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مقدمه
حماسۀ حسینی فرهنگ عاشورایی را به همراه دارد 
و انقالب عاشورا، انقالب ارزشها و آرمانهاي انساني 
است که حتی پس از قرن هاي متمادي، با گذشت 
از ف��راز و فرودهای مختلف فرهنگی، سیاس��ی و 
اجتماعی، جلوه های آن هنوز بر فرهنگ و هنر این 
مرز و بوم جاري و اثرگذار اس��ت. »واقعه کربال در 
س��ال 61 هجري رخ داد« )الهی، 1377: ص12( 
و از رهگذر الهام بخش��ي به بسیاري از هنرمندان، 
شكل هاي هنري گوناگونی ملهم از این واقعه پدید 
آمد. در میان هنرهای عاشورایی، هنر گرافیک و در 
این میان »اعالن« جای خود را در دهه های اخیر 
به خوبی باز کرده است. با نگاهی کوتاه به پیشینۀ 

تاریخی اعالن های عاشورایی، گذشتۀ این اعالن ها 
به هنره��ای آیینی و تصویری عاش��ورا به ویژه به 
نقاشی قهوه خانه ای و پرده های تعزیه باز  می گردد؛ 
با این توضیح که عناصر بصری اعالن نیز می تواند 
مانند بس��یاری از هنرهای تصویری، تابع ساختار 
موضوع آن س��ازماندهی ش��ود؛ به ای��ن معنا که 
موضوع و ساختار اثر در فضاسازی فرم ها و رنگ ها 
مؤثر اس��ت؛ گذشته از آنكه، عناصر ارتباطی نظیِر 
جهت، موقعیت، فضا؛ و جاذبۀ عناصر و رنگ ها، از 
آنجاکه دربردارندة محتوا و معانی مختلف از جمله 
دربردارندة مفاهیم عاش��ورایی هستند، در ترکیب 

ساختاری فرم ها و رنگ ها دخیل اند.
اس��تفاده از اعالن، در بزرگداش��ت ایام مذهبی از 

تأثیر نقاشی قهوه خانه ای در ساختار اعالن های عاشورایی
*، پرویز اقبالی**2

فاطمه عسگری1
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چکیده
اعالن می تواند در بزرگداش��ت ایام مذهبی ازجمله در س��وگواره های عاشورایی نقش مهمی داشته باشد. بر 
همین مبنا، می توان به ویژگي هاي خاص اعالن های مذهبی توجه کرد و بر اس��اس آن، به مس��ئلۀ ساختار 
اعالن های عاش��ورایی ازجمله طِی سه دوره س��وگواره اعالن های عاشورایی بین سال های 1384 الی 1387 
پرداخت. با نگاهی به داده هاي جدول ها در تحقیق حاضر، روش��ن شد ساختار حلزونی یا دوار در اعالن های 
عاشورایی کمترین کاربرد و ساختار ایستا، متمرکز و متباین- که در برخی نقاشی های قهوه خانه ای بسیار دیده 
می شود- بیشترین کاربرد را دارد. البته، شاید کاربرد بیشتِر ساختارِ ایستا، به علِت ارتباط آن با مفاهیم ایستایی 
و پایداری در واقعۀ عاشورا باشد. این ارتباط به لحاظ فرم و رنگ در بسیاری از آثار دیده می شود؛ همچنین 
به نظر می رس��د اعالن های عاش��ورایی اغلب بر اساس بعضی ساختارهای هنرهای تصویری از جمله نقاشی 
قهوه خانه  ای به صورت ایستا، متمرکز و متباین مطرح شده اند. امروزه نیز طراحان اعالن می توانند با بهره گیری 
از هنرهای تصویری وآیینی )از جمله نقاشی قهوه خانه  ای طی دوره های صفویه، قاجار و معاصر( با نگاه امروزین 

و بررسی ساختار فرم و رنگ به نتایج مطلوب دست یابند تا آن ها را در خلق آثاری فاخر یاری رساند.
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جمله در س��وگواره های عاش��ورایی نقش مهمی 
دارد و بر همین مبنا، در این مقاله با هدف بررسي 
ویژگي هاي ساختاري اعالن  عاشورایی، این سؤال 
اساس��ي را مطرح مي کنیم که آیا ساختار طراحی 
در اعالن های عاش��ورایی، از س��نت های تصویری 
ایرانی )به  ویژه نقاش��ی قهوه خانه  ای( الهام گرفته 
است. به منظور پاسخ دهي به این سؤال، با ابزارهایی 
چون رایانه، دوربین دیجیتال و اس��كنر، اطالعات 
مرتبط ب��ا آثار و تصاوی��ر اعالن ها را ب��ه گونه اي 
کاربردي و به روش توصیفی-تحلیلی فیش برداری 
کتابخان��ه ای و تصویرخوانی مي نماییم؛ همچنین، 
اطالعات الزم در راس��تای بررس��ی ساختار فرم و 
رنگ در اعالن های عاش��ورایی به ویژه در سه دوره 
س��وگواره های عاش��ورایی بین س��ال های 1384 

الی1387 را به شیوة کیفي تحلیل مي کنیم. 

اعالن عاشورایی
»اعالن، ابزار و امكاني کاربردي اس��ت براي القا و 
ارائۀ پیاِم مورد ِنظر طراح که به ش��كل و ش��مایل 
گرافیكي طراحي و اجرا مي شود.« )سیفي، 1386: 
ص 25(. هنرمندي که به خلق اعالن عاش��ورایي 
دست مي زند، روح خود را جال مي دهد و با خلوص 
ایم��ان از توانایي خود ب��راي نمایش معنای نفس 

استفاده مي جوید. 
»آداب مجلس عزاي سید الش��هدا )ع( از دل زالل 
مردم جوش��یده و همان باورهاي مردمي است که 
صورتي تمثیلي یافته اس��ت.« )شریفي آل هاشم، 
1386: ص 58(. ب��ه ط��وِر کلی، هنر عاش��ورایی 
همنوا و همسو با رابطه ای عاشقانه از دوستی بنده 
و معبود شكل می گیرد و وجود نورانی سیدالشهدا 
)ع( و ی��اران باوفای��ش قام��ت آن را جال می دهد. 
به سبِب این نیروی زنده، جلوه های مختلفی از هنر 
در عرصه های گوناگون بارز می شوند و هنر متعهد 
را هرچه گیراتر در راس��تای آن آش��كار می کنند. 
در ای��ن می��ان، صورت و معنا در کنار هم ش��كل 
می گیرند و نگرشی در راس��تای فرهنگ اسالمی 
با مضامینی زیبا و فاخر پدید می آورند. اعالن هاي 
عاشورایي نیز که مجالی برای ظهور هنر مقدس و 
متعالی از زبان هنرمند خالق امروز است، میتواند 

بخش مهمي از هنر متعهد را عیان س��ازد و پیوند 
عمیق آن را با فطرت و جان انسان به همراه درک 

زیبایی شناسی در رنگ ها و فرم ها گویاتر کند. 

