژوهش 
قرار نگرفته است و دو بخش متفاوت آن مورد بررسي و 
تطبيق قرار نگرفته است و ضرورت اين پژوهش را نشان 

مي دهد. 

روش تحقيق 
اين پژوهش به روش توصيفي- تحليلي و با استفاده 
از منابع کتابخانه اي و فيش برداري و مطالعه ميداني پرده 
درويشي درموزه آستان قدس انجام شده است. تصوير 
نقاشي به روش عکاسي و اسکن از موزه تهيه شده است. 
جامعه آماري اين پژوهش پرده بزرگ درويشي است که 
داراي دو بخش قديم و جديد است و هربخش به وسيله 

معيارهاي مرتبط به روش منطقي و قياسي مورد تجزيه 
و تحليل قرار مي گيرند. شيوه تحليل اثر براساس بررسي 
اصول و قواعد تجسمي به کاررفته در ويژگي هاي ظاهري 
دو بخش قديم و جديد است که به نظر مي رسد به دو دوره 
تاريخي متفاوت تعلق دارند و ويژگي هاي تصويري هر 

بخش مورد مطالعه قرار مي گيرد.  

پيشينه تحقيق 
به  هنر  پژوهشگران  از  معدودي  تعداد  تاکنون 
موضوعات نقاشي مذهبي و شمايل نگاري دراين دوران 
پرداخته اند ولي اين پژوهش ها تنها به مرورتاريخي اين 
نقاشي ها بوده و پرده هاي درويشي ازنقاشي هاي قهوه 
خانه اي تفکيک نشده اند و اين موضوع را به لحاظ هنري 
و تجسمي بررسي ننموده اند. به خصوص درهيچ يک از 
بزرگ درويشي  پرده  به  ايراني و خارجي  هاي  پژوهش 
موجود درآستان قدس رضوي پرداخته نشده است و به 
مقايسه تطبيقي ويژگي هاي تجسمي دوبخش اقدام ننموده 
اند. همين موضوع ضرورت اين پژوهش و جنبه نوآري اين 
پژوهش را نشان مي دهد، درادامه به معرفي پژوهش هاي 
نامبرده مرتبط با موضوع پرداخته مي شود. در اين پژوهش 
قاجار  نگاري  شمايل  و  مذهبي  هنر  بخش  مطالعه  براي 
بلوکباشي   ،(۱۳۸۹) افهمي  افشاري(۱۳۸۶)،  مطالعات  از 
و  شناخت  درزمينه  شد.  استفاده  چليپا(۱۳۹۰)،   ،(۱۳۷۵)
قاجارنظريات  نگاري و هنر مذهبي  بررسي هاي شمايل 
فلور (۱۳۹۵)، مورد استفاده قرارگرفت. درکتاب گنجينه هاي 
هنردرآستان قدس رضوي که درسال(۱۳۸۶)، چاپ شده 
است اين اثر را به اشتباه دوره صفوي معرفي شده بود که 
اکنون در مشخصات موزه تغيير  و به تاريخ قاجار اصالح 
شده است. درمجموع مي توان نتيجه گرفت که مقاالت و 
کتب مربوط به اين زمينه پژوهشي کم بوده و اين زمينه 
پژوهشي عليرغم اهميت هنري و تاريخي مورد غفلت واقع 
شده است، به خصوص در زمينه پرده بزرگ درويشي هيچ 
کارپژوهشي انجام نشده است. بنابراين در اين مقاله سعي 
ازمنابع مرتبط و بررسي نمونه  با بهره گيري  مي شود 
موزه اي موجود به بررسي و تحليل اين موضوع پرداخته 
شود و دو بخش قبلي و جديد مورد تطبيق قرار بگيرد و 

مشخص شود مربوط به دو تاريخ متفاوت مي باشد. 

نگاهي به شمايل نگاري و تاريخچه آن  دردوران قاجار  
بررسي و ارزيابي در روند شمايل نگاري آثار منتخب، 
نشان از تاثير 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. شمايل نگاري از 
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ديرباز در ايران رواج داشته و در دوران اسالمي اين نوع 
صورتگري ادامه يافت و بيشتر صورت ديني- مذهبي به 
خود گرفت.(حسيني، طاووسي، ۱۳۸۵: ۵۹) شمايل نگاري 
مقدسين بر اساس خيال و برداشت شخصي هنرمند است و 
آنرا مي توان در زمره خيالي نگاري برشمرد. خيالي نگاري 
در ادبيات و اعتقدات ديني و گاه فرهنگ و باورهاي عاميانه 
ريشه دارد. اولين پرده هاي مذهبي به شيوه خيالي نگاري 
عزاداري ساالرشهيدان  مراسم  براي  بويه  آل  دوران  در 
اول  اسماعيل  و سپس در دوره صفوي و درزمان شاه 
پرده هايي از واقعه عاشورا نقاشي شد.(چليپا و همکاران، 
۱۳۹۰: ۷۰) شمايل نگاري در ايران ويژگي هاي خود را دارد. 
اين ويژگي ها هنر شمايل نگاري را از لحاظ مضمون و شيوه 
نگارگري و جنبه تقدس آن از شمايل نگاري در نقاط ديگر 
جهان به ويژه غرب جدا مي کند . شمايل هاي ايراني بيشتر 
جنبه مردمي دارند.(بلوکباشي، ۱۳۷۵: ۱۱) يکي از مهمترين 
علل هاي 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 با پرده خواني صورت مي پذيرفته 
اند. همچنين منابع و متون نمايشي چون تعزيه نيز نقش به 
سزايي بر شکل گيري شمايل نگاري خاص اسالمي داشته، 
که در استقالل يافتِن جايگاه خود در عرصه جهاني، بي تاثير 
نبوده است.(Marzolph,2001: 232) شمايل نگاري هاي 
شيعي از لحاظ موضوعي،دربردارنده پيوند عميق دين و 
هنر مي باشند. هنرمند همواره سعي نموده در اين گونه آثار 
از نمادپردازي استفاده نمايد، به طور مثال يکي از اين نماد ها 
هاله ي مقدس درگرد سر افراد است،که معرف شخصيت 
مذهبي است. ترکيب بندي مقامي يا سلسله مراتبي نيز، يکي 
از روش هاي هنرمندان در ايجاد شمايل نگاري شيعي يا 
مذهبي محسوب مي شود. آنان در اين ترکيب بندي، سلسله 
مراتب يا جايگاه مکاني و زماني يک فرد مذهبي را مشخص 
فرديت  هنري  مي نمايند.(نصري، ۱۳۸۹: ۵۶-۶۰.در چنين 
هنرمند ضرورتًا ناپديد مي شود البته بي آنکه سرور خالقيت 
او کاهش يافته باشد. اين نوع هنر بيشتر کشفي و شهودي 
است.(بورکهارت،۱۳۹۰: ۲۲۰) 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، ۱۳۸۹: ۲۹) دوره قاجار 
قاجار  شاهان  تالش  مي شود.  قلمداد  مذهبي  نقاشي  اوج 
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.(پاکباز، ۱۳۷۹: ۱۴۸) 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 مي شد و هم 
موجبات انحطاط آن را از فرهيختگي عاري مي کرد و به 
سليقه و ذوق مردم کوچه و بازار نزديک مي ساخت.(آژند، 
۱۳۸۵: ۱۴۸) در زمينه شمايل نگاري شخصيت هاي مذهبي 
شيعيان و نمادهاي مرتبط با آن مي توان برخي ويژگي ها را 
برشمارد: استفاده از عناصر نمادين براي پوشش و سربند، 
به کارگيري شيوه اي خاص و پااليش يافته در طراحي 
چهره و اندام، پرداخت و رنگ آميزي نمادين، پرسپکتيو 
مقامي، عدم رعايت پرسپکتيو علمي و پرداخت چهره و اندام 
در فضايي ميانه سطح و حجم نمايي قرار دارد. استفاده از 
هاله منتشره داد و عنصر جديدي به عنوان نماد اختصاصي 
براي متمايز کردن افراد مقدس به کار گرفته شد.(افشاري، 
به دور  ايراني  نگاره هاي  در  که  نوراني  هاله   (۴۳ :۱۳۸۹
سر قديسان و بعضا ديگر انسان هاي نقاشي ايراني ديده 
مي شود همگي نشان از گرايش کالبد جسماني به سوي 
عالم غيب دارد. (دولت آبادي،۱۳۹۶: ۱۶۸) پرده هاي نقاشي 
موضوعات  با  نقاشي  بوم  يا  و  ديوارها  درروي  بزرگ 
بومي،  نقاشي  به عنوان  ازآنها  امروزه  که  شهداي شيعه 
بدوي، عاميانه و 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 و ثمره حدود يازده قرن 
تکوين تدريجي و تحول آداب سوگواري تشيع بر شمرده 
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مي شدند.(فلور و ديگران، ۱۳۸۱: ۷۱) بعدها در حسينيه ها 
و تکايا از نقاشي هاي روايي به گونه پرده نقاشي تزييني 
آويخته بر ديوارها بهره مي جستند. حتي در نمايش خانه 
سلطنتي تکيه دولت که ساخته ناصرالدين شاه بود هم براي 
نوع  اين  از  بندي دراماتيک آن  به شکوه و فضا  افزودن 
نقاشي ها استفاده مي کردند . اعضاي طبقه باالي جامعه به 
نقاشي روايي عالقه داشتند و آنها را براي تزيين اقامتگاه 
هايشان سفارش مي دادند. سده نوزدهم م را مي توان نمونه 
دانست.  درباري  گونه  پرده  نقاشي هاي سبک  اين  از  اي 
با نقاشي هاي روايي عاميانه تفاوت هايي  اين نوع نقاشي 
دارد و از نظر رنگبندي و ازدحام جمعيت در صحنه هاي 
مختلف متفاوت است. رنگ بندي و حاالت پرده هاي درباري 
خشونت و شدت کمتري دارد و صحنه ها پر از آرامش و 
ماليمت است و قهرمانان نيز شاهانه و با وقار هستند ( 
همان: ۷۸-۷۶).حضور گسترده شمايل ها در دوران قاجار 
و مضامين  تصاوير  اين  به  عادي  مردم  عالقه  از  حاکي 
شيعي است. آنچه در اين تصاوير حايز اهميت است 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 
اين نوع نقاشي را مي توان جزو پرده هاي  توجه کرد که 
درويشي به شمارآورد که متاسفانه اغلب با نقاشي هاي قهوه 
خانه اي يکسان تصور مي شود. اين پرده ها براي عزاداري 
شاه و در کيفيت درباري تهيه مي شده است و از کيفيت 
نقاشان  توسط  اغلب  و  است  برخوردار  اي  العاده  فوق 
دليل  است  و ممکن  کار مي شده  باشي ها  نقاش  و  دربار 
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 
پيکرنگاري هاي درباري دانست زيرا از قانون هاي پيکر نگاري 
پيروي مي کند اين مورد در بخش قديم نقاشي ديده مي شود 
و احتماال در قطع بزرگ و سلطاني براي عزاداري شاه تهيه 

