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چكيده
هومي بابا انديشمند حوزه پسااستعماري، در روابط بين استعمارگر و مستعمره، فضاي سومي را تعريف 
مي کند که در آن تعامل بين اين دو عنصر پديده اي يکسر جديد و تازه ايجاد مي کند که عناصر هر دو طرف را 
دربرمي گيرد. فضاي سوم از نظر هومي بابا دورگه اي را پديد مي آورد که مي تواند باعث ايجاد تحول و گفتمان 
پس از خود شود. شکل گيري بيان در اين فضا تنها نيازمند تماس دو طرف نيست؛ بلکه توليد معنا به حرکت 
دو مکان و يا دو فضا به سوي يکديگر ارتباط دارد. با توجه به نقش تأثيرگذار هنر در انتقال فرهنگ ها، بررسي 
دورگه گي و فضاي سوم در هنر به ويژه در آثاري که مستقيم و يا غيرمستقيم متاثر از هنر غرب (به عنوان يک 
عنصر تأثيرگذار) بوده اند، ضروري به نظر مي رسد. ايجاد چنين فضايي را مي توان راه ميانبري براي تعامالت 
هنري و به طور گسترده تر تعامالت فرهنگي دانست. بسط اين ديدگاه در هنر معاصر ايران موضوع اين پژوهش 
بوده و با هدف شناخت بيشتر هنر معاصر ايران(از حدود صد سال پيش) تحليل حركتهاي جديد در نقاشي 
معاصر ايران  و ارزشيابي آنهاست. سوال اصلي اين پژوهش اينست كه: آيا تحوالتي كه با تاثير از عوامل 
مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي در ايران معاصر بوجود آمده منجر به شكل گيري فضاي سوم در نقاشي 
معاصر ايران گرديده است؟ روش تحقيق در اين پژوهش، روش توصيفي-تحليلي و شيوة جمع آوري اطالعات 
كتابخانه اي  و از طريق فيش برداري و مشاهده آثاراست. نمونه هاي مورد بررسي از مکاتب نقاشي معاصر 
ايران، فرنگي سازي، کمال الملک، قهوه خانه و سقاخانه به روش انتخابي گزينش شده اند. نتايج تحقيق با بررسي 
نقاشي معاصر ايران از شيوة فرنگي سازي تا مكتب سقاخانه، چنين مي باشدكه  فضاي سوم در نقاشي معاصر 
ايران گرديده است؟ با بررسي نقاشي معاصر ايران از شيوه فرنگي سازي تا مکتب سقاخانه، چنين نتيجه گرفته 
شد که فضاي سوم در نقاشي معاصر ايران طي فرايندي چهار مرحله اي شامل: تقليدي، غلبه عناصر ايراني، غلبه 

عناصرغيرايراني و ايجاد فضاي سوم، شکل گرفته است.
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مقدمه
مطالعه رابطه ميان مستعمره و استعمارگر  يکي از موضوعات 
مهم انديشمندان حوزه مطالعات پسااستعماري است. هومي 
کي.  بابا ۱ (  ۱۹۴۹) مانند ادوارد سعيد۲ در آثار خود به به اين 
موضوع پرداخته، اما توجه را از  قدرت و عملکرد استعمارگر 
برداشته و به رابطه رفتاري و ذهنيتي آنان مي پردازد. او 
در اين رابطه به فضايي اعتقاد دارد که استعمار شونده هم 
مي تواند از تجربيات و خواسته هايش سخن بگويد. فضايي که 
در آن قدرت از آن هيچ سويه اي نبوده و نوعي ارتباط تعاملي 
بين استعمارشونده و استعمارگر برقرار است. اين فضا که 
بابا آن را فضاي سوم مي خواند، جايي است که فرهنگ هاي 
مي توانند  هم  استعمارشونده  و  استعمارگر  حتي  مختلف 
با هم تعامل داشته باشند. هومي بابا در هنر، که نمودي 
از فرهنگ است، آثار تلفيقي- تقليدي را از آثار دورگه که 
محصول فضاي سوم هستند جدا مي کند و براي آنان ويژگي 
گفتمان سازي را قائل است. در نقاشي معاصر ايران مکتب 
سقاخانه توانست در برخي از آثار خود اين فضا را ايجاد 
کند؛ زيرا با هدف ايجاد يک مکتب ملي در نقاشي از يک سو 
دنبال نوجويي بودند و از سوي ديگر دغدغه حفظ ارزشهاي 
ملي را در سر داشتند. بررسي و تطبيق آراي هومي بابا در 
ارتباط با فضاي سوم با نقاشي معاصر ايران از شيوه فرنگي 
سازي تا مکتب سقاخانه (حدود صدسال اخير) موضوع 
اين پژوهش است. هدف اصلي پژوهش تحليل حرکت هاي 
جديد در نقاشي معاصر ايران و ارزشيابي آن ها است. بر اين 
اساس سوال اصلي اين پژوهش عبارت است از: آيا تحوالتي 
که با تأثير از عوامل مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي در 
ايران معاصر به وجود آمد، منجر به شکل گيري فضاي سوم 
در نقاشي معاصر ايران گرديده است؟ ضرورت و اهميت 
تحقيق در اين پژوهش از آن جهت ضروري است که نتايج 
تحقيق مي تواند در تحليل جريان هاي نقاشي معاصر ايران و 

ارزشيابي آن ها موثر باشد.

روش تحقيق
رويکردي  با  و  تحليلي  توصيفي  روش  به  پژوهش  اين 
به  اطالعات  جمع آوري  است.  رسيده  انجام  به  تطبيقي 
شيوه کتابخانه اي و مشاهده آثار صورت گرفته است و 
است.  فيش برداري  طريق  از  اطالعات  جمع آوري  ابزار 
جامعه آماري اين پژوهش آثار نقاشي معاصر ايران شامل 
فرنگي سازي، مکتب قهوه خانه، مکتب کمال الملک و مکتب 
سقاخانه بوده و نمونه هاي مورد بررسي از هر يک سه 
اثر به شيوه انتخابي گزينش شده  اند.  اين پژوهش به روش 
کيفي و با رويکرد تطبيقي شکل گيري و يا عدم شکل گيري 

فضاي سوم و آثار دورگه در آنها بررسي مي شود. 

