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فصلنامة علمي نگره

چكيده
در تاريخ هنر ايران، نقاشي قاجار از جايگاه ويژه اي برخوردار است و در اين ميان، نقاشي هاي قهوه خانه اي به 
عنوان شاخه اي برجسته از گونه هاي هنري نقاشي عصر مشروطه در اين دوران قابل توجه هستند. در دوران 
مشروطه، با توجه به شرايط اجتماعي- فرهنگي و انديشه مدرنيسم و تجددخواهي و بازتاب فرهنگ و هنر 
غرب، نقاشي قهوه خانه، در راستاي احياي هويت و فرهنگ ايراني- اسالمي به نگارگري سنتي به ويژه نقاشي 
ديواري رجوع مي کند. هدف اين پژوهش، تشريح و خوانش آثار نقاشي هاي قهوه خانه اي و نقاشي هاي ديواري 
مکتب اصفهان با بهره گيري از مفهوم مکالمه در نظريه هرمنوتيک گادامر است. تحقيق حاضر به اين سوال 
پاسخ داده است که، مفاهيم هرمنوتيکي گادامر تا چه اندازه در شناخت، نحوه شکل گيري و خلق آثار نقاشي 
قهوه خانه اي در عصر مشروطه مثمر ثمر است؟روش تحقيق در  اين پژوهش با رويکرد توصيفي- تحليلي 
خاصه روش هرمنوتيک انجام پذيرفته است و جمع آوري منابع تحقيق به شيوه اسنادي و کتابخانه اي و با استفاده 
از فيش برداري و روش تجزيه و تحليل اطالعات به صورت کيفي مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه مفهوم مکالمه 
در انديشه گادامر، کمک شاياني در جهت توصيف هرچه بهتر چگونگي خلق نقاشي هاي قهوه خانه اي با توجه به 
نياز روز جامعه مخاطب دارد. هنرمند با رجوع و مکالمه با هنر مکتب اصفهان در پيوند با افق فکري- هنري عصر 
مشروطه، كه تحت تأثير شيوع همه جانبه عناصر هنر غربي است، اقدام به خلق اثرش نموده است. در اين ميان 
عناصري چون زمان، مکان، مخاطب، مضامين و کاربرد عاميانه نقاشي و تعزيه خواني و نقل نقاالن به عنوان 

طرف ديگر مکالمه در شکل گيري نقاشي قهوه خانه اي حائز اهميت است.
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مقدمه 
با شروع جنبش مشروطه و تغييرات فرهنگي و اجتماعي 
ناشي از آن، فصل جديدي در تاريخ نقاشي ايران گشوده 
شد. تاريخ ايران پس از مشروطيت مشحون از کشاکش 
از غرب  ميان سنت و تجدد بود و فکر تجددخواهي که 
به ايران آمده بود به درستي مورد شناخت قرار نگرفته 
غرب  هنر  سوي  به  که  فزاينده اي  حرکت  واقع  در  بود. 
در حرکت بود هنر ايران را از حرکت طبيعي متناسب با 
شرايط دروني بازداشت. در اين ميان نقاشي قهوه خانه اي 
و پرده هاي تماشايي جالبي كه توسط هنرمندان كوچه و 
نماي  تمام  آفريده شده، تصوير  بازار و چه بسا گمنام 
ذوق و انديشه و هنر آفرينندگان آن است كه اعتقادات و 
رسوم زمانه را تصوير مي كند. در اين ميان، اعتقادات و 
با  باورهاي عاميانه، کاربرد نقاشي ها و محل نصب آن 
تأثيرگذاري هرچه بيشتر بر احساسات مخاطب و رابطه 
متقابل با تغزيه خوان و تأثيرپذيري از آن و ... از عواملي 
است که مي تواند در شکل بخشي به تمهيدات و مشخصات 

بصري اين گونه از نقاشي ها مثمر ثمر باشد. 
نقاشي  آثار  فهم  و  شناخت  تحقيق  اين  انجام  از  هدف 
قهوه خانه اي و نقاشي هاي ديواري مکتب اصفهان با توجه 
به مفهوم مکالمه در نظريه هرمنوتيک مدرن گادامر است. 
سؤال پژوهش عبارت است از اينکه مفاهيم هرمنوتيکي 
گادامر تا چه اندازه در شناخت، نحوه شکل گيري و خلق 
ثمر  مثمر  مشروطه  عصر  در  قهوه خانه اي  نقاشي  آثار 
مفهوم  که  است  آن  پژوهش  اهميت  و  ضرورت  است؟ 
مکالمه در انديشه گادامر مي تواند به عنوان يک رويکرد 
از آگاهي و معرفت را  معرفت شناختي، دريچه اي نوين 
روي  پيش  قهوه خانه اي،  نقاشي هاي  شناخت  به  نسبت 
مخاطب قرار داده و به تحليل و بازيابي آن بپردازد. تطبيق 
و يا به گفته گادامر مکالمه تصاوير نقاشي قهوه خانه اي با 
نقاشي هاي ديواري مکتب اصفهان و شناسايي جنبه هاي 
مشابه و مخالف تصويرسازي آن در دو عصر و با دو 
نگرش اجتماعي- فرهنگي متفاوت، اهميت و ضرورت اين 

پژوهش را دوچندان مي کند. 

روش تحقيق
با توجه به رويکرد تحليلي مشخصه هاي بصري نقاشي 
قهوه خانه اي، روش تحقيق در مقاله پيش رو به صورت 
توصيفي- تحليلي و با رويکرد تطبيقي و تمرکز بر مفهوم 
صورت  گادامر  مدرن  هرمنوتيک  انديشه  در  مکالمه 
جمع آوري  شيوه  است.  بنيادين  هدف  حيث  از  و  گرفته 
اطالعات کتابخانه اي و ابزار گردآوري اسناد، پايگاه هاي 
مي باشد.  مرتبط  منابع  از  برداري  فيش  و  الکترونيکي 
نقاشي هاي  از  تصوير  چهار  پژوهش  آماري  جامعه 
قهوه خانه اي در تطبيق با چهار تصوير از نگاره هاي مکتب 
به  و  انتخابي  نگاره ها  گزينش  روش  مي باشد.  اصفهان 

مفهوم  با  تطبيق  در  بصري  شاخص  ويژگي هاي  لحاظ 
ابتدا  مکالمه در نظريه گادامر است. در پژوهش حاضر 
مفهوم مکالمه در نظريه هرمنوتيک مورد بحث قرار گرفته 
و سپس به بررسي نقاشي هاي ديواري مکتب اصفهان و 
نقاشي قهوه خانه اي پرداخته مي شود و در نهايت توضيح 
اينکه چگونه اين سبك نقاشي بر اساس مفهوم مکالمه در 
نظريه گادامر و با توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي 
زمان معاصر قابل تفسير است، مي تواند راهگشاي پاسخ 
به سؤاالت مطرح شده باشد. در اين مقاله شيوه تجزيه 
و تحليل به صورت کيفي و از روش استقراي علمي بهره 
از کنار هم نشستن اطالعات  بدين معنا که  گرفته شده؛ 

جزئي، نتايج نهايي و کلي حاصل گرديده است. 

پيشينه تحقيق
متعددي  پژوهش هاي  قهوه خانه اي  نقاشي  با  ارتباط  در 
صورت گرفته است که از آن جمله مي توان مقاله «نقاشي 
قهوه خانه اي در دوره قاجار» از مجيد ساريخاني در سال 
۱۳۸۴ به شماره ۵۰ را نام برد. در اين مقاله پژوهش گر 
با تأکيد بر وجوه سنتي نقاشي به ارزش ها و ساختار و 
مشخصه هاي بصري نقاشي  قهوه خانه اي مي پردازد. مقاله 
ديگر با عنوان «تأمالتي درباره موضوعات ملي و مذهبي 
در نقاشي قهوه خانه اي از کاظم چليپا و همکاران در سال 
۱۳۸۹به شماره ۱۸ در است. در اين پژوهش محقق، ادبيات 
مکتوب و شفاهي فارسي را به عنوان منبع شکل گيري و 
همين طور الهام بخش احساسات و عواطف موجود در 
نقاشي ها مي داند که اين مهم نشان از درک درست نقاش 
قهوه خانه اي از عواطف، احساسات و آرمان هاي ملي و 
مذهبي مردم ايران دارد. همچنين مقاله «نقالي و نقاشي 
قهوه خانه اي (چگونگي شکل گيري و تعامل) از ليال تقوي، 
مورد  موضوع هاي  ديگر  از   ١٣٩٠ سال  در   ،٢٥ شماره 
پژوهش در اين خصوص است. در اين پژوهش، محقق 
به تعريف نقالي و شرح تاريخچه شکل گيري و تأثير آن 
در تحقق نقاشي هاي قهوه خانه اي پرداخته که در دنياي 
امروز به دليل رواج تمدن اروپايي رو به فراموشي گراييده 
است. «بررسي نمادهاي تصويري هنر شيعي در نقاشي 
قهوه خانه اي» از زهرا حسين آبادي و مرضيه محمدپور 
به شماره ۹ و در سال ۱۳۹۵ عنوان مقاله ديگري است 
که در آن پژوهش گر به بررسي نمادهاي تصويري هنر 
شيعي در نقاشي قهوه خانه اي پرداخته و سپس علل ورود 
آنها را به اين عرصه مورد بررسي قرار داده و در نهايت 
اين نکته که ريشه آنها به حکومت آل بويه که شيعه و 
بر روي  آن  تأثير  و  بودند، مي رسد  (ع)  علي  امام  پيرو 
مردم، تقويت روحيه ميهن پرستي و دفاع از سرزمين و 
ايران»  «قهوه خانه هاي  کتاب  همچنين  بود.  اعتقاداتشان 
(١٣٧٥) از علي بلوک باشي است که در آن به روند پديد 
آمدن قهوه خانه ها در زمان صفويه و نقالي و قصه خواني 
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که غالبًا در فضاي باز و شلوغ که به صورت معرکه گيري 
انجام مي گرفت، پرداخته است. اين تحقيق ها گزيده اي از 
با  ارتباط  در  گرفته  صورت  پژوهش هاي  متعدد  موارد 
نقاشي قهوه خانه اي است که هيچ يک اين هنر را از زاويه 
مبحث مکالمه و تطبيق با نگاره هاي مکتب اصفهان از منظر 
هرمنوتيک گادامر که مي تواند دريچه نوين معرفت شناختي 

را به روي مخاطب گشايد، مورد تدقيق قرار نداده اند.
 

