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چکیده

نقاشــی قهوهخانـهای ،مکتبــی از نقاشــی روایــی رنگروغنــی اســت کــه در اواخــر حکومـت قاجــار و جنبـ 
ش
مشــروطیت بــا موضوعــات رزمــی ،بزمــی و مذهبــی ،بهدســت هنرمندانــی مکتبندیــده در قهوهخانههــا
شــکل گرفــت .تحــوالت مختلــف اجتماعــی و سیاســی دورۀ قاجــار باعــث ایجــاد بســتر جدیــدی در عرصــۀ
هنــر ایــران شــد .بــا ســرکوب آزادیخواهیهــای مــردم توســط ایــن حکومــت اســتبدادی ،انقــابمشــروطیت
ســبب اجتمــاع و جنبــشمردمــی در قهوهخانههــا شــده و ایــن جریــان باعــث میشــود بــرروی پردههــای
ی قهوهخانــهای تأثیــر بهســزایی بگــذارد؛ چرا کــه قهوهخانههــا کــه بهعنــوان یکــی از پایگاههــای
نقاشــ 
ت هنــری ایفــا
مهــم اجتمــاعمردمــی در دوران قاجــار بودهانــد ،نقــش عمــدهای در شــکلگیری ایــن نهض ـ 
میکننــد .در مقالــۀ پی ـشرو بــا توجــه بــه انتقادیبــودن نقاشــی قهوهخان ـهای علیــه حکومــت اســتبدادی
قاجــار و داشــتن روی ـهای برخــاف ســنت نقاشــی همعصــر ،ســعی گردیــده قهوهخانــه را بهعنــوان نهــادی
بــا کارکردهــای اجتماعــی و فرهنگــی ،درجهــت تقویــت روحیــۀ ملــی و مذهبــی مردمــی کــه در دوران قاجــار
نقــش بهســزایی ایفــا کــرده ،بــا همســویی جریــان مشــروطیت انطبــاق دهــد و تأثیــر آنرا در شــکلگیری
نقاشــی قهوهخان ـهای ازنظــر اهمیــت و نقــش سیاســی اجتماعــی آن موردبررســی قــرار دهــد .پرس ـشهای
پژوهــش عبارتنــد از -1 :قهوهخانههــا تــا چهانــدازه بــر جریــان شــکلگیری نقاشــی قهوهخان ـهای در دوران
نهضــت مشــروطیت تاثیرگــذار بودهانــد؟  -2مبانــی شــکلگیری مکتــب نقاشــی قهوهخان ـهای در جریــان
اســتبداد حکومــت قاجــار چگونــه بــوده اســت؟ روش تحقیــق ،کتابخان ـهای و میدانــی شــامل مطالعــات
پای ـهای درخصــوص نقاشــی قهوهخان ـهای و انقــابمشــروطیت و بررســی فضــای قهوهخانههــای قاجــار
اســت و پــساز اســتدالل و تطبیــق و تجزیــه و تحلیــل ،نتایــج ذیــل حاصــل میشــود کــه جریــان نقاشــی
قهوهخان ـهای در قهوهخانههــا در دوران مشــروطیت ،حرکتــی ضداســتبدادی و انتقــادی علیــه حکومــت
قاجــار بــوده و محتــوای گفتمــان درون قهوهخانههــا در ایــن دوران بــر موضوعــات نقاشــیها تأثیــر
بهســزایی گذاشــته کــه بــا جریــان مشــروطیت همراســتا میشــود.
کلیدواژگان :نقاشی قهوهخانهای ،قهوهخانه ،استبداد قاجار ،مشروطیت.
.Iعضو هیأت علمی گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلیسینا (نویسندۀ مسئول).
 .IIعضو هیأت علمی گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلیسینا.
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پیشینۀ تحقیق

در ایــن تحقیــق مجموعـهای از منابــع مرجــع دربــارۀ قهوهخانه و نقاشــی قهوهخانهای راهگشــا بوده اســت؛
ی ایــران از دیــروز تــا امــروز (پاکبــاز ،)1383 ،ســنت
ازجملــه :نقاشــیقهوهخان ـهای (ســیف ،)1369 ،نقاش ـ 
و تجــدد در انقــاب مشــروطه (حســین معینآبــادی ،)1385 ،هویــت مــدرن و ظهــور گفتمــانمشــروطیت
(نظــری ،)1386 ،آسیبشناســی جنبــش مشــروطیت (یزدخواســتی و اســماعیلی ،)1387 ،پاتــوق و
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نقاشــیقهوهخانهای نوعــی نقاشــی روایــی رنگروغنــی بــا مضمونهــای رزمــی ،مذهبــی و بزمــی
اســت کــ ه در دوران جنبــش مشــروطیت ،براســاس ســنتهای هنــر مردمــی و دینــی ،بهضــرورت نیــاز و
درخواســت مــردم و بهپــاس احتــرام بهباورهــای آنــان ،بهدســت هنرمندانــی مکتبندیــده پدیــدار شــد.
گرچــه زمینهســاز آن ،ســنت کهــن قصهخوانــی و مرثیهســرائی و تعزیهخوانــی در ایــران بــوده اســت ،امــا در
دوران قاجــار ،شــرایطی بــرای رشــد و بالندگــی ایــن هنـ ر مردمــی در قهوهخانههــا بهوجــود میآیــد و افــرادی
انگشتشــمار در زمــرۀ نقاشــان ایــن مکتــب ،روی ـهای را در پیــش میگیرنــد کــه خــارج از حــوزۀرســمی هنــر
زمانــۀ خــود بــوده اســت (ســیف .)1369 ،در ایــن دوران (ســلطنت طوالنــی ناصرالدینشــاه از  1264تــا
 1313هـــ.ق ).بــا بــروز جنگهــای خارجــی و مشــکالت داخلــی ،بحــران مشــروعیت داخلــی پدیــد میآیــد و
یشــود کــه
ایــن جریــان ســبب شــکلگیری حرکتهــای مذهبــی و اجتماعــی تأثیرگــذاری در ایــن دوران م 
بیانگــر دگرگونــی موازنــۀ نیروهــای اجتماعــی و حرکتهــای ضــد اســتبدادی علیــه حکومــت وقــت اســت و
انقــاب مشــروطیت کــه ســرآغاز ایــن تحــوالت بنیــادی اســت ،دگرگونیهــای اجتماعــی بــزرگ و عمیقــی
یگــذارد .بــه
ایجــاد میکنــد کــه بهشــکل انفجارآمیــزی بــر تقویــت نهادهــای مردمــی جریانســاز تأثیــر م 
همینجهــت قهوهخانــه کــه مهمتــر و ماندگارتــر از آنهــا بــود ،مکانــی شــد بــرای حضــور در ایــن اجتماعــات و
بهعنــوان یــک نهــاد اجتماعــی نیرومنــد و فعــال در عرصــۀ اجتمــاع ،نقــش بســیار بــارزی در بــروز حرکتهــای
مردمــی ایفــا کــرد کــهبــر جریــان نقاشــی قهوهخان ـهای تأثیــر غیرقابلانــکاری گذاشــت .بــا ایــن فرضیــه کــه
قهوهخانههــا در دوران مشــروطیت بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی حاکــم ،از عوامــل اصلــی شــکلگیری
جریــان نقاشــی قهوهخان ـهای بودهانــد ،ضمــن پرداختــن بــه فضــای قهوهخانههــا در دوران مشــروطیت و
اســتبداد قاجــار ،تأثیــر ایــن نهــاد مردمــی در ایــن دوران بــر ســبک نقاشـی قهوهخانـهای را موردبررســی قــرار
میدهیــم .پرســشهای مقالــه عبارتنــداز -1 :قهوهخانههــا تــا چهانــدازه بــر جریــان شــکلگیری نقاشــی
قهوهخانــهای در دوران نهضــت مشــروطیت تاثیرگــذار بودهانــد؟  -2مبانــی شــکلگیری مکتــب نقاشــی
قهوهخان ـهای در جریــان اســتبداد حکومــت قاجــار چگونــه بــوده اســت؟
هــدف و ضــرورت پژوهــش :بررســی تأثیــر قهوهخانههــا بــر جریــان شــکلگیری نقاشــی
قهوهخانــهای در دوران مشــروطیت .نگاهــی بــه ماهیــت نقاشــی قهوهخانــهای در دوران اســتبداد
قاجــار بــا توجــه بــه انتقادیبــودن آن علیــه نظــام اســتبدادی و همخوانــی بــا جریانهــای حرکــت
مردمــی مشــروطیت .از آنجا کــه شــناخت حرکتهــای اجتماعــی در برهههــای تاریخــی میتوانــد بــه
شــکلگیری مکتبــی از یــک جریانهنــری بینجامــد ،خوانشــی جدیــد از قهوهخانههــا میتوانــد دالیــل
ً
شــکلگیری ایــن مکتــب را بهنحــو روش ـنتری بیــان کنــد و متعاقبــا ارزش و اهمیــت آنرا زندهتــر فراهــم
ســازد .بنابرایــن از همینمنظــر تــاش شــده تــا بــه تبییــن نقــش قهوهخانههــا در شــکلگیری نقاشــی
قهوهخانــهای پرداختــه شــود.
روشتحقیــق :در پژوهــش حاضــر ،روش تحقیــق ،کتابخانـهای و میدانــی شــامل مطالعــات پایـهای
ب مشــروطیت و بررســی فضــای قهوهخانههــای قاجــار اســت و
درخصــوص نقاشــی قهوهخان ـهای و انقــا 
براســاس ماهیــت و روش ،مــورد اســتدالل و تجزیـ ه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .ازنظــر هــدف ،ایــن تحقیــق
از روش تطبیقــی ســود میجویــد و بهلحــاظ ماهیــت بـهروش کیفــی و اســتداللی و تفســیری اســت.
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اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