مي شده است.  

درويشي  بزرگ  پرده  ساختاري  ويژگي هاي  تحليل 
قاجار 

 دراين نقاشي وقايع کربال در زمان امام حسين ع و 
يارانش و محاصره آنها در صحراي کربال و بستن آب 
بر روي ايشان تا قتل عامشان و به اسارت بردن زنان و 
کودکان را در برمي گيرد. اين توالي وقايع همان توالي تعزيه 
که در اين نقاشي ها نشان داده شده  است. اين نقاشي داراي 
دو بخش قديم و جديد است که براساس نبرد ها و رويدادها 
براي تحليل به سه قسمت تقسيم مي شود که بخش اول 
و دوم مربوط به نقاشي بخش قديم و بخش سوم بخش 
جديدي است که بعدها به نقاشي اصلي اضافه شده است. 
بخش اول وقايع تاسوعا و کشته شدن حضرت عباس ع 
و حضرت قاسم ع و بخش دوم کشته شدن حضرا علي 

اکبرع و حضرت علي اصغر ع و بخش سوم به اسارت 
بردن حضرت زينب ع و کودکان و اسارت به سمت دمشق 
است. بخش اول و دوم پيکرنگاري درباري بوده،اين بخش 
نقاشي، بخش پرده شاهي بوده و با کيفيت نقاشي درباري 
کار شده است ولي بخش سوم که بعدها اضافه شده توسط 
نقاشان عامي تصوير شده و ويژگي هاي نقاشي درباري و 

کيفيت باالي رنگ گذاري، قلم گيري را ندارد.

 مقياس پرده بزرگ درويشي 
درويشي  بزرگ  پرده  عنوان  به  که  نقاشي  اين  در 
با تکنيک رنگ روغن  ابعاد ۲۱۰×۷۳۳   معروف است در 
روي بوم ابريشمي با حاشيه ترجيع بند محتشم کاشاني 
به خط نستعليق کار شده است، با سه قسمت اصلي در 
نداشته  همپوشاني  يکديگر  با  که  هستيم  روبرو  تصوير 
ولي يکديگر را تکميل مي کنند. مقياس عناصر با توجه به 
اهميتشان تصوير گشته اند و به نوعي پرسپکتيو مقامي در 
اثر روبرو هستيم که در هرپالن شخصيت اصلي بزرگتر 
از بقيه نشان داده شده است و در مورد امام حسين ع در 
تمامي قسمت ها از بقيه شخصيت ها بزرگتر نشان داده شده 
است در پالن اول داستان در مورد حضرت عباس ع هم 
اين مورد رعايت شده است. مقياس و دقت ترسيم عناصر 
بخصوص در پيکره هاي اصلي بيانگر مهم بودن آنها است. 
نحوه ترسيم ۴ پيکره اصلي در ترسيم فضا در بيان مذهبي 
و با هدف تاکيد بر آنها است. اين نقاشي با هدف و ثبت 
تاريخي واقعه عاشورا ترسيم گشته و نشانگر اين موضوع 
است که اين پرده براي شاه و دربار تصوير شده است و 
در قطع خيلي بزرگتر از اندازه هاي عادي و در قطع سلطاني 
و براي عزاداري شاه و براي تاثيرگذار بيشتر در اين ابعاد 
ترسيم شده است. همانطور که کتاب هاي شاهي و سلطاني 
بزرگتر از موارد عادي کتابت مي شده است اين پرده نقاشي 
هم براي تعزيه خواني و عزاداري شاه در ايام محرم بزرگتر 

و در قطع سلطاني تصوير شده است. 

تصوير ۲. بخش اول روايت پرده درويشي بخش قديم، مأخذ: 
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شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۴۷

فصلنامة علمي نگره

بخش اول 
در روايت اول که از سمت راست تصوير آغاز مي شود 
فرمانده دشمن را نشان مي دهد که حضرت عباس ع فرق 
او را شکافته است، در بخش هاي ديگر تصوير سپاهيان 
ديده مي شوند که مضطرب و نگران با حيرت به شجاعت و 
شهامت حضرت عباس ع مي نگرند و درپايين اسب حضرت 
عباس کشته شدگان قرار دارند و حضرت در اين جنگ 
تنها است ولي سپاهيان بي شمار تصوير شده اند. (چقدر 
عظمت شجاعت و دالوري در وجود حضرت عباس ع است 
که يک تنه خودش را به جمعيت مي زند، مجموع کساني که 
دور اين آب را گرفته بودند مجموعًا چهار هزار نفر نوشته 
اند.)(مطهري،۱۳۸۷:۸۷ ) خشونت و صحنه هاي کشتار در 
از کيفيت بصري زيباتري برخوردار  نقاشي هاي درباري 
است. در بخش اول که به وقايع روز تاسوعا اشاره دارد 
عباس ع علمدارکربال را در حال جنگ  نشان مي دهد و باالي 
سر او نخلي استوار را نشان مي دهد که داللت بر برادري و 
وفاداري آن حضرت به امام حسين ع  دارد و عظمت و قامت 
بند آن حضرت را به صورت نمادين تصوير مي کند و در 
هيچ جاي ديگر تصوير تکرار نشده است. در شعر محتشم 
يادآور اين مصرع است که در زير پاي حضرت نوشته شده 
است: نخل بلند او چوخسان بر زمين زدند. در کنار تصوير 
حضرت عباس ع تصوير امام حسين است که با اسب در 
حال بردن پيکره اي است که حضرت قاسم ع برادرازده امام 
حسين ع است و در روز تاسوعا به شهادت رسيد و در اين 
بخش که قسمت راست تابلو است بيشترين حجم پيکره و 
جنگ و رزم در اين بخش تصوير نشان داده شده است . ۵۰ 

پيکره و جنگجو در اين بخش تصوير شده است.
 