مفهوم مکالمه در نظريه هرمنوتيک مدرن گادامر
هرمنوتيك از واژه يوناني هرمس۱ گرفته شده که به عصر 
يونان بر مي گردد. گويا به متن مهمي برخورديم که قصد 
به فهم درآوردن آن را داريم (ريخته گران، ۱۳۷۸: ۱۷). 
به عبارتي هرمنوتيك دانشي است كه به فرآيند فهم يك 
اعم  گوناگون هستي  پديده هاي  که شامل  مي پردازد  اثر 
از گفتار و نوشتار و آثار هنري مي شود (احمدي،۱۳۸۶: 
۴۵). گادامر تأكيد كرده است كه هيچ اصلي را مهم تر از 
قرارگرفتن در موقعيت مكالمه نمي داند. اين موقعيت به اين 
معناست كه انسان احتمال درستي نظر مخاطب خود را 
پذيرفته باشد و بداند كه بخشي از حقيقت نزد اوست. از 
اين رو گادامر بر اين عقيده است كه هر فرد دانايي يك 
شكاك است و «حقيقت بي ترديد» وجود ندارد. اطمينان به 
دانستن حقيقت، انكار حقيقت است؛ بلكه حقيقت، همواره 
در دنياي مكالمه دست يافتني است. گادامر از اين اصل 
به  تاريخي  كه هيچ پرسش  اثبات كرده  مكالمه»  «منطق 
صورت يگانه و تجريدي نيست، بلكه با پرسش هاي ديگر 
شناخت  براي  ما  كوشش  از  ناشي  كه  مي شود  ادغام 
که  مي کند  مطرح  را  زماني  فاصله  گادامر  است.  گذشته 
به  کرد.  تفسير  امروزي  را  قديمي  متن  مي توان  چگونه 
گفته گادامر، حتي اگر هنر بيانگر چيزي از گذشته باشد 
گذشته  از رخدادهاي  و خبر  مي کنيم  امروزي  را  آن  ما 
نمي گيريم (احمدي، ۱۳۷۴: ۴۲۰-۴۱۴). در اينجا گذر زمان 
به عنوان يک مؤلفه، نقشي فراگير در شناخت نقاشي ايفا 
مي کند. گادامر براي اثبات مدعاي خود به تجربه هنري 
متوسل مي شود، زيرا تنها از طريق زمان است كه ما به 
درك و تشخيص آنچه در هنر داراي ارزش است و آنچه 
 Dostal,) صرفًا زودگذر وكم ارزش است نائل مي شويم

 .(2002:45-46

با  نزديکي  ارتباط  گادامر،  هرمنوتيک  که  است  گفتني 
مفهوم ديالوگ دارد. به نظر وي بدون ديالوگ و گفتگو، 
يکديگر  با  ارتباطي  هيچ گونه  نمي توانند  متن  و  خواننده 
برقرار کنند و در نتيجه هيچ نوع تأويلي شکل نمي گيرد 
(ديويد،۱۳۸۵: ۲۳). مقصود اين ديالکتيک به صورت بارزي 
پديدارشناختي است؛ به وجود يا شئ مورد مواجهه اجازه 
خودنمايي مي دهد تا هستي شئ از او پرسش کند. بنياد 
علم هرمنوتيک ديالکتيکي گادامر در هستي و زباني بودن 
آن است و لذا خصلت هستي شناختي رخداد، زباني است. 

اين ديالکتيک، ديالکتيک ميان افق شخص و افق سنت است 
(پالمر،۱۳۹۵: ۱۸۳). در اين ميان، مفهوم افق معنايي در 
ارتباط با مفهوم مکالمه نيز در نظريه گادامر قابل شرح 
و بسط است. مفهوم افق در نظريه گادامر به معني زاويه 
در  مي كند.  محدود  را  نگرش  امكان  كه  است  نگرشي 
قدر  آن  افق ها  ادغام  و  امتزاج  مفهوم  گادامر  هرمنوتيك 
يا  تأويل درست  از نظر وي  بنيادي است كه  اساسي و 
موفق در گرو درهم شدن دو «زيست جهان» و يا دو « افق 

معنايي» متفاوت است (مدني،۱۳۹۰: ۲۵).

(۹۹۶-۱۱۳۶ه.ق)  اصفهان  نقاشي  مکتب  ويژگي هاي 
مدرن  هرمنوتيك  نظريه  در  مکالمه  مفهوم  اساس  بر 

گادامر
(۹۷۸-۱۰۳۸ه. اول  عباس  زمان شاه  در  اصفهان  مکتب 

آن  بارز  جلوه هاي  و  گرفت  شکل  ۹۹۶ه.ق  سال  در  ق) 
شروع  «با   .(۱۹ (آژند،۱۳۸۵:  نمود  رخ  وي  زمان  در 
سلطنت شاه عباس اول، هنرهاي ايران از نو رونق يافتند» 
به  قزوين  از  پايتخت  انتقال  با  (پاکباز،۱۳۸۳: ۱۱۹). وي 
اصفهان، هنرمندان بسياري را از سراسر ايران به خدمت 
از قزوين به اصفهان،  پايتخت صفويان  انتقال  با  گرفت. 
توسط شاه عباس اول در سال ۱۰۰۶ه.ق، اين شهر به يکي 
از مهم ترين مراکز اقتصادي و فرهنگي آن دوران تبديل 
و فعاليت هاي گسترده اي براي ساختن و تزئين کاخ ها و 
بناهاي عمومي آغاز شد. از سوي ديگر، بنا به ضرورت 
آرايش بناهاي عمومي و خصوصي در پي استقرار ارمنيان 
توليد  اروپاييان،  با  بيشتر  ارتباط  ايجاد  و  نو  در جلفاي 
دربار خارج  انحصار  از  و  يافت  بي سابقه  هنري رونقي 
انحصار  از  هنر  آن خروج  نتيجه  که  (همان: ۳۲)  گشت 
دربار و تصويرسازي کتب بود. هنرمندان برجسته اين 
دوران رضا عباسي و صادق بيک را مي توان نام برد که 
و  معين مصور  توسط شاگرداني چون  آنها  کار  شيوه 

محمد قاسم و... تداوم يافت (معمارزاده،۱۳۸۸: ۴۰). 
آنچه در سنت نقاشي ايراني اهميت دارد، تماميت صوري 
زيباي طرح و نه تبعيت آن از جلوه هاي اتفاقي و ناهمساز 
موضوع است. ميزان دقت به جزئيات و ويژگي خردنگارانه 
نقاشي ايراني است كه تحت عنوان ويژگي تزئيني اين هنر 
مي توان از آن نام برد. به عبارت ديگر اين نقاشي ها در ميان 
نوعي حس باوري و لحظه باوري ناب و ازليت باوري و 
برخورد مثالي ناب در نوسانند (اخگر، ۱۳۹۱: ۲۲۱-۲۲۶). 
آنها از خالل زيبايي هاي اين جهان، به عالم ملكوتي نظر 
داشتند. هدفشان دستيابي به صور مثالي و درك حقايق 
به  را  ما  نقاشي  ادبيات و  به همبستگي  بود. توجه  ازلي 
شناخت ويژگي هاي ديگر اين هنر هدايت مي كند (زريني، 
ايراني، نشاني از  مراثي،۱۳۸۷: ۹۷). در نگارگري سنتي 
روشن كاري  سايه  (پرسپكتيو،  بعدنمايي  سه  ترفندهاي 
نيز  مفهومي  نمي خورد. سنت فضاسازي  به چشم  Hermeneuein.1و...) 



به قوت خود باقي است. به ديگر سخن، فضا همچنان با 
نشانه هاي انتزاعي از جهان واقعي تعريف مي شود. اين 
ساختار متشكل از ترازهاي متعدد است كه از پايين به باال 
و اطراف امتداد يافته است. ترازها، به سبب جلوه هاي شكل 
و رنگ، دور يا نزديك به نظر مي آيند. اين نوع فضاسازي 
چند ساحتي كه بي شك متأثر از بينشي عرفاني است، اوج 
كمال و انسجام نظام زيبايي شناختي نگارگري ايراني را 
نشان مي دهد. بدين سان فضا هم دو بعدي است و هم 
عمق دارد؛ هم يكپارچه است و هم ناپيوسته. هر بخش 
فضايي، مكان وقوع رويدادي خاص و غالبًا مستقل است. 
امور و وقايع مختلف بستگي زماني و مكاني ندارند، اما 
گويي ناظري آگاه همه چيز را در آن واحد مي بيند. اين 
نوع فضاسازي چند ساحتي كه بي شك متأثر از بينشي 
عرفاني است، اوج كمال و انسجام نظام زيبايي شناختي 

نگارگري ايراني را نشان مي دهد (پاكباز،۱۳۸۶: ۹۱). اين 
سنت تصويري در اواخر عصر صفوي، در سده۱۱ه.ق 
تحت تأثير ويژگي هاي هنر غربي رو به افول مي گرايد.   

در قرن يازدهم هجري قمري، از يک سو با نقاشاني روبرو 
هستيم که تحت تأثير هنر اروپايي به الگوبرداري ناقص 
از طبيعت گرايي اروپايي همت گماردند (تصوير۳)، و از 
ديگر سو شماري از نقاشان مي کوشند نوعي سازگاري 
ميان سنت هاي تصويري شرقي و غربي برقرار سازند 
(تصوير۲) و در نهايت عده اي پايبند به قراردادها و اصول 
تزئيني هنر نگارگري ماندند (تصوير۱). ديوارنگاري هاي 
اوليه که متعلق به زمان شاه عباس دوم است، ويژگي هاي 
مکتب اصفهان را نشان مي دهد؛ در حالي که نقاشي هايي 
که در زماني بعدتر به آن افزوده شده از مشخصه هاي 
ايراني- اروپايي برخوردار است. از عواملي که منجر به 

نظريه هرمنوتيک مدرن گادامر (مکالمه)

مکالمه

۱- گادامر هيچ اصلي را مهم تر از قرارگرفتن در موقعيت مكالمه نمي داند و اين موقعيت به اين معناست كه انسان 
احتمال درستي نظر مخاطب خود را پذيرفته باشد و بداند كه بخشي از حقيقت نزد اوست. از اين رو گادامر براين 
بلكه حقيقت همواره در دنياي  ندارد؛  دانايي يك شكاك است و «حقيقت بي ترديد» وجود  عقيده است كه هرفرد 

مكالمه دست يافتني است.

افق معنايي
کاربرد، مضامين و ساير عوامل مؤثر در عصر  اجتماعي،  فرهنگي-  يا شرايط  معنايي  افق  دو  ميان  مکالمه   -۲
هنرمند که در شکل بخشي به فهم و شناخت و شکل گيري اثر هنري تأثيرگذار است. مفهوم افق در كاربرد گادامر 

به معني زاويه نگرشي است كه امكان نگرش را محدود مي كند.

پيش داوري
۳- بنا به نظر گادامر پيش داوري يعني مفهومي را از پيش فرض كردن و در عمل آن را آزمودن و براي نتيجه 
اعتباري مطلق قائل نشدن است. ما هم بر اساس پيش داوري امروزي خود با موقعيت هاي گذشته رويارو مي شويم. 

پيش داوري هايي که هنرمند در نتيجه افق معنايي دوران در مواجه با سنت با آن روبرو است.

سنت

۴- سنت داده اي متشکل از ميراث فرهنگي شفاهي و مکتوب به ارث رسيده از نسل هاي گذشته است که رابطه انسان 
با آن تا اندازه اي ناخودآگاهانه است. براي انسان ممکن نيست که به سنت احاطه داشته باشد، اين سنت است که بر 
انسان احاطه دارد. انسان اسير مطلق سنت نيست، بلکه با آن در تعامل است؛ هرچند سنت به واسطه احاطه اي که 
دارد، اثر بيشتري بر انسان مي گذارد. سنت، سنگ بناي نخستين فهم هاي انسان ها است. سنت همه فهم هاي گذشته، 

حال و آينده را در بر مي گيرد.

زمينه و بافت
۵- از جمله مواردي که گادامر به آن توجه دارد، مسئله بافت و زمينه کالم است. وي متن را به وسيله زمينه آن 

قابل تفسير دانسته است. زمينه اينجا تنها کلمات نيست، بلکه کل زمينه زنده را شامل مي شود.