سبک نقاشی قهوهخانهای

ش مشــروطیت
ی روایــی رنگروغنــی بــا مضمونهــای رزمــی ،مذهبــی و بزمــی در دوران جنب ـ 
نوعــی نقاش ـ 
براســاس ســنتهای هنــر مردمــی و دینــی و بــا اثرپذیــری از نقاشــی طبیعتگرایانــه مرســوم آنزمــان
بهدســت هنرمندانــی مکتبندیــده پدیــد آمــد (پاکبــاز .)586 :1378 ،بنیانگــذاران ایــن ســبک نقاشــی
ســنتی ،حســین قوللرآغاســی و محمــد مدبــر هســتند کــه پــساز ایشــان ،شــاگردان آنهــا ایــن نهضــت هنــری
را دنبــالکردنــد.
ایــن نــوع نقاشــی خــاص نقاشــانی اســت کــه ا گرچــه مکتــب ندیدهانــد ،ولــی توانســتهاند بــا مهــارت
خاصــی منظــور خــود را بیــان کننــد و بــا آنچــه کــه در ذهــن داشــتند نقاشــی میکردنــد .منشــاء ذهنیــات
نقــاش ،دریافتهــای خالــص او از محیــط زندگــی اجتماعــی اســت و ایــن پریمیتیویســم حاکــم بــر ذهــن
جامعــه اســت کــه براســاس قراردادهــای ادرا کــی و ســنتهای مردمــی شــکل میگیــرد .چارچــوب کار
همــان اســت کــه فقــط مــردم میگوینــد و مــردم میخواهنــد .هنرمنــد نقــاش نیــز بــا مهارتــش و احساســات
دادن آنچــه مــردم طالبنــد
خالــص هنرمندانـهاش و بــا اســتفاده از فنونــی بــرای هرچــه بیشــتر و بهتــر ارائـه ِ
ً
تــاش میکنــد .بنابرایــن ،ایــن یــک مکتــب ملــی و اجتماعــی اســت و ویژگیهــای کامــا ایرانــی دارد و
ً
مســتقیما از ذهــن نقــاش ایرانــی و بــدون اســتفاده از مضامیــن خارجــی و بــا شــیوۀ خــاص خــود کــه عــدم
پرداخــت دقیــق بــه آناتومــی و ژرفنمایــی اســت ،نشــأت میگیــرد (نصریاشــرفی و شیرزادیآهودشــتی،
.)1468 :1388
«اینگونــه نقاشــی ،آمــال و عالیــق ملــی و اعتقــادات مذهبــی و روح فرهنــگ خــاص الیههــای میانــی
جامعــۀ شــهری را بازمیتابیــد .داســتانهای شــاهنام ۀ فردوســی ،خمســۀنظامــی ،وقایــعکربــا ،قص ـص
قــرآن و حکایتهــای عامیانــه ،موضو عهــای اصلــی ایــن نقاشــیها را تشــکیل میدهنــد .نقــاش ایــن
موضو عهــا را مطابــق بــا شــرحی کــه از زبــان نقــال و تعزیهخــوان و مــداح و روضهخــوان میشــنید و
همانگونــه کــه در ذهــن مــردم کوچــه و بــازار وجــود داشــت بـه تصویــر میکشــید .صاحبــان قهوهخانههــا از
نخســتین ســفارشدهندگان آن بهشــمار میآمدنــد .بــا اینحــال ایــن پردههــا عالوهبــر قهوهخانههــا ،در
محلهــای عــزاداری و دکانهــا و زورخانههــا و حمامهــا نیــز آویختــه میشــد و موضــوع پــرده ،محــل نصــب
ً
آن را معیــن میکــرد .مثــا موضــوع روز عاشــورا بــرای تکایــا و موضــوع جوانمردقصــاب بــرای دکانهــای
ً
قصابــی .نقــاش نیــز از میــان اصنــاف برخاســته بــود و غالبــا حرفــۀ دیگــری چــون کاشیســازی ،گچبــری،
نقاشــیســاختمان و غیــره داشــت و بــهایمــان و عالقــۀ خــود و ازطریــق تجربــه ،فــن پردهنــگاری رنــگ
روغنــی را آموختــه بــود .روشهــا و وســایل بیانــی متــداول را برحســب ســلیقه و روش خــاص خــود ب ـهکار
ً
میگرفــت و هدفــش صراحــت و ســادگی بیــان و اثرگــذاری هرچــه بیشــتر بــر مخاطــب بــود .از همیـنرو غالبــا
در پــردهاش نــام اشــخاص را درکنــار تصویرشــان مینوشــت» (پاکبــاز.)201 :1383 ،
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بــا توجــه بــه تحقیقــات صورتگرفتــه در زمینــۀ نقاشــی قهوهخانــهای درمــورد اینکــه قهوهخانههــا
از دالیــل اصلــی شــکلگیری ایــن مکتــب محســوب میشــوند ،کمتــر نــگارش شــده اســت .از همیــنرو
نویســنده در مقالــۀ حاضــر بــر آن اســت کــه در ایــن پــروژۀ جامعهشــناختی نقاشــی قهوهخان ـهای ،بــا توجــه
بــه انتقادیبــودن و در پیشگرفتــن ضــد ســنتهای جــاری نقاشــی قهوهخانــهای ،فضــای قهوهخانــه
بهعنــوان پاتــوق و پایــگاه سیاس ـیاجتماعی و فرهنگــی کــه جــزء جداناشــدنی و حتــی عامــل شــکلگیری
ایــن مکتــب نقاشــی اســت ،مــورد مطالعــه و تحقیــق قــرار گیــرد.
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مدرنیتــه ایرانــی (آزادارمکــی ،)1390 ،درآمــدی بــر رویکــرد اجتماعــی قهوهخانههــا (فقیهیمحمــدی،
 )1384و نقاشــی قهوهخانــه بررســی یــک پارادوکــس (مدرســی.)1387 ،
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تأثیر مشروطیت بر تحوالت فرهنگ و هنر

عملکرد قهوهخانهها در مشروطیت

ســبکهنری نقاشــی قهوهخان ـهای کــه نامــش را از همیــن نهــاد مردمــی (قهوهخانــه) میگیــرد ،همزمــان
ی اجتماعــی مشــروطه ،بــه قهوهخانــه بهعنــوان محــل ظهــور آن ،عملکــرد
بــا جریانهــا و رویدادهــای سیاسـ 
مکانــی میدهــد و در اینراســتا کــه زمــان رواج ایننــوع نقاشــی و شــکوفایی آن در ایــران اســت ،همپــای
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«نقاشــی قهوهخان ـهای شــیوهای از نقاشــی ایرانــی اســت کــه در اواخــر دورۀ قاجــار و همزمــان بــا نهضــت
مشــروطه بــهاوج خــود نزدیــک شــد» (چلیپــا و همــکاران.)70 :1390 ،
ت مشــروطیت و بیــداری عمومــی مــردم و آ گاهــی آنهــا از اوضــاع کشــور
در جریــان شــکلگیری نهضــ 
کــه «همــۀ طبقــات شــهری در انقــاب مشــارکت داشــتند و حتــی یکــی از طبقــات (قــوای) اجتماعــی هــم
ت مشــروطه ،ائتالفــی از گروههــای
بــر ضــد انقــاب وارد صحنــه نشــد» و بــر ایــن اســاس کــه «در نهضــ 
1
مختلــف شــهری و طبقــات متعــدد شــرکت داشــتند و ایــن انقــاب بهجــای انقالبــی بــورژوازی  ،حرکتــی
مردمــی ،دموکراتیــک ،تــودهای و شــهری بــود» (کاتوزیانهمایــون ،)108 :1385 ،در عرصــۀ فرهنــگ و
هنــر نیــز شــرایط جدیــدی بهوقــوع پیوســت .مــردم ایــران بــا مشــاهدۀ اوضــاع جدیــد و ســرکوب جریانهــای
آزادیخواهانــه و درحالیکــه رهبــران و ســران ملــی و مذهبــی خــود را غــرق در خــاک و خــون میدیدنــد،
درگیــر نوعــی جهانبینــی جدیــد هــم شــدند .مــردم ایــران هــرروز شــاهد فتنههــای جدیــد و پیچیــدۀ
اســتعمار از یکســو و فشــارهای اســتبداد داخلــی ازســوی دیگــر بودنــد .آنانکــه در زندگــی واقعــی خــود بــا
مشــاهدۀ نابســامانیها و ریاکاریهــا ،امیــدی بـ ه بهبــودی و نابــودی اژدهــای هفتســر اســتعمار و اســتبداد
نداشــتند ،بهطــور ناخــودآ گاه بهســمت قهرمانــان و پهلوانــان اســطورهای و تاریخــی کشــیده شــدند و یــاد
آنهــا را دوبــاره زنــده کردنــد (چلیپــا و همــکاران.)70 :1390 ،
انقــابمشــروطه اگــر نگوییــم نقطــۀعطــف ،بیشــک نقطــۀانفجــار تحــوالت اجتماعــی ایــران بــود.
ً
مشــروطه عمیقــا تاریــخ اجتماعــی و فکــری ایــران را تغییــر داد .در ایــن رابطــه بایــد بــه دو مقولــۀ مهــم اشــاره
شــود:
1ـ در ایــن نهضــت بــود کــه مــردم بــرای نخســتینبار جرئـ ِـت مطر حســاختن حقــوقاجتماعــی را بــهخــود
دادنــد .ایــن خیلــی مهــم اســت کــه مردمــی ،اندیشــیدن و اظهارنظــر را حــق خــود بداننــد.
اصلــی مانــع ترقــی جامعــۀ ایــران توجــه داشــت و آن ،ســلطۀ
روز ایــران ،بــه عامــل
2ـ جامعــۀ آن ِ
ِ
وحشــتناک اســتبداد بــود .اســتبداد بهتعبیــر مشــروطهخواهان ،نهــال فکــر و رشــد آدمــی را میخشــکاند
و آزادیاندیشــه و عمــل را از انســان ســلب میکنــد .ایــن مســأله ،مرکــز توجــه مبــارزان و روشــنفکران بــود
(نظــری.)33 :1386 ،
پیچیدگــی ایــن تحــوالت در همینراســتا در فضــای هنــری کشــور ،جریانــی همپــای رویدادهــای
سیاســیاجتماعــی ایــن نهضــت رویکــردی را در پیــش میگیرنــد کــه تأثیراتــش را در شــکلگیری آن برجــای
میگــذارد و بــا ســبکی ویــژۀ مــردم کوچــه و بــازار ،رواییتریــن نقاشــی کــه برانگیزاننــدۀ افــکار عامــه علیــه
یشــود
اســتبداد و تقویــت قــوای انقالبیــون مشــروطه بــود را شــکل میدهــد؛ بدینترتیــب هنــری تولیــد م 
کــه همســو و همفکــر بــا جریــان آرمانخواهــی و ضداســتکباری برآمــده و ظواهــر روشــنفکری آن بــرروی
پردههــا انتقــال مییابــد.
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بهجــز حســین قوللرآغاســی و محمــد مدبــر کــه از بنیانگــذاران ایــن مکتــب هنــری بهشــمار میرونــد،
نقاشــان دیگــری نیــز بودنــد کــه روش اســاتید خــود را در ایــن ســبک دنبــال کردنــد کــه از میــان آنــان میتــوان
اشــاره کــرد بــه حســین دســتخوش همدانــی ،فتحالــه قوللرآغاســی ،حســن اســماعیلزاده ،محمــد حمیــدی،
محمــد فراهانــی ،عبــاس بلوکیفــر ،علــی لرنــی.
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جریــان فکــری قهوهخانــه واقــع شــده و مــورد اســتدالل قــرار میگیــرد.
تولــد و شــکلگیری ایــن مکتــب هنــری در شــرایطی رخ میدهــد کــه تغییــر چارچــوب و الگــو در تفکــر
عمومــی ،نظــام فکــری کهنــه و اســتبدادی ،جــای خــود را بــه تفکــر دموکراتیــک مردمــی میدهــد و بنابــر
ـان هنــری در باورهــای مــردم احســاس
اقتضائــات و شــرایط زمانــه باعــث میشــود کـ ه جــای خالــی ایـن جریـ ِ
شــود و جریانــی از دل قهوهخانههــا شــکلگیــرد کــه تفــاوت بســیاری بــا ســبکهای دیگـ ِـر هنــری پیــدا کنــد.
نقاشــی قهوهخانـهای در مکانــی تولــد یافــت کــه مربــع چهارضلعــی را تشــکیل م ـیداد کــه یکضلــع آن
مــردم و یکضلـ ِـع دیگــر آن قهوهخانــه بــود کــه هیچگونــه فاصل ـ ۀ طبقاتــی در آن وجــود نداشــت و دو ضلــع
دیگــرش را یکــی نقــال کــه موضــوع پردههــای بهتصویــر کشــیده شــده را نقــل میکــرد و ضلــع بعــدی را
نقاشــانقهوهخانــهای تشــکیل میدادنــد (میرمصطفــی.)18 :1387 ،
ایــن ارتبــاط ناگسســت ،تابــع مکانــی میشــود کـه از شــرایط هویــت فضایــی آن بــرای موجودیــت و حتــی
اعتبــاربخشــیدن بــهخویــش در آن شــرایط زمانــی بهــره ببــرد.
گرچــه بنابـرایــن تعریــف ،ســاختار و عملکــرد قهوهخانــه ،تنهــا معطــوف بـه ایــن نــوع از کارکــرد نمیشــود؛
چراکــه در ابتــدای شــکلگیری ،نقشهــا و کارکردهــای وســیعی داشــته و در جریــان مشــروطیت ،موقعیــت
ب هنــری ایفــا میکنــد؛ امــا
اجتماعــی و سیاســی اینمــکان ،نقشهــای تأثیرگــذاری بــر تولــد ایــن مکتــ 
قهوهخانــه بهعنــوان خانــه ایــن نــوع از نقاشــی کــه زمانــی در آن رشــد کــرده و بــه تکامــل رســیده اســت ،تولــد
ً
آن یکپدیــدۀ کامــا اجتماعــی اســت کــه ارتباطــی چندســویه بــا عوامــل شــکلگیری آن دارد.
در ظهــور پدیــدهای بــهنــام قهوهخانــه در ایــران ،بهوضــوح تمامــی مراحــل چرخــۀ حیــات را میتــوان
دریافــت .پدیــدۀ نظاممنــدی کــه در ســیر تطــور جامعهشــناختی چنــد ســدۀ اخیــر کشــور ،از ضرورتهــا و
ی کــرد و در منتهیالیـ ِـه
نیازهــای ســادهای شــکل گرفــت ،مراحــل پیچیــده جامعهپذیــری را بهســرعت ط ـ 
ســیر تکاملــی خــود ب ـ ه جایــگاه بــس رفیعــی در انتقــال ارزشهــا ،هنجارهــا و ریش ـههای تاریخــی ،قومــی و
حتــی اســطورهای ملتــی کهــن و مانــدگار از زمانهــای بــس دور دســت یافــت .گرداننــدگان ایــن نهادهــای
مدنــی کــه در تنظیــم روابــط اجتماعــی ،پاسداشــت هویتملــی و فرهنــگ غنـ ِـی برجایمانــده ،در تمامــی
چالشهــای ناشــی از تندبــاد حــوادث تلــخ ،خونبــار و تعیینکننــده ،هجومهــای رعدآســای اقــوام ،ملــل،
فرهنگهــا و ...کارکــردی چندگانــه یافــت و از موقعیــت محفلــی و محلــی بــرای اســتراحت و رهایــی از
خســتگیهای روزمــره ،بــه مکتبــی فراگیــر ،تأثیرگــذار و پاســدار ارزشهــای دینــی و ملــی تبدیــل شــد
(محمــدی12 :1384،و.)13
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در کتــاب پاتــوق و مدرنیتــۀ ایرانــی ،تقــی آزادارمکــی بــه تعریــف قهوهخانههــا بهعنــوان اینکــه یکــیاز
پاتوقهــای اجتماعــی افــراد محســوب میشــوند ،میپــردازد و عملکردهــای پاتوقهــا را بهلحــاظ ســاختار
آنهــا بیــان میکنــد:
پاتــوق یــا محفــل بهلحــاظ جامعهشــناختی بــهمحــل اجتمــاع عــدهای از افــراد ،منتقــدان ،ادبیــان
و روشــنفکران اطــاق میشــود کــه بــدون وجــود آئیننامــه و قواعــد و قوانیــن ،در حاشــیۀ حیــات رســمی
جامعــه بــهتشــکیل اجتماعاتــی اقــدام میکننــد (آزادارمکــی.)29 :1390 ،