پيشينه تحقيق
نقد  ديدگاه هاي  منظر  از  ايران  معاصر  هنر  با  ارتباط  در 

تاکنون  است  پژوهش  اين  موضوع  که  پسااستعماري 
پژوهشي صورت نگرفته است، اما فضاي سوم هومي بابا 
در هنر و ادبيات مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است 
که از آن جمله مي توان به مقاله موسوي، اشرف السادات و 
کشميري، مريم ، ۱۳۹۵،«مقايسه تجلي الهه زولو و خداي پدر 
در ديوارنگاره دوربان با تکيه بر نظريه فضاي سوم هومي 
بابا»، مطالعات تطبيقي هنر. شماره ۱۲. اصفهان: دانشگاه 
در  بابا  هومي  آراي  بررسي  به  اصفهان. صص ۷۰-۵۷، 
ديوارنگاره دوربان پرداخته و به اين نتيجه دست يافتند که 
اين اثر هنري بنا بر تعريف بابا، اثري دورگه است و فضاي 
سومي را ايجاد کرده که توانسته جريان ساز باشد و گفتماني 

جديد را ايجاد کند.
«بررسي هويت پسااستعماري در رمان مملکة الفراشة اثر 
واسيني االعرج با تکيه بر ديدگاه هومي بابا» عنوان مقاله اي 
از راحيل سن سبلي و سيدحسن فاتحي،۱۳۹۶، لسان مبين. 
شماره ۲۸. قزوين: دانشگاه بين المللي امام خميني(ره). صص 
۱۲۹-۱۵۵، است که در اين پژوهش هويت پسااستعماري 
شخصيت هاي رمان مملکة الفراشة را از ديدگاه هومي بابا 
و بر اساس مؤلفه هايي چون هويت و اصطالحاتي همچون 
اين  نتايج  است.  کرده  بررسي  دورگه گي  و  سوم  فضاي 
پژوهش حاکي از آن است که نويسنده، در اين رمان، هويت 
پيوندخورده شخصيت ها را در اموري چون دين، پوشش، 
بحران هويتي  و  داده  نشان  هنر  و  نام  نژاد،  مليت،  زبان، 

شخصيت هاي مهاجر را به تصوير کشيده است.
در ارتباط با هنر معاصر ايران و تأثير هنر غرب بر آن، 
پژوهش هاي مختلفي انجام پذيرفته است که از آن جمله 
«سرانجام مدرنيزم در غرب و تحليلي از تأثيرات هنر مدرن 
بر نقاشي معاصر ايران» احمد نادعليان، ۱۳۷۹، دانشور. 
شاهد، صص ۹۷- دانشگاه  تهران:  ۷. شماره ۲۸.  دوره 

پرداخته  غرب  در  مدرنيزم  سرنوشت  بررسي  به   ،۱۱۲
و تأثيرپذيري از بعضي شيوه هاي هنري مدرن غرب را  
اجتناب ناپذير مي داند و  معتقد است حتي درمواردي اين 

تأثيرات به تحول هنر نقاشي معاصر ما کمک مي کند. 
زهرا مسعودي امين، ۱۳۸۵، در مقاله با عنوان «فرنگي سازي 
در نگارگري مکتب اصفهان: رويکردي فرهنگي». باغ نظر. 
دوره ۱۳. شماره ۳۸ با هدف شناخت تأثير ارتباطات بين 
فرهنگي در شکل گيري و تکوين نگارگري مکتب اصفهان 
مجاري  توسط  فرهنگي  بين  ارتباطات  که  مي دهد  نشان 
در  فرهنگي  و  سياسي  اقتصادي،  روابط  از  اعم  مختلف 
پيدايي شيوه هاي جديد هنري و غير ايراني تأثير عميقي 
داشته است. لذا فرنگي سازي از نظر وي نوعي نظام پوياي 

زيبايي شناختي است.
نقد آثار نقاشي دوران قاجار که متاثر از غرب بودند در 
عنوان  با  همکاران،۱۳۹۰،  و  لعل شاطري  مقاله مصطفي 
تا  ابتداي حکومت قاجار  از  ايران  «نفوذ غرب در نقاشي 
پايان عصر ناصري»، پژوهش هاي تاريخي ايران و اسالم. 

١.Homi k. Bhabha    استاد 
و  آمريکايي  و  انگليسي  ادبيات 
صاحب کرسي کميته ي تاريخ و 
ادبيات در دانشکده هنر و علوم 

دانشگاه هاروارد
2.Edward Said
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شماره ١٩، مورد بررسي قرار مي گيرد. از نظر نويسندگان 
در اين دوران تالش همزمان و در عين حال متناقض براي 
تقليد از سنت هاي درباري و متعاقبا دستاورد هاي غربي 
آغاز شد که نتيجه آن نه تنها بازگشت صحيح و مستقل به 
روش هاي سنتي نبود بلکه هنرمندان و حاميان آنان نيز در 
فرا گيري صحيح و کامل دستاورد هاي غربي نيز چندان 
موفقيتي به دست نياوردند و صرفا نمود بصري آن به 
صورت التقاطي سطحي در آثار هنري بود. ثمره آن کاهش 
نقاشان  آثار  از  گرته برداري  و  ايراني  اسلوب  تدريجي 
سبک هايي  ايجاد  و  ايراني  هنرمندان  سوي  از  رنسانس 

تلفيقي است.
پژوهش حاضر مي تواند در راستاي پژوهش هاي پيشين 
قرار گيرد. از جنبه هاي نوآورانه اين پژوهش مي توان به 
در  استعمار  پسا  متفکران حوزه  آراي  تحليل  و  بررسي 
هنر اشاره کرد و جايگاه مهم هنر را در همه عرصه هاي 
جامعه و فرهنگ نشان داد. از سوي ديگر نظريات هومي 
بابا بيشتر در حوزه استعمار و مستعمره ها مصداق پيدا 
کرده است و بررسي آنها در هنر نقاشي ايران که به طور 
رسمي مستعمره نبوده است مي تواند خوانش و پژوهشي 

جديد و نوآورانه محسوب  شود.