جدول ۱. نظريه هرمنوتيک مدرن گادامر، مأخذ: نگارندگان

و  اي  خانه  قهوه  نقاشي  خوانش   
اصفهان  مکتب  ديواري  نقاشي هاي 
نظريه  مکالمه  در  مفهوم  براساس  

هرمنوتيک  مدرن گادامر/ ١٥١-١٦٧ 



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۱۵۵

فصلنامة علمي نگره

ارتباط  از  اين دوره شدند مي توان  متحول شدن نقاشي 
دربار صفوي با دربار گورکاني نام برد که خود آميخته اي 
از عناصر اروپايي، هندي و ايراني است و واسطه انتقال 
جنبه هايي از هنر اروپايي به ايران مي شود. از عوامل ديگر، 
ساکن شدن ارامنه به ويژه بازرگانان ارمني در سده۱۱ه.

ق در جلفاي اصفهان و نقش مهم تجارت خارجي آنها با 
افق معنايي عصر  به عنوان  که  بود  اروپايي  کشورهاي 
صفوي و مکالمه با هنر غربي منجر به فرنگي سازي در 

برخي نقاشي ها مي گردد. 
از مهم ترين و پيچيده ترين تأثيرات بر سبک هنري دوره 
باي،۱۳۸۴: ۲۶).  (کن  است  اروپا  هنر  تأثير  عباس،  شاه 
گفتني است که شاه عباس به جز نقاشي سنتي ايراني، به 
نقاشي اروپايي هم عالقه ويژه اي داشت. از جمله مي توان 
از يان وان هسلت۱ يا جان هلندي نام برد. وي از جمله 
هنرمنداني بود که در دربار شاه عباس کار مي کرد و لقب 
استاد نقاش داشت (Floor,1989:196). تعامالت سياسي 
و بازرگاني با کشورهاي اروپايي در زمان شاه عباس، 
راه نفوذ نقاشي ايتاليايي را در اصفهان هموار مي سازد. 
بيشترين موضوعي که نقاشان اين دوره به تصوير کشيدند، 
شامل زندگي مردم معمولي و درباريان با لباس هاي فاخر 
و الوان مي باشد. با اينکه مکتب اصفهان در اواخر دوران 
دربردارنده  همچنان  ولي  هماهنگي رسيد،  به  تاحدي  او 
 .(۳۵ (آژند،۱۳۸۵:  بود  غيرمتجانس  و  ناهمگون  عناصر 
رواج نقاشي هاي ديواري در کاخ ها و بناهاي خصوصي و 
عمومي، از مهمترين جلوه هاي شکوفايي نقاشي سده ۱۱ه.

ق و مکتب اصفهان به شمار مي رود. در واقع نقاشي هاي 
لحاظ موضوع  به  غالبًا  کاشي هاي تصويري  و  ديواري 
آن  نگاره هاي  با  بارزي  شباهت  ترکيب بندي  حتي  يا  و 
زمان دارند؛ اما وقتي نگارگر، تصويري در مقياس بزرگ 
تا حد زيادي حس  با آب رنگ جسمي خلق مي نمايد،  و 
ظرافتکاري خود را از دست مي دهد (پاکباز،۱۳۸۶: ۱۲۶).  
ديواري  نقاشي هاي  از  نمونه  دو  و۴  تصاوير۵  در     

مکتب اصفهان مشاهده مي شود که تأثيرات غربي چون 
رنگ هاي  و  اثر  پس زمينه  در  منظره نگاري  حجم نمايي، 
گرم زميني در آن به چشم مي خورد. استفاده از رنگ هاي 
مکمل، گرم و زنده با تکنيک رنگ و روغن و تمپرا از وجوه 
متفاوت آن با رنگ هاي شفاف روحي نگارگري اين عصر 
در بخش هاي  از رنگ طاليي  استفاده  به شمار مي رود. 
به  شاهانه  شوکت  و  قدرت  نمايش  جهت  در  مختلف، 
و  باالي صحنه  و  در مرکز  قرارگيري شاه  و  رفته  کار 
استفاده از رنگ هاي خالص با طول موج باال نشان از به 
کارگيري پرسپکتيو مقامي دارد که در جهت القاي قدرت 
نحوي  به  است؛  رفته  کار  به  پيکر شاه  بيشتر  اهميت  و 
که بيننده با نگاه اول متوجه حضور او مي گردد. همچنين 
هنرمند با بهره گيري از نور موضعي به روي پيکره هاي 
برجسته و استفاده از رنگ هاي تيره در بخش هاي ديگر 
تصوير، بر اهميت و قداست آنها تأکيد نموده است. در 
اين سبک افراد برجسته بزرگتر از بقيه تصوير مي شوند 

پادشاه  نادر محمدخان  از  پذيرايي شاه عباس دوم  تصوير٣. 
اهللا هنرفر، نامعلوم، مأخذ: لطف  ترکستان(چهلستون)، هنرمند 

          ١٣٥١: ١٠

تصوير١. بزم در دامان طبيعت، هنرمند نامعلوم (چهلستون)، 
    http://www.borqe.ir :مأخذ

تصوير٢. مجلس درس موسيقي، هنرمند نامعلوم (چهلستون)، 
مأخذ: (عکس از محقق،١٣٩٤ش)               

1.Jan Van Hasselt



که اين خود برآيند سنتي قديمي و اسطوره اي است که به 
عنوان نمونه مي توان در سنگ برجسته هاي قديمي و به 
خصوص در خاورميانه و مصر شاهد بود که پادشاهان 
و انسان هاي برجسته را بزرگتر به تصوير مي کشيدند. 
به عنوان مثال در تصوير۵، جنگ شاه اسماعيل، استفاده 
از رنگ هاي قراردادي چون رنگ طاليي براي آسمان و 
باال و در مرکز صحنه و جداسازي  در  قرارگيري شاه 
طبقات عوام و خواص، نشان از ويژگي هاي نمادين هنر 
تکرار  و  هارموني  اين،  بر  افزون  است.  اصفهان  مکتب 
رنگ ها در بخش هاي مختلف (که موجب تعادل و پويايي 
تيپيک  چهره هاي  منحني،  ترکيب  مي شود)،  ترکيب بندي 
و آرماني و سه رخ، نور منتشر در صحنه اي فاقد زمان 
پيکره ها  قلم گيري  و  طراحي  اهميت  و  مکان مشخص  و 
و  بزم  بازي، صحنه هاي  و  گريز  و  و صحنه هاي جنگ 
ميراث  جمله  از  ريزه کاري ها،  به  توجه  و  تزئيني  نقوش 
و هويت هنر ايراني – اسالمي و مکالمه با آن محسوب 
مي شود. در اين صحنه ها فضا يک مرحله از عالم خيال 
نزول نموده و فضاي زميني و حسي را که حاصل تعقل 
هنرمند از دنياي واقعي است به نمايش مي گذارد؛ با اين 
تفاوت که نشانه هايي از عالم خيال را که برگرفته از سنت 
نگارگري است نمايان مي سازد (تصاوير۷ و ۶). از ديگر 
قراردادهاي سنتي در نقاشي هاي ديواري مکتب اصفهان 

آرامش  حالت  در  موارد چهره ها  غالب  در  که  است  اين 
و به صورت همسان و جوان و آرماني تصوير شده اند، 
به نحوي که تنها تفاوت در داشتن ريش و سبيل است 
ناصالحان  و  (تصوير۷-۱و ۴-۱) و چهره هاي دشمنان 
با حاالت روحي و رواني و مطابق با قواعد دنياي مادي 
تصوير شده است (تصوير۵-۱) که اين مهم نشانگر اين 
عقيده سنتي است که انسان هاي خوب داراي چهره زيبا و 
آرام هستند، از اين رو هنرمند به ارائه چهره آرماني از آنها 
مي پرداخت و چهره دشمنان را با اصول و معياري هاي 
طبيعي و خاکي عيان مي ساخت. رجوع به حوادث واقعي و 
مستندنگاري از ديگر ويژگي هاي نقاشي هاي ديواري اين 
دوره است. به عنوان نمونه در تصوير پذيرايي شاه عباس 
از ولي محمدخان ازبک، جداسازي شخصيت ها بر حسب 
اهميت و طبقه اجتماعي، پوشاک، ظروف و خوارکي هاي 
متداول در پذيرايي، ارزش هاي سياسي تاريخي را نمايان 

مي سازد. 
                                                       

تحليل نقاشي قهوه خانه اي بر اساس مفهوم مکالمه در 
نظريه هرمنوتيك مدرن گادامر

در تعريف قهوه خانه مي توان گفت، قهوه خانه مکاني است 
آنجا  به  قهوه  براي نوشيدن  که مردم در دوره صفويه 
تردد مي کردند. اين نوع نقاشي غالبًا در قهوه خانه ها نمايش 

تصوير٤. پذيرايي شاه تهماسب اول از همايون، هنرمند نامعلوم 
            https://www.borna.news  :(چهل ستون)، مأخذ

تصوير٥،  شاه اسماعيل يکم در جنگ با شيبک خان ازبک 
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داده مي شد و همانجا نيز مورد سفارش قرار مي گرفت و 
تصوير مي شد. از اين رو اين نام به اين دسته از هنرمندان 
ابتدا  اطالق شد (رجبي و چليپا،١٣٨٥: ٩). قهوه خانه در 
مكاني براي حضور اعيان و اشراف و درباريان بود تا 
درباره موضوعات حماسي و مذهبي بحث و جدل كنند. از 
آنجا كه محل اجراي اين نقاشي ها غالبًا قهوه خانه ها بوده 
و نقاالني كه از مردم عامي بودند آنها را نقل مي کردند و 
نقاش زيرك دوره قاجار براساس ذهنيات و برداشت هاي 
تصوير  به  را  آنها  نقاالن،  نقل هاي  از  خود  شخصي 
مي کشيده، به «نقاشي قهوه خانه اي» يا «نقاشي عاميانه» 
يا «نقاشي خيالي» معروف است (ساريخاني،۱۳۸۴: ۱۱۴). 
كه  ايراني است  نقاشي  از  قهوه خانه اي، شيوه اي  نقاشي 
در اواخر دوره قاجار و هم زمان با نهضت مشروطه به 
اوج خود نزديك شد. ريشه هاي اين نقاشي را محققين به 
دوره آل بويه نسبت داده اند، گويا زماني كه حكام آل بويه 
دستور برپايي مراسم مذهبي براي سيد و ساالر شهيدان، 
حضرت امام حسين (ع) را صادر كردند، اولين پرده هاي 
نقاشي مذهبي به شيوه نقاشي خيالي نگاري به وجود آمد. 
پس از آن، دوره صفويه و زمان سلطنت شاه اسماعيل اول 
بر ايران، به دليل ترويج روحيه سلحشوري در سربازاني 
كه عازم نبرد با دشمنان ازبك و عثماني بودند، پرده هايي 
كه  مي شد  فرستاده  سپاهيان  همراه  عاشورا  واقعه  از 

نقاالني با نقالي اين پرده ها، روحيه نبرد زير پرچم تشيع 
را براي سربازان زنده مي كردند (چليپا و ديگران،۱۳۹۰: 