پاتوقهــا محــل حشرونشــر نســلهای متعــدد روشــنفکری ایرانــی هســتند .ایــن پاتوقهــا خــارج از
حــوزۀ رســمی شــکلگرفته و بــه نقــد آزادانــۀ اندیشــۀ روشــنفکران نســل پیشــین میپردازنــد و ازطریــق
ل میگیــرد (آزادارمکــی .)56 :1390 ،بــا قرارگرفتــن
نقــد اندیشــههای گذشــته ،روشــنفکری جدیــد شــک 
قهوهخانههــا در حــوزۀ پاتوقهــا اگرچــه کارکردهــای چندگان ـهای در زمــان پیدایــش خــود داشــتهاســت،
امــا بــانــگاه بــهمســألۀ تأثیرگــذاری آن بــرجریــان شــکلگیری نقاشــی قهوهخان ـهای ،قهوهخانههــا را کــهاز
اجتماعــات اصلــی مردمــی در دورۀ مشــروطه بــوده ،از نــگاه انتقــادی مــردم بـ ه شــرایط سیاســی و اجتماعــی
روز درنظــر گرفتــه ،هرچنــد ویژگیهــای دیگــر قهوهخانههــا ماننــد حضــور نقــاالن و نقالــی و ســفارش
صاحبــان چایخانههــا و قهوهخانههــا بــهنقاشــان ،در تولــد ایــن مکتــبهنــری نیــز ســهیم بــودهاســت و
یشــود.
بنابــر تعاریــف مصداقــی پاتــوق و قهوهخانــه بـ ه جریــان نقــد شــرایط اســتبدادی حکومــت مربــوط م 
پاتــوق بــهاجتمــاع محفلگونــه افــراد آزادی گفتــه میشــود کــه مســألۀ اصلــی و مرکــزی همــۀ حاضــران
ً
یشــود:
آن ،نقــد وضعیــت موجــود اســت (آزادارمکــی )66 :1390 ،و مســائل نســبتا واحــدی در آنهــا دیــده م 
نقــد اســتبداد ،اســتعمار و ارتجــاع ،و درواقــع رفــع اســتبداد ،کانونیتریــن اندیشـهای اســت کـ ه در پرتــو آن،
م آمــده و بهنوعــی بــهاجمــاع فراگیــر و
مراحــل اولیــۀ مشــروطیت تمامــی گروههــا و شــئوناجتماعــی گرده ـ 
در دســترس رســیده بودنــد (نظــری.)43 :1386 ،
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بــا توجــه بــهایــن تعاریــف روشــن میشــود کــه محتــوای گفتمــان پاتوقهــایمردمــی نقادانــه اســت:
ً
ن پاتوقــی ،فضــای نقــد اســت و نقدهــای درونپاتوقــی بعضــا ضــد ســنتهای
«فضــای حاکــم بــر گفتمــا 
جــاری در جامعــه و مخالــف جریانهــای فکــری روشــنفکری اســت .افــراد پاتوقــی ،بخــش رســمی جریــان
روشــنفکران را مــورد نقــادی هوشــمندانه قــرار میدهنــد .آنهــا بــا کنایهگویــی و اســتفاده از ادبیــات روزمــره
در حــوزۀ سیاســت و اجتمــاع ســعی میکننــد سنتشــکنی نمــوده و اصــول موردقبــول مــردم و فضاهــای
ـنفکری ب ـ ه قاعــده درآمــده را موردســؤال قــرار دهنــد (آزادارمکــی.)31 :1390 ،
روشـ
ِ
مطالعــۀ نظاممنــد انطباقگرایــی پاتــوق و قهوهخانــه و آن عواملــی کــه بــهآن بهعنــوان نوعــی از پاتــوق
مردمــی موجودیــت میبخشــد ،ماننــد تحــول فکــری اواخــر قاجــار و رشــد اندیش ـهورزی سیاســی ،در حکــم
نوعــی کاتالیــزور 2میشــود بــرای فضاهــای قهوهخانههــا کــه باعــث بازشــدن مجــاری تحــرک اجتماعــی و
مشــارکت عمومــی مــردم در آن نهادهــا شــده و بالطبــع راه بــرای روشــنفکری طبقــات اجتماعــی مختلفــی
کــه تحتتأثیــر ای ـن نهضــت قــرار میگیرنــد ،همــوار میشــود و درنتیجــه ،پــژوا ک آن را بهنحــوی همســو و
ً
ـوازی اینجریــان ،کامــا در نقاشــی ای ـندوره بازمیتابانــد و نقاشــی اصــول و قواعــد زیباییشناســی خــود
مـ ِ
را تغییــر میدهــد و متمایــل بــهقواعــدی میشــود کــه بــا ذوق و ســلیقۀ آن اجتمــاع همخــوان باشــد.
در دیالکتیــک 3محتــوای قهوهخانــه و مخاطبــان آن و همچنیــن موقعیــت حســاس نقاشــی
قهوهخانـهای مشــخص شــد کــه ممکــن نیســت در حــوزۀ عمومـیای مثــل قهوهخانــه و در برهــۀحساســی
همچــون مشــروطیت از همــانابتــدا ازنظــر محتوایــی ،حکــم بــه ارتجاعیبــودن نقاشــی قهوهخانــهای
بدهیــم .از دیــدگاه مضمونگــرا نیــز در ایــن نقاشــی ،اگرچــه در وهلــ ۀ نخســت ممکــن اســت مضامیــن
مذهبیحماســی و اســطورهای ،تاحــدی مرتجعانــه بهنظــر برســندّ ،امــا بــا درنظرگرفتــن زبــان ایمــا و
اشــارهای کــه از ویژگیهــای زبــان پاتوقــی اســت درمییابیــم کــهدر دورۀ اســتبداد رضاخانــی ،انتخــاب
ی مــردم بــودهاســت (مدرســی.)24 :1387 ،
چنیــن مضامیــن فرا گیــر انقالبیحماســی تــا چهحــد مایــۀ بیــدار 
هنرمنــد ایرانــی نیــز چــون بســیاری از مــردم در معــرض ظلــم و ســتمهای حکومتــی قــرار میگیــرد و باعــث
میشــود تــا تکلیــف و تعهــد خــود نســبت بــه هنــر و همجهتشــدن بــا روح زمــان را روشــنکند .نقاشــان
در اینجــا در فضایــی کــه لحظهبهلحظــه اخبــار سیاســی روز گفتوشــنود میشــود و نقــش رســانههای
ارتباطجمعــی را ایفــا میکردنــد ،درجریــان رفتوآمــد اخبــار سیاســی قــرار میگیرنــد و خــود را بــرای تولــد
یــک مکتــب اصیــل ایرانــی کــه از باورهــای مردمــی نشــأت میگیــرد ،آمــاده میکننــد.
همانگونــه کــه اشــارهکردیم ،نقــاش قهوهخانــهای آرمانهایــش را در نقاشــی قهوهخانــهای
جســتوجو کــرده و بــرای دســتیابی بــه موضوعــات آن بــه اســتقبال اســطورههای آیینــی و دینــی خــود
م ـیرود .عمدهتریــن اســطورهها و داســتانهای پهلوانــی ایــران را میتــوان بــه دودســتۀ ملــی و مذهبــی
تقســیم کــرد :دســتۀ ملــی بــا پهلوانانــی کــه اغلــب از دل شــاهنامۀ فردوســی بیــرون آمدهانــد و دســتۀ
مذهبــی بــا دالوران عرصــۀ عاشــورا شــناخته میشــوند .نیروهــای خیــر و شــر و تقابــل آنهــا باهــم در نقاشــی
قهوهخانـهای از جایــگاه مهمــی برخــوردار اســت؛ جایگاهــی کــه از خواســت مــردم بــرای پیــروزی نهایــی خیــر
بــر شــر حکایــت دارد.
ً
ترســیم پردههــای قهوهخانــهای بــا رویکــرد روایــت مذهبــی کــه اکثــرا بــه واقعــۀ جریــان قیــام
امامحســین؟ع؟ بــر ضــد حکومــت ظالمانــۀ وقــت ،درکنــار ترســیم داســتانهای شــاهنامه باعــث میشــود
نوعــی همذاتپنــداری و اشــتراک آرمانــی بــا الیههــای آن پیــدا کنــد و همخوانــی معنایــی صــورت گیــرد،
کــه انطبــاق موضوعــات آن بــا حــوادث وقــت ،بــه توســعۀ تفکــر انتقــادی و آزادیخواهــی مــردم و همراســتا
شــدن بــا جریــان مشــروطیتخواهی هدایــت شــود.
کوشــش نقاشــی قهوهخان ـهای در بازنمایــی صحنــه و نمایــش ویژگیهــای ظاهــری و درونــی آدمهــا،
همــواره تحتتأثیــر جانـبداری او از نیروهــای خیــر اســت .او بــا همیــن انگیــزش اخالقــی و عقیدتــی و بنابــر
منطــق روایــی پردههایــش ،قراردادهــای خاصــی را در طــرز ترســیم پیکرههــا و جامــگان ،رنگگزینــی و
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بهطور کلی موضوعات مشترک سبک نقاشی قاجار عبارت است از:
 -1موضوعــات حماســی و سیاســی کــه نشــاندهندۀ شــکوه پادشــاهی و سلســلۀ آن بهویــژه فتحعلیشــاه
در سلســلۀ قاجــار اســت کــه بــا اهمیــت دادن آن میخواســتند بــه عظمــت ایرانباســتان بازگردنــد.
 -2موضوعــات عاطفــی و عاشــقانه بــرای بیــان احســاس زیباییشناســی بــا پوشــش پرزرقوبــرق از
موضوعــات دیگــر ایــن ســبک اســت ،امــا بهطــور غیرحرفــهای اجــرا میشــد.
 -3موضوعــات مذهبــی شــامل شــمایلها کــه بــروز و پیدایــش آن بــا موضوعــات مذهبــی در نقاشــی
قهوهخانــه شــکوفا میشــود و بدینجهــت رویکــرد مذهبــی و حماســی دارد (Pedram & Hosseini,
.)2017: 99