نگاهي به پیشینۀ اعالن هاي عاشورایي 
در ایران 

پیشینۀ اعالن های عاشورایی به پرده های تعزیه و 
نقاشی قهوه خانه  ای باز می گردد. پردة تعزیه اولین 
گام در جهت رس��یدن به اعالن های عاش��ورایی 
بود؛ زیرا ای��ن پرده ها عالوه بر آسان س��ازي کار 
نقال در بازنمایی عاشورا از دیدگاه هنرمند، تأثیر 
بس��زایی بر مخاطبان داش��ت. تأثیر این هنر که 
در اعالن ه��ا و هنر امروز از رهگذر ادغام گرافیک 
معاصر و هنر ایرانی و مذهبی به چشم می خورد، 
مس��یر را براي گرافیک مذهبی و نیز اعالن های 

عاشورایی باز کرد.
 هنر عاش��ورا پیش از پیروزي انقالب اس��المي، 
در دورة پهلوی به ش��یوه س��نتی دنبال می ش��د 
و مجال��ی برای هنر عاش��ورایی به ش��یوة مدرن 
در قال��ب اعالن به وجود نیام��د و از این رو، آثار 
شاخص عاش��ورایی در زمینۀ طراحی گرافیک و 
حتی نقاشی در این دوره به چشم نمی خورد؛ اما 
پس از پیروزی انقالب اسالمی نگرشی در راستای 
فرهنگ اسالمی پدید آمد و مدتی طراحی اعالن 
با موضوع عاش��ورا با نگاهی دیگر مطرح ش��د. در 
دوران جنگ تحمیلي و بین س��ال های 58 تا70 
ش در برخ��ي اعالن ها عاش��ورا و جنگ تحمیلي 
دو موض��وع مطرح در طراحیه��ا بودند و اغلب به 
ش��یوة نقاش��ي- به ویژه رنگ و روغن و به سبک 
رئال- کار میش��دند. در یک ن��گاه کلي، مي توان 
گفت: طراحی آث��ار به ویژه در دهۀ60 و اوایل70  
به صورت نقاش��ی و یا حتی شمایل ائمه ترسیم 
مي ش��د و از اواخر دهۀ70 و اوایل دهۀ80 پدیدار 
ش��دن هر چه بیش��تِر سیس��تِم رایانه و مباحث 
تایپوگراف��ی، جلوة دیگری به این هنر داد. برخي 
طراحان به ویژه هنرمندان جوان در نمایشگاه های 
مختلف س��وگواره اي که از طریق حوزه هنری از 
س��ال 84 برگزار می ش��د، اعالن های عاشورایی 
فاخری ارائه دادن��د و از این طریق، هنر اعالن با 
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جذب دیدگاه های مختلف پویاتر ش��د؛ چنان که 
شهرداری تهران در چند سال اخیر برخی از این 
آث��ار را روی بنرها و بیلبردهای ش��هری چاپ و 

تكثیر کرده است.

 ساختار فرم و رنگ
منظور از ساختار1 »ساختارکلی، سامان کلی اجزا و 
بخش ها براساس ارتباط پویای آن ها است« )پاکباز، 
1381: ص 293( و گاه س��اختار با ترکیب بندی2 
در یک تعبیر قرار می گیرد. واژة ساختار را  می توان 
»ترکیب سازی عناصر تصویری در فضای صفحه« 
)ون��گ، 1387: ص61؛ پاکب��از، 1381: ص 293( 
تعریف ک��رد و آن را همان س��ازماندهی موقعیت 
فرم ها و رنگ ها در مجموعۀ اثر قلمداد نمود. به یک 
معنا، س��اختار، درحقیقت مجموعۀ گام هایی است 
که از طرح های خام و ساده آغاز می گردد، سپس در 
ذهن آفرینش گر آن مراحل بسیار حساس »تأویل«، 
»تعدیل« و»تبدیل« را در مقاطع و ش��رایط بسیار 
پیچیده و گوناگون پشت سر می گذارد و تدریجاً به 
مرحلۀ نهایی که گویای فرجامین هنرمند اس��ت، 
نزدیک می شود. دریافت پیام برای مخاطب در این 
مسیر معكوس است؛ به این معنی که، بیننده ابتدا 
کل پیام را به صورت فرم های ارگانیک، هندسی و 
یا خطی دریافت می کن��د و در مرحلۀ بعد محتوا، 
ترکیب، اصول، مبانی و شیوة اجرا را در ذهن جمع 
بندی نموده، پیام را درک می کند. در یک ساختار 
س��ازمان یافته و سامان دهی شده، ارتباط میان فرم 
و محت��وا عموماً زیبا و ظریف خوانده مي ش��ود اما 
تصمیمات��ی که به ی��ک ترکیب ناموف��ق منتهی 

می شود، نتیجۀ کار را مبهم مي کند.

ساختار اعالن های عاشورایی
س��اختار اعالن عاش��ورایی از حماسۀ حسینی وام 
گرفته می شود؛ یعني هنرمند با برداشتی از عناصر 
عاشورایی آن را در ذهن  خود طرح مي کند و سپس 
اثر بر روی صفحه خلق می شود. این ترکیبات اجزا 
می تواند شامل فرم ها و رنگ ها باشد و ساختاری را 