مباني نظري پژوهش
هومي کي بابا از انديشمندان حال حاضر نقد پسااستعماري 
با انتشار مجموعه مقاالت با نام جايگاه فرهنگ١  (١٩٩٤) 
جايگاه ويژه اي در مطالعات علوم انساني معاصر دارد. او 
در ديدگاه هاي خود متاثر از انديشمنداني چون ژاک دريدا، 
ژاک لکان و ميشل فوکو و بيش از همه ادوارد سعيد از ديگر 

انديشمندان حوزه پسااستعمار بوده است.
نظامي،  روابط  روي  بر  شرق شناسي  در  سعيد  ادوارد 
قانوني و سياسي ميان استعمارگر و مستعمره متمرکز 
مي شود (Said,1978:130)، در حالي که هومي بابا با گذار 
از مفاهيمي چون نژاد، طبقه، جنسيت به روابط روانشناختي 
ميان فرهنگ غالب و فرهنگ زيردست مي پردازد. از اين 
منظر استعمارگر و استعمارشده براي ساخت هويت خود 
به يکديگر نيازمند هستند. در واقع هومي بابا سعي دارد در 
اين رابطه يک تعادل برقرار سازد و به مطالعه روابط بين 
آن دو مي پردازد. از اين منظر هومي بابا روابط فرهنگي 
ميان غالب و فرودست را با رويکردهاي روانشناختي مورد 
مطالعه قرار داده و آن را جانشين شيوه هاي سياسي و يا 
نظامي مي کند(Bhabha, 1994: 134). او با بهره گيري از 
تفاوت هاي فرهنگي بين استعمارگر و استعمارشونده، آن را 
راهي براي برقراري رابطه بين االذهاني بين آن دو قلمداد 

.(Lane,2006: 30-35) مي کند

دورگه و فضاي سوم
از  قانونمند  مجموعه اي  گفتمان،  فوکو۲  ميشل  نظر  از   

ديگر  با  پيش بيني پذير  به شيوه هاي  که  است  گزاره هايي 
(Mills,1999:75). فوکو در کتاب  گزاره ها در مي آميزند 
مي داند:  کارکرد  دو  واجد  را  گفتمان  جنسيت۳  تاريخ 
برابر  در  مانعي  و  قدرت  نتيجه  و  قدرت  براي  ابزاري 
Foucault,1978:131-) آن.  مقابل  در  مقاومت  و  قدرت 

را  دورگه  و  سوم  فضاي  ويژگي هاي  بابا  هومي   . (135

در بخش هاي مختلف کتاب جايگاه فرهنگ متأثر از ديدگاه 
فوکو، شرح داده است. او دورگه را ابژه اي تازه مي داند که 
نه متعلق به استعمارگر است و نه مشابهتي با ناخودآگاه 
مستعمره دارد. در اين فضا پيشينه ها تغيير يافته اند و يک 
موقعيت و فضاي سوم خلق شده است. در اين فضا قدرت 
مدام در حال چرخش است و به يک سويه تعلق ندارد. در 
نتيجه همين تعامل ها و بده بستان ها ست که دورگه شکل 
مي گيرد(Bhabha,1978:36-38). بابا از دورگه به عنوان 
"چيزي جديد، نه اين و نه آن" که برخاسته از فضاي سوم 
است تعريف مي کند. يعني آنچه که از "هر دو نشانه" اي 
دارد و بازتابي از آن دو است. دورگه را نمي توان مانند 
با لحيم  يک قطعه موزاييک کاري زيبا کنار هم بچينيم و 
سنت هاي فرهنگي متفاوت، فرهنگي يکپارچه به دست آوريم 

.(Bhabha,1994:119 )
ساير ويژگي هاي اين فضا را مي توان چنين فهرست کرد:

-فضايي سيال، مبهم، و نامعين که در تعامل بين دو يا چند 
فرد / فرهنگ رخ مي دهد.

-نمادها و معاني شان پيوستگي ازلي ندارند
-منتفي شدن ناب بودگي هر يک از فرهنگ ها

-مبتني بر تقابل هاي دوگانه نيست بلکه بر اساس تعامل هاي 
فرهنگي بين دو فرهنگ شکل گرفته است.

است  متزلزل  مرزهاي  ميان  بيان شکافي  -فضاي سوم 
در  را  خود  مفروض  خلوص  مختلف،  فرهنگ هاي  که 
باز  يکديگر  قلمرو  به  پايشان  و  مي دهند  دست  از  آن 

.(Bhabha,1978: 111-115)مي شود

نقاشي معاصر ايران
جنبش  مقدمات  با  با  آن  تحوالت  و  ايران  معاصر  هنر 
مشروطيت همزمان بود. اما بيشتر از هنر، ادبيات  و غالبا 
شعر و داستان از آن تأثير گرفتند و فرصتي براي رشد و 
تحول يافتند (پاکباز، ۸۸۹:۱۳۸۳). فرهنگ مدرن و جايگاه 
آن در سياست و جامعه ايراني، ملي گرايي و هويت اسالمي/ 
شيعي، از نظر کشميرشکن سه گفتمان غالب در قلمروهاي 
اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايران بوده اند به عبارت ديگر، 
فرهنگ ايراني معاصر را  مي توان متشکل از سه مولفه 
"فرهنگ پيش از اسالم، فرهنگ اسالمي شيعي و فرهنگ 
مدرن غربي" دانست (کشميرشکن،۱۱:۱۳۹۳). از سوي ديگر 
با افزايش رونق هاي اقتصادي و روابط بين المللي در سده 
يازدهم تا سيزدهم ورود هنرمندان اروپايي و گورکاني هند 
در ايران تسهيل شد و اين تعامل ها تأثير بسياري بر هنر 