ازجملــه تفاوتهــای نقاشــی قهوهخانـهای بــا جریانهــای هنــری دیگــر ،عالوهبـ ر نقــش ضداســتبدادی
کــه بــه آن اشــارهکردیــم ایــناســت کــه نقــاش و مخاطبــان آن از مــردم و طبقــات عــادی اجتمــاع بودنــد،
بــههمینجهــت ازطــرف حکومــت و دربــار حمایتــی از ایشــان صــورت نمیگرفــت ،درســت برخــاف هن ـ ر
دربــاری 4کــه حمایــت دربــار باعــث میشــد موضوعــات نقاشــیها و جایــگاه آن بــه تصویــر شــاهان و
پیکرهنــگاری دربــاری ،رقاصههــا ،مطربــان ،زنــان و رامشــگران تقلیــل و تنــزل پیــدا کنــد.
پیکرهنــگاری بــا گرایــش بــه طبیعتپــردازی غربــی تقویــت شــد .پیکرهنــگاری ازجهـ ِـت ســبک و
روش کار هنــری ،اصطالحــی اســت بــرای توصیــف مکتبــی در نقاشــی ایرانــی کــه درنتیجــۀ تجربههــای
فرنگیســازی 5پدیــ د آمــد.

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.5.143

تفاوتهای جریان نقاشی قهوهخانهای با جریانهای هنر نقاشی همعصر

Downloaded from journal.richt.ir at 3:47 IRST on Friday January 21st 2022

ترکیببنــدی رعایــت میکنــد .ریشــۀ ایــن توجــه جــدی ب ـ ه نیروهــای خیــر درمقابــل نیروهــای اهریمنــی را
س از انقــابمشــروطه شناســایی کــرد (چلیپــا و همــکاران.)75 :1390 ،
میتــوان در روزگار پ ـ 
در پردههــا از اســطوره و حماســه بــرای ملتــی تجلیــل میشــود کــه مهمتریــن فاجعــهای ک ـه در دورۀ
قاجاریــه برایــش رخداد ایــنبــود کــهاز اســاطیر و حماســههایش فاصلــهگرفــت و اعتقادهــای عمیقــش
درمعــرض فرهنـگ غربــی روبــه انحطــاط و فراموشــی گــذارد .بنابرایــن قهوهخانــه بهعنــوان پاتــوق سیاســی
ایــنمســیر را فراهــم کــرد کـ ه در جریــان انتقــادی از حکومــت برآمــده اســطورههای آرمانـیاش را زنــده کنــد
(رجبــی و چلیپــا.)78 :1386 ،
نقــش ضــداســتبدادی و انتقــادی ایــنبرخــورد در پردههــا بهشــکل نظــام معنایـ ِـی ایمــا و اشــاره بــروز
پیــدا میکنــد و بــا کنایهگویــی آن بــا محتــوا و وقایــع مذهبــی (بیشــتر عاشــورایی و داســتانهای حماســی
شــاهنامه) جریــان نقــد حکومتــی را در پیــش میگیــرد و بــا بیــان نــگاه ا کسپرسیونیســتی کــه بــا نوعــی
سمبولیســم و سورئالیســم خــاص آمیختــه بــود ،نمایــان میشــود« .رابطــۀ دیالکتیــک میــان محتــوای
پاتــوق و افــراد حاضــر در آن نیــز کــه تــازه درپــی فهمیــدن و ســربرتافتن از اســتیالی حکومــت خودکامهانــد،
نشــاندهندۀ همــان نقــش بــارزی اســت کــه نقاشــان قهوهخان ـهای آنرا در نقاشیهایشــان ب ـه بهتریــن
شــکل ممکــن نشــان میدهنــد .انــگار نقــاش قهوهخانــهای بهطــور اخــص انتقالدهنــدۀ ناخــودآ گاه
خصوصیــات و وجــوه قومــی و مردمــی بــوده کــه آرمــان آنهــا مینمایــد .بنابرایــن آن ســاختار مکتبــی در
حیطــۀ متفاوتــی از آنچــه کــه امــروزه تــوان حسکردنــش را داریــم ،شــکل گرفتــه اســت .فــرض بــر ایـن اســت
کــه عملکــرد هــر هنــری کــه در جامعــه درحــال حرکــت اســت ،در پاســخ بــه نیازهــای آن جامعــه باشــد و
نقــاش نیــز چــون یکــیاز افــراد ایــن جامعــه اســت ،ســعی میکنــد مســائل روحــی فلســفی و بصــری خــود را
در همیــن جامعــه حــل کنــد؛ بنابرایــن ازمنظــر جامعهشناســی ،نقاشــی قهوهخان ـهای زمانــی پــا بــه عرصــۀ
وجــود میگــذارد کــه نــه پیــش و نــه پــس از آن هیــچ مجالــی بــرای ظهــور نداشــته اســت؛ پیــش از آن
س از آن بهدلیــل جایگزینــی
بهدلیــل توســعهنایافتگی مدرنیتــۀ ایرانــی و شــهر بهمعنــای امــروزی ،و پــ 
فراگیــر رســانههای ارتباطجمعــی در بیــن تــودۀ مــردم» (مدرســی.)25 :1387 ،
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ً
در ایــن آثــار کــه معمــوال حــوادث ایــام گوناگــون کنــار هــم و یکجــا در پــرده میآمــد ،نقــاش اســتنباط
ویــژهای از زمــان و مــکان داشــت .مخاطبــان ایــن نقاشــیها همانطورکــه از نــام آن برمیآیــد ،مــردم
کوچــه و بــازار بودنــد .هنرمنــد و هنردوســت هـردو از مــردم عــادی بودنــد ،درســت برخــاف هنــر دربــاری کــه
حکومتــی و بــرای طبقــۀ اشــرافی انجــام میشــد.
«بــا نقاشــی قهوهخانــه ،هنــر تصویرســازی توانســت بــهمیــان مــردم عــادی آمــده و از انحصــار طبقــات
اشــرافی جامعــه خــارج شــود .بهعبــارت دیگــر ب ـ ا ایــن جریــان بــود کــه هنــر نقاشــی پ ـس از ســدهها از درون
کاخهــا و دربارهــا و از درون کتابهــای نفیــس و پرتجمــل بیــرون آمــد و در دســترس مــردم عــادی قــرار
گرفــت» (چلیپــا و همــکاران.)72 :1390 ،
ترســیم نقاشــیهایی بــا نــام پیکرهنــگاری دربــاری کــه مــورد حمایــت دربــار بــود و تصویــر شــاهان
قاجــاری را بــه تصویــر درمـیآورد ،کارکــردی بــرای تثبیــت حکومــت دربار و ترســیم جالل و شــکوه پادشــاهان
داشــت .ولــی در ایــن نــوع از مکتــب هنــری هیــچ تصویــری از جالل و شــکوه پادشــاه در نقاشــی قهوهخانهای
مشــاهده نمیشــود .بــا توجــه بــه اینکــه مباحــث درون قهوهخانههــا بــه داســتانهای حماســی و مذهبــی
کــه آرمانهــا و عالیــق عمــوم مــردم را تشــکیل مــیداد ،میپرداخــت و بــا توجــه بــه شــرایط و اوضــاع
سیاســی اجتماعــی جامعــه و ســرکوب قهرمانــان دینــی و مذهبــی مــردم کــه بهدنبــال زندهکــردن قهرمانــان
اســطورهای خــود بودنــد ،اســتنباط میشــود کــه نقاشــان آن ســبک هیــچ جریــان محافظهکاران ـهای را در
پیــش نگرفتــه و کالم آزادی را در قالــب نقاشــی بــرروی بومهــا بــه تصویــر درآوردنــد.
ماهیــت در ایــن ســبک هنــری مهمتــر از کیفیتهــای اجرایــی آن تلقــی میشــود؛ چرا کــه براســاس
ن را تفســیر میکنــد .لــذا درایــن پردههــا میبینیــم کــه
نیازهــای آرمانــی شــکلگرفته کــه فلســفۀ وجــودی آ 
بســیاری از اصــول و قواعــد نقاشــی کالســیک رعایــت نشــده و نقــاش براســاس جهانبینــی عمومــی طبقــۀ
عــادی جامعــه و مــردم کوچــه و بــازار ،آنهــا را ترســیم کــردهاســت.
ً
نقاشــی قهوهخانـهای دارای ویژگیهــای کامــا ایرانــی اســت و بهطــور مســتقیم از ذهــن نقــاش و بــدون
اســتفاده از موضوعــات خارجــی و بــا شــیوههای ویــژۀ آن کــه بــدون توجــه دقیــق بــه آناتومــی و تناســبات
اســت ،تصویــر میشــود (.)http://www.caroun.com/Painting/Iran/CoffeeHouse.html
چنیــن ســبکی گرچــه در زمــان خویــش پدیــدهای نوظهــور در ایــران بهشــمار میرفــت کــه براســاس نیــاز
ل گرفــت ،امــا رونــقو گســترش آن برمبنــای نوعــی ارتبــاط ذهنـی و عاطفــی بــود کــه مخاطبانــش
زمــان شــک 
ً
ن براســاس شــاکلههای فکــری کــه عمدتــا در دیــدگاه مذهبیشــان جــای گرفتــه بــود ،مرتبــط بودنــد.
بــا آ 
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س از ظهــور اســام ،شــاه قاجــار بســیار بیشــتر از ســایر سلســلهها ســعی در نشــاندادن قــدرت و
پــ 
اهمیــت خــود در داخــل و خــارج از مرزهــای ایــران داشــت .قاجــار بــا اســتفاده از ترســیم تصاویــر مختلــف
از هیبتهــای شــاهانه میخواســت در جهــان اعــام کنــد کــه حکومــت آنــان حاصــل  40ســال جنــگ بــا