1. structure
2. composition

به وجود آورد که ذهنیت بیننده را به سوی معنا و 
مفاهیم دینی و اسالمی و حتی آیینی هدایت کند. 
ساختار فرم و رنگ رابطه تنگاتنگی با زیبایی دارد. 
اما به طور کلی س��اختار وابسته به عوامل متعدد 
اس��ت که در زیبایی  کار دخیل اس��ت و در بیان 
مفاهیم ذهن هنرمند و یا درک احساس خاصی از 
اثر، تأثیرگذار اس��ت. البته ذات هر فرم و هر رنگ 
در بازگویی  معنا و احساس، دخیل  می شود و آن 
را با زبانی گویا بیان می کند؛ پس تأثیر شكل فرم، 
نمادگرایی فرم ها و رنگ ه��ا در خالل اصول اولیه 
سازماندهی تصویر، در ساختار و شاکلۀ بنیادین کل 
طرح، مؤثر است. هر یک از این ترتیب ها ساختاری 
پنهان��ي دارد ک��ه از طریق خطوط س��اختاری3، 
فرم ها و رنگ ها به هم مرتبط می ش��وند. »خطوط 
ارتباط دهنده، به طور طبیعی با چندین فرم پیوند 
می خورند. این خطوط ساختاری و ارتباط دهنده، 
به وی��ژه مورد توجه هنرمندانی اس��ت که با روش 
اصولی و علمی کار می کنند.« )رانكین پور، 1380: 
ص 75(. در این میان، مسیرحرکت چشم بیننده، 
نتیجۀ ترکیب و ارتباط عناصر ایجادشده از طریق 
این خطوط س��اختاری است که فرم ها و ترکیبات 
مختلفی را اغلب همراه با معانی متعدد و شاخص 
مطرح می کند. ب��ه طور کلی، س��اختار در طرح، 
عموماً نظم و ارتباط بین فرم ها، رنگ ها و تأثیر بین 
آن ها را برقرار می س��ازد. شاید بدون توجه آگاهانه 
به س��اختار بتوان طراحی ک��رد، اما هر جا نظم و 

ترتیب باشد، ساختار هم وجود دارد. 
رابطۀ س��اختار فرم و س��اختار رن��گ به دو گونه 
مطرح می ش��ود: الف. به لحاظ ارتب��اط معنایی؛ 
ب. به لحاظ ارتباط س��اختاری در ترکیب بندی. 
برخی اعالن ها به علت ترسیم خطوط ساختاری، 
از س��اختار فع��ال و پوی��ا برخوردارن��د؛ ازجمله، 
ساختاری به ش��كل مثلث و یا به صورت خطوط 
جهتمند مورب، ک��ه از رنگ های گرم و فعال در 
ساختار کلی طرح  اس��تفاده می شود؛ بدین گونه 

3. structural lines
خطوطی که معموالً غیر قابل رؤیت اس��ت و برای ایجاد یک ساختار و 
زیر قس��مت هایی که فرم های ترکیب را در خود جای می دهد، به کار 

گرفته می شود )ونگ، 1387: ص 61 63-(.
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که، ترکی��ب عناصر، موقعیت و جه��ت فرم ها از 
نوعی س��اختار بنیادین نشان دارد و این ساختار 
در ح��س بصری کلی اثر تأثیر می گذارد. هنرمند 
ب��رای بیان بهتر این حس از رنگ هایی اس��تفاده 
می کن��د ک��ه ارتباط معنایی با ش��كل س��اختار 
بنیادین اثر داش��ته باش��د. گونۀ دیگ��ر، ارتباط 
چینش عناصر و چیدمان رنگی اس��ت که همان 
ارتباط ساختاری است؛ بدین گونه که، اگر فرم ها 
در ساختار دایره ای شكل، در یک اعالن گرد آمده 
باش��ند، در اغلب اعالن ها نی��ز رنگ ها به تبعیت 
از ساختار دایره ای ش��كل، به همان گونه چینش 
یافته اند؛ مانند س��اختار رنگ و فرم در نگارگری 
قدیم ایرانی. در این نقاش��ی ها فرم ها در چینش 
ساختارِی دایره، ش��كل گرفته اند و رنگ ها نیز از 
ارتباط فرم با ماهیت خ��ود، در کلیِت کار همان 
ترکیب را که به شكل دایره است، نشان می دهند.

ساختار نقاشی قهوه خانه  ای
همان طور که در مباحث قبل مطرح کردیم، سابقۀ 
تاریخی فرم در اعالن های عاش��ورایی به پیش��ینۀ 
اعالن های عاش��ورایی منتهی می ش��ود؛ در اصل، 
برخی عوامل طراحی این اعالن ها ملهم از پرده های 
نقاش��ی قهوه خانه  ای و پرده های تعزیه بوده است 
که در حضور مردم ب��ه نمایش درمي آمد و راویان 
و نق��االن و بعد از آن تعزیه خوان��ان از این پرده ها 
ب��رای تأثیر بیش��تر کالم و نمایش خود اس��تفاده 
می کردند. این امر نش��ان مي دهد پرده ها موضوع 
روایی داش��ته اند و نق��االن صحنه به صحنه از روی 
این نقاشی ها، روایت عاشورا را با زبانی گیرا روایت 
می  کرده اند. موضوع و محتوا در طراحی س��اختار 
اعالن ها تأثیر زیادی داش��ته است؛ بدین گونه که، 
هنرمن��د با بزرگ نش��ان دادِن حالت��ی از قهرمان 
داستان در مرکز پرده، شخصیت اصلی و نقطۀ اوج 
داستان را معرفی می کرد و بیننده با دیدن مجموعۀ 
عناص��ر تابل��و، رابطۀ موضوع و صحن��ۀ تابلو را در 
می یافت. در این آثار، تمام عناصر به لحاظ ساختار 
فرم به سمت قهرمان اصلی جهت داده شده و همۀ  
پیكره ها و اج��زاي دیگر در موقعیتی گرداگرد و یا 
در مكانی اطراف قهرمان اصلی جای گیری شده اند؛ 