بخش دوم 
در بخش دوم که بيشتر به امام حسين ع اشاره دارد، در 
اين بخش امام حسين ع سه بار تصوير شده اند که هربار 
شهيدي را در آغوش دارند.(در روز عاشورا ابا عبداهللا نقطه 

اي را عنوان مرکز انتخاب کرده بود ابتدا آنجا مي ايستاد و 
بعد حمله مي کرد به طور قطع و مسلم و بر طبق همه تواريخ 
کسي جرات نکرد تن به تن با ابا عبداهللا ع بجنگد).(مطهري، 
۱۳۸۷: ۱۷۷) در بخش دوم روايت در پايين تصوير که به 
سمت باال و بخش آخر مي رود امام حسين ع را نشسته 
علي  فرزندش  جان  بي  پيکر  که  مي دهد  نشان  زمين  بر 
اکبر ع را در آغوش گرفته است. در کنار تصوير شهداي 
کربال، يک شير تصويرشده است که براي کمک و مراقبت 
از شهداي کربال به کمک آماده است و در حال زاري بر 
اجساد است ( البته اين امر به صورت تحريفاتي است که 
در جريان عاشورا وارد تعزيه هاو نقاشي ها شده و سند 
معتبر ندارد). باالي تصوير نقاشي ديگري از امام حسين 
ع کشيده شده که سوار بر اسب همراه علي اصغر ع که از 
تشنگي در حال احتضار است را نشان مي دهد. اين تصوير 
براي نشان دادن فوريت نياز آب به کودکان است اما دشمن 
به جاي آب تيري بر گلوي کودک مي نشاند. در اين تصوير 
امام حسين خود را آماده نبرد مي کند. بيگانگان 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 
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 فروفرستاد 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 را برگزيد.(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 
اين  که حسين ع کشته شده بود.(صدوق، ۱۳۷۶: ۶۳۸)۱ 
موارد نشان دهنده حضور تصوير فرشتگان در نقاشي 
است. در باالي تصوير زنان حرم امام حسين ع در خيمه ها 
نشان داده شده است و امام در جلو خيمه ها در حال وداع با 
ايشان است، پنج فرشته در کنار ايشان تصوير شده است. 
در تصوير آخر بخش دوم امام حسين ع خود را براي حمله 
نهايي و شهادت آماده مي کند . امام سوار بر اسب است و 
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فرشتگان در تصوير نشان داده مي شوند که گرداگرد او را 
گرفته اند. جنيان و جبرئيل که در کسوت درويش  کابلي( 
نام درويش  اين  نمي باشد و  او  نام  يا  امضاي هنرمند و 
کابلي است که در تعزيه هاي قاجار به آن اشاره شده و در 
تعزيه ها تصاوير متن عزاداري آو 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 
 (http://hasankhaki.parsiblog.com).مي شود شهيد 
همچنين در برخي روايت ها «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 بر اساس روايت مرشد و 
متاثر از نمادگرايي تعزيه به 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)  و 
يک نفر پيک عرب نوميدانه در پي کمک به امام هستند. در 
اين تصوير فرشته ها با لباس هاي قاجاري در سمت چپ 
و تعدادي از انبيا خدا در بخش راست تصوير قرار دارند 
. داستان روز عاشورا و به ميدان رفتن حضرت حسين 
با علي اصغر ع تصوير شده است که فرشتگان دست به 
سينه در پشت سرحضرت، تعدادي از اوليا خدا در روبرو 
و در پايين جنيان دست به سينه تصوير شده اند. در پايين 
اسب حضرت هم سه فرشته در حال بغل کردن پاي اسبان 
و مانع از رفتن آن حضرت به جنگ هستند. درباالي سر 
حضرت امام حسين در صحنه آخر خورشيد به صورت 
واژگون و نيمه نشان داده شده است که شرمگين اين وقايع 
را مي نگرد. احتماًال به اين وضعيت اشاره داردکه (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.(لهوف،۱۳۸۵: ۱۷۵).(اين تصوير 
وداع آخر است، اين تصوير وداع آخر است براي خداحافظي 
با اهل بيت است).(مطهري،۱۳۸۷: ۱۷۸).اين بخش مهمترين 
بخش نقاشي و کانون مرکزي تصوير در بخش قديم است. 
بيشترين تعداد پيکره ها و کانون تصوير در بخش قديم، اين 

بخش نقاشي است. 

بخش سوم 
بردن  اسارت  به  و  غريبان  شام  سوم  بخش  روايت 
اسيران و اهل حرم است. در اين بخش سرانجام زنان حرم 
امام حسين ع را همراه تنها پسر باقيمانده امام حسين ع 
يعمي حضرت سجاد ع را به اسارت دمشق مي برند. در 

تصوير۴. بخش سوم روايت در پرده درويشي بخش جديد. مأخذ: 
همان.

تصوير ۵. خوشنويسي بخش قديم، مشخص شده از زير رنگ 
در بخش جديد. 

  مطالعه عناصر ساختاري  نقاشي 
قاجار  پرده  بزرگ  درويشي دوره 
براساس تاريخ نگاري   بخش قديم و 
جديد موجود در موزه آستان قدس/  

 ١١٣- ١٢٩



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۴۹

فصلنامة علمي نگره

اين بخش رنگ ها بسيار تيره، طراحي ضعيف و بي دقت 
پيکره ها و اسب ها ديده مي شود. از رنگ هاي تيره استفاده 
و  گيري  قلم  و  اندام  آناتومي  مانند  مفاهيمي  به  و  شده 
ارزش هاي رنگي و هندسه تصوير مانند بخش قديم تصوير  
دقت نشده است و به نظر مي رسد اين بخش توسط نقاشي 
عامي بعدها اضافه شده است.يکي از مواردي که به فاصله 
زماني بين دو تصوير اشاره دارد بخش پاک شده نوشته ها 
هست که از زير رنگ نقاشي مشخص است و مرز بين 
تصوير جديد و قديم است، مورد ديگر استفاده از روبنده 
يا رخ پوش است که در دوره هاي مياني قاجار براي ائمه و 
زنان اجباري مي شود و در اين تصوير بيشتر از بخش قبل 
به آن پرداخته شده است. در بخش هاي قبل صورت ها يارخ 
امامان بدون رخ پوش تصوير شده ولي از دوره اواسط 
قاجار براي احترام از رخ پوش استفاده مي شود. در اين 
بخش تصوير تمام چهره هاي امامان حتي مردان داراي رخ 

پوش هستند. 
 