دشــمنان اســت کــه پادشــاهی ایــران بهدســت آورده و بــهاینمنظــور بــرای اثبــات قــدرت و صداقــت آنهــا
بیــن مــردم ،تصاویــر خــود را از نقاش ـیهای پرتــره و تصاویــر گروهــی بــا ســفیران خارجــی بــه مــردم نشــان
میدادنــد (.)Pedram & Hosseini, 2017: 99
درگذشــته اگــر ارتباطــی بیــن نقاشــی و اجتمــاع بــود ،بــهرابطــۀ ایــن هنــر بــا دربــار خالصــه میشــد و
افتوخیزهــا و زوال و غنــای نقاشــی ،ارتبــاط بــا قوتگرفتــن یــا ضعیفشــدن دربار و نوســانات قــدرت حكومت
داشــت .امــا ســبک نقاشــی قهوهخان ـهای از ایــن چارچوبهــا رهــا میشــود و قواعــد خــود را پیــدا میکنــد.
در اینزمــان برخــاف گذشــته ،پادشــاهان یــا اربابهــا نبودنــد کــه از هنرمنــدان و آثــار هنریشــان
حمایــت میکردنــد ،بلکــه مــردم عــادی بودنــد کــه از هنرمنــدان درخواســت میکردنــد تــا نقاشــیهای
موردعالقــۀ آنــان بــود را بــه تصویــر بکشــند .بنابرایــن در ا کثــر قهوهخانههــا صحنههــای نقاشــی مطابــق
بــا خواســتههای عمومــی مــردم نقاشــی میشــدند (_http://www.irantravelingcenter.com/painting
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رابطــۀ دیالکتیکــی بیــن محتــوای قهوهخانههــا و ســبک نقاشــی قهوهخانــهای کــه در ایــن مــکان
بهوجــود آمــده و مردمــی کــهدر آن فضــا حضــور دارنــد ،بهمعنــای واحــدی میانجامــد کــهدر ســیر تطــور
یشــود کــه نق ـش
نقاشــی ایــران جایــی مانــدگار بــهثبــت میرســاند و پشــتوانۀ آن ،تفکــر و آرمانهایــی م 
و رنــگ انقالبــی بهخــود میگیــرد و گرچــه تصاویــر باورهــای ملیمذهبــی را بــهنقــش میکشــد ،ولــی ایــن
هماوردهــای تصویــری ،خــود نقــش انقــاب و رویگردانــی از هنــر رســمی را بهجــا میگــذارد تــاهــم ریشــه در
باورهــا و اعتقــادات ملــی و مذهبــی هنرمنــد داشــته باشــد و هــم ذهنیــت قاطبــۀ مخاطبــش ک ـه از طبقــات
عــادی و مردمــی جامعــه اســت نیــز بــا آن ارتبــاط عاطفــی برقــرار کنــد.
گرچــه در اواخــر قاجــار و اوایــل پهلــوی ،دربــار حکومتــی ،ارجــاع بــه شــاهنامه را بهمنظــور پیونــد
حکومــت خــود بــا گذشــتۀ تاریخــی و آیینــی ایــران اســتفاده میکنــد ،امــا تحلیــل نگرشــی هــردو (دربــار
حکومتــی و مــردم و نقاشــی قهوهخانــهای) بــر ادبیــات شــاهنامهای فــرق میکنــد؛ اولــی بــرای تثبیــت
حکومــت و پیونــد خانــدان انســاب خــود بــه بــزرگان شــاهنامه و دیگــری بــرای یادکــردن از قهرمانانــی کــه
جــای خالــی آنهــا در بیــن مــردم احســاس میشــود .پــس از جریــان مشــروطیت ،جریانهــای آزادیخــواه
ملــی و مذهبــی توســط اســتبداد قاجــار و رضاخانــی یــا از بیــن رفتنــد یــا کنــار گذاشــته شــدند ،امــا در همیــن
زمــان در قهوهخانههــا مــدام داســتان شــاهنامه و مباحــث ملیمذهبــی مطــر ح میشــود و حضــور ایــن
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آنــان (نقاشــان قهوهخانــهای) پیــامآوران امیدهایــی از نــور و ناممکنهــا بودنــد؛ بدینجهــت
قلمموهــای جادویــی آنــان ،قوانیــن هنــری مرســوم را شکســتند و ویژگــی ســبکهای رایــج در نقاشــی
مرســوم را کنــار گذاشــته و ســبک جدیــدی را بــا خــود آوردنــد .ایــن بهدلیــل عــدم آ گاهــی یــا کماهمیـتدادن
بــه ســبکهای رایــج نبــود ،بلکــه نقــاش پیــرو ســنتهای معنــوی ســرزمین بومــی خــود بــود و تنهــا بــر
الهاماتــش متمرکــز شــده بــود و تــاش میکــرد احساســات درونــی خــود را بیابــد ،درحالیکــه زیبایــی بیرونــی
را ارائــه مــیداد (.)http://www.caroun.com/Painting/Iran/CoffeeHouse.html
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قهرمانــان ملــی و مذهبــی در بیــان دوبــارۀ ایــن اســطورهها تجلــی مییابــد .بنابرایــن ظهــور و پیدایــش
ایــن شــاخه از هنرهــای تصویــری در ایــن دوران ،پاســخی بــه شــرایط خــاص اجتماعــی آن دوره و نیــاز بــه
حفــظ هویــت ملــی مذهبــی اســت کــه از هرســو مــورد تهاجــم داخلــی و خارجــی قــرار گرفتــه بــود و نقاشــان
مردمــی را بــر آن داشــت تــا مضامینــی را بــه تصویــر بکشــند کــه کاربــرد فرهنگــی تبلیغاتــی وســیعی داشــته
باشــد.
بــا اینکــه بعضــی را عقیــده بــر ایــن اســت کـ ه در نقاشــی دورۀ قاجــار همچــون ســایر قلمروهــای جامعــه،
نوعــی تقلیــد و اقتبــاس از دســتاوردهای هنــری غربــی وجــود داشــت ،امــا بایــد پذیرفــت کــه ایــن تقلیــد و
اقتبــاس انضمامــی نبــود؛ بلکــه ذاتــی و ارگانیــک جریانهــای هنــری ایــران بــوده اســت؛ چرا کــه کیفیتهای
متغیــر نقاشــی در ایــن دوره همــگام بــا کیفیتهــای متغیــر جامعــۀ ایــران پیـش رفــت و چهــرهای سنتشــکن
ن را دگرگــون کــرد .رویکــرد
بــدان بخشــید .ایــن ســبک نیــز از دســتاوردهای پیشــینیان غافــل نمانــد و آ 
نقاشــان آن از ســبکهای نقاشــی روز بــر طبیعتگرایــی اروپایــی کــه بــا روش فرنگیســازی و مکتــب
کمالالملــک در ایــران شناختهشــدهتر بــود میتوانســت بــرای آنهــا جذابیــت بیشــتری داشــته باشــد تــا
ی نــو
روشهایــی کــه خــود سنتشــکن بــود .ایــن اســتقالل نگــرش بــه آفرینــش آثــار هنــری و تولــد ســبک 
در مکاتــب هنــری ،نشــان از خلــق آثــاری متفــاوت دارد کــه حتــی دنبال ـهرو جریــان نقاشــی کمالالملــک
کــه همعصــر خــود بــود نیــز قــرار نمیگیــرد .هرچندکــه مکتــب کمالالملــک کــه متفــاوت بــا ســبک نقاشــی
ایرانــی و ســنتی نگارگــری بــود نیــز نقاشــی مدرنــی بــه حســاب میآمــد ،امــا نــوع جهانبینــی آنهــا در تعــارض
بــود .حتــی در اجــرا ،ســبک و شــیوه ،چرا کــه نقاشــی ســنتی ایــران در نــوع مــواد اســتفاده ،ابعــاد کار ،ســاختار
و نگــرش بــهماهیــت هــردو ،تفاوتهــای زیــادی ایجــاد میکــرد.
از تفاوتهــای دیگــر نقاشــی قهوهخانـهای ،متفاوتبــودن نقاشــی ســنتی ایرانــی (نگارگــری) از جریــان
نقاشــی مردمــی اســت؛ چرا کــه در نگارگــری هویــت فضایــی و معنایــی آن مثالــی و مجــرد اســت و ارتبــاط آن
بــا عوالــم غیــر ایــنجهانــی اســت و نســبت چندانــی بــا دنیــای واقعــی نــدارد ،امــا در نقاشــی قهوهخان ـهای
نهتنهــا بــهمضامیــن ســنتی پرداختــه نشــده ،کــه بهلحــاظ انتخــاب مضامیــن انقالبــیو حماســی ،نقاشــان
آن مدرنیســم آرمانخواهانــۀ خــودرا بــرروی پردههــا پیریــزی میکننــد.
نــگاه انطباقگرایانــه در جریانهــای اجتماعــی بــا جهانبینــی حاکــم بــر آن رابطــهای دوســویه
ن اســت کــه هــر نهضــت اجتماعــی
اســت« .اصــل اساســی در جامعهشناســی جنبشهــای اجتماعــی ایــ 
بایــد پشــتوانهای از نهضــت فکــری داشــته باشــد .نهضــت فکــری = نهضــت اجتماعــی» (یزدخواســتی و
اســماعیلی .)144 :1387 ،پیشتــر دیدیــم کــه وقتــی دولتهــا خودکامــه میشــوند ،آحــاد مــردم در اثــر
نارضایتــی از اســتبداد و خفقــان حاکــم ،بــه ایــن جمعبنــدی منطقــی میرســند کــه بایــد بــرای ایجــاد
تغییــرات در ســاختار نظــام اجتماعــی دســت بــهدگرگونــی اساســی خشــونتآمیز بزننــد؛ بههمیــن خاطــر