پس، محت��وای قهرم��اِن محوری، س��اختار کلی 
عناصر را بر پایۀ س��اختار متمرکز ش��كل می دهد. 
گاه��ی پیكرة اصل��ی -که اغلب امام حس��ین )ع( 
است- در مرکز صفحه به صورت ساختار مرکزگرا 
قرار گرفته اس��ت که نقطۀ تمرکز چشم در صفحه 
به ش��مار می آید. همۀ عناصر به سمت شخصیت 
اصلی اشاره دارند و جهت نگاه ها، حرکت پیكره ها، 
ایستایی شخصیت ها و ... بر این نكته داللت دارد؛ 
زیرا صحنه ها به صورت داس��تانی روایت می شوند. 
س��اختار کلی از نوع دیگری تبعیت می کند که در 
خدم��ت ترکیب مرکزگرا جهت داده ش��ده و آن، 
ساختار صحنه به صحنه یا روایتی است. گاه برخی 
هنرمندان برای جداسازی صحنه ای از صحنۀ دیگر، 
از ساختارهای قاب بندی شده به صورت چهارضلعی 
و ترکیب بندی متقاطع یا با ترکیبی منتشر و متنوع 
بدون درهم ریختگِی فضاهای س��اختاری استفاده 
می کردند. علت قرارگی��ری همۀ صحنه ها بر روی 
یک یا دو پرده، آن اس��ت که صحنه های داس��تان 
در حجم کم و در س��ریع ترین زمان در دس��ترس 
باشد. پردة مصیبت کربال )گودال قتلگاه( به رقِم 
محمد مدبر )تصویر 1( ساختاری قاب بندی شده و 
متقاط��ع دارد که از قاب بندی ها و خطوط عمودی 
و افقی مایه گرفته اس��ت. در این پرده، هر صحنه 

ساختاري مجزا دارد.
در کل، پرده ه��ای گوناگونی از عاش��ورا ترس��یم 
شده اند که هرکدام در س��اختار بنیادین و نامرئِی 
خود از شیوه های متنوعی استفاده کرده اند. به طور 
کلی، موضوِع اثر در کِل کار دخیل بوده؛ چنان که، 
تأثیر بسزایی روی عوامل ارتباطی، بصری و اصول 
س��ازماندهی تصویر گذاشته و محوریت مرکزی به 

شخص قهرمان داستان رسیده است. 
در واقع، توجه به موضوع اصلی داس��تان، چینش 
عناص��ر را در خدمت موضوع اصلی داس��تان و در 
تیررس دید بیننده قرار داده است. در برخي دیگر 
از پیكره ها بنابه ایس��تایِی پیكرة ش��خصیت های 
مثبت، س��اختار کلی به شیوه ای ایستا بازگو شده 
است و درنتیجه، خطوط ساختاری ترکیب عناصر، 
به صورت عمودی و ایستا جلوه می کنند. عبرخي 
پرده های تعزیه مانند بازگش�ت حضرت مسلم 
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خدمت امام حس�ین )ع( به رقم قوللر آقاس��ی 
)تصویر4( س��اختار ایستا و عمودی دارند اما اغلب 
نقاش��ی ها  به خاط��ِر ماهیت روایی ش��ان بر روی 
پرده های افقی ترسیم شده اند تا برای بازگو کردِن 
روایت های دیگر، فضای بیشتری در خِط افِق دید 
داشته باشند. در این میان، گونۀ دیگری از ساختار 
را در ای��ن ن��وع پرده ه��ا می بینیم که »س��اختار 
متباین« نام دارد. این نوع ساختار، در فرم و رنگ 
نیز دیده می ش��ود. بدیتضاد و ی��ا تباین در فضاها 
از طری��ق تغییر در اندازة ش��كل ها، تغییر رنگ ها، 

تضاد در جای گیری اش��كال و پیكره ها در صحنه 
ایجاد مي شود؛ بدین صورت که شخصیت های مهم 
و اصلی و قهرم��اِن محوري در اندازه ای بزرگ تر و 
متضاد با سایر ش��خصیت ها طرح ریزی مي شوند. 
س��اختار حلزونی و دوار که از س��اختار نگارگری 
ایرانی الهام گرفته ش��ده، گونۀ دیگری از ترکیبات 
عناصر اس��ت. این ساختار، معانِی خاصی به لحاظ 
فرم بیان دارد و ترکیب دواری را در میان چینش 

عناصر ایجاد می کند )تصویر6(. 

 

تصویر 1: مصیبت کربال )گودال قتلگاه(، اثری از محمد مدبر

تصویر3: ساختار چارچوبی و متقاطع پردۀ مصیبت کربالتصویر2: ترکیب خطی از ساختار کلِی پردۀ  مصیبت کربال 
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ان�واع س�اختارهای مله�م از نقاش�ی 
قهوه خانه  ای در اعالن های عاشورایی

نقاشی قهوه خانه  ای تنها به پرده های رنگ و روغن 
محدود نمی ش��ود؛ بلكه نقاش��ی بر روی کاش��ی، 
نقاش��ی دیواری، نقاشی پشت شیشه و آینه را نیز 
شامل می شود؛ اما آنچه که به روِش اعالن در زبان 
امروزه نزدیک تر است، پرده های رنگ و روغن تعزیه 
هس��تند که نقاالن و تعزیه خوانان از آن ها به مثابۀ 
یكی از عناصر اصلی کارش��ان استفاده می کردند 
و از این رو، در بس��یاری از این اعالن ها س��اختار 
داستانی به شیوه های گوناگون به کار گرفته شده 
و با توجه به ماهیت موضوع اثر، ساختاری متفاوتی 

در این هنر بصری به وجود آمده است. در اعالن ها 
نیز به تبعیت از س��اختارهای متفاوت این پرده ها، 
برخی هنرمندان امروز س��عی دارند با تلفیق ایده 
و فكر خالقش��ان ترکیباتی را ب��ه وجود آورند که 
باورهای اعتقادی و دینی درآن نفوذ کرده باش��د 
و در مس��یری ملهم از این نوع عملكرد جهت پیدا 
کند. در این میان می توان س��اختارهای زیر را در 

زیر مجموعۀ ساختار داستانی قرار داد:
• ساختار روایی؛

• ساختار قهرمان محور؛ 
• ساختار متباین.

 

تصویر 4: بازگشت حضرت مسلم خدمت امام حسین )ع(، اثری از قوللر آقاسی

تصویر 5: ساختار  ایستا در پردۀ بازگشت مسلم
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ساختار روایی 
ساختار روایی بنابه ماهیت داستان پردازی موجود 
در این نوع س��بک، از ترکیب بندی و س��اختاری 
متفاوت برخوردار اس��ت. نقاش، موضوع عاش��ورا 
را از زب��ان نقال، تعزیه خوان، م��داح و روضه خوان 

می ش��نید و همان طور که در ذه��ن مردم کوچه 
و ب��ازار وجود داش��ت، به تصویر می کش��ید. یكی 
از ماهیت ه��ای اصلی س��اختار روایی، تصویرگری 
به ش��یوة صحنه به صحنه از موضوع روایت اس��ت؛ 
چنان که، هنرمن��د صحنه های مختلف داس��تان 