کتيبه دور تا دور تصوير 
 استقرار مذهب شيعه در جايگاه مذهب رسمي کشور تاثير 
فراواني در ادبيات کالسيک ايران گذاشت. شعر که پيشتر 
درباري بود بر شهداي خدا و اوليا شيعه متمرکز گرديد. 
نمونه بارز اين شاخه ادبي مراثي دوازده بند محتشم کاشاني 
است. (۱۳۸۶: ۲۰) اين کتيبه با حاشيه ترجيع بند از شعر 
محتشم کاشاني به خط نستعليق در مدح امام حسين ع اکار 
شده  شده است و به نظر مي رسد بعدها، به نظر نگارنده 
پس از اتمام نقاشي سوم براي يکدست کردن سه تابلو به 
دور تصوير دوخته شده است. نکته قابل توجه در مورد 
شعر محتشم، تاثير گذاري اشعار او بر هنرهاي تجسمي 
و اشعار ديگر در اين مورد است. در نوشتار کتيبه سعي 
شده است که شعرها مرتبط با تصوير باشد مثًال آنجا که به 
شهادت حضرت قاسم اشاره مي شود:.. پس آتشي ز اخگر 
الماس ريزه ها  افروختند و در حسن مجتبي زدند تصوير 
قاسم بن الحسن ع قرار دارد، يا جايي که خورشيد تصوير 
شده است: روح االمين نهاده به زانو سر حجاب .... تاريک 
شد زديدن آن چشم آفتاب به مرگ امام حسين و تيره شدن 
امام حسين ع اشاره دارد. کتيبه از سمت راست تصوير 

آغاز مي شود سعي شده است که نوشته در راستاي روايت 
تصاوير باشد. نام خطاط مشخص نيست و در چهار کنج 
نوشتار از عبارت يا ابا عبداهللا استفاده شده است. اين شعر 
در مدح امام حسين ع و وقايع کربال است که به خط زيباي 
نستعليق سفيد روي زمينه سياه اجرا شده است. البته همه 
اشعار بندهاي پشت سر هم نيستند تمام بخش ها توسط 
آن مجزا در هر بخش هر  نگارنده خوانده شده و شعر 

ترجيع بند  نوشته شده است . 
از سمت راست تصوير

باز اين چه شورش است که در خلق عالم است 
باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز اين چه رستخيز عظيم است کز زمين
بي نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

اين صبح تيره باز دميد از کجا کزو
کارجهان و خلق جهان در هم است 

گويا طلوع مي کند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامي ذرات عالم است
گرخوانمش قيامت دنيا بعيد نيست

اين رستخيز عام که نامش محرم است
دربارگاه قدس که جاي مالل نيست 

سرهاي قدسيان همه بر زانوي غم است 
جن و ملک بر آدميان نوحه مي کنند
گويا عزاي اشرف اواالد آدم است 

سمت راست تصوير اشعار از بخش عرضي
بر خوان غم چو عالم را صال زدند

اول صال به سلسله انبيا زدند 
نوبت به اوليا چو رسيد آسمان تپيد

زان ضربتي که بر سر شير خدا زدند 
آن در که جبرئيل امين بود خادمش
اهل ستم به پهلوي خير النسا زدند 

پس آتشي زاخگر الماس ريزه ها
افروختند و در حسن مجتبي زدند 

وانگه سرادقي که ملک محرمش نبود
کندند و از مدينه به کربال زدند

وز تيشه ستيزه در آن دشت کوفيان
بس نخل ها زگلشن آل عبا زدند 

تصوير ۶. کتيبه شعر محتشم در باالي تصوير .

تصوير ۸. مستطيل پايين تصوير شعر محتشم 

تصوير ۷. کتيبه شعر محتشم در مستطيل تصوير سمت چپ 



پس ضربتي کزآن جگر مصطفي دريد
بر حلق تشنه خلف مرتضي زدند 
اهل حرم ديده گريبان گشوده مو

فرياد در حرم کبريا زدند 
روح االمين نهاده به زانو سر حجاب

تاريک شد زديدن آن چشم آفتاب 

از وسط مستطيل در قسمت پايين ترجيع بند بعدي
کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدي

وين خرگه بلند ستون بي ستون شدي 
کاش آن زمان درآمدي از کوه تابه کوه
سيل سيه که روي زمين قيرگون شدي 
کاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بيت
يک شعله برق خرمن گردون دون شدي 
کاش آن زمان که اين حرکت کرد آسمان

جان جهانيان همه از تن برون شدي 
کاش آن زمان که کشتي آل نبي شکست 

عالم تمام غرقه درياي خون شدي 
گر انتقام آن نفتادي به روز حشر

با اين عمل معامله دهر چون شدي 
آل نبي چودست تظلم برآورند

ارکان عرش را به تالطم در آورند 
بررسي تحليلي رنگي و فرمي در اين پرده نقاشي نشان 
مي دهد که دربخش قديم نقاشي هنرمند مهارت استفاده از 
زبان نمادين در تصوير را داشته است و اين امر از مهارت 
هنرمند در شکل و فرم پيکره ها و نشان دادن شبيه سازي 
با وقايع عاشورا، نمايش ساختاري هر واقعه براي مخاطب 
قابل تشخيص است و هر بخش از تصوير داراي ساختار 
واحد و مشخص بوده و درعين حال از زير مجموعه کلي 
قوانين بصري تصوير پيروي مي کند. مهارت و حساسيت 
نقاش يا نقاشان در بخش قديم حاکي از تخصص و مهارت 
آنها در امر طراحي، رنگ گذاري و نقاشي در ابعاد بزرگ 
در  را  پيکره ها  از  حجم  اين  اند  توانسته  که  است  بوده 
يک فضاي محدود نقاشي کنند. امر ديگر دراين تصاوير 
پرداختن به چهره ها است که داراي شخصيت پردازي مجزا 
از هم است و هر کدام داراي شخصيت تصويري خاص 
خود مي باشند. هر پالن در اين تصوير داستان ويژه اي 
تاسوعا و عاشورا  را تصوير مي کند و روز  از عاشورا 
و وقايع آن کامًال  مجزا است و به راحتي قابل تشخيص 
است. با وجود اشاره به ساختارهاي کلي در هر پالن در 
بخش قديم به يکديگر در جزييات شبيه نبوده و هر بخش 
داراي تغييرات رنگي و فرمي مستقل به خود است. زبان 

تصوير۱۰. جهت حرکت تصوير از لحاظ بصري در بخش قديم و جديد . 

تصوير ۱۱. حرکت  محوري پيکره هاي اصلي تصوير در بخش قديم و جديد پرده درويشي . 

تصوير ۹. عرض تصوير بخش چپ شعر محتشم .

  مطالعه عناصر ساختاري  نقاشي 
قاجار  پرده  بزرگ  درويشي دوره 
براساس تاريخ نگاري   بخش قديم و 
جديد موجود در موزه آستان قدس/  
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شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
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فصلنامة علمي نگره

نمادين در بخش اول و دوم قسمت قديم بيشتر رنگي بوده 
و سعي شده از رنگ هاي سبز و قرمز به صورت حماسي 
و رنگ طاليي براي هاله تقدس و سبز براي نمايش معنويت 

استفاده کند. 

زاويه ديد 
نقطه  داراي چهار  قديم  پرده درويشي در بخش  اين 
تمرکز است که از بخش راست تصوير شروع مي شود و 
سر ائمه اطهار است که با دايره اي طاليي مشخص شده 
است و در باالي آن يک يا دو فرشته قرار گرفته است. 
نقطه هاي تمرکز تصوير در عين حال جدا کننده داستان ها، 
تاکيد بر شخصيت هاي اصلي نقاشي، پالن بندي مجزاي 
تصوير را در بردارد. در بخش جديد اين دايره ها بسيار 
زياد استفاده شده ولي از نظم بصري بخش قديم برخوردار 
نيست و گويي عده اي از پيکره ها روي هم سوار شده است. 
جهت حرکت در بخش قديم از سر حضرت عباس ع شروع 
مي شود و در همه جاي تصوير داراي حرکت است و به 
دم شير در انتهاي تصويرختم مي شود و حالت زيگزاگي 
دارد ولي در بخش جديد تصوير حرکت بر خالف تصوير 
بوده و حالت مثلثي دارد که در تصوير نشان داده مي شود. 
مسير حرکت سرهاي اصلي در بخش قديم در يک راستا و 
در يک خط است ولي در بخش جديد نامشخص است . اين 

موارد در تصوير ۱۰ نشان داده مي شود . 

حرکت محوري پيکره هاي بزرگ و اصلي و نسبت هاي 
هندسي

راهنماي تماشاي يک اثر هنري قطعًا  هنرمند است که 
چشم را در خالل راهها و توقفگاه هايي که تدارک مي بيند 
به سياحتي راحت و آموزنده مي برد. اين گذرها که حرکت 
چشم را تعيين مي کنند توسط جهت خطوط و شکل ها، 
مرزهاي شکل و موتيف ها پديد مي آيند. خطوط شکل ها و 
کناره هاي شکل ها با جهتي يکسان به سوي يکديگر نشانه 
به طور  باشند،  گاهي مماس  است  اند گرچه ممکن  رفته 
معمول حرکت چشم توسط فاصله ميان آنها قطع مي شود. 