بهطــرف جهانبینــی انقالبــی گرایــش پیــدا میکننــد (یزدخواســتی و اســماعیلی .)137 :1387 ،ایـن نــگاه
انطباقگرایانــه همــان چالشــی بــود کــه نقاشــان قهوهخانـهای را درگیــر خــود کــرد و نقــد آن ،چــه در محتــوا
و چـه در صــورت وجــود دارد و درمــورد نقاشــی قهوهخانـهای نیــز قابلمالحظــهاســت .ازســویی بزرگتریــن
نشــانه در موقعیــت انتقــادی نســبت بــه اســتعمار ،همینبسکــه نقاشــان قهوهخانــهای هیــچگاه نظــر
خوشــی دربــارۀ هیچنــوع صــورت هنــر بیگانــه نداشــتند و هرگــز از پافشــاری بــر معیارهــای نقاشــی خــود کوتــاه
ی دیگــر اخــاق جوانمردانــهای در روحیــۀ ایشــان و نقاشیهایشــان حاکــم اســت کــه
نمیآمدنــد و ازســو 
مانــع از ســرنهادن و کلبیمســلکی در آثــار آنهــا میشــود (مدرســی )24 :1387 ،و ایــن بــرای اولینبــار
در تاریــخ نقاشــی ایــران بــود کــه نــه بــرای رضایــت اشــرافیت و زینــت کاخهــا و تاالرهــا و صفحــات کتابهــا
ســاخته میشــد و نــه بــرای نقشآزمایــی و تفنــن؛ بلکــه مکتبــی بــود کــه داعیــۀ مردمیبــودن داشــت و ســعی
میکــرد بــه فرهنــگ تــودۀ مــردم نزدیــک شــود و بــه همینجهــت نامــش را از یــک نهــاد اجتماعــی مردمــی
وام گرفــت.
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ایــن رویگردانــی از ســنت نقاشــان قهوهخانــهای را وامــیدارد کــه همســو و مــوازی بــا حرکتهــای
ضداســتبدادی قــرار گیرنــد و در تئوریزهکــردن آن نــگاه بنیــادی داشــته باشــند و تأثیــرات آن باعــث میشــود
ـاهد عدمپذیــرش بــا هــر ســنت
کــه تغییــرات ســاختاری را در مبانــینظــری و عملــی آن بهوجــود آورنــد تــا شـ ِ
یــا هــر متـ ِـن از پیشتعیینشــدهای در ســبک و اجــرا باشــیم و بدینترتیــب مکتبــی شــکل میگیــرد بیاعتنــا
ب ـ ه مکاتــب و جریانهــای هنــری قبــل کــه نقاشــان آن جهانبینیهــای آرمانــی خــودرا بــرروی بــوم بــه
تصویــر درآوردنــد و حرکتهــای انقالبــی را در محتــوا و موضوعــات آن ،کــه برانگیزاننــدۀ افــکار عامــه علیــه
اســتبداد و تقویــت قــوای انقالبیــون مشــروطه بــود ،میتــوان دیــد .ایــن نکتــه را در نبردهــای انبیــاء و
معصومیــن بــا اشــقیاء و قهرمانهــای شــاهنامه ،بهوضــوح میتــوان دیــد.
فضاهــای پاتوقــی منشــاء توســعۀ فضــای فرهنگــی و اخالقــی بودهانــد .پیامهایــی کــه از فضاهــای
پاتوقــی چــون مســجد ،قهوهخانــه ،زورخانــه و ...بیــان شــده ،اخالقــی و انســانی بــوده و هســتند .از عوامــل
مهــم و مؤثــر در شــکلگیری قهوهخانههــا ،مســائل سیاســی و تبــادل اندیش ـهها و افــکارسیاســی روز بــوده
کــه ســبب تغییرعقیــده یــا پیدایــی عقیــدهای متفــاوت و یــا حتــی در ضدیــت بــا عقایــد دیگــر میباشــد.
نتیجــۀ ایــن رویگردانــی را میتــوان در آ گاهــی مــردم از نــگاه دموکراتیــک و روشــنفکری نســبت بـه مســائل
اجتماعــی روز دانســت.
بهعنــوان شــاهد ،تهیــۀ امکانــات چــاپ و انتشــار آثــار تولیدشــدۀ جریــان روشــنفکری منتقــد حاکمیــت
در دورۀ قاجــار قب ـل از مشــروطه ،ازطــرف همیــن قشــر در درون دولتهــای ضدروشــنفکری بــوده اســت.
انتشــار آثــار جریــان روشــنفکری ازطــرف دولتهــا ،بهعنــوان حمایــت از اندیشــه و علــم و رفتــار آزاد و
دموکراتیــک تلقــی میشــد ،درحالیکــه حجــم وســیعی از مــردم ،فرصــت آشناشــدن بــا مطالــب جدیــد را
پیــدا کردنــد .همیــن آشــنایی موجــب افزایــش انتظــارات مــردم و آ گاهــی گروههــای اجتماعــی نســبتبــه
وضعیــت اجتماعــی ،آشــنایی بــا جریــان نقــد و بهطــور خــاص فضاهایــی چــون انجمنهــا و پاتوقهــا و
تشــکیل اجتماعــات جدیــد تــودهای شــد (آزادارمکــی.)98-99 :1390 ،
ارمکــی در کتــاب خــود دربــارۀ اینمطلــب مینویســد« :برجســتهترین مظهــر بیــداری عمومــی ،فزونــی
عظیــم تعــداد جرایــد اســت .مطبوعاتــی نــه بهســبک خشــک ،قدیمــی و بیهــودۀ گذشــته ،کــه جرایــدی
ً
مردمــی بــا زبانــی نســبتا ســاده ،حــال چنــان مینمایــد کــه همــه روزنامــه میخواننــد .در بســیاری از
قهوهخانههــا ،نقــاالن حرف ـهای بهجــای نقــل داســتانهای اســاطیری شــاهنامه ،مشــغول محفوظکــردن
مســتمعین بــا اخبــار سیاســی هســتند» (آزادارمکــی.)134 :1390 ،
آوردی اجتمــاع در قهوهخانههــا در ضدیــت بــا اســتبداد ،از نــگاه نقاشــان آن نیــز دور نمیمانــد
ایــن هـم
ِ
و گرچــه نــگاه ضداســتبدادی بــرروی پردههــا بــا زبــان ایمــا و اشــاره ترســیم شــد ه بــود ،ولــی از اینمنظــر بــه
مــذاق حــکام اســتبداد خــوش نمیآیــد؛ در ســندی از اعتضادالســلطنه ،پی ـشکار ناصرالدینشــاه آمــده کــه
وقتــی شــاه از بــازار گــذر میکــرده ،نقاش ـیهایی در قهوهخان ـهای وجــود داشــته کــه شــاه از مضامیــن آنهــا
خوشــش نیامــده و دســتور بــه جم ـعآوری آنهــا میدهــد (آزادارمکــی )52 :1390 ،و ب ـ ه همینخاطــر اســت
کــه ناصرالدینشــاه بــا آشــنایی از ایــن کارکــرد قهوهخانــه ،بــه حــذف آن میپــردازد (نورعلیشــاهی:1390 ،
.)8
انقــاب مشــروطه انقالبــی بــود مــدرن کــه بــا گسســتن از ســپهر اندیشــۀ ســنتی ایــران بــرای مانــدگاری
خــود نیازمنــد برقــراری ارتبــاط بــا فرهنــگ ایرانــی بــود (معینآبــادی .)98 :1385 ،احیــای گذشــتۀ
باســتانی ایــران (باســتانگرایی) و یــادآوری خاطــرات قــدرت و اقتــدار سیاســی ایــران (قبــلاز قاجــار) شــیوۀ
ن مضامیــن
مملکــتداری وطنپرســتی شــدید و مخالفــت بــا نفــوذ بیگانــه (قیصــری)23 :1377 ،؛ ای ـ 
ـدار از دسـترفته برگــردد .امــا در
آرمانهــای حکومــت قاجــار بــود کــه تــاش داشــت بــه عرصــۀ ســلطه و اقتـ ِ
ایــن روزگار ،جامعــۀ ایرانــی گرفتــار در چنبــر اســتبدادزدگی بــود؛ نــه فرهنــگ سیاســی توســعهیافتهای داشــت
کــه بتوانــد گفتمــان سیاســیاش را ســامان دهــد ،نــه دولتــی روشــنفکر کــه بــه فرهنگســازی بپــردازد.
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اندیشــۀ مشــروطه مــدرن بــود و جامعــۀ ایرانــی ســنتی .آمیــزش مدرنیتــه و ســنت بــهتعارضــات و تقابالتــی
در صحنــۀ مناســبات اجتماعــی انجامیــد کــه سببســاز جریانهــای اجتماعــی شــد .بیتردیــد انقــاب
مشــروطه نقطــۀ عطــف رویارویــی دو گفتمــان ســنتی و مــدرن اســت کــه در آن تضــاد و رویارویــی میــان دو
الگــوی هویتــی منتــج از آنهــا قابـلدرک اســت و میبایســت تحــوالت برآمــده از آنرا در نقطــۀ چرخشــی در
گــذار از نظــام هویتــی قدیــم بـه نظــام هویتــی جدیــد بــر پایــۀ جهانبینــی سیاســی و نهادهــای مــدرن دانســت
(نظــری.)33 :1386 ،
همانگونهکــه مشــروطه را میتــوان طلیعــه و آغــازی دانســت بــرای بســیاری از حرکتهــای اجتماعــی،
توســعۀسیاســی و فرهنگــی؛ ایــن مجــادالت فکــری در گفتمــان مشــروطیت و همزمانــی و همســنخی و
انطبــاق بــا اندیشـههای ســنتی و مــدرن در تحــول فکــری نهضــت هنــری جدیــد در قهوهخانههــا نیــز نقــش
بــارزی پیــدا و نوعــی پراگماتیســم 6هنــری را ایجــاد میکنــد کــه ســبب بــروز باورهــا و آرمانهــای مــردم