تصویر 6:  مصیبت کربال، اثری از محمد مدبر، 1325

تصویر 7: ساختار حلزونی، دوار و مرکزگرا در پردۀ مصیبت کربال
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عاش��ورا در زمان  ه��ای مختل��ف و موقعیت ه��ای 
گوناگ��ون را در قس��مت ه��ای مختلف پ��رده به 
صورت دیداری بازگو می کند. این پرده ها دیداری 
و تصوی��ری هس��تند و از آنجا که ن��وع روابط در 
تصویر، همنش��ینِی مكانی اس��ت و نه زمانی، باید 
گفت عناصر یا نش��انه های تصویری نه بر اس��اس 
یک رابطۀ خطی یا زنجیره ای، بلكه بر اساس نوعی 
مناس��بات مكان��ی در درون کادر در کنار هم قرار 
مي گیرن��د؛ ام��ا باید در نظر داش��ت که در برخي 
رس��انه ها ازجمله در برخی نقاش��ی های پرده های 
تعزی��ه، زمان و مكان مت��ن تصویری با هم تلفیق 
ش��ده اس��ت؛ یعنی این متون تصویری به گونه ای 
درس��ت ش��ده اند که هم رابطۀ خطی و زمانی )و 
درنتیجه، قابلیت روایتگري( و هم رابطۀ مكانی در 
آن ه��ا وجود دارد و به تبِع آن، قاب های تصویر نیز 
درس��ت مثل کلمات به دنبال هم می آیند و نقال 
به راحتی می تواند صحنه ه��ا را با زبان گفتار بیان 
کند؛ درواقع، ویژگِی خطی و زمانی با ویژگی های 
مكانی– تصویری مي آمیزد و امكان روایتگری پیدا 
می کند و درنتیجه، به صورت یک زنجیرة داستاني 
دنبال می شود. به دلیل این قابلیت، از این پرده ها 

در نمایش های تعزیه استفاده می کنند.  
س��اختار روای��ی، در کل و به لح��اظ بصري، خود 
می تواند دو نوع س��اختار مجزا داشته باشد که در 
اعالن های عاش��ورایی نیز تبلور یافته اس��ت: الف. 
س��اختار چارچوبی و متقاطع؛ ب. ساختار متنوع 

و منتشر.

ساختار چارچوبی و متقاطع
 س��اده ترین نوع ترکیب متقاطع، صفحۀ شطرنج 
اس��ت. صفحۀ شطرنج از خطوطی عمودی و افقی 
ترکیب یافته که در تناسبی مناسب یكدیگر را قطع 
کرده اند. ساختارهای متقاطع دربردارندة انواعي از 
تضاد نیز هستند: تضاد بین زندگی و از پا افتادگی؛ 
تضاد بین حرکت و س��كون؛ تضاد میان ایستایی 
و عدم. این موارد تضادهایی هس��تند که همیشه 
با آن ها روبرو می ش��ویم و چنانچه وجود نداشتند، 
تحرکی در کار نبود. ای��ن تضادها در هنر همواره 
دس��تاویزی برای آفرینش و سازندگی هستند. در 

ای��ن میان،  طراحاِن اعالن برای انتقال پیامش��ان 
با هوش��مندی از نیروهای بالق��وة عناصِر متقابل 
س��ود می جویند: آن ها را کنار هم قرار می دهند و 

هماهنگشان می سازند. 
در دنیای تجس��می پی��ت موندری��ان1 )1872-
1944( نقاش هلندی، از هنرمندانی اس��ت که در 
ترکیب هایش از تضاد می��ان حرکت های عمودی 
و افقی س��ود برده اس��ت. او در آث��ارش فرم های 
طبیع��ی را س��اده کرده تا به ناب ترین ش��كل آن 
برس��د؛ درحقیقت، او در جس��تجوی یک واقعیت 
ناب و خالص بود. اف��زون بر موندریان، هنرمندان 
دیگری نی��ز از ترکیب متقاط��ع )عمودی-افقی( 
در آثارشان س��ود برده اند که از آن میان، می توان 
به آثار ج��وزف آلب��رس2 )1888-1976(، فریتز 
گالرن��ر3 )1972-1899( و رابرت رایمن4 اش��اره 
کرد. در عرصۀ طراحی اعالن نیز هنرمندان مدرسۀ 
باهاوس در س��ال 1919 از ای��ن نوع ترکیبات در 
آثارشان استفاده می کردند. مدرسۀ باهاوس تأثیر 
زیادی بر پایه گذاری سبک ساخت گرایی، جنبش 
م��درن و کارکردگرایی گذاش��ت و به عنواِن مثال، 
هنرمندانی چون موهولی ناگی5، کورت شویترز6، 
ال لیسیتس��كی7 از این روش در آثار خود استفاده 

می کردند. 
در طراح��ی اعالن های ایرانی نی��ز هنرمندانی از 
این روش اس��تفاده کردند؛ اما در پرده های نقاشی 
تعزیه در هنر عاشورا اجرای این نوع ساختار باعث 
می شود وقایعي که روایت  مي شوند، داخل هر قاب 
به صورت مجزا )صحنه به صحنه و جدا از یكدیگر( 
قرار  گیرند )تصویر 8(. این تقاطعات ،گاه کامال جدا 
از یكدیگر تعریف شده اند و در زیربنای آن ها نوعی 
س��اختار مقید مشاهده مي ش��ود؛ اما آنچه بیشتر 
به چش��م مي خورد، رویداد اصلی ماجرا اس��ت که 
در یک قاب، وس��ط صفحه ق��رار می گیرد و وقایع 
دیگ��ر در چارچوب های متقاط��ع کوچكتر و یا در 
1. Piet Mondarian
2. Josef Albers
3. Fritz Glarner
4. Robert Ryman
5. Moholy-Nagy
6. Kurt Schzitters
7. El Lissitwky
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کنار پنجرة اصلی تعبیه می شوند. این قاب بندی ها 
ب��ه راوی امكان می دهند وقای��ع را - درعیِن حال 
که رویدادهای بیش��تری به نس��بِت سایر پرده ها 
به مردم عرضه می شود- بتواند به راحتی به صورِت 
تفكیک ش��ده نش��ان دهد. نظیر آنچه در خصوص 
پرده ه��اي تعزیه گفته ش��د، در طراح��ِي برخی 
اعالن ه��ا )تصویر10( نیز از این ش��یوه اس��تفاده 
 شده و قطعه هاي روایت به صورت صحنه به صحنه 
و ج��دا از یكدیگ��ر در داخل هر ق��اب به صورت 
مجزا ق��رار گرفته ان��د )تصوی��ر3(. در این گونه از 
اعالن ها )تصوی��ر10( نیز این تقاطعات کاماًل جدا 