.(۷۰
اعتقادات مذهبي  اين گونه نقاشي كه آمال و عاليق ملي، 
اغلب  مي تاباند،  باز  را  شهري  عامه  فرهنگ  روح  و 
داستان هاي ادبي، وقايع مذهبي و حكايت هاي عاميانه را 
به تصوير مي كشيد. هدف هنرمند صراحت و سادگي بيان 
و اثرگذاري بيشتر بر مخاطب بود. از اين رو، غالبًا در 
دركنار تصويرشان مي نوشت  را  اشخاص  نام  پرده اش 
(پاكباز،۱۳۸۶:  مي کشيد  بزرگتر  را  اصلي  شخصيت  و 
پايين  اليه هاي  از  قهوه خانه اي  «نقاشي  ۲۰۲تا۲۰۰). 
از  استفاده  با  و  خاصي  مكتب  هيچ گونه  بدون  جامعه 
عرصه  به  پا  غربي  هنر  با  تماس  و  سنتي  قانون هاي 
است  گفتني   .(۱۷ (ميرمصطفي،۱۳۸۷:  گذاشت»  ظهور 
كه اين نوع نقاشي با تأثير از نگارگري سنتي به نمايش 
احساسات روحي يا فردگرايي در چهره افراد بد سيرت 
مي پردازد؛ در حالي که نمايش صورت انسان هاي خوش 
سيرت و ائمه و اولياي خدا به صورت همسان، آرماني 
و ازلي به تصوير درآمده اند (تصوير۵)؛ چراکه اين گونه 
چهره پردازي برآيند توجه هنرمند به صورت هاي مثالي و 
هستي وجودي (نه چهره هاي فردي) مورد نظر نقاش به 
شمار مي رفت که در عموم نگاره هاي سنتي مکتب صفويه 
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و اصفهان قابل مشاهده است. در تفکر انسان هاي عام، 
و  آرامش  با  همراه  زيبا  چهره  داراي  خوب  انسان هاي 
روحانيت خدايي هستند، از اين روست که در تابلوهاي 
زيبا  آرامش،  داراي  به ويژه مذهبي، صورت ها  حماسي 
نوراني همانند هم تصوير شده اند  و  بدون شکستگي  و 
و برعکس، اشقيا و انسان هاي حقير داراي صورت هاي 
زشت و تيره با حاالت روحي و رواني و فردي، مطابق با 
چارچوب هاي دنياي مادي پديدار گشته اند (تصاوير۸-۲و 

۸-۱)؛ و به اين طريق هنرمند، دنيايي با زبان استعاري 
خويش که معطوف به عالم درون و قوه تخيل است پديد 
مي آورد. نوعي تمهيد بصري که از ريشه اي کهن در سنت 
به توضيح است  ايراني برخوردار است. الزم  نگارگري 
که نوع رنگ هاي به كار رفته در نقاشي قهوه خانه اي غالبًا 
رنگ هاي اصلي و مكمل هستند و رنگ ها با سفيد روشن تر 
و با رنگ تيره خود تاريك تر مي شوند. مقدار به كارگيري 
با  مستقيم  ارتباط  رنگي  كنتراست هاي  شدت  و  رنگ ها 
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موضوع و شخصيت هايي دارد كه نقاش تصوير مي کند. 
در حقيقت اين سبک هنري زماني ظهور مي يابد که هنر 
ايراني در نتيجه ارتباطات گسترده با غرب، مشحون از 
تأثيرات هنر غربي مي گردد و هنرمند با آگاهي به اين مهم 
به مکالمه  احياي هويت هنري خويش  و  در جهت حفظ 
ميان هنر سنتي (افق سنت) و ويژگي هاي هنر غربي (افق 
نمايد که  بدين وسيله هنري خلق  تا  شخص) مي پردازد 

پاسخگوي نياز جامعه مخاطب باشد. 
در سبک نقاشي قهوه خانه اي، اهميت طراحي و چهره هاي 
نوعي و همسان متأثر از نقاشي ديواري مکتب اصفهان و 
سنت تصويري ايراني و در سايه پردازي و رجوع به حادثه 
واقعي، در راستاي نقاشي هاي ديواري مکتب اصفهان و تحت 
تأثير نقاشي غربي است (تصوير۱۰و۹).                         

در اين ميان، بافت۱ و زمينه اجتماعي و فرهنگي اهميت 
داشته  دوره  اين  هنرمندان  آثار  شكل گيري  در  زيادي 
رويكردهاي  به  مربوط  زمينه،  اين  از  بخشي  است. 
اجتماعي زمان هنرمند و بخشي مربوط به مسائل تاريخي 
آنها بهره گرفته  از  متن، يعني سنت هايي بوده است كه 
است و در هر دو حالت با واقعيت ها مواجهيم. در واقع 
«دانستن حقايقي در مورد زمان و مكان ساخته شدن اثر، 
ادراك عيني  به يك  مهم ترين اطالعات در جهت رسيدن 

مبتني بر يك واقعيت تاريخي است» (جنسن، ۱۳۸۴: ۱۴). 
در ارتباط با زمينه تاريخي متن در نقاشي قهوه خانه اي 
مي توان به بهره گيري نقاش از چهره هاي همسان، استفاده 
از رنگ هاي اصلي و مكمل و محدود، ريتم و هارموني 
رنگي، اهميت طراحي و قلم گيري دور پيکره ها، ترکيب بندي 
در  واقع نمايي  صفحه،  در  منتشر  نور  پويا،  و  متعادل 
مختلف،  رويدادهاي  همزمان  نمايش  و  پيکره ها  پوشش 
نقوش  با  بازي  و  جنگ  صحنه هاي  و  مقامي  پرسپکتيو 
در  و  نمود  اشاره   ... و  ريزه کاري ها  به  توجه  و  تزئيني 
كه  کرد  اشاره  تحوالتي  به  اجتماعي  زمينه  با  ارتباط 
همچون  غرب،  تأثير  تحت  و  ايران  زمان  آن  جامعه  در 
ژرفنمايي و سايه روشن کاري، مستندنگاري (مانند ظهر 
به  الزم  است.  گرفته  صورت  کربال)  در  واقع  عاشوار 
يادآوري است که از ديدگاه سوبژکتيو و زاويه ديد هر 
فرد، برخي اجسام در تاريکي و برخي در روشنايي قابل 
رؤيت هستند؛ ولي در عالم خيال که بري از جسم و ماده و 
يک مرحله به حقيقت وجودي نزديک تر است، همه اجسام 
که  هنرمند متصور مي شوند  در خيال  يکدست،  نور  در 
اين مهم سابقه اي ديرين در سنت تصويري ايراني دارد. 
وجهي از صورت زيباشناسانه همراه با ديدگاه عرفاني که 
غالبًا در نقاشي هاي قهوه خانه اي نيز قابل مشاهده است. 

تصوير ۱٠ . صحنه عاشورا، حسن اسماعيل زاده (چليپا)مأخذ:  
            https://www.iranantiq.com

تصوير ٩. حضرت امام حسين (ع) حکم مأموريت مسلم را به وي 
        https://www.tasnimnews.com ،ابالغ ميفرمايند

تصوير ١٠- ١. نوع چهرهپردازي در تصوير صحنه عاشورا، حسن 
اسماعيل زاده چليپا ،  مأخذ: همان

تصوير ٩- ١ . نوع چهره پردازي يکسان در تصوير صحنه عاشورا   
محمد مدبر، مأخذ: همان

١. از جمله مواردي که گادامر به آن 
توجه دارد، مسئله زمينه کالم است. 
وي متن را به وسيله زمينه آن قابل 
تفسير دانسته است. زمينه اينجا تنها 
کلمات نيست، بلکه کل زمينه زنده 
(نصري،١٣٨١:  مي شود  شامل  را 
بافت  و  زمينه  که  آنجايي  از   .(٩٤
با واقعيت نيز ارتباط مي يابد، بسته 
به نوع متن، رجوع به رويکردهاي 
جامعه شناختي، تاريخي و اجتماعي 

دور از ذهن نخواهد بود.  
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مطابق آنچه بيان شد، زمينه و بافت نقاشي قهوه خانه اي، 
ناظر بر همان رويكرد ايراني- اسالمي همسو با فضاي 
نگارگري سنتي است. به گفته گادامر هيچ موقعيتي مهم تر 
از قرارگيري در موقعيت مکالمه نيست. در اينجا نقاشي 
قهوه خانه اي در مقام مکالمه با هنر سنتي مکتب اصفهان 
اين ديد که همه حقيقت نزد خويش نيست،  با  برآمده و 
بخشي از ويژگي هاي سنتي هنر ايراني را در اثر خويش 
مبذول داشته است. در اينجا مکالمه و ديالکتيک ميان هنر 
گادامر،  گفته  به  دارد.  وجود  غربي  مدرن  هنر  و  سنتي 
«گفتگو با جدي گرفتن تناقضات و سرکوب نکردن هيچ 
واقعيت  آشکارسازي  گسترش  و  بسط  امکان  مخالفتي، 
در زبان را فراهم مي سازد (Gadamer,1991: 126). با 
توجه به حيثيت تاريخي انسان و تاريخ مندي فهم، مفسر 
اين  از  نمايد.  ممزوج  را  متن  و  خود  تاريخي  افق  بايد 
روست که گادامر تفسير را نوعي بازي به شمار مي آورد. 
يعني مفسر با حضور در متن، خود را جزئي از آن تلقي 

.(Weinsheimer,1991: 14) مي نمايد
شد،  ذكر  قهوه خانه اي  نقاشي هاي  از  كه  ويژگي هايي   
بيانگر تعامل و ارتباط ميان سنت و تجدد و يا به گفته 
گادامر تنش ميان دو زمانه است. هنرمند عالوه بر رجوع 
به سنت نقاشي مکتب اصفهان، در ارائه شكل نقوش، متأثر 
به سايه روش  كاري  روزگار خويش  اجتماعي  فضاي  از 
خفيف روي آورده است. از اين رو هنرمند با رويكرد به 
هنر اصيل ايراني، به گفتگو و مكالمه با آن پرداخته و با 
توجه به اين موضوع كه همه حقيقت نزد او و افق فکري 
زمان مشروطه (تأثيرات غربي) نيست، عناصري از هنر 
ايراني- اسالمي را اخذ و با ويژگي هاي فكري و  سنتي 
معنايي دوران خويش تطبيق داده و اثري با هويت ايراني، 
منطبق با شرايط فکري - اجتماعي و فرهنگي معاصر خلق 
مي نمايد (تصوير۱۱). گادامر اعتقاد به گفتگو ميان متن 
و تأويل كننده داشت، زبان هنرمند در مقام يك مفسر با 
سنت ها و پيشينه فرهنگي اش گره خورده است. در حقيقت 
زبان مشترک فرهنگي و عقيدتي نقش ويژه اي در برقراري 
اين پيوند داشته است. از آنجايي که هنر هيچ دوراني منفک 
از سنت هنري نيست، به قول گادامر اين  مکالمه به طور 
ناخودآگاهانه و در نتيجه تعامل با سنت حاصل مي شود. 
در تعامل با سنت، همواره بخشي از سنت هاي بجا مانده 
مي توانند به عصر حاضر راه يافته و صورت بديعي بيابند 

(ميرخندان، ۱۳۹۱: ۷۳-۷۴). 
عنوان  به  قهوه خانه اي  نقاشي  در  که  عواملي  ديگر  از 
افق معنايي و يک سوي مکالمه در شکل گيري اين گونه 
نقاشي ها تأثير داشته، مي توان از مکان و نوع مخاطب عام 
در  نقاشي ها  گونه  اين  غالب  که  آنجايي  از  برد.  نام  آن 
قهوه خانه، (که ابتدا مکاني براي ورود اشراف و در نهايت 
به جايگاهي براي اوقات فراغت مردم تبديل گشت)، ترسيم 
شده است، از جايگاه مهمي در شکل بخشي به اين گونه 