میشــود کــه ضمــن آن تعهــد اجتماعــی هنرمنــدان را در نگهداشــتن فرهنــگ ملــی تقویــت میکنــد .نقاشــان
آن پردههایــی نقــش میکننــد کــه از فرهنــگ ملــی و دینــی از ایمــان ،احســاس و تخیــل از ادب و تاریــخ
خــودش سرشــار بــود و ســوبژکتیوهای 7آرمانــی را بــه ابژههــای 8کاملــی تبدیــل میکــرد .حکومتهــای
اســتبدادی درطــول تاریــخ بــا باورهــای مــردم کاری کــرده بودنــد کــه وقتــی شــرایط ایجــاد دموکراســی
بهوجــود آمــد؛ جریانــی در متــن فرهنــگ و هنــر ایرانــی پدیــد آمــد کــه نظیــرشرا در هیــچ فرهنگــی نمیتــوان
ســراغ گرفــت .نقــاالن بــا مرثیــه بــرای اســاطیر و پهلوانــان نقالــی میکردنــد و نقاشــان بــه جــای زینتگــری
پرزرقوبــرق بــه نقشکــردن ظالمــان و اشــقیاء پرداختنــد و پــاکان روزگار را بــا چهرههــای نورانــی و روح
عدالتجویــی پردههــای آرمانــی بهتصویــر کشــیدند.
در جریــان شــکلگیری نقاشــی قهوهخانــهای گرچــه همــۀ نقاشــان در آن شــرکت نداشــتند ،چراکــه
چنــد جریــان هنــر نقاشــی همزمــان بــا ســبک نقاشــی قهوهخان ـهای در ای ـندوره رواج داشــت و نقاشــانی
در ایــن حوزههــا جداگانــه فعالیــت داشــتند ماننــد نگارگــری ســنتی ســبک نقاشــی کمالالملــک کــه ســبکی
آموختــه از طبیعتســازی اروپایــی بــود و نقاشــی روی شیشــه و گل و بوتــه روی قلمــدان ،ولــی بــهمکتبــی
میانجامــد کــه جهانبینیهــای آرمانــی یــک نقــاش ایرانــی را بــرروی پردههایــی نقــش میبنــدد کــه نــام
خــودرا در تاریــخ نقاشــی ایــران جاودانــه میســازد.
بــا توجــه بــه مصطلحبــودن نقاشــی قهوهخانــهای بــا عنــوان نقاشــان مکتبندیــده ،ایــن مفهــوم
برداشــت میشــود کــه نقاشــی قهوهخانــهای نیــز همچــون نگارگــری نوعــی از نقاشــی اســت کــه نســبت
چندانــی بــا جهــان جدیــد نــدارد و مبانــی شناســایی آنرا نیــز همچــون نگارگــری بایــد بــه عوالــم غیــر ایــن
جهانــی نســبت داد .تنهــا بهصــرف نــام نقاشــان مکتبندیــده نمیتــوان چنیــن برداشــتی را القــا نمــود،
حــال آنکــه در پرداختــن نقاشــی قهوهخانــهای بــه مضامیــن ســنتی بهلحــاظ ســاختار مضامیــن و فنــون
اجرایــی (مــادهکار رنــگ در نگارگــری ایرانــی مــواد حــال پایــهآب بــوده) نهتنهــا چنــدان خبــری از ســنت
نیســت ،کــه ازلحــاظ انتخــاب مضامیــن انقالبــی،حماســی و تراژیــک آنهــم در قهوهخانــه و دردل تــودۀ
مردمــی کــه گوشــت و خونشــان بــا مذهــب عجیــن شــده ،مدرنیســم آرمانخواهانــه خــود را پیریــزی
میکننــد (مدرســی.)23 :1387 ،
ً
در انطبــاق ایــن چالــش ضداســتبدادی بــا قهوهخانههــا و خصوصــا نقاشــی قهوهخانــهای ،ایــن
مســأله روشــناســت کــه مهمتریــن ویژگــی مکتــب نقاشــی قهوهخان ـهای داشــتن آرمــانمشــترک میــان
همــۀ نقاشــان قهوهخانـهای اســت کــهبــرای تــاش درجهــت احیــاء اســاطیر دینــی مذهبــی کــه شــخصیت
انســان قهرمــان را کــه خــود نقطــه عطــف و گاهــی همهچیــز تابلــو میشــود ،موردتوجــه ویــژه قــرار
میدهنــد .حتــی ســیاق بســتن ترکیببندیهــا و انتخــاب پرســوناژها نیــز در پردههــای قهوهخانــهای
بــه نوعــی بــود کــه ایــن حــب و بغــض نســبت بــه قهرمــان و ضــد قهرمــان را میتــوان دیــد (زارعــی:1397 ،
.)۷۶
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انقــاب مشــروطه طغیانــی بــود از خیــل طغیانهــای تاریــخ ایــران برضــد دولــت اســتبدادی کهــن.
همــۀ طبقــات شــهری بــ ه درجــات مختلــف در آن شــرکتکردند و حتــی یکطبقــه (ب هصــورت طبقــه)
دربرابــر آن نایســتاد .امــا ایــن انقــاب یــک تفــاوت مهــم و مشــخص بــا قیامهــای قبلــی داشــت؛ بهســبب
آموختههایــی از تجــارب اروپاییــان .درنتیجــه نهفقــط علیــه حکومــت اســتبدادی موجــود ،بلکــه برضــد
نفــس نظــاماســتبدادی بــود و خواســتهاش قانــون ،و چیــز دیگــری کــه متــرادف آن تصــور میشــد :آزادی
(کاتوزیانهمایــون.)58 :1394 ،
یتــوان
همانطورکــه گفتیــم ،حماســی بــودن موضوعــات ملــی و مذهبــی در نقاشــی قهوهخان ـهای را م 
نقطــۀمشــترک ایــنآثــار نامگــذاری کــرد .شــاید در نــگاه اول اینگونــه بهنظــر برســد کــه موضوعــات ملــی
ن دو موضــوع درمــورد ظریفــی آنچنــان
و موضوعــات مذهبــی ماجرایــی جدا گانــه از هــم دارنــد ،ولــی ایــ 
بههــم نزدیــک شــدهاند کــه شــاید بعضــی از آثــار را بهزحمــت بتــوان در ذیــل یکــیاز ایــن دو ســرفصل کلــی
طبقهبنــدی کــرد .آرمانهــای مشــترک قهرمانــان و پهلوانــان ملــی و مذهبــی در فرهنــگ ایرانــی و اســامی
را میتــوان دلیــل ایــن امــر دانســت .وجــود کلیدواژههــای مشــترک بیــن قهرمانــان ملــی و قهرمانــان مذهبــی
ق کــهبــا رویکارآمــدن حکومتهــا و دولتهــای مســتبد و زورگــو در دوران پــساز
و رشــادت آنهــا درراه حـ 
مشــروطه ،مــورد اســتقبال مــردم قــرار گرفتــه بــود؛ دلیلــی شــد بــرای رویکــرد جــدی نقاشــان قهوهخانـهای بــه
ایــن موضوعــات و بهتصویــر کشــیدن فصــل مشــترک و پیــام اصلــی ایــن داســتانها توســط جریانــی بهنــام
نقاشــی قهوهخان ـهای (چلیپــا و همــکاران.)75 :1390 ،
بیــان ایــن بیپیرایگــی و اندیشــۀ جمعــی در آثــار نقاشــان قهوهخانـهای گاه بهســمت تمثیــل و اســتعاره
مـیرود و گاهــی بـ ه زبــان رمــز و اشــاره مقصــود آن بیــان میشــود و بــه اینشــکل آفرینشهــای هنریشــان
در تاروپــود اجتمــاع مردمــی جــای میگیــرد کــه گرچــه دربرابــر زرقوبــرق نقاشــیهای دربــاری ایرانــی
و فرنگــی چنــدان رنگوبویــی نــدارد ،امــا بهدلیــل محتــوای ارزشــمند و پرتقدســش ،آرامآرام جایگاهــی
معتبــر دربرابــر هنــر رســمی و تشــریفاتی آن روزگار مییابــد .دالیــل رونــق و گســترش اینمکتــب برمبنــای
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در تعاریفــی کــه بــه آن پرداختیــم ،قهوهخانــه پاتوقــی اســت کــه در حکومــت اســتبدادی قاجــار بــه
مالحظــات سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،توجــه خاصــی شــده و حضــور نقاشــان در ایــن فضــا بــا
توجــه ب ـه همزمانــی آن بــا جنب ـش مشــروطیت ،دلیلــی بــر همســویی آنــان بــا فضــای قهوهخانــه علیــه
اســتبداد حکومــت وقــت بــوده اســت .همانطورکــه انقالبهــای سیاســی از طبقــات پاییــن و متوســط
جامعــه متولــد میشــوند و بــر ســاختار تشــکیالت مردمــی اســتوارند؛ ماننــد انقالبهــای کارگــری و مذهبــی
کــه علیــه حکومــت اســتبدادی و اســتکباری قیــام میکننــد؛ نقاشــی قهوهخانــهای نیــز از الیههــای
ً
پاییــن جامعــه شــکل میگیــرد و نقاشــان آنکــه عمومــا شــغلی بهغیــر از نقاشــی داشــتند ،بــدون اینکــه
در مکتــب و هنرســتان خاصــی آمــوزش دیــده باشــند ،نوعــی از بیــداری فکــری را در آثــار خویــش بــروز
میدهنــد کــه بــدون درنظرگرفتــن موازیــن و چارچوبهــای کالســیکی و ســنتی و بیارتبــاط بــا هنــر
غــرب و فرهنگغربــی بنیانگــذار ســبکی متفــاوت در نقاشــی ایرانــی میشــوند .باتوجــه بــه اینکــه
قهوهخانههــای آن دوران نقــش رســانههای اجتماعــی و ارتباطجمعــی را ایفــا میکردنــد ،بدیهــی اســت