1.Location of Culture

2.Michel Foucault

3.The History of Sexuality



معاصر ايران گذاشته است (پاکباز، ۱۳۱:۱۳۸۵). 
همان گونه که قبًال اشاره شد، بابا فضايي را معرفي مي کند 
که در آن دورگه به وجود مي آيد، چيزي جديد که عناصري 
از دو چيز را چنان در خود تلفيق کرده است که نمي تواند 
اين باشد و يا آن. اين فضاي سوم و دورگه گي را مي توان 
در هنر معاصر ايران، بررسي کرد. اما اين فضا به يکباره و 
تصادفي در نقاشي ايران صورت نگرفته است، بلکه در طي 
فرايندي اين پديده روي داده است. براي بررسي اين فرايند 
چهار مکتب در نقاشي معاصر ايران بررسي خواهد شد که 
به ترتيب فرنگي سازي، قهوه خانه، کمال الملک، و سقاخانه 

مي باشند.

فرنگي سازي: آغاز فرايند شکل گيري فضاي سوم
اروپاييان  پاي  جانشينانش  و  اول  عباس  شاه  عهد  در 
به ايران باز شد و تأثيرات خود را بر هنر ايران برجاي 
گذاشت. از سوي ديگر، ارتباط با هند و حضور ارمنيان در 
جلفا  عوامل ديگر تأثيرگذار بودند. از اوايل سده ۱۷م/۱۱ق 
و  ايران  ميان  وسيعي  تجاري  مبادله  و  سياسي  ارتباط 
عباس  شاه  دوران  اين  در  شد.  برقرار  ديگر  کشورهاي 
اصفهان را پايتخت و به نوسازي آن پرداخت و جوي بين 

المللي از بازرگانان، گردشگران، مبلغان مذهبي، سفيران در 
اين شهر به وجود آمد( پاکباز، ۱۳۸۴: ۵۷۹) و اين باعث 
و  بازنمايي  روش  به  ايراني  هنرمندان  از  برخي  که  شد 
سطحي به طبيعت گرايي و شگردهاي برجسته نمايي، ژرف 
نمايي و موضوعات غربي روي آورند. براي توصيف اين 
الگوبرداري از اصطالح "فرنگي سازي" استفاده مي کنند که 

حدود دويست سال بسيار متداول بود.
در  اروپايي  ممالک  با  ايران  بازرگاني   - سياسي  ارتباط 
دوره صفوي به خصوص از دوره شاه عباس اول به بعد، 
از نظر يعقوب آژند  به ارتباط فرهنگي - هنري نيز انجاميد 
و نقاشان اروپايي در کسوت بازرگان و تاجر از همان اوايل 
دوره صفوي به ايران آمدند و بعضي از آنها وارد خدمت 
دربار صفويان شدند. آنها در دربار فنون و تکنيک هنري 
خود را در ديوار نگاره هاي کاخ ها و تهيه تابلوهاي مستقل 
به کار بستند و حتي اين فنون و اصول را به بعضي از 
شاهان و شاهزادگان صفوي نيز ياد دادند. نقاشان دربار 
صفوي هم به فراگيري نقاشي اروپايي از آنها پرداختند. 
نتيجه و برآمد تمامي اين فعاليت ها پديداري سبکي به نام 
اين   .(٣ بود(آژند،١٣٨٣:  ايران  نقاشي  در  سازي  فرنگي 
روش را مي توان شروع فرايند ايجاد فضاي سوم و شکل 

عناصر غيرايرانيعناصر ايرانياثرترتيب

۱

-وجود طاق در کادر نقاشي
-چهره خنثي (بدون احساس)

-لباس هاي ايراني
-حالت دست ها

-کمِر باريک

-وجود پرده 
-استفاده از سايه روشن

افقي  و  عمودي  سطوح  از  -استفاده 
براي فضاسازي

-اجراي ناموفق در پرسپکتيو
-استفاده از رنگ هاي کدر و تيره

۲

و  طاق  شکل  به  کادر  -وجود 
تزيينات آن

-چهره خنثي
-حالت دست و پا

-تکيه گاه
-گردن کشيده

-تالش در ايجاد بعد و عمق نمايي در  
و سيني و ظروف
-سايه و روشن

-کاله اروپايي

۳

-لباس ايراني
-کمِر باريک

-حالت چهره
-حالت دست و پا

-گردن کشيده

-سايه و روشن
-وجود ستون 

-وجود منظره در پس زمينه
-وجود پرده

-وجود حيوان (سگ) در تصوير
افقي براي  -وجود عناصر عمودي و 

فضاسازي
-سعي در ايجاد پرسپکتيو

جدول ١. بررسي نمونه هاي نقاشي فرنگي سازي، مأخذ: نگارندگان
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شماره ۵۶  زمستان۹۹
۱۱۳

فصلنامة علمي نگره

گيري دورگه در اين فضا دانست. به تدريج به جاي عناصر 
به هم پيوسته مکتب اصفهان را عناصرغيرايراني مي گيرد. 
در جدول شماره ۱ بررسي عناصر نقاشي ايراني و اروپايي 