گاهي جهش هاي چشم نيازمند رانش هاي جهت دار نيرومند 
يا جذابيت هاي موثر است.(اوکريک و ديگران،۱۳۹۷: ۹۷) 
هنر  در  ايستا  هندسه  و  هندسي  نسبت هاي  از  استفاده 
نقاشي دوره قاجار به سبب ورود پرسپکتيو در نقاشي 
دچار تحول شد. استفاده از تناسبات هندسي غربي در کنار 
هندسه ايراني نوعي فضاي نامتقارن و واقعي را در تصوير 
ايجاد مي کند. در اين تصوير همچنان که ذکر شد دو نوع 
زاويه ديد از روبرو در بخش قديم و در بخش جديد زاويه 
ديد از پهلو وجود دارد. حرکت در اين تصوير در بخش 
قديم و جديد از يکديگر مجزا بوده و در تصاوير هر بخش 
ديده مي شود. در بخش قديم چنان که در تصوير مشاهده 
مي شود سه مثلث اصلي وجود دارد که کليه فضاي عمودي 
و افقي تصوير در راستاي همان مثلث هاي اصلي و نقاط 
در  که  چنان  تصوير  اصلي  مثلث  است،  تصوير  اصلي 
تصوير ۱۲ ديده مي شود سر امام حسين ع است  ولي در 
بخش قديم در سمت راست تصوير نقطه مشخص و هندسه 
مشخصي وجود ندارد و تنها فرم ها به صورت بي هدف 
استفاده شده است و يکي از بخش های  اصلي تفاوت فکري 
هنرمندان بخش قديم و جديد تصوير را نشان مي دهد و 
دليلي براي وجود  نظم بصري و هندسي در بخش قديم 
تصوير است. چنانچه در تصوير ۱۱ ديده مي شود ساختار 
هندسي تصوير بر سه مثلث اصلي تصوير استوار است 
ولي در بخش جديد چپ اين ساختار هندسي و نظم ديده 
نمي شود.همچنين کانون مرکزي تصوير به سر امام حسين 
ع ختم مي شود که نقطه کانوني تصوير است و در تصوير 

۱۲ مشخص شده است . 

واقع گرايي در ترسيم عناصر با موضوع عاشورا 
و  ترسيمي  جزييات  درويشي  نقاشي  تابلوي  دراين 
مهارت  دقت،  اثر  راست  قسمت  در  نقاشي  اين  در  فرمي 
و حساسيت هاي نقاش درباري را نشان مي دهد. بررسي 
فرم هاي به کار رفته حاکي  از آن است که شخصيت ها و 
وقايع به کار رفته در شبيه سازي با وقايع عاشورا جهت 
ساختار  و  قاعده  داراي  عاشورا  گوناگون  وقايع  نمايش 

تصوير ١٢. مثلث مهمترين شخصيت و کانون تصوير، امام حسين ع .



بوده و به راحتي قابل تشخيص اند. عناصر بصري مورد 
استفاده در اين نقاشي در بخش قديم داراي ويژگي هاي  
نقاشي درباري بوده  و در قسمت جديد، داراي نقاشي هاي 
عاميانه است. در اين پژوهش سعي مي شود در هر بخش به 
مطالعه دقيق بررسي جزييات عناصر پرداخته شود. از نظر 
نگارنده هر سه واقعه پرده به وسيله چهار فرشته انسان نما 
کوچک در آسمان تصوير به صورت نامحسوس از يکديگر 
فرشته ها  با  داستان  اتمام  و  شروع  يعني  اند.  شده  جدا 
مشخص مي شود، در سه داستان سمت راست اين امر به 
وسيله فرشته ها که در نقاشي هاي قاجاري دربار هم به 
کارمي روند جدا شده است ولي در بخش عاميانه که بعدها 
اين جدا شدن به وسيله هارموني هاي  اضافه شده است 
رنگي اضافه شده است و نقاش ناآگاهانه از چند گل که 
در بخش جديد کار کرده است بر روي قسمت قبلي نقاشي 
کرده است که اين مورد هم يکي از داليلي است که نشان 
مي دهد نقاش سعي داشته بخش قديم و جديد را با يکديگر 
ارتباط دهد. موارد ذکر شده به وضوح حاکي از آن است که  
اين ترسيمات به گونه اي انجام شده است که مخاطب اثر در 
خوانش اثر قادر به تشخيص نوع وقايع از طريق ويژگي هاي 
تصويري هر بخش و ارتباط آن با واقعه عاشورا  است. 
اصلي  سرشخصيت هاي  باالي  تصاوير  دراين  فرشته 
داستان قرار دارد و تنها در باالي سرامامان نقاشي شده و 

پيکره هاي اصلي و مقام نگاري شده را مشخص مي کند و 
حتي جايي که دو شخصيت امامان با هم هستند دو فرشته 
ديده مي شود. مثال کنار حضرت امام حسين ع و حضرت 
علي اصغر ع دو فرشته ديده مي شود. در رابطه با اين پرده 
درويشي مي توان ادعا کرد که  نقاش در بيشتر تصاوير 
ترسيم شده دراين پرده سعي کرده است که تصوير مطابق 
با واقعيت هاي حماسه عاشورا باشد. منحصر به فرد بودن 
و بزرگ بودن اين پرده درويشي که در زمان فتحعلي شاه 
کار شده داراي خصوصيات نقاشي درباري قاجاري است 
که در تصوير (۱۷)  ديده مي شود. کانون تصوير پيکره 
اصلي است پيکره هاي ديگر در اطراف آن و با حالت احترام 
دست و به رديف تصوير شده اند. اين موارد در تصوير 
(۱۴و ۱۵) فرم قرار گيري فرشتگان و درباريان، لباس و 
آرايش تاج، احترام دست ها روي يکديگر ديده مي شود. اين 
شباهت به سبک نقاشي دوره ابتدايي قاجار و رعايت قوانين 
پيکرنگاري مشخص مي کند اين نقاشي به سبک درباري و 
شاهي ولي با موضوعي مذهبي کار شده است و احتمال 
مي رود  اين اثر کار يک نقاش باشي درباري قاجاري باشد 
زيرا قوانين پيکرنگاري، ترتيب ايستادن و احترام از الگوهاي 
نقاشي درباري قاجار در دوره اول تقليد شده است.  پس 
اينکه به عنوان يک نشانه  مي توان فرشته ها را عالوه بر 
الوهيت در هر بخش در باالي سر امام يا معصوم قرار 

تصوير ۱۴. هنرمند ناشناس، کپي ديوارنگاره عبداهللا خان معمارباشي،گواش روي کاغذ،۱۸۵۱م،Sackler Galleryt، مأخذ: 
https://www.si.edu/Museums/sackler-gallery
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گرفته است، نمادي براي جدا کردن هر بخش از تصوير 
دانست که در عين استقالل داراي وحدت تصويري است.