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.5.143

نتیجهگیری

Downloaded from journal.richt.ir at 3:47 IRST on Friday January 21st 2022

ً
نوعــی ارتبــاط ذهنــی و عاطفــی بــود کــه مخاطبــان آثــار بــا آنهــا براســاس شــاکلههای فکــری کــه عمدتــا در
دیــدگاه مذهبیشــان جــای گرفتــه بــود ،ایجــاد شــد و پـس از قرنهــا مــردم کوچــه و بــازارتوانســتند هنرهــای
تصویــری را بخشــی از فرهنــگ روزمــره بداننــد و بــا آن همنشــینی و مجالســت داشــته باشــند.
انقــاب مشــروطه یــک انقــاب دموکراتیــک بــود ،امــا ملــت ایــران صــورت و نســخهای از دموکراســی
ن مســئله نشــانۀ خالقیــت ایــن ملــت و منفعــل نبــودن
ســازگار بــا هویــت دینــی و ملــی خــود را میخواســت و ایـ 
ِصــرف او دربرابــر حــوادث و زرقوبرقهــا بــود .تــاش مشــروطهخواهان در بومیکــردن و ایرانیســاختن
اندیشـههای مــدرن در قانــون اساســی و متمــم آن نمــودی بــارز داشــت .آنــان در پــی اســامیکردن مشــروطه
برآمدنــد تــا بتواننــد ســنت را بــا تجــدد آشــتی دهنــد .بــرای نمونــه اصــل اول قانــون اساســی ،مذهــب شــیعه را
مذهــب رســمی کشــور اعــام کــرد و شــاه ملــزم بـ ه ترویــج آن شــد (معینآبــادی.)98 :1385 ،
در تحــول فکــری جدیــد و تکویــن جهانبینــی نهضــت در توســعۀ فضایــی همچــون قهوهخانــه و
ن مکتــب
بهدنبــال آن ،شــکلگیری نقاشــی قهوهخانــهای بــا مضامیــن ایرانــی اســامی (شــیعی) ،ایــ 
در تقابــل حکومتــی قــرار میگیــرد کــه تــا قبــل ازآن بــهآن توجــه نمیشــده اســت .همانطورکــه گفتیــم
احتــرام بــه باورهــا و ارزشهــای ملیتگرایــی در رواج ایــنآثــار نیــز تأثیرگــذار بــود .یکــی از آنهــا جنگهــای
ایــران بــا کشــورهایی ماننــد روســیه بــود .درجاییکــه حفاظــت و دفــاع از آب و خــاک وطــن مطــرح میشــد،
پهلوانیهــا ،رزم رســتم و جنــگ بــا افراســیاب و حماسـههای فردوســی و غیــره بــه میــان میآمــد و زمانیکــه
دفــاع از مذهــب ضــروری بــود ،حماســۀ کربــا و جانفشــانیها ،ایثــار ،شــهادتها و ...تأثیــر خــودرا بــر
نقاشــان و ســفارشدهندگان آثــار باقــی میگذاشــت .هرچنــد داســتانهای شــاهنامه ملــی و نقشهــای
پهلوانــی تصویــر میشــود ،امــا انعکاســی از باورهــای مذهبــی را نیــز در آثــار بهجــای میگــذارد.
در ایــن دوره و در تعــدادی از آثــار میبینیــم کــه دوبــاره رؤیاهــا و آرمانهــای یــک ایرانــی مســلمان شــیعه
کــه باوجــود آ گاهــی از عــدم واقعیــت تاریخــی در مســلمانبودن ســیاوش ،آیــۀ  13از ســوره مبارکــه صــف 9را
بـرروی پرچــم او نقــش میبنــدد ،نمــود پیــدا کــرده و در نقاشــی قهوهخانـهای متبلــور میشــود ،زیــرا نقــاش
و مخاطــب او بهخوبــی میدانــد کــه حرکــت ســیاوش بــرای گذشــتن از آتــش در اثبــات بیگناهــیاش،
حرکتــی اســامی و قرآنــی بــوده و نقطــۀ روشــن عملکــرد او همچــون حضــرت یوســف؟ع؟ در مواجهــه بــا
فتن ـهای مشــترک ک ـه بــرای هــردوی ایــن شــخصیتهای ملــی و مذهبــی بهوجــود آمــده ،پناهبــردن ب ـه
خــدا بــوده اســت (چلیپــا و همــکاران .)76-77 :1390 ،ایــن ویژگیهــای ســمبولیک ،رئالیســتی ،انقالبــی،
تراژدیــک ،ایدئولوژیــک و ...نقاشــی قهوهخانــهای اســت کــه شــخصیتی مســتقل و متفــاوت میشــود و
درمییابیــم کــه هنــوز ابعــاد مختلــف آن ،چنانکــه بایــد آشــکار نشــده اســت.

|| || 158

ش ــمارۀ  ||5ســال دوم || پایی ـ ــز || 1397

پینوشت

کتابنامه

 آزادارمکی ،تقی ( .)1390پاتوق و مدرنیته ایرانی .چاپ دوم ،تهران :آوای نور. پاکباز ،روئین ( .)1383نقاشی ایران از دیروز تا امروز .چاپ پنجم ،تهران :سیمین و زرین. چلیپــا ،کاظــم؛ گــودرزی ،مصطفــی؛ و شــیرازی ،علیاصغــر (« .)1390تأمالتــی دربــارۀ موضوعــاتملــیو مذهبــی در نقاشــی قهوهخانــهای» .نگــره .شــمارۀ  .18صــص.69-81 :
رجبــی ،محمدعلــی و چلیپــا ،کاظــم ( .)1386حســن اســماعیلزاده نقاشــی مکتــب قهوهخان ـهای.تهــران :نشــر نظــر.
زارعــی ،کریــم ( ،)1397قلنــدر نقــاش ،حســین دســتخوش همدانــی نقــاش قهوهخانـهای .از مجمــوع
کتــب دانشنامــۀ اســتان همــدان ،بهکوشــش و ســفارش  :حــوزه هنــری اســتان همــدان ،تهــران :انتشــارات
طالیــی.
 سیف ،هادی ( .)1369نقاشی قهوهخانهای .چاپ سوم ،تهران :سازمان میراثفرهنگی کشور. فقیهیمحمــدی ،علــی (« .)1384درآمــدی بــر رویکــرد اجتماعــی قهوهخانههــا» .پیــام بهارســتان.شــمارۀ  .47صــص.12-13 :
 قیصــری ،نــوراهلل (« .)1377گرایشهــای مختلــف در فرهنــگ سیاســی ایــران عصرمشــروطه (دورهقاجــار)» .پژوهــش و نــگارش کتــب دانشــگاهی .شــمارۀ  .3صــص.14-25 :
 کاتوزیانهمایــون ،محمدعلــی (« .)1385آزادی و لجامگســیختگی در انقــاب مشــروطیت».اطالعــات سیاســی اقتصــادی .شــمارۀ  .227-230صــص.108-127 :
 کاتوزیانهمایــون ،محمدعلــی ( .)1394دولــت و جامعــه در ایــران ،انقــراض قاجــار و اســتقرارپهلــوی .تهــران :نشــر مرکــز.
 مدرســی ،جــواد ( « .)1387نقاشــی قهوهخانــه بررســی یــک پارادوکــس» .آیینــه خیــال .شــمارۀ .10صــص.22-25 :
فقیهیمحمــدی ،علــی (« ،)1384درآمــدی بــر رویکــرد اجتماعــی قهوهخانههــا» ،پیــام بهارســتان،شــمارۀ  ،47صــص.13-12 :
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 .1بــه فرانســوی Bourgeoidie :اصطالحــی در علــم جامعهشناســی و تاریــخ بــه دســتهای از افــراد باالتــر یــا مرفــه و ســرمایهدار در جامعــه
اطــاق میشــود.
 .2در اینجا سازماندهنده و سرعتبخش.
 .3مباحث چالشبرانگیز و متناقض.
 .4پیکرهنــگاری بــا گرایــش بــه طبیعتپــردازی غربــی تقویــت شــد .پیکرهنــگاری از جهــت ســبک و روش کار هنــری اصطالحــی اســت
بــرای توصیــف مکتبــی در نقاشــیایرانــی کــه درنتیجــه تجربههــای فرنگیســازی پدیدآمــد.
 .5اصطالحی هنری به الگوبرداری ناقص از نقاشی اروپایی.
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ً
کــه قرارگرفتــن افــراد در فضــای ایــن نهادهــای مردمــی در آن شــرایط سیاســیاجتماعــی طبعــا هماهنــگ
بــا محتــوای مباحــث مطــر ح در فضــای سیاســی نقــد آن اســت و قرارگرفتــن در فضــای ایــن مکانهــا،
ناخــودآ گاه در جریــان شــکلگیری ایــن مکتــب بــه نقاشــان ،خطمشــی سیاســی میدهــد؛ چرا کــه داشــتن
آرمــان مشــترک میــان نقاشــان قهوهخانـهای در بیــان محتــوی ایــن نقاشـیها ،از ویژگیهایــی اســت کــه
هیــچگاه از جریــان آن منحــرف نشــدند.
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