در آثار فرنگي سازي صورت پذيرفته است.
نفوذ و گسترش  به تدريج  به جدول شماره ۱  با توجه   
عنوان  به  است.  مشهود  آثار  اين  در  غيرايراني  عناصر 
نمونه در تصوير شماره ۱ و ۳ عنصر تصويري پرده را در 
نقاشي مي بينيم که تا پيش از اين در نقاشي ايراني وجود 
نداشت. منظره در پس زمينه تصوير ۳ نوعي پرسپکتيو و 
عمق نمايي را نشان مي دهد. همچنين در تصاوير ۱ و ۳ با 
استفاده از عناصر عمودي و افقي جداسازي فضاي داخلي 
و بيروني صورت گرفته است؛ همچنين سايه روشن هاي 
موجود در اين تصاوير که شروعي براي عمق نمايي است 
در اين تصاوير مشهود است. اين روش را مي توان آغازي 
براي شکل گيري فضاي سوم دانست. عناصرغيرايراني 
آگاهانه و يا ناآگاهانه تنها تقليد شده و در کنار عناصر 
ايراني قرار گرفته اند ولي هنوز همبستگي الزم را به دست 
نياورده اند. بنابر نظر هومي بابا اين تنها تلفيقي از عناصر 
دو طرف است و مانند موزاييک کاري تنها عناصر در کنار 
هم قرار گرفته اند. شيال کنباي معتقد است که هنرمند تواناي 
فرنگي ساز قادر بود آگاهانه تنها اصولي خاص از نقاشي 

اروپايي را دنبال کند. از نظر وي تا قرن نوزدهم ميالدي 
سليقه ايراني هرگز هنر اروپايي را به طور کامل نپذيرفت؛ 
بلکه هنرمندان ايراني و حاميانشان تنها آن جنبه هايي از 
هنر اروپايي را اقتباس کردند که اجازه حفظ نظام زيبايي 

 .(,1996:57Canby)شناسي خودشان را مي داد

  www.pinterest.dk :تصوير٤. نقاشي قهوه خان هاي با موضوع عاشورا، اثر حسن اسماعيل زاده مأخذ

تصوير ٥. نقاشي قهوه خانه اي موضوع: کشته شدن سياوش 
عباسي   رضا  موزه  نگهداري  محل  اسماعيل زاده.  حسن  اثر 

www.rezaabbasimuseum.ir :مأخذ



مکتب قهوه خانه: غلبه عناصر ايراني
و  رسمي  نقاشي  جريان هاي  از  خارج  قهوه خانه  نقاشي 
آکادميک رشد کرد. اين شيوه نقاشي روايت مدار بوده و 
بر اساس سنت هاي  ايران  با جنبش مشروطه در  حدودا 
مردمي و مذهبي به دست هنرمنداني مکتب نديده پديد آمد. 
اين شيوه نقاشي را مي توان براساس محتواي آن به دو 
دسته تقسيم کرد: مذهبي و ملي. در نوع اول موضوع و 
محتواي آثار وقايع کربال و قصص قرآن را شامل مي شود 
و آثار ملي هم براساس داستان هاي شاهنامه فردوسي و 
خمسه نظامي و.. مي باشند. اين تقسيم بندي همانگونه که 
ذکر شد براساس محتواي آثار انجام گرفته است اما از نظر 
شيوه ي اجرا و ساير موارد مربوط به فرم آثار تقريبا شبيه 
هم هستند. از نظر پاکباز شخصيت اصلي اين نوع نقاشي 
معموال بزرگتر از اشخاص فرعي نشان داده مي شدند و 
يا از قرار دادهاي تصويري معيني براي تاکيد بر جنبه هاي 
از  کمابيش  مي شد.  استفاده  شخصيت ها  منفي  و  مثبت 
برجسته نمايي و ژرف نمايي استفاده مي کردند و   صحنه ها 
را با اسلوبي آزاد، و بدون رجوع مستقيم به مدل به تصوير 

مي کشيدند(پاکباز،۱۳۸۵: ۲۰۲).
در اين شيوه از نقاشي هم از نظر موضوعي و هم از نظر 

عناصرغيرايراني  بر  را  ايراني  عناصر  غلبه  اجرا  شيوه 
مي توان مشاهده کرد. همان گونه که قبال ذکر شد موضوع 
و محتواي اين آثار يا ملي (تصوير شماره ۵) و يا مذهبي 
مقامي  از پرسپکتيو  استفاده  (تصوير شماره ۴) هستند، 
در اين آثار ديده مي شود که شخصيت اصلي را بزرگتر 
به صورت  اجرا  از ساير شخصيت ها مي کشيدند. شيوه 
احساس  بدون  و  خنثي  آرام،  چهره ها  و  است،  دوبعدي 
هستند. اما در اين آثار تالش براي ايجاد پرسپکتيو که از 
عناصر غيرايراني است، را مي توان مشاهده کرد. اما هنوز 
نمي توان فضاي سوم را در اين آثار پيدا کرد. استفاده از 
پرسپکتيو و عمق نمايي هرچند به صورت سطحي در ميان 
آثار اين هنرمندان غالبا مکتب نديده، نويد تغييراتي را در 

نقاشي ايراني مي دهد.

مکتب کمال الملک: غلبه عناصر غيرايراني
از نظر بازيل گري۱ زوال خاندان صفوي با زوال هنرها 
هيچ  قاجار  نه  و  افغان  مهاجمان  نه  زيرا  است.  همراه 
کدام نتوانستند آن را زنده کنند و در قرن نوزدهم نيز با 
ظهور چاپ سنگي و دستگاه چاپ، اساس خط و نقاشي 
به کلي دگرگون گرديد و نقاشي سنتي رو به فراموشي 

 www.golestanpalace.ir   :الملک، ١٢٦١ خورشيدی. محل نگهداری کاخ موزه گلستان ماخذ آينه،اثر: کمال  تاالر  تصوير٦. 
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در اين برهه از زمان عالقه به سبک هاي اروپايي در دربار رو 
به افزايش بود و باعث ارتباطات نزديک دربار و اروپا شد و 
تأثيرات عميقي بر ساختار محتواي توليد و آموزش هنر در 
ايران بود (کريم زاده، ۱۳۷۶: ۲۶-۲۵).  تاسيس دارالفنون 
و تدريس اين سبک در آن و همچنين حمايت دربار باعث 
رشد و پيشرفت چشمگير آن شد. از نظر مريم اختيار نقش 
صنيع الملک در راه اندازي اولين کالس هاي نقاشي بسيار 
موثر بود؛ به ويژه در چهره پردازي به صورت رئاليستي 
بسيار به سبک اروپايي نزديک شد. از نظر مريم اختيار 
براي مدرسان تدريس در دارالفنون مجموعه شرايطي در 
نظر گرفته شد شرط اساسي آن آگاهي از قوانين نقاشي 
آکادميک اروپايي و مهارت در استفاده از تجهيزات جديد 