از یكدیگ��ر تعری��ف ش��ده اند و از نوعی س��اختار 
مقید در زیربنای ش��ان برخوردارند و آنچه بیشتر 
مالحظه می ش��ود رویداد اصلی ماجرا است که در  
یک قاب، وسط صفحه قرار می گیرد و وقایع دیگر 
در چارچوب ه��ای متقاطع کوچک تر ی��ا در کنار 
پنجرة اصلی تعبیه ش��ده اند. ای��ن قاب بندی ها به 
راوی امكان می دهند وقایع بیش��تري را به راحتی 
و به ص��ورِت تفكیک ش��ده به مردم نش��ان دهد تا 
عالوه ب��ر انتقال معان��ی این نوع س��اختار، یادآور 
ش��یوه و روش پرده های تعزیه نیز باشد. این تضاد 
بین خطوط عمودی و افق��ی ترکیبات را یادآور و 

 

تصویر 8: عزیمت حضرت مسلم به کوفه، اثری از محمد مدبر

تصویر 10: اعالن با ساختار متقاطع و چارچوبیتصویر 9: اثری از محمد خزایی، 1386
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بازنمایندة تضاد بین نیروهای خیر و ش��ر و تضاد 
بین مرگ و زندگی تعبیر نموده اند. البته طراحان 
اعالن ها این شیوه را با ایده های خود تلفیق کرده 
و در این راس��تا س��اختاری متناس��ب با ذهنیت 
خودش��ان به وجود آورده اند. در این نوع س��اختار 
که ترکیب رنگ ها نیز متقاطع اس��ت، هنرمندان 
اغلب سعی مي کنند از تضاد رنگ های مشابه، تضاد 
رنگ های مكمل، تضاد اشباع و... استفاده کنند تا 

تأثیر فضاهای ترکیبی بیشتر شود. 

ساختار متنوع و منتشر
تنوع متضاد با یكدستی و یكنواختی است. تنوع در 
یک ترکیب بندی بصری به تنوع در موسیقی شبیه 

است که بااینكه موضوع های مختلفی در آن وجود 
دارد، همیشه تحت الشعاع یک موضوع اصلی است. 
ساختار متنوع در یک اثر هنری اغلب زمانی حاصل 
می شود که یک موضوع چندین موضوع دیگر را در 
دل خود جای دهد. در ساختارهای متنوع، سطوح 
مختلف تصویر ممل��و از عناصر و اجزای مختلفی 
اس��ت که در یک وحدت کلی شكل گرفته اند. در 
هنرهای اسالمی تنوع در راستای یک وحدت کلی 
به وجود می آید که به آن نظم و انس��جام می دهد 
و نوعی هماهنگی بین اجزای بصری ایجاد می کند. 
در ساختار منتش��ر که گونه ای از ترکیبات متنوع 
است، فضا به مفهوم نیوتونی خود که همه چیز را به 
صورت توپر، ایستا، غیرقابل نفوذ و الیتغیر معرفی 

تصویر 11: پرده درویشی، از محمد فراهانی، دارای ساختار منتشر 

تصویر 12: اعالن با ساختار منتشر، از روح ا.. هاتفی،  1386
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می کند، مطرح نیس��ت، بلكه در این نوع ترکیب، 
فض��ا به مفهوم تداوم زمان و در کِل تصویر تبیین 

می  شود.
نقطۀ عطف، فضای مثب��ت و منفی، نور متمرکز، 
ایستایی و ... درساختار منتشر جایی ندارد و تداوم، 
گسترش، اس��تمرار و پویای جایگزین آن ها شده 
است. مشابه ترکیب منتش��ر در نگاره های سنتی 
ایران را مي توان نقاشی خاور دور و در آثار نقاشان 
معاصر ازجمله تورس گارسیا )1874-1949(9 و 
ژان بازن10 )1904-1975( می توان سراغ گرفت. 
محم��د فراهانی از هنرمندانی اس��ت که در طرح 
پرده درویشی )تصویر 11( این ساختار را لحاظ 
کرده و برخی هنرمندان امروز نیز در طراحي اعالن 
با اس��تفاده از این روش طرح هایش��ان را در قالب 
اعالن های عاشورایی شكل داده اند )تصویر12(. در 
این نوع ساختار، تنوع عناصر بصری بسیار به چشم 
می خورد؛ درواقع، این ترکیبات متنوع به ساختار 

فرم کمک می کنند. 

ساختار قهرمان محور
برخ��ی هنرمن��دان از س��اختار قهرمان محور در 
آثار خود اس��تفاده می کنن��د و محوریت و تمرکز 

اصل��ی را روی ش��خصیت های اصل��ی و مثب��ت 
داس��تان قرار مي دهند. قهرمان مح��وری به چند 
ش��یوه انجام مي گیرد: در یكي از ش��یوه ها برخي 
ش��خصیت هاي داس��تان و رویدادهای مربوط به 
آن ها با به کارگیري تضاد و تباین در فرم ها، شكل 
پیكره ها و رنگ های متضاد آن ها با شخصیت های 
دیگر داس��تان بزرگ نمایي مي شوند و در شیوه اي 
دیگر، در خصوص برخي شخصیت هاي داستان و 
رویدادهایش��ان نوعي تمرکزگرایی- به شیوه های 
گوناگ��ون- صورت مي گی��رد. این مس��ائل باعث 
مي شود ساختار قهرمان محور به علِت اهمیت دادن 
به شخصیت های داس��تانی، درکل از ساختارهای 

متفاوتی تبعیت  کند:
الف. ساختار متمرکز؛
ب. ساختار مرکزی؛

ج. ساختار ایستا.