با عنايت  بوده است. در واقع هنرمند  نقاشي برخوردار 
به مکان اجتماعي و مضامين عاميانه نقاشي قهوه خانه اي، 
تحت تأثير اعتقادات مردمي و جايگاه و منزلت قهوه  خانه 
(به عنوان مکان عمومي) اثري خلق نموده که در نتيجه 
غربي،  متجدد  (روحيه  عصر  فکري  افق  ميان  ديالکتيک 
مکان ارائه اثر و مضامين عاميانه) و ويژگي هاي سنتي 
اهميت  به  مي توان  اينجا  در  است.  گرفته  شکل  ايراني 
با سنت،  مکالمه  برد.  پي  گادامر  نظريه  در  مکالمه  نقش 
نوع  دوران،  روحيه  يا  و  فرهنگي  اجتماعي-  شرايط  با 
مخاطبين و کاربرد و مضامين آن که تطابق با اصول و 
اعتقادات مردمي دارد، از جمله مواردي است که در نقاشي 
قهوه خانه اي قابل بازيابي است. به گفته گادامر، در اينجا 
امتزاج افق هاي معنايي، صورت گرفته است. از نظر گادامر، 
«حقيقت»، در يک گفتگوي بين االذهاني که در آن من به 
تو به عنوان يک طرف مکالمه مي نگرم و خود را آماده 
شنيدن تو مي نمايم، شکل مي گيرد. اين تو مي تواند متن، 
سنت يا تاريخ يا اثر هنري باشد. «از اين لحاظ، هرگونه 
فهم متضمن فرآيند گفتگو ميان امر آشنا و بيگانه است که 
در آن هيچ يک از اين دو فارغ از تأثيرپذيري نمي مانند» 
(ملپاس و ديوي، ۱۳۹۴: ۳۸). افزون بر اين، هنرمند دچار 
در  كه  شده  سنتي  نگارگري  به  نسبت  پيش داوري هايي 
محدوده نگرش زمان او بوده است. تحوالت نوگرايي بعد 
از هنر غرب در شكل بخشي  تأثيرپذيري  از مشروطه و 

و  اي  خانه  قهوه  نقاشي  خوانش   
اصفهان  مکتب  ديواري  نقاشي هاي 
نظريه  مکالمه  در  مفهوم  براساس  

هرمنوتيک  مدرن گادامر/ ١٥١-١٦٧ 



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۱۶۱

فصلنامة علمي نگره

به نگرش هنرمند موثر بوده است. او با متني قديمي كه 
دربردارنده نقوش سنتي و تجريدي كه بيانگر آرمان هاي 
مذهبي، شيعي و اسالمي بوده سروكار داشته كه با آن از 
دريچه افق فکري زمان خود که متأثر از کاربرد، مضامين، 
نوع مخاطبين، مکان ارائه اثر و تأثيرات هنر غربي است، به 

گفتگو نشسته و اثرش را خلق نموده است.
سبك  نقاش  مي شود،  مشاهده   ۱ جدول  در  همانطوركه 
مکتب  ديواري  نقاشي هاي  به  رجوع  با  قهوه خانه اي 
اصفهان اقدام به خلق اثر خويش نموده است. اين تأثيرات 
چهره هاي  وجود  طراحي،  اهميت  نقوش،  كلي  شكل  در 
آرماني كه كمابيش فارغ از بيان احساسات هستند (به جز 
چهره افراد شرير و دشمن) و همچنين ترکيب بندي هاي 
دوار، رنگ بندي متعادل و پويا، نور يکنواخت در تصاوير، 
به کارگيري رنگ هاي گرم در پيش زمينه و رنگ هاي سرد 
در پس زمينه، واقع نمايي در پوشش پيکره ها و عدم توجه 
درباري)  پيکرنگاري  نقاشي هاي  (برخالف  مخاطب،  به 
مستندنگاري،  مختلف،  رويدادهاي  همزمان  نمايش  و 
مشاهده  قابل  و...  واقعي  تناسبات  مقامي،  پرسپکتيو 
است. براي نمونه در تصاوير (۶ و ۵)، فرم کلي اسب ها 
رنگ ها  تعادل  و  پويايي  آرماني،  پيکره ها، فضاسازي  و 
و عناصر بصري، ترکيب بندي دوار و نمايش چهره هاي 
آرماني و... از تجانس خاصي برخوردار هستند که اين 
مهم نشان از پيوند نقاشي قهوه خانه اي با هنر سنتي مکتب 
اصفهان، به ويژه نقاشي ديواري دارد. هرچندکه تأثيرات 
غربي، همچون دورنمايي، سايه روشن کاري خفيف که بر 
پيوند  در  است؛  رايج شده  غرب  با  فرهنگي  تبادالت  اثر 
با عناصر هنر سنتي نيز قابل مشاهده است. براي نمونه 
در تصاوير۴ و۳، در مقايسه  ميان نقاشي ديواري مکتب 
اصفهان و نقاشي قهوه خانه اي، نوع ترکيب بندي منحني و 
فرم مشابه پيکره ها و اسب ها و هارموني و پويايي رنگ ها 
در صفحه و نوع چهره پردازي آرماني، از مشابهت خاصي 
برخوردار است، با اين تفاوت که چهره افراد پاک سيرت 
همراه با آرامش و وقار و با ريش و سبيل و چهره افراد 
بد سيرت و دشمنان، با حالت هاي ناآرام و روحيه فردگرا 
به تصوير کشيده مي شوند، ليکن در هر دو حالت ويژگي 
ايراني بودگي، نسبت به سيماي سنخ مغولي پيکره هاي 
اين  وجود،  اين  با  است.  مشاهده  قابل  اصفهان  مکتب 
مشخصه بصري از سابقه اي کهن در سنت تصويرگري 
ايراني برخوردار بوده که در نقاشي هاي قهوه خانه اي نيز 

تداوم مي يابد.
تداوم مشخصه هاي بصري مکتب اصفهان در نقاشي هاي 
هنرمند  انديشه  در  پيش فرض ها  از  ناشي  قهوه خانه اي 
است که منجر به شکل گيري فهم، در نتيجه تعامل خواننده 
(نقاشي ديواري مکتب اصفهان) گشته  با متن  (هنرمند) 
از تصورات  براي رهايي  گادامر، تالش  اعتقاد  به  است. 
بيان  به  است.  بي معني  و  ناممکن  فهم،  عمل  در  خويش 

ديگر، فهم از دل گفتگو و ديالکتيک سر بر مي آورد. شيوه 
ديالکتيکي مبتني بر پرسش و پاسخ است و در اين فرآيند 
 .(۳۶۱ :۱۹۹۱,Gadamer) است که واقع فهم رخ مي دهد
در پرده هاي قهوه خانه اي كه در يك سو اولياء و امام ها 
(ع) و انسان هاي خير قرار گرفته اند، از رنگ هاي آرام مانند 
سبز و آبي و بنفش و سفيد با همان رنگ هاي آسماني 
به کار مي رود و در سوي ديگر كه اشقيا يا آدم هاي بد 
و شيطاني قرار دارند، از رنگ هاي گرم و زميني و کدر 
استفاده مي شود (حقي مقدم،۱۳۹۲: ۹). هنرمند در تعامل 
و مکالمه  با نگارگري مکتب اصفهان، بخشي از ويژگي هاي 
نقاشي ها  کاربرد  به  توجه  با  را  برخي  و  اخذ  را  سنتي 
از  دوران،  اجتماعي  فرهنگي-  شرايط  و  عاميانه)  (هنر 
بازيابي  بر  عالوه  که  نموده  اتخاذ  غربي  مشخصه هاي 
هويت هنر ايراني، پاسخگوي نياز روز مخاطب است. به 
تصور گادامر، متن هرمنوتيک به هرکس بنا به استعداد و 
توانايي او چيزي متفاوت از ديگري مي گويد. پيش فرض 
اصلي هرمنوتيک اين است که «ديگري» هم ممکن است 
فرآيند  باقي مي ماند، و در  اثر  نظر وي  از  باشد.  برحق 
ديالکتيکي هم نو و هم تکراري مي نمايد؛ هم پايان يافته 
است و هم هرگز به حرف آخر تأويل کننده گردن نمي نهد. 
از اين روست که باب مکالمه همچنان باز است و به پايان 
نمي رسد (احمدي،۱۳۸۶: ۴۲۱). نقاش قهوه خانه با استفاده 
غالب از رنگ هاي گرم مانند قرمز، قهوه اي، زرد، آبي و 
سياه و سفيد اشاره به حادثه واقعي مشخص در تصاوير 
دارد، که اين مهم برخالف سنت ديرين نگارگري ايراني و 
تحت تأثير افق فکري دوران خويش است (تصاوير۵ و۳). 
درحقيقت کاربرد اين گونه نقاشي ها به عنوان يک طرف 
نهايي  تصوير  به  بخشي  شکل  در  کليدي  نقش  مکالمه 

داشته است.  
همچنين از وجوه زيباشناسانه  سنتي به عنوان يک سوي 
نقاشي هاي قهوه خانه اي، چون ترکيب بيضي  مکالمه در 
شکل، ريتم رنگي، تعادل و پويايي عناصر در صفحه و 
چهره هاي همشکل و آرماني و فضاي مجرد از زمان و 
ديواري مکتب  نقاشي هاي  با  مقايسه  مکان مشخص در 
به نمايش  نام برد. در واقع هنرمند  اصفهان را مي توان 
حقيقت وجودي و هستي ازلي صورت ها مطابق با تصاوير 
خيالي همت گمارده، نه صورت هاي ماهوي همانند آنچه در 
هنر غرب ظاهر مي گشت که اين نوع چهره پردازي سابقه اي 
ديرين، از دوران مانويان در هنر ايراني داشته است. از 
ديگر عواملي که به عنوان افق فکري عصر مشروطه به 
عنوان يک سوي مکالمه در اثر بخشي به تصوير نهايي 
تعزيه  برد.  نام  تعزيه خواني  از  بوده ، مي توان  مثمرثمر 
در لغت به معني عزاداري و در اصطالح قسمي نمايش 
مذهبي است که از ديرباز در بين شيعيان مرسوم بوده 
است. موضوع تعزيه، ذکر مصائب و شدايدي است که 
بر خاندان پيامبر (ص) گذشته است (حسين آبادي،۱۳۹۵: 



 جدول۲. مقايسه تطبيقي نقاشي قهوه خانه اي با نگارگري مکتب اصفهان، مأخذ: همان.
نقاشي قهوه خانه اينقاشي ديواري مكتب اصفهان

 تصوير۲،  پذيرايي شاه تهماسب اول از 
همايون، هنرمند نامعلوم، 

مأخذ: (پاكباز،١٣٨٦: ١٣٦)
۱- نور منتشر ٢- ريتم و هارموني رنگي 

۳- اهميت طراحي و قلم گيري پيکره ها
۴- ترکيب بندي منحني متعادل و پويا 

و حرکت در عناصر بصري                    

و  تصوير  مرکز  يا  جلو  در  بزرگتر  صورت  به  مهم  پيکره هاي  نمايش   -٥
سايرپيکره ها به صورت کوچک در پس زمينه ۶- واقع نمايي در لباس و پوشش 
پيکره ها ۷- نمايش پيکره ها در فضاي باز ٨- توجه پيکره ها به فضاي روحي 
در  شاهان  درباري  پيکره هاي  عکس گونه  ژست  برخالف  خويش  معنوي  و 
و رنگ هاي سرد  پيش زمينه  در  گرم  رنگ هاي  استعمال   -۹ ديواري   نقاشي 
در پس زمينه ۱۰- پرسپکتيو مقامي ۱۱، تناسب صحيح پيکره ها ۱۲- توجه به 