 .(Ekhtiar,1999:57)بود
از نظر کشميرشکن هرچند صنيع الملک و کمال الملک هر 
دو براي آموزش نقاشي به اروپا رفته بودند اما کمال الملک 
توانست گامي بزرگتر براي نزديکي به طبيعت گرايي اروپايي 
بردارد و پرسپکتيو را برخالف صنيع الملک ناديده نگرفت و 
با اين روش رگه هاي جاي گزيني تصويرگري نسخه هاي 
خطي و نقاشي الکي با نقاشي روي بوم به سبک اروپايي 

نمايان گشت (کشميرشکن،۳۶:۱۳۹۳).
با توجه به نمونه هاي ارائه شده مربوط به اين مکتب عناصر 
غيرايراني از جمله بازنمايي عکس گونه بيشتر در تصوير۶، 
درتصوير۷مشهود تر  پرسپکتيو  و  عمق نمايي  به  توجه 
است. همچنين از نظر محتوا و موضوع آثار هم به تدريج 
تغييراتي به وجود آمده است و از دربار به موضوع مردم 
عادي رسيده است. در آثاري از کمال الملک همچون زرگر 
مي توان  را  ويژگي  اين  و...  رمال(۱۲۷۳)  بغدادي(۱۲۷۹)، 

مشاهده کرد.

نهاد(ِگِري،۱۳۸۵: ۱۵۱).
حکومت قاجار در پايان قرن هجدهم ميالدي – ۱۷۹۶ميالدي/

۱۲۱۰قمري- در ايران به قدرت رسيد. اين تاريخ تقريبا با 
انقالب فرانسه و استيالي بناپارت بر تاريخ اروپا همزمان 
بود. از نظر شارکوزي اين دوره را مي توان "آخرين دوره 
پيشامدرن" ايران دانست. در اين دوره حاکميت کهن ايران 
و نظام اجتماعي، سياسي و فرهنگي به ناتواني خود پي 
برد. ازسوي ديگر دوره استعمار و تقسيم بندي سرزمين ها 
به ويژه کشورهاي آسيايي بين استعمارگران بود. رقابتي 
سلطه طلبانه بين روس و انگليس که از عثماني تا چين و 
ژاپن ادامه داشت ، بنابراين، ايران دوره قاجار هم که توان 
مقاومت در مقابل استعمارگران را نداشت، متحمل زيان هاي 
زيادي در خاک و اعتبارش شد.                                   

ايران در اين دوران ميان اين سلطه طلبان سرگردان بود؛ با 
اين حال اين حکومت هرگز به طور رسمي مستعمره نشد. 
از نظر شارکوزي اين به دو علت بود يکي حکومت قاجار 
در اين کارزار مي خواست به هر شيوه راهي براي حفظ 
و نگهداري حاکميت و اقتدارش پيدا کند، و ديگري تالش 
محتاطانه و در عين حال جدي براي باز کردن درهاي کشور 
به روي جهانيان بود که هم از نظر اقتصادي و هم از نظر 
سياسي ضرورت داشت. در اين راستا عده اي از دانشجويان 
ايراني براي نخستين بار به دانشگاه هاي غربي راه يافتند. 
از سوي ديگر در نيمه دوم قرن نوزدهم ظهور جنبش هاي 
ضعف هاي  سياسي  و  ادبي  انجمن هاي  و  روشنفکري 
کشور را تشخيص مي دادند و سعي در بازسازي آن به 
شيوه اي غربي داشتند که اوج همه اين فعاليت ها با جنبش 
مشروطه در حدود سال هاي ۱۹۰۰م/۱۳۱۸ق به اوج خود 

.(Sarkozy,2010:28-37)رسيد
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فرايند شکل گيري فضاي سومعناصرغيرايرانيعناصر ايرانينمونه اثرنام مکتب

فرنگي 
سازي

-فضا دوبعدي
-چهره خنثي

ت  يينا تز -
لباس

-حالت دستها
-طرز نشستن

-طاق
-فرش

-وجود پرده 
-استفاده از سايه روشن

و  عمودي  سطوح  از  -استفاده 
افقي براي فضاسازي

-اجراي ناموفق پرسپکتيو
و  کدر  رنگ هاي  از  -استفاده 

تيره

فضاي  ايجاد  فرايند  -آغاز 
سوم

-تقليدي – تلفيقي
پيشين  مکتب هاي  -همنشيني 
عناصر  و  ايراني  نقاشي 
غيرايراني بدون انسجام دروني

قهوه خانه

 -فضا دوبعدي
-چهره هاي خنثي

-پرسپکتيو 
مقامي

- سايه روشن
- پرسپکتيو

در  هم  ايراني  عناصر  غلبه 
موضوع هم در محتوا. چون يکي 
از عناصر غلبه دارد فضاي سوم 

ايجاد نشده است.

کمال 
الملک

- موضوع
- لباسها

 -فضاي سه بعدي
 -سايه روشن

 -فضاي محو پشت سر
- وجود احساس در 

چهره ها
- طبيعت گرايي

- پرسپکتيو
- طبيعت گرايي

 -ثبت عکس گونه

غلبه عناصرغيرايراني در شيوه 
ي اجرا کار. در اين شيوه هم 
چون يک عنصر غلبه دارد. 

فضاي سوم تشکيل نشده است.

سقاخانه

 -استفاده 
ازعنصر  

خوشنويسي
- فضاي 
دوبعدي

- استفاده از شکل هاي هندسي
- خالصه شدن فرم ها

در اين نوع آثار هر دو عنصر 
در يک پيوستگي و انسجام قرار 
دارند و فضاي سوم را تشکيل 

داده است.