   
ديد چند وجهي در پرده نقاشي عاشورا 

اين نقاشي داراي ديد چند وجهي است و اين ديد برگرفته 
از نگارگري ايراني در دوره هاي قبل است. ديد سه وجهي يا 
ديد پرسپکتيوي که ديد از باال روبرو پهلو را نشان مي دهد. 
اين مورد در پالن قديم به خوبي ديده مي شود ولي در بخش 
جديد تنها با ديد از پهلو روبرو هستيم. «پاول فلورنسکي 
اين ديد چند وجهي را در کتاب خود با عنوان پرسپکتيو 
معکوس توصيف کرده و به اين نکته اشاره مي کند که در 
فرهنگ اسالمي بيننده فقط به ديد نماي مقابل اشيا محدود 
نمي شود و ديد  از قسمت هاي ديگر بنا نيز براي او ميسر 
نقاشي  پرده  اين  در   (Florenski,2001:26).«مي شود

چندين واقعه در روز کربال هم زمان با هم ديده مي شود 
و هر داستان داراي مرکزيتي مجزا است. در نقاشي بخش 
قديم براي نمايش داستانها از ديدهاي مخالف و نشان دادن 
همه حوادث در يک نگاه به مخاطب استفاده شده است ولي 
در تصوير پالن جديد تنها از ديد پهلو براي نمايش تصاوير 
شام غريبان استفاده شده است و هنرمند از درايت آگاهانه 
نقاش در بخش قديم اثر  برخوردار نبوده است. در بخش 
جديد  ديد سه بعدي نيست و يک بعدي بوده و در راستاي 
خط افق و به صورت يک وجهي ارائه شده است. ديد در تابلو 
بخش قديم از روبرو بوده ولي در بخش جديدتر از کنار يا 
پهلو است.در نقاشي هاي پرده هاي درويشي همواره حرکت 
روايت از سمت راست به چپ صورت مي گيرد زيرا درويش 
داستان را از راست به چپ روايت مي کند . اين موارد در 

تصوير ۱۸ مشخص مي شود . 

تصوير١٥.جزيي از تصوير جلد کتاب فتحعلي شاه و پسرانش، قرن ١٩، مجموعه هنر اسالمي مالزي، 
Qajar ceramics,2019:11  :مأخذ



 رنگ گذاري در نقاشي  
 رنگ گوياترين عنصر است که ادراک کلي را برمي 
داريم. رنگ گويا  به آن  را  بيشترين حساسيت  انگيزد و 
ترين عنصر در تصوير است زيرا به دليل کيفيتش به طور 
مستقيم بر عواطفمان تاثير مي گذارد .وقتي به يک اثر هنري 
نگاه مي کنيم لزومي ندارد که به طور عقالني تبيين کنيم که 
قرار است چه احساسي از رنگ ها داشته باشيم واکنش ما 
به آنها آني است. (اوکويرک،۱۳۹۷: ۲۰۶) استفاده از رنگ 
در اين پرده درويشي يکي از داليل ديگري است که بخش 
ارتباطي  نقاشي  اين  يا  اين دوره  به  تابلو  اين  سمت چپ 
ندارد و بعدها به آن اضافه شده است. استفاده از رنگ در 
اين نقاشي به روش هاي مختلفي استفاده شده و رنگ در اين 
نقاشي جنبه نمادين داشته و در راستاي وقايع مربوط به آن 
است. تم رنگي هر واقعه به وسيله رنگ هاي خاصي از يکديگر 
جدا شده است. در قسمت باالي تصاوير سپاهيان بوده که در 
حال نبرد مي باشند، فرشته باالي سر شخصيت اصلي است که 
در مرکز صفحه بزرگتر از بقيه و با پرسپکتيو مقامي تصوير 
شده است و در زير پاي سوژه اصلي کشته شدگان هستند. هر 
سه پرده اصلي داراي اين جزييات مي باشند. رنگ قرمز، سفيد، 
سبز رنگ هاي اصلي به کاررفته در اين پرده نقاشي است که 
خاصيت برانگيختگي و حماسي دارد. رنگ هاي قسمت اصلي و 
قديم واقعه کربال داراي رنگ هاي گرم است و رنگ هاي قسمت 
بعدا اضافه شده داراي تم رنگي خاکستري هاي خاموش رنگي 
است. اسب در تمامي قسمت هاي راست در سوژه هاي اصلي 
تصاوير حضرت ابوالفضل ع و حضرت حسين ع سفيد و با 
آناتومي قوي است. اسب در اين نقاشي داراي تزيينات بوده 
و مانند اسب در نقاشي هاي دوره قاجار داراي تزييناتي در 
بخش زين، فرش و حلقه اي  براي آرايش دم است که تنها در 
نقاشي هاي درباري براي شاه به کار رفته است( تصوير ۱۹) 
يک نمونه طراحي اسب براي فتحعلي شاه را نشان مي دهد. 
به نظر مي رسد بيشترين رنگ قرمز است که فضا را حماسي 
و رزمي نشان دهد. تصوير داراي رنگ هاي سبز براي نشان 
دادن معنويت تصوير، فضاهاي قهوه اي و خاکستري هاي 
رنگي است. تمام فضاي تصوير داراي رنگ و عناصر بصري 
است. از رنگ زرد طاليي براي نشان دادن هاله نور و رنگ زرد 

اکر براي چکمه ها و سپرها استفاده شده است. فضاي اطراف 
پيکره ها چه فرعي و چه اصلي با رنگ هاي سبز خاکستري 
و سبز براي زمين احاطه شده است. در قسمت جديد رنگ ها 
داراي تم خاکستري و خاموش هستند. متاسفانه در مرمت اين 
اثر ورني زيادي استفاده شده و  ناآگاهي مرمتگر رنگ هاي 
مي توان  ولي  است  کرده  خاموش  تاحدي  را  قديم  بخش 
ارزش هاي رنگي و مالحظات و دانش رنگي نقاش را مالحظه 
کرد و تفاوت درخشش رنگي فاحشي بين دو بخش نقاشي 
ديده مي شود. در بخش قديم رنگ ها درخشان و پاک و در 
تطبيق با موضوع تصوير به کار برده شده است ولي در بخش 
جديد اين امر ديده نمي شود. تمام موارد تحليل شده در در اين 

بخش در  جدول شماره۱ خالصه مي شود. 

عناصر انساني 
دسته  داراي  نقاشي  قديم  بخش  در  عناصرانساني 
بندي امام، معصومين، سپاهيان، فرشتگان، جنيان، زنان، 
کودکان و شهيدان هستند.  اگر تابلو در بخش قديم را به دو 
بخش تقسيم کنيم بخش اول و سمت راست از لحاظ زماني 
وقايع روز تاسوعا را مشخص مي کند و شخصيت اصلي 
داستان حضرت ابوالفضل عباس ع است و در بخش ديگر 
که به وقايع عاشورا اشاره دارد امام حسين ع، مهمترين 

تصوير١٨. تفاوت زاويه ديد در بخش جديد و قديم تصوير. 

تصوير ١٧. مقليسه تصوير فرشتگان در نقاشي جلد کتاب سمت 
چپ  و نقاشي پرده درويشي سمت راست . 
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شخصيت در اين نقاشي است. امام حسين ع در اين نقاشي 
سه بار تصوير شده و هربار يکي از شهدا را دربرگرفته 
ع و حضرت  اکبر  ع، حضرت علي  قاسم  است، حضرت 
علي اصغر ع . اين بخش نقاشي اصلي ترين بخش و داراي 
فضاي رزمي و حماسي است و رنگ هاي به کار رفته در 
اين بخش رنگ هاي گرم و قرمز است سپاهيان و کشته 
شدگان و جنگ اصلي در اين بخش تصوير شده است. در 
بخش دوم تابلو که به مثلثي بين سه تصوير امام حسين 
ع ختم مي شود داستان هاي روز کربال را نشان مي دهد. 
بخش سوم که بعدها اضافه شده داستان هاي شام غريبان 
است که همزماني ديد در سه پالن تصوير ديده مي شود. 
 ۱۰ دوم،  داستان  در  اول،۳۷پيکره  داستان  در  پيکره   ۵۰

پيکره بي سر و شهيد و ۵ پيکره زن هستند(بدون احتساب 
پيکره هاي اضافه شده ما بين دو قسمت قديم و جديد)، در 
بخش اول سه فرشته و در بخش دوم ۵ فرشته تصوير شده اند. 
۳۰ پيکره در قسمت جديد و در ميان رنگ هاي تيره تصوير 
شده است. از آنجا که پيکره ها در اين نقاشي داراي اهميت 
بصري ويژه اي هستند و بيشترين تعداد پيکره ها در نقاشي 
در اين تصوير ديده مي شود اين موارد براي مطالعه پيکره ها 
ضرورت دارد که اين بخش داراي شباهت هاي تصويري با 
نقاشي هاي درباري از فتحعلي شاه و فرشتگان در کنارش 
دارد که در تصوير ديده مي شود و دليلي است بردرباري بودن 
نقاش اين پرده درويشي که همان قوانين تصويري را براي يک 
موضوع مهم مذهبي اجرا کرده است( تصاوير ۱۴-۱۵). در 