ريزه کاري ها و نقوش تزئيني  ۱۳- برجسته کاري ظريف  
۱۴- استفاده غالب از رنگ هاي گرم، خالص و مکمل                  

تصوير١،  حضرت امام حسين (ع)
 حکم مأموريت مسلم را به وي ابالغ 
مي فرمايند، حسين قوللر آغاسي، مأخذ: 
https://www.tasnimnews.com

تاريخ مراجعه: ۹۹/۰۵/۰۱
١- نور منتشر در تصوير ٢- ريتم و

 هارموني رنگي                                          
۳- اهميت طراحي و قلم گيري پيکره ها  ٤- ترکيب بندي منحني متعادل و 
پويا و حرکت در عناصر بصري ۵-  نمايش پيکره هاي مهم به صورت 
بزرگتر در جلو يا مرکز تصوير و سايرپيکره ها به صورت کوچک در 

پس زمينه  ٦- واقع نمايي در لباس و پوشش پيکره ها 
۷- نمايش پيکره ها در فضاي باز  ٨- توجه پيکره ها به فضاي روحي 
پيکره هاي درباري شاهان  و معنوي خويش برخالف ژست عکس گونه 
در نقاشي ديواري ۹- استعمال رنگ هاي گرم در پيش زمينه و رنگ هاي 
پيکره ها  صحيح  تناسب  مقامي۱۱-  پرسپکتيو   -١٠ پس زمينه  در  سرد 
۱۲- توجه به ريزه کاري ها ۱۳- برجسته کاري ظريف ۱۴- استفاده غالب 

از رنگ هاي گرم، خالص و مکمل    
                 

تصوير۴، جنگ چالدران، هنرمند نامعلوم،
https://khuzestankhabar.ir  :مأخذ

تاريخ مراجعه ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ 
۱- ترکيب بيضي و تعادل و پويايي در عناصر
بصري ۲- ريتم و هارموني رنگي (محدوديت 

رنگي) ۳- چهره هاي همسان و آرماني در    

 صورت شخصيت هاي برجسته و چهره هاي  
با  پيکره ها  و  اسب ها  مشابه  حرکت  و  شکل  و  فرم   -۴ دشمن  صورت  در  فردگرا   
نقاشي هاي قهوه خانه اي ۵- اهميت طراحي و قلم گيري پيکره ها ۶- نور منتشر در صفحه 
۷- توجه پيکره ها به فضاي روحي و معنوي خويش ۸- واقع نمايي در پوشش پيکره ها  ۹- 
نمايش همزمان رويدادهاي مختلف ۱۰- استعمال رنگ هاي گرم در پيش زمينه و سرد در 
پس زمينه ۱۱- رجوع به حادثه واقعي و مستندنگاري ۱۲- پرسپکتيو مقامي۱۳- تناسب 

صحيح پيکره ها ۱۴- توجه به ريزه کاري ها 

    
۱۵- برجسته کاري محدود ۱۶- استفاده غالب از رنگ هاي گرم، خالص و مکمل     

تصوير٣،  مصيبت کربال، اثر محمد مدبر
https://www.resistart.ir  :مأخذ

تاريخ مراجعه: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
۱- ترکيب بيضي و تعادل و پويايي در
 عناصر بصري ۲- ريتم و هارموني

 رنگي(محدوديت رنگي) 
۳- چهره هاي همسان در صورت  انسان هاي             

و  اسب ها  شکل  و  فرم  همساني   -۴ اشقيا  در  فردگرا  چهره هاي  و  سيرت  پاک   
پيکره ها با نقاشي هاي ديواري مکتب اصفهان 

۵- اهميت طراحي و وضوح تصوير ۶-  نور منتشر در صفحه ۷- توجه پيکره ها 
به فضاي روحي و معنوي خويش ۸- واقع نمايي در پوشش پيکره ها  ۹- نمايش 
همزمان رويدادهاي مختلف۱۰- استعمال رنگ هاي گرم در پيش زمينه و رنگ هاي 
پرسپکتيو   -۱۲ مستندنگاري  و  واقعي  حادثه  به  رجوع   -۱۱ پس زمينه  در  سرد 
مقامي۱۳- تناسب صحيح پيکره ها  ۱۴- توجه به ريزه کاري ها ۱۵- برجسته کاري 

محدود ۱۶- استفاده غالب از رنگ هاي گرم، خالص و مکمل            

تصوير٦،  جنگ شاه اسماعيل صفوي، 
جنگ مرو (کاخ چهلستون)، هنرمند نامعلوم،

 https://www.borna.news :مأخذ
تاريخ مراجعه ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

۱- هارموني رنگي
۲- چهره هاي همسان در صورت  انسان هاي 

پاک سيرت و چهره هاي فردگرا در چهره              
اهميت   -۵ پويا  و  منحني  ترکيب   -۴ پيکره ها  و  اسب ها  مشابه  و شکل  فرم   -۳ اشقيا   
طراحي و وضوح تصوير ۶- نور منتشر در صفحه ۷- توجه پيکره ها به فضاي روحي و 
معنوي خويش ۸- واقع نمايي در پوشش پيکره ها ۹- نمايش همزمان رويدادهاي مختلف 
۱۰- استعمال رنگ هاي گرم در پيش زمينه و رنگ هاي سرد در پس زمينه ۱۱-رجوع به 
حادثه واقعي و مستندنگاري ۱۲- پرسپکتيو مقامي۱۳- تناسب صحيح پيکره ها ۱۴- توجه 

به ريزه کاري ها 
۱۵- برجسته کاري محدود ۱۶- استفاده غالب از رنگ هاي گرم، خالص و مکمل                 

تصوير٥، صحنه اي عاشورا، حسن 
اسماعيل زاده (چليپا)، مأخذ: 

 https://www.iranantiq.com

 تاريخ مراجعه: ١٣٩٧/٠٢/٢٢
 ۱- هارموني رنگي

 ۲- چهره هاي همسان در صورت 
 انسان هاي پاک سيرت و چهره هاي         

 فردگرا در چهره اشقيا ۳- همساني فرم و شکل اسب ها و پيکره ها با نقاشي هاي 
مکتب اصفهان ۴– ترکيب منحني و پويا و تعادل در صفحه ۵- اهميت طراحي و 
پيکره ها به فضاي روحي و  وضوح تصوير ۶- نور منتشر در صفحه ۷- توجه 
معنوي خويش ۸- واقع نمايي در پوشش پيکره ها ۹- نمايش همزمان رويدادهاي 
مختلف ۱۰- استعمال رنگ هاي گرم در پيش زمينه و رنگ هاي سرد در پس زمينه 

۱۱- رجوع به حادثه واقعي و مستندنگاري ۱۲- پرسپکتيو مقامي
۱۳- تناسب صحيح پيکره ها ۱۴- توجه به ريزه کاري ها ۱۵- برجسته کاري محدود 

۱۶- استفاده غالب از رنگ هاي گرم، خالص و مکمل     
          

تصوير۸، مجلس پذيرايي شاه عباس از ولي
 محمدخان فرمانرواي ازبك، هنرمند نامعلوم 

مأخذ: (حاتم،١٣٨٨، ٦٣)  
۱- هارموني رنگي۲- چهره هاي همسان
۳– ترکيب منحني و پويا و تعادل در صفحه

 ۴- اهميت طراحي و وضوح تصوير
۵- نور منتشر در صفحه ۶- توجه پيکره ها                

استعمال   -۸ پيکره ها  پوشش  در  واقع نمايي   -۷ خويش،  معنوي  و  روحي  فضاي  به 
واقعي  به حادثه  در پس زمينه ۹- رجوع  پيش زمينه و رنگ هاي سرد  در  رنگ هاي گرم 

۱۰-پرسپکتيو مقامي ۱۱- تناسب صحيح پيکره ها 
 -۱۴ محدود  کاري  برجسته  تزئيني۱۳-  نقوش  و  ريزه کاري ها  و  ظرافت  به  توجه   -۱۲

استفاده غالب از رنگ هاي گرم، خالص و مکمل                   

تصوير٧، ورود حضرت يوسف به
 مجلس زليخا، رقم جواد عقيلي، 
http://www.darnia.ir :مأخذ

تاريخ مراجعه: ١٣٩٧/٠٢/٢٢
۱- هارموني رنگي،۲- چهره هاي همسان 
۳- ترکيب منحني و پويا و تعادل در صفحه 

۴- اهميت طراحي و وضوح تصوير                     
۵- نور منتشر در صفحه ۶- توجه پيکره ها به فضاي روحي و معنوي خويش، ۷- 
واقع نمايي در پوشش پيکره ها ۸- استعمال رنگ هاي گرم در پيش زمينه و رنگ هاي 

سرد در پس زمينه ۹- رجوع به حادثه واقعي
محدود  کاري  برجسته   -۱۳ پيکره ها  تناسب صحيح   -۱۱ مقامي  پرسپکتيو   -۱۰

۱۴- استفاده غالب از رنگ هاي گرم، خالص و مکمل             

و  اي  خانه  قهوه  نقاشي  خوانش   
اصفهان  مکتب  ديواري  نقاشي هاي 
نظريه  مکالمه  در  مفهوم  براساس  

هرمنوتيک  مدرن گادامر/ ١٥١-١٦٧ 



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۱۶۳

فصلنامة علمي نگره

قابل  قهوه  خانه اي  نقاشي هاي  در  آن  تأثيرات  که   (۳۷
مالحظه است. به عنوان نمونه شباهت نوع لباس بازيگران 
تعزيه و کالهخود و پرهاي آن، با پوشش شخصيت هاي 
نقاشي شده روي پرده، و همچنين حالت روايي نقاشي 
و قرارگيري چند مجلس در کنار يکديگر، از جمله اثرات 
نقاشي هاي  مي رود.  شمار  به  خواني  تعزيه  از  نقاشي 
عاميانه براي استفاده پرده داران و تابلوهاي قهوه خانه اي 
براي کمک به نقاالن در نقالي۱، همگي تحت تأثير فضاي 
حاکم بر تعزيه شکل گرفته اند و در هنر پرده خواني۲ همدلي 
نمايش و هنرهاي تجسمي پديدار است. شمايل نگاران در 
از  را  خود  آگاهي هاي  رخدادها،  درآوردن  تصوير  به 
نقاالن، مداحان  از زبان  تاريخي  افسانه اي و  روايت هاي 
مي آوردند.  دست  به  تعزيه خوان ها  و  روضه خوان ها  و 
در   ... و  و حماسي  مذهبي  مجالس  با شنيدن  هنرمندان 
ادامه نقاشي هاي ديواري و سنت تصويري خويش، آنها 
با  را  از شخصيت ها  هريک  را در خيال مي پروراندند و 
چاشني تخيل به تصوير مي کشيدند که از منظر گادامر 
به عنوان وجه ديگري از مکالمه قابل شناسايي است. اين 
با  ايرانيان  در  حماسه  روح  کردن  زنده  با  سخن گويان 
بازارگرمي و خوش  صدايي، روحيه قهرماني را در ذهن 
ايراني زنده کرده و در اين ميان نقاشاني از گوشه و کنار 
به  قهوه خانه، قهرمانان ملي مردم را بر پهنه سفيد بوم 
تصوير مي کشيدند. نقاشان آنچه را که از نقال مي شنيدند 
بر  با صداقت  و  بي ريا  داشتند،  تخيل  در  که  آنچه  با  و 
پهنه صفحه به ثبت مي رساندند و بدين گونه نقاشي هاي 
در  آمدند.  وجود  به  نقاالن  نقل  تأثير  تحت  قهوه خانه اي 
در  کليدي  وجه  يک  عنوان  به  مکالمه  نقش  اهميت  اينجا 
شکل گيري نقاشي قهوه خانه اي قابل شرح و بسط است. 
هنرمند در نتيجه مکالمه با عوامل تأثيرگذار مطروحه در 
دوران خويش و در راستاي شرايط فرهنگي- اجتماعي و 
يا افق فکري عصر قاجار (يک سوي مکالمه) كه انديشه 
به  با رجوع  بود،  بر آن حاکم  يا تجددخواهي  مدرنيسم 
نقاشي هاي  ويژه  به  اصفهان  مکتب  تصويرگري  سنت 
ديواري، هنري تلفيقي از پيوند ميان هنر سنتي و مدرن 
نشان مي دهد  فهم بشري  تاريخ مندي  است.  نموده  خلق 
تأثير  در چارچوب سنت شکل مي گيرد.  که همه حقايق 
سنت ها تا آن جاست که مفسر به منظور طرح پرسش ها 
به مکالمه با آن مي پردازد. در واقع سنت به گونه اي اقتدار 
عقلي بر فهم بشر دارد (Dostal,2002: 61). اين مهم در 
دوران مشروطه و با توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي 
و عصر تجدد خواهي (افق معنايي) مشروطه که عده اي 
در جهت  را  خانه اي  قهوه  نقاشان  همچون  هنرمندان  از 
قوت  ايراني سوق مي داد،  افتخارات گذشته  به  بازگشت 