ساختار متمرکز
در این نوع س��اختار، حالت تمرک��ز را می توان با 
س��ازمان دهِی آزادانۀ فرم های واحد و یا  به وسیلۀ 
تک رنگ ها، همچنین به کمک تجمع و پراکندگِی 
رنگ های متضاد به وجود آورد. گاهی برای آس��ان 

تصویر 14: ساختار متمرکز تصویر 13: اثری از علی وزیریان، 1384
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کردن س��اختار متمرکز، از س��اختاری مقید بهره 
می گیرند و در این صورت، س��اختار اثر ش��باهت 
فراوانی به ساختار متحدالمرکز پیدا می کند. تمرکز 
به معنای تجم��ع فرم ها در اطراف یک نقطه، یک 
خط و یا چند نقطه و خط امكان پذیر است. میزان 
تمرکز به سوی هر نقطه به صورت تشابه یكنواخت، 
تش��ابه متناوب، تغییر تدریجی نامحس��وس و یا 
تجمع فرم های متفاوت ش��كل می گیرد. در اصل، 
تغییرات��ی که در موقعیت ش��كل ها و جاذبۀ آن ها 
نسبت به هم انجام می شود این شیوه را به وجود 
می آورد. تمرکز تنها از طریق تجمع اشكال صورت 
نمی گیرد. اساس��اً تمرکز س��اماندهی کمی است. 
ط��راح با کمیت فرم ها در ارتباط اس��ت و با تغییر 
م��كان آنها  از نقطه ای به نقط��ۀ دیگر تأکیدهای 
موزون و کشش های مهیج ایجاد می کند. تغییرات 
مكانی در ساختار متمرکز با تغییر مكاِن فرم های 
واحد در زیرقسمتهاِی ساختار فعال به نسبِت فضای 
اشغال شده و فضای خالی، کاهش یا افزایش پیدا 
می کند. تغییرات کمی بر تغییر در تعداد فرم های 
واحد داللت دارد. همان ط��ور که در تصویر )14( 
می بینی��د، در واقع تمرکز نه تنها از طریق تجمع و 
پراکندگی حاصل می آید، گاهی موقعیت شكل ها، 
نسبت فضایی فرم ها و رنگ ها، تعداد عناصر، جهِت 
شكل، توزیع رنگ ها و اشكال به صورت مرکزی و... 

در آن دخیل است. 
تمرکزگرایی از طریق روش های زیر حاصل می آید:

1. حالت مرکزگرایی فرم ها و رنگ های مختلف؛
2. حالت متحدالمرکز؛

3. حالت حلزونی؛
4. حالت تجمع فرم ها و س��طوح رنگی به س��وی 

یک خط.

س�اختار مرکزی )مرکزیت فرم و رنگ واحد یا 
عناصر اصلی(

در ساختار مرکزی، فرم یا رنگ واحد یا به صورت 
عناص��ر اصل��ی در  محور مرکز صفح��ه در نقطه 
مرک��ز محور و ی��ا محور عمودی ی��ا افقی صفحه 
قرار دارد و اغلب، زمینه به صورت تک رنگ، تخت 
و یا بافت دار در اطراف س��طوح ف��رم مرکزی قرار 

مي گیرد. فرم اصلی می تواند نوشته یا تصویر باشد 
مانند )تصویر16( رنگ ها و فرم ها به صورت متضاد 
در مرکزیت صفحه قرار می گیرند که نقطه تأکید 

به شمار می آیند. 

ساختار ایستا
کوش��ش نق��اش قهوه خان��ه  در بازنمایی صحنه و 
نمای��ش خصوصی��ات ظاه��ری و درون��ی آدم ها، 
همواره تحت تأثیر جانب��داری او از نیروهای خیر 
اس��ت. او با همین انگیزش اخالق��ی و عقیدتی و 
بنا بر منطق روایی پرده هایش، قراردادهای خاصی 
را در طرز ترس��یم پیكره ها، جامگان، رنگ ریزی و 
ترکیب بندی رعایت می کند. ساختارهای عمودی 
و ایس��تا اغلب روحیه ای مثبت و کیفیتی ایستا را 
القا مي کنند. در پرده های عاشورایی )تصویر18( و 
اعالنی )تصویر20( که از این س��اختار تبعیت می 
کنند، تأکید ب��ر جنبه های نیک و پایداری و دوام 

 

تصویر 15: اثری از جالل خصوصی، 1388

تصویر16: ساختار مرکزی
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نیروی خیر در ش��خصیت های مثبت باعث ایجاد 
س��اختار ایستا و عمودی شده است که از پایداری 
امام حس��ین )ع( و یارانش دربرابِر نیروهای کفر و 
مبارزه با ظلم و جور زمانه نشان دارد. درواقع، این 
س��اختار جلوه ای از اعتماد به نفس و استحكام را 
نش��ان می دهد. خطوط عمودی و فرم های ایستا، 
فضای��ي جدی، آمرانه و با صالب��ت را در اثر ایجاد 

می کنن��د. گفتني اس��ت رنگ هاي قرمز و س��یاه 
رنگ های غالب را در س��اختار تش��كیل مي دهند.

ساختار متباین
درخصوِص واژة تباین یا تضاد در آثار هنری باید در 
نظر داشت که تباین همواره اتفاق می افتد اما گاه 
متوجه حضور آن نمی ش��ویم. هرگاه فضایی خالی 

  

تصویر 17: نقاشی رنگ و روغن سقای کربال،
از قوللرآقاسی

تصویر 19: نیلوفر شهری، 1388

تصویر 20: اعالن با ساختار ایستا تصویر 18: ساختار ایستا در نقاشی رنگ و روغن
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فرم��ی را  احاطه می کند، یک خط راس��ت و یک 
منحنی ب��ا هم تالقی می کنند، فرمی از فرم دیگر 
بزرگتر می ش��ود، و یا جهت ه��ای افقی و عمودی 
همزمان آشكار می ش��وند، در این حالت ها تباین 
به وجود می آید. دامنۀ تباین بسیار گسترده است 
و انواع گوناگون دارد. درواقع، تباین نوعی مقایسه 
است که تفاوت ها را آشكار می کند. تباین با توجه 
به عناصر بصری و ارتباط��ی کاربردهای گوناگون 
دارد: الف. تباین شكلی: این نوع تباین تعریف های 

بس��یار دارد که بیشتر به شكل ظاهری فرم اشاره 
دارند؛ ب. تباین رنگی؛ ماننِد تباین تیره و روشن، 
س��رد وگرم؛ ج. تباین بافتی؛ مانن��د زبر و لطیف، 
براق و مات؛ د. تباین جهتی؛ ه. تباین موقعیت؛ و. 
تباین فضایی؛ ز. تباین جاذبه ای؛ و حتی ح. تباین 
در انتخ��اب فرم ه��ا به لحاظ معنای��ی؛ بدین گونه 
که فرم هایی ب��ا موضوعات و معانی کاماًل متفاوت 
باع��ث ایجاد تضاد معنایی می ش��وند؛ با این همه، 
گفتني اس��ت: در اصول ساختاری یک اثر هنری، 