دورگه و فضاي سوم هم در اين شيوه نقاشي هنوز تشکيل 
نشده است. زيرا يکي از عناصر، قدرت را در دست دارد و 
اجزا پيوستگي الزم را با هم ندارند. بنابراين اين شيوه نقاشي 
به مانند شيوه قهوه خانه که عناصر ايراني در آن غلبه داشت 
نتوانست فضاي سوم را ايجاد کنند. اما فرايند شکل گيري اين 

فضا در راه پيشروي به سوي مقصد مي باشد.

مکتب سقاخانه: شکل گيري فضاي سوم
 از نظر پاکباز با بازگشت هنرآموزان از اروپا و تأثيراتي 

که مکاتب کوبيسم و اکسپرسيونيسم پذيرفته بودند، در 
انجمن هايي از جمله خروس جنگي و نگارخانه آپادانا  با 
حضور آنان نوعي برخورد ميان گرايش هاي کهنه و نو 
ايجاد شد و با برپايي نخستين دوساالنه تهران در سال 
۱۳۳۷ ه .ش با نمايش آثار نوگرايان اين جنبش به رسميت 
 ۱۳۳۰ دهه  در    .(۲۰۶- (پاکباز،۲۰۵:۱۳۸۳  شد  شناخته 
هنرمنداني با استفاده از گنجينه هنرهاي تزييني عاميانه و 
خوشنويسي فارسي به عنوان عناصري از هنري ايراني 
مي خواستند  آنان  داشتند.  هنري  هويت  حفظ  بر  سعي 

جدول٢. فرايند شکل گيري فضاي سوم هومي بابا در نقاشي معاصر ايران- مأخذ: نگارندگان
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مکتبي را پايه گذاري کنند که هم هنر ملي را حفظ کند و 
در هم به روز باشد. اين مکتب در واقع نوعي بازسازي 
ميراث گذشتگان در قالب امروزي بود و تالش مي کرد تا 
از سوي محافل ملي و بين المللي مورد پذيرش قرار گيرد 

(جهانبگلو،۱۴۷:۱۳۷۹).  
رويي  اليه هاي  و  ظاهري  به سطح  مکتب  اين  هنرمندان 
آني  نگاه  در  مخاطبان  تا  داشتند  بيشتري  توجه  تابلو 
خود هنر ايراني را تشخيص دهند به خصوص استفاده 
از خوشنويسي فارسي بسيار رايج شد زيرا بازتابي از 
از  سقاخانه  مکتب  (پاکباز، ۲۱۵:۱۳۷۹).  بود  ايراني  هنر 
را  مذهبي  ملي  عاميانه  هنر  نقش مايه هاي  آغداشلو  نظر 
در کنار مدرنيسم آزاد و تزييني و گاهي انتزاعي غربي 
مکتب هاي  از  رگه هايي  هم  آثار  برخي  در  و  داده  قرار 
مشهود  انتزاعي  اکسپرسيونيسم  و  پاپ آرت  هنري 

است(آغداشلو،۴۷:۱۳۷۸). 
با اين توصيفات از مکتب سقاخانه اي در ايران مي توان 
نتيجه گرفت که اين آثار به ويژگي هاي دورگه در فضاي 
سوم هومي بابا نزديک شده اند و به ويژه آثاري که در آن 
از نوشتار و خوشنويسي فارسي استفاده شده است. زيرا 
يکي از ويژگي هاي دورگه ابژه اي تازه است که عناصر 

و وجودي سرتاسر  ادغام شده اند  آن  در  دو طرف  هر 
يا  آثار عنصر حروف و  اين  ايجاد کرده است. در  تازه 
خوشنويسي به عنوان يک عنصر شاخص از هنر ايراني 
است که توانسته است با عناصر برگرفته از اروپا دورگه 

گي را به  انسجام برساند.
آثاري مانند تصاوير ۸ و ۹ اين دورگه گي و پيوستگي را 
در خود نشان مي دهند. بنابراين، اين آثار از نظر هومي 
بابا اين توانايي را دارند که ايجاد گفتمان کنند و پس از 
خودشان به تحول بيانجامد. ديگر هيچ يک از عناصر ايراني 
و اروپايي در اين سبک صاحب قدرت نيستند. هر دو در 
هم ادغام شده و پيکره اي واحد را تشکيل داده اند. شايد در 
برخي آثار اين شيوه و پيروان آن همچون  حسين زنده 
رودي و ژازه طباطبايي بتوان به جرات ويژگي دورگه را 
اطالق نمود. اما ادامه اين سبک اگر با همراهي منتقدانش 
همراه شود مي توانست پويايي را ايجاد کرده و تحوالتي 
ارزش هاي ملي خود  از يک سو  باشد.  را در پي داشته 
نوين  پابه پاي حرکت هاي  ديگر  از سوي  و  کند  را حفظ 
جهاني حرکت کند. جدول شماره ۲ شکل گيري فضاي 
سوم هومي بابا و تشکيل آثاري به قول وي "دورگه" را 

نشان مي دهد.
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نتيجه
بر اساس نظريه هومي بابا، شکل گيري دورگه در فضاي سوم نتيجه تکه چسباني گزاره هاي پيشين نيست 
بلکه برآمدي جديد از عناصر است که در ظهور گفتماني جديد سهيم مي شود. اين پژوهش به دنبال مطالعه 
درباره شکل گيري اين فضا و  محصول آن در نقاشي معاصر ايران است. در شيوه فرنگي سازي که از 
اواخر صفويه آغاز و تقريبا تا اواخر دوران قاجار  ادامه داشت، آثار نقاشي تنها تقليدي از عناصر ايراني و 
اروپايي را داشت و به قول بابا شبيه يک موزاييک کاري است که عناصر را با لحيم در کنار هم قرار داده 
اند. در اين روش انتخاب عناصر راوپايي توسط هنرمند ايراني، چه آگاهانه و يا ناآگاهانه صورت گرفته 