بيشتري مي يابد. 
در مقايسه ميان تصاوير۸ و ۷ مي توان شباهت هاي ميان 
دو دوره را به وضوح مشاهده نمود. در اينجا هر دو اثر، 

نقاشي ديواري بوده و با تکنيک مشابه تصوير شده اند، 
ولي همچنان نقاشي ديواري مکتب اصفهان که به سفارش 
دربار تهيه مي شده، نسبت به نقاشي قهوه خانه اي با کاربرد 
ريزه کاري  و  ظرافت  و  زيبايي  از  عاميانه،  مضامين  و 
بيشتري برخوردار است. در اين اثر نيز همانند نمونه هاي 
پيشين، شباهت بارزي با سنت تصويري مکتب اصفهان، 
همچون چهره هاي نوعي و همسان، استعمال پرسپکتيو 
مقامي (وجه نمادين و خيالي اثر هنري)، تکرار و هارموني 
رنگي، فرم پيکره ها و نحوه نشستن پيکره هاي اصلي و 
رنگ هاي سرد  و  پيش زمينه  در  گرم  رنگ هاي  استعمال 
در پس زمينه و ... قابل رؤيت است؛ ليکن کوچک نمودن 
پيکره ها در دوردست، اشاره به حادثه واقعي مشخص در 
نقاشي قهوه خانه اي از وجوه تشابه با هنر غربي به عنوان 
وجه ديگر مکالمه به شمار مي رود. الزم به توضيح است 
که نقاش قهوه خانه اي با رجوع به سنت تصويرگري مکتب 
اصفهان و در ادامه نقاشي هاي ديواري آن، سعي در احياء 
را  ايراني  نگارگري  پايه  (که  فرامادي  و  خيالي  عناصر 
شکل مي دهد) دارد. هنرمند با رجوع به اين سنت، دست به 
خيالي نگاري زده و با انتخاب مضامين ادبي و مذهبي به 
تقويت آن مي پردازد. از اين رو يک مرحله از نمايش دنياي 
فاني و خاکي فراتر رفته و مطابق با دريافت شهودي خود 
از عناصر عالم خيال، به خلق تصاوير آرماني و هستي 
وجودي آنها، مطابق با قوه خيال خويش، مبادرت ورزيده 
است؛ هرچند که اين عوامل تحت تأثير افق معنايي عصر 
ولي  است؛  رفته  کار  به  غربي  هنر  عناصر  با  پيوند  در 

همچنان نشانه هايي از عالم خيال را انعکاس مي دهد. 
نکته اي که در خصوص مکالمه ميان دو افق معنايي حائز 
اهميت است، اين است که اين جريان نبايد به معناي جذب 
کامل افق گذشته در افق حاضر و شناخت في نفسه آن 
حقيقت،  در   .(۲۰۲ فاضلي،۱۳۸۹:  (واعظي،  شود  تصور 
از  پرداخته و بخشي  با سنت گذشته  مكالمه  به  هنرمند 
افق معنايي عصر  با  تركيب  را در  اصول هنري گذشته 
خويش، در خلق اثر هنري به کار گمارده است. به اعتقاد 
گادامر «در يک گفتگوي موفق، خواننده و متن هر دو تحت 
نفوذ حقيقت آن موضوع قرار مي گيرند و در يک توافق 
جديد نسبت به يکديگر متعهد مي شوند (باليشر،۱۳۸۰: ۵۶). 
در اين ميان، کاربرد و مضمون مردمي و همچنين روحيه 
تعزيه خواني و گفتار نقال ها (افق معنايي عصر مشروطه)، 
به عنوان سويه ديگري از مکالمه در شکل بخشي به اثر 
نهايي مثمرثمر بوده است. با توجه به موارد مطروحه، بنا 
به اعتقاد گادامر بايد به مکالمه با متن پرداخت و اجازه داد 
تا افق معنايي آن ظهور يابد؛ درحقيقت واقعه فهم زماني 
حادث مي شود که اين دو افق به گونه اي با يکديگر ممزوج 
شوند، و همانطور که گفته شد، گادامر اين مهم را منطق 

مکالمه يا پرسش و پاسخ مي نامد. 
همچنين نور منتشر در صفحه و فرم کلي پيکره ها و اسب ها 

١.  نقالي عبارت است از نقل يک واقعه 
يا قصه به صورت شعر يا نصر با 
حرکات و حاالت و بيان مناسب در 
اين جهت  از  نقالي  برابر جمع. در 
با  خاصي  انديشه  القاي  قصد  که 
و  ندارد  وجود  استدالل  به  توجه 
تکيه آن بيشتر به روي احساسات 
موضوع  و  است  تماشاگران 
داستان ها نيز قهرمانان بزرگ شده 
و فوق طبيعي است و با واقع بيني 
صرف متفاوت است، با خطابه فرق 
دارد. هدف از نقالي، سرگرم کردن 
عواطف  و  هيجان ها  برانگيختن  و 
وسيله  به  بينندگان  و  شنوندگان 
حکايت جذاب و لطف بيان، تسلط 
روحي بر جمع و حاالت و حرکات 
القاکننده است؛ به گونه اي که بتواند 
به تنهايي بازيگر همه اشخاص بازي 

باشد (بيضايي،١٣٧٩: ٣٤).
٢. يکي از گونه هاي نقالي، پرده خواني 
است که از سه عنصر اصلي داستان، 
نقاشي و نقالي تشکيل شده است. پرده 
خوان، عمدتًا در پرده هاي حماسي، 
احساسات  برانگيختن  خواستار 
پردهم هاي  در  و  است  عواطف  و 
مذهبي، متوجه ثواب بردن و ثواب 
رساندن است (بلوک باشي،١٣٧٥: 
٨٧). پرده خواني از ديرباز وسيله اي 
شرح  نمايش  سوگ ها،  بيان  براي 
حال اهل بزم و رزم، نمايش سيره 
اوليا و خيره سري اشقيا، هنر زبان 
گشودن تصاوير است. اين پرده ها 
هنرمندان،  مهارت  ابراز  ضمن 
اسباب پرواز تخيل نقاش را نيز مهيا 
(عناصري،١٣٧١:  است  مي ساخته 

.(٦٧



مکالمه ميان نقاشي قهوه خانه اي و نقاشي ديواري مکتب اصفهان

مکالمه

نقاش قهوه خانه اي با رجوع به ويژگي هاي 
بصري اي چون نور منتشر، ريتم و هارموني

رنگي، اهميت طراحي و قلم گيري پيکره ها،             
ترکيب بندي منحني، متعادل و پويا و حرکت در
عناصر بصري، نمايش پيکره هاي مهم به صورت

بزرگتر در جلو يا مرکز تصوير و ساير پيکره ها           
به صورت کوچک در پس زمينه، برجسته نمايي                   

محدود و... در نقاشي هاي ديواري مکتب               
اصفهان، به تعامل و مکالمه با آن پرداخته است.   

در حقيقت نقاشي قهوه خانه اي از رجوع و تعامل با مشخصه هاي بصري نقاشي هاي ديواري مکتب اصفهان ظهور يافته، چراکه هنرمند به 
اين مهم واقف است که همه حقيقت نزد او نيست و بخشي از آن نزد طرف ديگر مکالمه است.   

تصوير۲، پذيرايي شاه تهماسب اول از همايون     تصوير۱،حضرت امام حسين (ع) حکم مأموريت مسلم
https://www.tasnimnews.com    :هنرمند نامعلوم، مأخذ: (پاكباز،١٣٨٦: ١٣٦)  را به وي ابالغ مي فرمايند، حسين قوللر آغاسي مأخذ

                                                                   

پيش داوري

استفاده از ترکيب بيضي و تعادل و پويايي
در عناصر بصري، استفاده از رنگ هاي گرم، 
خالص و مکمل، چهره هاي همسان در صورت 
انسان هاي پاک سيرت و چهره هاي فردگرا در
اشقيا، همساني فرم و شکل اسب ها و پيکره ها
با نقاشي هاي ديواري مکتب اصفهان، اهميت 

طراحي و وضوح تصاوير، نور منتشر در صفحه،  
مستندنگاري، برجسته کاري محدود و... در نقاشي                

قهوه خانه اي مطابق نظريه گادامر، حاصل پيش داوري هاي مأخوذ از شرايط فکري- اجتماعي دوران مشروطه و مکتب اصفهان است که 
منجر به کار گماردن دو ويژگي سنتي و مدرن در نقاشي قهوه خانه اي شده است؛ به گونه اي که اثر هنري در شرايط فرهنگي ديگر، از 

پيش داوري هاي متفاوتي بهر مند شده و صورت جديدتري مي يابد.
        https://khuzestankhabar.i  :٤-تصوير، جنگ چالدران، هنرمند نامعلوم  مأخذ 

   https://www.resistart.ir :تصوير٣، مصيبت کربال، اثر محمد مدبر   مأخذ 

افق معنايي

ايي در نظريه گادامر را مي توان به شرايط
 فکري- فرهنگي جامعه، مضامين عاميانه
 يا درباري و کاربرد و ... اطالق نمود؛ به 

نحوي که به کارگيري مشخصه هاي بصري
 سنتي چون نمايش همزمان رويدادهاي مختلف، 
پرسپکتيو مقامي، توجه به ريزه کاري ها، رنگ هاي
خالص و مکمل و ... و ويژگي هاي غربي چون

 تناسب صحيح پيکره ها، برجسته نمايي محدود،            
رجوع به حادثه واقعي و مستندنگاري و بهره گيري  

 از مضامين مذهبي و مورد عالقه مردم، ساده نمايي و جاي دادن تمامي حادثه در يک پالن که در نتيجه نقل نقاالن، کاربرد نقاشي و 
محل نصب و مضامين مورد عالقه مردم در نقاشي قهوه خانه اي است را مي توان حاصل مکالمه ميان دو افق معنايي مکتب اصفهان 

(که از برخورد سنت و تجدد است) با افق فکري عصر قاجار (که شامل تأثيرات غالب غربي، کاربرد و محل نصب و مضامين مذهبي، 
حماسي و يا عاميانه است)،    

   https://www.borna.news  :تصوير٦، جنگ شاه اسماعيل صفوي، جنگ مرو  به شمار آورد.  هنرمند نامعلوم، مأخذ 
                                                                https://www.iranantiq.com  :تصوير٥، صحنه اي عاشورا، حسن اسماعيل زاده  مأخذ