جدول ۱. مقايسه ويژگي هاي تصويري در تابلو پرده درويشي، مأخذ:نگارنده

بخش جديدبخش قديمويژگي تصويري

زاويه ديد از باالزاويه ديد از روبروزاويه ديد

استفاده از کادر عمودياستفاده از کادر عموديکادر

عدم دقت، بدون تزيينات، دقيق، با تزيينات، واقع گراييطراحي حيوانات
بدون جزييات

طراحي دقيق، همه صورت ها چهره نگاري پيکره ها
متفاوت، تاکيد بر چهره نگاري

ضعيف، عدم دقت، نامشخص بودن 
پيکره ها

تاکيد بر پيکره هاي فردي، طراحي طراحي پيکره هاي کوچک
دقيق

عدم دقت، طراحي سطحي

تاکيد بر پيکره هاي اصلي، طراحي طراحي پيکره هاي بزرگ
دقيق، خطوط محيطي، 

دقت در اجرا

آزاد، بدون خطوط محيطي،بدون 
ظرافت، عدم تشخيص از پسزمينه

رنگ هاي متنوع، دقت در رنگ رنگ
گذاري و اجرا، شفاف، دقيق، داراي 

هارموني بصري

رنگ هاي تيره، با خاکستري يکسان، 
عدم دقت در رنگ گذاري

عدم وجود جزيياتدقت در اجراي جزيياتجزييات

رعايت نشدهرعايت شدهپرسپکتيو

ندارد، همه پيکره ها يکساندارد، ۴ مورد در پيکره هاي اصليمقام نگاري

نامشخصمشخص ۴نقطه اصلينقاط اصلي

بسيار دقيق در همه موارد و طراحي
جزييات

طراحي سطحي و عدم دقت



اين مرحله تحليل پيکره ها از لحاظ فرم مطرح است که در همه 
بخش هاي تصوير عناصر انساني داراي حضوري فعال و پويا 
هستند و مهمترين موضوع نقاشي استفاده از پيکره ها است. در 
اين نقاشي نشان دادن تجسم هاي آرماني و معنوي درکنار زيبا 
نشان دادن پيکره هاي اصلي و نشان دادن خصايل معنوي اين 
پيکره ها مطرح است و هدف آن بازنمايي وقايع عاشورا براي 
تجسم بيشتر مخاطب در هنگام عزاداري و درک بيشتر وقايع 
عاشورا است. اين موارد در جدول شماره ۲ خالصه و بخش 

قديم و جديد تطبيق داده مي شود . 

عناصر گياهي 
وجود عناصر طبيعي مانند حضور گياهان و درختان 
در نقاشي و همبستگي اين عناصر با انسان تنها جنبه تزييني 
و زيبايي شناسي دارد زيرا در هنر براي گياهان قداست 
ويژه اي برخوردارند مانند سرو و نخل و در نگاره هاي 
ايراني نيز به کرات استفاده شده است. دراين پرده درويشي 
در چندين نقطه تصوير از اين عناصر به صورت نمادين 
استفاده شده است. درباالي سر حضرت ابوالفضل عباس ع 
يک درخت نخل به عنوان نماد اقتدار و قدرت استفاده شده 
است و درکنار حضرت علي اکبر ع گل نرگس به نشانه جوان 

بودن و پاک و بي گناه بودن گل نرگس روييده شده است. 
همچنين نقاش در کنار تصوير جوانان کشته شده عقيله بني 
هاشم گل هاي رز نقاشي کرده است. عناصر گياهي در اين 
نقاشي محدود بوده و در بخش هايي به صورت نمادين به 

کار برده شده است. 
عناصر حيواني 

مي توان  درنقاشي  جانوران  حضور  با  ارتباط  در 
در نگاه نخست به اسب ها اشاره کرد که تمامي اسب ها 
در رکاب ائمه سفيد، بسيار قدرتمند و با آرايش کامل، 
آناتومي دقيق تصوير شده اند. سه اسب سفيد در مرکز 
مقابل اسب  اول در  دارد، در داستان  قرار  سه داستان 
حضرت ابوالفضل ع چهار اسب قهوه اي، سياه و سمند 
زرد ديده مي شود و يک اسب بزرگ در مقابل و در فراز 
اسب حضرت عباس ع ديده مي شود. در داستان دوم دو 
تنها اسب  نيمه ديده مي شود و  اسب کامل و يک اسب 
کامل اسب امام حسين ع است. در داستان سوم عناصر 
حيواني زيادتر و متنوع تر از بخش هاي قبل ديده مي شود. 
تنها اسب داستان اسب امام حسين ع است. طراحي اسب 
در اين نقاشي در بخش قديم مانند نقاشي درباري ديده 
مي شود. در تصوير (۱۹) يک نمونه تصوير از فتحعلي 

بخش جديدبخش قديمجايگاه پيکره

نمايش و حضور فعال پيکره ها به صورت فعال فرم
و پويا

تاکيد برسياليت و تکثر پيکره ها
حضور اصلي پيکره درتعامل با مخاطب نقاشي

نمايش غيربازنمايانه، فرم از هم 
گسيخته و تا حدي تجريدي بدن

شکل نمايي

سمبلي از زيبايي کالسيک،آرماني، خصائل رويکرد
واالي انساني با نمايش شباهت و عظمت

بدون صورت مشخص، عدم تاکيد بر 
پيکره خاصي

بازنمايي دقيق بدن پيکره هاي اصليهدف
منعکس کننده آرمان هاي معنوي و  اسالمي

نمايش و کنش هاي بدني در راستاي مطالبات 
ديني و سياسي شيعه

نشان دادن درد و رنج و عدم 
بازنمايي پيکره ها و مشخص بودن 

هدف تصويري

بازنمايي بدن به طور غالب با کاربرد رسانه رسانه
سنتي نقاشي

بدن به مثابع ابزار بيانگر و تاکيد بر ۴ پيکره 
اصلي براي درک بيشتر فضاي کربالو وقايع

عدم بازنمايي دقيق بدن بدون تاکيد بر 
يک پيکره خاص

جدول٢. سير تحول جايگاه پيکره و داللت هاي آن در هنر نقاشي پرده درويشي، مأخذ: نگارنده .
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نتيجه
بنابرپژوهش حاضر روشن شد که نقاشي شمايل نگارانه در دوره قاجار از اهميت ويژه اي برخوردار بوده 
است. اين نوع نقاشي در نزد مردم از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و وقايع کربال  را در بردارد و براي 
تجسم و همراهي بيشتر مخاطب به کار مي رفته است.  اين نوع پرده هاي نقاشي جنبه تزييني و آييني داشته 
و در نمايش خانه هاي سلطنتي به کار مي رفته است. اين نوع نقاشي با نقاشي هاي عاميانه تفاوت دارد و از 
نظر رنگ بندي و ازدحام جمعيت در صحنه ها متفاوت است. رنگ بندي و حاالت پرده هاي درويشي درباري 
از خشونت کمتري برخوردار است و قهرمانان نيز اسطوره اي، شاهوار و با وقار تصوير شده اند 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 و در کيفيت درباري تهيه مي شده است و از کيفيت بااليي 

شاه و طراحي اسب درباري با آرايش اسب که در اين 
نقاشي ديده مي شود مشخص مي کند طراحي اسب، آرايش 
اسب و کيفيت پرداختن به آناتومي مانند اسب در نقاشي هاي 
درباري تصوير شده است. در پايين تصوير يک شير ديده 
مي شود که سرتعظيم بر شهداي کربال دارد و درحال زاري 
و تعظيم بر اجساد  بي سر و نگاهباني از آنها است. چهارده 
پرنده ديده مي شود که شايد نماد چهارده معصوم است که بر 
روي اجساد و يا در کنار اجساد در حال زاري و اداي احترام 
هستند. يک شترديده مي شود که سوارش در حال صحبت 
با حضرت حسين ع است. دو مرغابي درانتهاي تصوير به 

بعدها اضافه  نگارنده  براساس حدس  که  چشم مي خورد 
شده و بيشتر با عناصر تصويري بخش جديد قابل تطبيق 
است، زيرا نقاش جديد خواسته است با اضافه کردن عناصر 
جديد به صورت عاميانه و ناشيانه دو بخش تصوير را 
با يکديگر مرتبط نمايد. در بخش جديد چهار اسب و يک 
شتر با طراحي بسيار ضعيف و ابتدايي ترسيم شده است 
که يکي از نشانه هاي تفاوت بصري در بخش قديم و جديد  
طراحي حيوانات است که اسب به عنوان يک عنصر واحد  
در هر دو بخش با کيفيت و طراحي و کامًال  متفاوتي کار 

شده است.