 

تصویر 21: پردۀ عاشورا ، از حسن اسماعیل زاده، دورۀ معاصر

تصویر 22: ساختار متباین در جهت، موقعیت و فضا 
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عناصر ارتباطی نقش بیشتری در تباین دارند. در 
طراح��ی اعالن یكی از راه های جذب بصری ایجاد 
تباین است؛ خواه این تباین در ساختار باشد یا در 
عوامل بص��ری. در یک نگرش کلي، پنج عامل در 
یک س��اختار بصري باعث ایجاد تباین ساختاری 

می شوند:
الف. تباین در جهت؛ 

ب. تباین در موقعیت؛ 
ج. تباین در فضا؛
د. تباین درجاذبه؛
ه. تباین در رنگ.

در اعالن های عاش��ورایی از تضاد- خواه در اندازة 
شكل ها، بافت، معانی متضاد فرم ها، رنگ ها و خواه 
موقعیت، جاذبه و فضا- بسیار استفاده  شده است؛ 
اما آنچه به لحاظ س��اختاری در آن دخیل اس��ت، 
تبای��ن جذب، فضا، موقعیتی جهت و رنگ اس��ت 
و اغل��ب با توجه به ذهنیت هنرمند مفهوم خاصی 
درنظر گرفته شده تا عالوه بر گیرایی بصری دارای 

معنای خاصی باشد. 

نتیجه گیری
داده هاي تحقیق نشان مي دهد ساختار اعالن های 
عاشورایی بنابه پیش��ینۀ تاریخی، در صورِت خود 

از س��نت های تصویری ایران و به ویژه از نقاش��ی 
قهوه خانه  ای الهام گرفته اند؛ چنان که، در بسیاری از 
اعالن ها نه تنها از عناصر طراحی نقاشی قهوه خانه  ای 

تصویر 24: اثری از عزرا عقیقی بخشایشی، 1386: در این اعالن تباین فضایی به دلیل تضاد در تراکم فرم ها 
درموقعیتهای مختلف صفحه و نیز تباین رنگ سیاه و سفید مشاهده می شود.

از محمد حاج  هاشمی، 1386: در این  اثری  تصویر 23: 
اعالن از تباین در فضا، جهت، رنگ و نیز تباین در موقعیت 

ساختاری استفاده شده است. 
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اس��تفاده شده، بلكه در ساختار بنیادین نیز از این 
هنر الهام پذیرفته اند. در این میان، س��اختارهای 
حلزونی و دوار که س��اختارهاي اصلی در هنرهای 
س��نتی و ازجمله در نقاشی قهوه خانه  ای هستند، 
کمترین کارب��رد را یافته اند )بر اس��اس اطالعات 
جداول 1 و 2( و از س��وي دیگر، س��اختار ایس��تا 
که به نس��بِت دو س��اختار فوق کاربرد کمتري در 
نقاشي قهوه  خانه  ای داشته، بیشترین استفاده را در 
س��اختار فرم اعالن به خود اختصاص داده است و 
به اعتقاد ما، کاربرد بیشتر آن شاید به علِت ارتباط 
معنایی ساختار ایستا با مفاهیم پایداری و ایستایی 

جدول 1: انواع ساختارهای ملهم از نقاشی قهوه خانه ای در اعالن های عاشورایی
)سه دوره نمایشگاه سوگواره اعالن های عاشورایی از سال 84 الی 87(

51 
 

 

 سوگواره نمایشگاه دوره سه) عاشورایی یها اعالن در ای خانه قهوه نقاشی از ملهم ساختارهای انواع :1جدول

 (48 الی 48 سال از عاشورایی یها اعالن

عاشوراییهایسوگواره
 انواعساختارها

نسوگوارهیاول
 48سال

دومینسوگواره
 48سال

سومینسوگواره
 48سال

 02 02 02 ایستا
 10 31 31 متمرکز
 10 13 31 متباین

 13 12 30 )مرکزمحور(مرکزی
 0 0 1 منتشر

 31 33 1 متقاطعیاچارچوبی
 0 3 3 حلزونی
 0 1 0 دوار

جامعۀ)دورههردرنمایشگاهیآثارمجموع
 (دورههردرآماری

 اثر 02 اثر 13 اثر 02

 

 فرم ها تراکم در تضاد دلیل به فضایی تباین اعالن این در -6831-بخشایشی عقیقی عزرا(2-49) 
 .شود می مشاهده سفید و سیاه رنگ تباین نیز و صفحه مختلف درموقعیتهای

 

 

 در: 1841، بخشایشی عقیقی عزرا: اثری از 48 تصویر
 فرم ها تراکم در تضاد دلیل به فضایی تباین اعالن این

 و سیاه رنگ ینتبا نیز و صفحه مختلف درموقعیتهای
 .شود می مشاهده سفید

 

 

 های اعالن سوگواره نمایشگاه دوره سه) ییعاشورا های اعالن در ای  خانه قهوه نقاشی از ملهم های ساختار :4جدول

 ستونی ستونی نمودار صورت به( 48 الی 48 سال از عاشورایی
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 در: 1841، بخشایشی عقیقی عزرا: اثری از 48 تصویر
 فرم ها تراکم در تضاد دلیل به فضایی تباین اعالن این

 و سیاه رنگ ینتبا نیز و صفحه مختلف درموقعیتهای
 .شود می مشاهده سفید

 

 

 های اعالن سوگواره نمایشگاه دوره سه) ییعاشورا های اعالن در ای  خانه قهوه نقاشی از ملهم های ساختار :4جدول

 ستونی ستونی نمودار صورت به( 48 الی 48 سال از عاشورایی

 

در جریان عاش��ورا باشد؛ پس، در یک جمع بندي، 
مي توان گفت: نتایج تحقیق نشان مي دهد ساختار 
برخی اعالن های س��وگواره اي عاشورایی از برخي 
ساختارهای نقاشی قهوه خانه ای الهام گرفته است. 

جدول 2: ساختارهای ملهم از نقاشی قهوه خانه  ای در اعالن های عاشورایی )سه دوره نمایشگاه سوگواره 
اعالن های عاشورایی از سال 84 الی 87( به صورت نمودار ستونی ستونی
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