بود نتوانست فضاي سوم را ايجاد کند اما آغاز اين فرايند بود.
در نقاشي قهوه خانه در موضوع، محتوا و همچنين شيوه اجرا عناصر پيشين نقاشي ايراني که از پيشينيان 
خود به ارث برده بودند بيشتر خودنمايي مي کند، هرچند استفاده هاي سطحي و ابتدايي از فضا سازي 
و بعد و پرسپکتيو به عنوان عناصرغيرايراني در آن به چشم مي خورد. سبک طبيعت گرا و رئاليسم 
کمال الملک هم بيشتر عناصر غيرايراني را نمايان مي کند که تا آن زمان بدين شيوه در نقاشي ايران سابقه 
نداشت. کشيدن موضوع با تمام جزييات و عکس گونه، فضاي سه بعدي، پرسپکتيو، قرار گرفتن عامه 
مردم به عنوان موضوع نقاشي و مواردي از اين دست باعث شد که عناصرغيرايراني بر رقيب خود پيروز 
شوند. بنابراين، در اين دو شيوه نقاشي چون يکي بر ديگري برتري دارد و انسجام و پيوستگي بين آن 
دو نمايان نيست، فضاي سوم تشکيل نشده است اما بسيار به آن نزديک شده است و به نظر مي رسد اين 
شيوه ها مقدمه اي براي ايجاد آن فضا در نقاشي معاصر ايران است. اما در نقاشي هاي مکتب سقاخانه که 
هم در جستجوي احيا و توجه به ارزش هاي ملي و هم همگامي با سبک هاي روز در هنر بودند، با توجه با 
بررسي انجام گرفته بر روي نمونه ها، فضاي سوم ايجاد شده است. به عنوان مثال، آثاري چون پيالرام و 
زنده رودي که از خط و خوشنويسي به عنوان يکي از عناصر اصلي استفاده شده، فضاي سوم را نشان 

مي دهد زيرا عناصر به انسجام رسيده اند. 
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can be seen here. Kamal Al-Molk’s school was the culmination of a trend towards the adaptation 

of a European naturalistic style in Persian art, which led to the emergence of a Euro-Persian style 

in Iran. This approach began to take shape during the latter half of the 17th century. In this style, 

the subject with all the details was shown as a photo. Furthermore, in this style, European elements 

such as the three-dimensional space and perspective are dominant. Therefore, in these two styles, 

Coffee House painting and Kamal Al-Molk’s school, one element dominates another element, and 

therefore the third space is not formed. The term “Saqqā-Qāna” was initially applied to the works 

of artists, both in painting and sculpture, who used already existing elements from votive Shiite 

art in their own modern works. It gradually came to be applied more widely to various forms of 

modern Persian painting and sculpture that used traditional-decorative elements. The Saqqā-Qāna 

movement in the sixties tried to found and establish a “national” or “Iranian” school of art. On the 

other hand the attention was paid to modernism. The general perception was based on the belief 

that the artists could achieve a “modern-traditional” synthesis that included an Iranian identity 

and character. So, in this style the formation of the third space is evident. Therefore, the process 

of formation of the third space is evident in four stages in contemporary Iranian painting: Qajar-

European style, the start point, Coffee House style and Kamal Al-Molk’s style are respectively the 

domination of Iranian and European elements and finally its formation in Saqqā-Qāna school.

Keywords: Contemporary Iranian Painting, Third Space, Homi Bhabha, European School, Coffee 

House School, Kamal Al-Molk School, Saqqā-Qāna School
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Homi K. Bhabha is a Professor of English and American Literature and Language, and one of 

the most important figures in contemporary post-colonial studies who has developed a number of 

the field,s neologisms and key concepts, such as hybridity, mimicry, difference, and ambivalence 

which describe ways in which colonized people have resisted the power of the colonizer. The term 

‘hybridity’ has been most recently associated with the work of Bhabha, whose analysis of colonizer/

colonized relations stresses their interdependence and the mutual construction of their subjectivities. 

Bhabha contends that all cultural statements and systems are constructed in a space that he calls the 

‘Third Space of enunciation’ which makes the claim to a hierarchical ‘purity’ of cultures untenably. 

For him, the recognition of this ambivalent space of cultural identity may help us to overcome 

the exoticism of cultural diversity in favor of the recognition of an empowering hybridity. It 

is significant that the productive capacities of this Third Space have a colonial or postcolonial 

provenance. Descending willingness into that alien territory may open the way to conceptualizing 

an international culture, based not on the exoticism of multiculturalism or the diversity of cultures, 

but on the inscription and articulation of culture’s hybridity. It is the ‘in-between’ space that carries 

the burden and meaning of culture, and this is what makes the notion of hybridity so important. 

Homi Bhabha has developed his concept of hybridity from literary and cultural theories to describe 

the construction of culture and identity within conditions of colonial antagonism and inequity. For 

Bhabha, hybridity is the process by which the colonial governing authority undertakes to translate 

the identity of the colonized within a singular universal framework. As used in horticulture, the 

term refers to the cross-breeding of two species by grafting or cross-pollination to form a third, 

‘hybrid’ species. By generalizing this theory into different aspects, hybridization can be studied in 

different spaces. For example, in the field of art, the effects of different cultures on the artwork of 

other cultures can be examined. This study examines the impact of European elements on Iran’s 

painting. The result of this research indicates that the third Space and Hybridity of Bhabha have 

been formed in contemporary Iranian painting, but through a process. The Qajar artistic style, like 

the Timurid school centuries before that, had its origins outside the historical period from which it 

derives its name. It was in the late Safavid period that a thoroughgoing Europeanized style began 

to oust the old native traditions, and by the beginning of the 12th/18th century the new style was 

completely dominant. The works were only mimicry of Iranian and European elements, whether 

consciously or unknowingly, they could not create the third space and hybridity, but it can be the 

beginning of this process. The theme and content, in terms of which the elements of previous 

Iranian painting have been inherited from their predecessors, are more evident in Coffee House 

paintings. But, the primitive usages of space, dimension and perspectives as European elements 
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