برخوردار است. يکي از بهترين و قديمي ترين نمونه هاي نقاشي درباري درويشي در آستان قدس نگهداري 
مي شود که در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت، بخش قديم آن در دوره اول قاجار نقاشي شده و داراي 
خصوصيات نقاشي درباري است و بخش قديم آن بعدها اضافه شده و داراي کيفيات پايين تري  است. تحليل 
و ارزيابي عناصر بصري و ويژگي هاي ساختاري شامل طراحي، رنگ گذاري، هندسه و پرسپکتيو، زاويه ديد 
اين نقاشي نشان مي دهد اين نقاشي داراي ساختار متفاوتي در بخش قديم و جديد برخوردار است و بخش 
قديم از کيفيت تصويري باالتري برخوردار است. اين موارد شامل نقطه تمرکز تصوير است که در بخش قديم 
حالت حرکتي در کل تصوير دارد ولي در بخش جديد نامشخص است. هندسه تحليلي در بخش قديم تصوير 
به صورت سه مثلث اصلي بر مبناي پيکره هاي اصلي تصوير است ولي در بخش جديد هندسه مشخصي 
وجود ندارد. کانون تصوير در بخش قديم سر مبارک امام حسين ع است ولي در بخش جديد نقطه کانوني 
در تصوير ديده نمي شود. در بخش قديم هر روايت به وسيله يک فرشته  قاجاري جدا مي شود ولي در بخش 
جديد اين جدا کنندگي در تصوير ديده نمي شود و بسيار ناشيانه با چند گل ديده مي شود که به علت پاک شدن 
رنگ نقاشي شعر محتشم از زير رنگ تابلو مشخص است. در بخش قديم ديد چند وجهي بوده ولي در بخش 
جديد ديد از پهلو به چشم مي خورد. در بخش قديم تصوير رنگ ها بسيار شفاف، درخشان، نمادين و حماسي 
مي باشند ولي در بخش جديد بدون دورگيري، تيره و بدون کيفيت و بي دقت استفاده شده است. طراحي 
پيکره هاي انساني، ترکيب بندي درخشان و حجم زياد پيکره ها در بخش قديم تصوير درخشان و منحصر به 
فرد است ولي در بخش جديد اين پيکره ها بسيار پراکنده، بدون ترکيب مشخص است. طراحي اسب در بخش 
قديم بسيار قوي بوده ولي در بخش جديد بسيار معمولي ارائه شده است. در بخش قديم فرشتگان، جامه هاي 
فرشتگان، تزيينات لباس ها، تاثيرات نقاشي پيکرنگاري درباري دوره اول قاجار را نشان مي دهد ولي در بخش 
قديم اين قوانين تصويري  وجود ندارد. نقاش دوم پيش از نقاشي احتماًال  بخش هايي از نقاشي را تراشيده 
است و بخش هايي را بخش قديم مانند گل ها به تصويراضافه کرده است و سعي کرده است اين دو بخش 
را به يکديگر مرتبط نمايد. کتيبه دورتا دور تصوير با اشعار محتشم کاشاني در مورد واقعه کربال هماهنگ 
شده است و نوشته هاي خط شعر محتشم از ميان تصوير به علت پاک شدن رنگ مشخص است يکي از 
داليلي است که نشان مي دهد اين قسمت نقاشي بعدها اضافه شده است. در انتهاي اين مقاله پس از مشخص 
شدن موارد ذکر شده در هر دو بخش نقاشي مشخص شد زبان نمادين، زاويه ديد، حرکت محوري پيکره ها، 
نسبت هاي هندسي، واقع گرايي تصويري، ديدچندوجهي، رنگ گذاري، عناصر انساني، حيواني، گياهي در دو 
بخش متفاوت بوده و در بخش قديم از کيفيت باالتري برخوردار است و بخش جديد که بعدها به نقاشي اصلي 

اضافه شده داراي کيفيت پايين تري است.  
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view is multifaceted, but in the new part, the view can be seen from the side. In the old part, 

the color image is very clear, bright, symbolic and epic, but in the new part, it is used without 

distance, dark and without quality and carelessness. The design of human figures, the brilliant 

composition and the large volume of statues in the old part of the image is brilliant and 

unique, but in the new part of these statues are very scattered, without a clear composition. 

The design of the horse is very strong in the old part, but in the new part, it is very common. 

In the old part of the angels, the clothes of the angels, the decorations of the clothes, the 

effects of the court painting of the first period of Qajar show, but in the old part, these rules do 

not exist. Before the painting, the second painter probably «carved parts of the painting and 

added parts to the picture, such as flowers, and tried to connect the two parts. The inscription 

is around the picture with the poems of Mohtasham Kashani about The event of Karbala has 

been coordinated and the writings of Mohtasham,s calligraphy are clear from the picture due 

to the erasure of the color. This is one of the reasons why this part of the painting was later 

added. The two parts of the painting were characterized by symbolic language, viewing angle, 

axial movement of the figures, geometric ratios, visual realism, multifaceted vision, coloring, 

human, animal, plant elements in two different parts and in the old part has a higher quality 

and The new section, which was later added to the original painting, is of lower quality.

Key words: Qajar, painting, curtain, vista, structure, Ashura.
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Dervish curtain is a painting that deals with the events of Ashura and is different from a 

coffee house painting. The Dervish curtains were very large and were prepared for the official 

mourning of the Shah. One of the best examples of a dervish curtain is in the Astan Quds Razavi 

Museum. This painting has two parts and it is mentioned as the biggest painting curtain in Iran 

and has not been researched yet. The right part of the painting has very accurate coloring, 

composition and design features, but the left part of the painting was later added and has 

paintings, engraving and coloring with visual value and lower quality. This painting has been 

worked on in the old part based on the official Qajar painting criteria, viewing angle, symbolic 

language, axial movement of the figures, geometric ratios, image realism, multifaceted view, 

coloring, humanistic elements, animal and plant elements. Which is not seen in another period 

added to the work. The assumption of this research is the study of the structural elements and 

visual features of this painting and the comparison of the two old and new parts in the painting. 

In this regard, the present study seeks to answer these two basic questions of what visual features 

and structural elements have been used in the Great Dervish Curtain? What is the difference 

between structural and visual features in the old and new parts of the work? The content of the 

present study is qualitative and based on the analysis of structural elements in painting. This 

painting is based on descriptive-analytical methodology and library data collection method. 

The results indicate that the main and old part of the painting was worked by court painters 

and has the feature of painting the official Qajar sculpture, and the other part is newer and later 

added to the work and has a lower image quality than the older part. 

The qualities are lower. Analysis and evaluation of visual elements and structural features 

including design, coloring, geometry and perspective, the viewing angle of this painting shows 

that this painting has a different structure in the old and new sections and the old section has 

a higher image quality. These include the focus point of the image, which in the old part has 

a movement mode in the whole image, but in the new part is unclear. Analytical geometry in 

the old part of the image is in the form of three main triangles based on the main figures of 

the image, but in the new part there is no specific geometry. The center of the image in the 

old part is Imam Hussein,s blessed head, but in the new part, the focal point is not seen in the 

picture. In the old part, each narration is separated by a Qajar angel, but in the new part, this 

separation is not seen in the picture, and it is seen very clumsily with a few flowers, which is 

clear from under the color of the painting due to the erasure of the painting. In the old part, the 