         

سنت، بافت و 
زمينه

سنت در تعريف گادامر شامل مواريث
فکري- فرهنگي، و زمينه نيز دربرگيرنده 

شرايط اجتماعي- تاريخي زمان هنرمند است.
 ظهور ويژگي هاي سنتي و تکنيک هاي غربي

 در نقاشي قهوه خانه اي، حاصل تعامل و مکالمه
 نقاش قهوه خانه با افق معنايي سنتي و شرايط

 اجتماعي زمان هنرمند است که حاصل آن،
 برخورد ويژگي هاي سنتي و غربي در نقاشي

 قهوه خانه اي است. مشخصه هايي چون استفاده                
 غالب از رنگ هاي گرم، خالص و مکمل، اهميت 

طراحي و قلم گيري پيکره ها، استفاده از نقوش سنتي و تزئيني، ريتم و هارموني رنگي، چهره هاي آرماني و مشابه در صورت انسان هاي پاک و چهره هاي 
از  از مشخصه هاي غربي آن مي توان  نقاشي قهوه خانه اي و  از ويژگي هاي سنتي  با حاالت و حرکات عيني در چهره اشقياء، پرسپکتيو مقامي و...  طبيعي 
نام   ... و  تصاوير  از  بخش هايي  در  تيره  رنگ هاي  از  استفاده  پيکره ها،  صحيح  تناسب  واقعي،  حادثه  به  رجوع  سايه روشن کاري،  محدود،  برجسته کاري 

برد.                                                             
 تصوير۸، مجلس پذيرايي شاه عباس از ولي محمدخان فرمانرواي ازبك، هنرمند نامعلوم، مأخذ: (حاتم،١٣٨٨، ٦٣)   

http://www.darnia.ir :تصوير٧، ورود حضرت يوسف به مجلس زليخا رقم جواد عقيلي، مأخذ

جدول ۳. مکالمه ميان نقاشي قهوه خانه اي و نقاشي ديواري مکتب اصفهان، مأخذ: همان.
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نتيجه
نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد كه مفهوم مکالمه در انديشه گادامر، نقش مهمي در شناخت، شکل گيري و 
شکوفايي نقاشي قهوه خانه اي دارد و همچنين مکالمه توأم با مفاهيمي چون بافت و زمينه اجتماعي و فرهنگي 
(افق معنايي)، زبان و سنت مورد نظر گادامر و پيش داوري نقش مهمي در شكل بخشي به آثار نقاشان 
قهوه خانه اي دارد. نقاشي معاصر سرآغازي بود در جهت احياي هويت و فرهنگ ايراني، در راستاي تأثيراتي 
که از هنر غرب (زمينه اجتماعي و فرهنگي زمان هنرمند) به ايران رسيده بود. هرچند عناصر و نقش مايه هاي 
آثار آنان از گذشته بوده، اما براي گروهي از هنرمندان ايراني تجربه اي جديد به شمار مي رفته است تا با انتقال 
سنت ها به عصر حاضر، با زبان معاصر خود با آنها به گفتگو بنشينند. زيرا زبان مشتركي با آنها داشته كه 
جايگاه آن در دل سنت ها و فرهنگ ايراني بوده است. از آنجايي كه مخاطبين اين نقاشي ها مردم عادي بوده اند، 
هنرمند از مضامين مورد عالقه مردم و با سبكي مناسب عامه، به شيوه شخصي خود در راستاي نقاشي هاي 
ديواري سنتي مكتب اصفهان اقدام به نقاشي نموده و گامي مهم در جهت ارضاي ذوق و عاليق جامعه خويش 
برداشته است. از نشانه هاي مأخوذ از نقاشي هاي ديواري مکتب اصفهان در نقاشي قهوه خانه اي مي توان به 
مواردي چون تعادل و حرکت در عناصر بصري و هارموني رنگ هاي محدود، نوع چهره پردازي آرماني و 
نمايش هستي وجودي در پيکره هاي انسان هاي پاک سيرت و صورت هاي فردگرا با مشخصات زميني در 
چهره هاي افراد دون پايه، فرم مشابه حيوانات در دو دوره، نور منتشر و يکنواخت در صفحه، رنگ هاي خالص 
و گرم (نورهاي موضعي و رنگ هاي روشن در پيکره انبياء و انسان هاي صالح و رنگ هاي تيره در پيکره 
دشمنان)، واقع نمايي در نوع پوشش پيکره ها، اهميت طراحي خطي و قلم گيري پيکره ها و وضوح تصاوير و 
نمايش همزمان رويدادهاي مختلف و توجه به ريزه کاري ها و... نام برد. نقاشان قهوه خانه اي به گفتگو و مکالمه 
با نقاشي ديواري مکتب اصفهان در راستاي نگارگري سنتي  (متن) پرداخته و از آن مي پرسد، متن نيز ضمن 
پاسخگويي به مفسر، پيش داوري ها و موقعيت هرمنوتيکي او را به پرسش مي گيرد. اين گفتگوي ديالکتيکي 
اجازه سخن گفتن متن را مهيا مي سازد. مفسر نيز پيام متن را مي شنود. پس مفسر در فهم متن به گونه اي آن 

و صخره هاي پس زمينه و پوشش و آرايش واقع نمايانه 
پيکره ها برگرفته از سنت تصويري مکتب اصفهان است؛ 
با اين تفاوت که تحت تأثير هنر غربي به صورت جسيم تر 
و با سايه روشن کاري نمايان شده اند. نقاش قهوه خانه با 
استفاده از رنگ هاي روشن در پيکر صالحان و رنگ هاي 
تيره در پيکر دشمنان همانند نقاش ديواري مکتب اصفهان 
بر شخصيت اصلي تصوير تأکيد نموده است (پرسپکتيو 
مقامي)، عالوه بر اين، پيکره ها در دوردست مطابق با قانون 
خطاي باصره به صورت کوچک نمايان شده اند (تصوير۶ 
و ۵)؛ نه بر اساس آنچه که در حقيقت هستي و در نگارگري 
سنتي وجود دارند. از ديگر وجوه متجانس با نقاشي مکتب 
اصفهان، ريتم و هارموني رنگي، توجه به ريزه کاري ها و 
تعادل و حرکت در رنگ هاي به کار رفته در نقاشي هاي 
است  قهوه خانه اي  نقاشي  و  اصفهان  مکتب  ديواري 
(تصاوير٢و١). استفاده از تکنيک رنگ و روغن در نقاشي 
نيز، تحت تأثير غرب و روحيه متجدد دوران، در نقاشي هاي 
قهوه خانه اي و نقاشي هاي ديواري مکتب اصفهان به کار 
رفته است. همچنين رعايت درست تناسبات و حركات و 

حاالت پيكره ها و بهره گيري از رويدادهاي واقعي از ديگر 
وجوهات عيني و تأثيرگذار غربي در اين گونه نقاشي هاست 
(تصوير۳). گفتني است که هرمنوتيک گادامر پيوند نزديکي 
با مفهوم «ديالوگ» دارد. وي در تمام نوشته هاي خود به 
تأثير مثبت آن در هرمنوتيک اشاره کرده است. از نظر وي 
بدون ديالوگ و گفتگو، خواننده و متن نمي توانند هيچ ارتباطي 
با هم برقرار نمايند و در نتيجه هيچ نوع تأويلي صورت 
نمي گيرد؛ چراکه تأويل حاصل ديالوگ و مکالمه خواننده با 
افق معنايي متن است. در اين ميان، نقش پيش داوري هايي 
که منبعث از افق معنايي عصر حاضر است، در اين گونه 
تأويل و شناخت مثمر ثمر است. از نظر گادامر، آدمي با 
از  با مجموعه اي  بلکه  ذهن خالي به متن رجوع نمي کند، 
با متن مواجه مي شود؛ چراکه  انتظارات و پيش داوري ها 
آغاز هر فهمي در مورد متن، منوط به پيش داوري است 
(Gadamer,1994:490). در اين بخش به منظور فهم بهتر 
نقاشي هاي  و  قهوه خانه اي  نقاشي  ميان  تعامل  و  مکالمه 
ديواري مکتب اصفهان، به شباهت هاي تجسمي ميان دو 

دوره در قالب جدول پرداخته مي شود.



را با خود مرتبط مي سازد و در نتيجه پاسخ پرسش هاي خويش را مي يابد. در حقيقت، براي سنت ها نيز اين 
حق را قائل بودند تا به عنوان يك طرف مكالمه، حرف هايش را بازگو نمايند تا در يك تعامل سازنده، فرآيند 
فهم يا شکل گيري اثر هنري حاصل شود. در حقيقت عمل فهم، رخدادي توليدي است که حاصل امتزاج دو افق 
است: افق مفسر که مشحون از پيش داوري ها است و افق متن که امري تاريخي است. مي توان گفت مکالمه 
مورد نظر گادامر نقشي مهم در فرآيند تحليل نقاشي ها و شکل گيري آن ايفا مي کند. به اين معني که هنرمند با 
عنايت به نقاشي هاي ديواري مکتب اصفهان، هنري خلق نموده که از ديالکتيک ميان هنر سنتي و مدرن غرب 
به وجود آمده و پاسخگوي نياز جامعه عصر به شمار مي رود. در آثار نقاشان قهوهخانه اي هنرمند در عين 
رجوع به  سنت، به ويژه در استفاده از نوع تزئينات و نقوش و اهميت طراحي، رجوع ناقص به پرسپكتيو 
جوي و نقطه اي نموده و بخشي از تصاوير را محو و بخشي را در روشنايي و وضوح قرار داده كه در آن 
زمان، با توجه به نگرش فکري روزگار، نقش مهمي در عرصه فرهنگي و هنري دارا بوده است. و در آخر، 
اثر نهايي به عنوان يك اثر هنري در نتيجه گفتگو ميان دو افق معنايي عصر هنرمند در مقام يك مفسر و 
نقاشي ديواري مکتب اصفهان در مقام متن صورت پذيرفته است. در اين ميان، مکان ارائه، کاربرد و مضامين 
عاميانه نقاشي ها، نوع مخاطبين عامه و همچنين روحيه اي منبعث از تعزيه خواني و نقل نقاالن از دالوري ها 
و رشادت هاي قهرمانان به عنوان افق معنايي دوران هنرمند و سويه ديگر مکالمه، در شکل بخشي به سبک 
نقاشي قهوه خانه اي مثمرثمر بوده است. در حقيقت مي توان اذعان داشت، نقاشي قهوه خانه اي از تعامل و 
گفتگو ميان دو افق معنايي نگاره هاي مکتب اصفهان با تکنيک هاي هنر غربي، کاربرد، نوع مخاطب و مضامين 
عاميانه، مکان ارائه آثار و متأثر از نقل نقاالن و تعزيه خوان ها در عصر هنرمند شکل گرفته است. نقاشان 
قهوه خانه اي آناتومي و پرسپکتيو و رعايت اصول طبيعت گرايي را که در نگاره هاي سنتي فاقد اهميت خاص 
بود به کار برده و با افق روزگار خويش تطبيق دادند. آنها نيز همانند نگارگري سنتي، طراحي را مهمترين 
عنصر نقاشي مي دانستند. به گفته گادامر از آنجايي که انسان به طور ناخودآگاهانه با سنت در تعامل است، 
رجوع به سنت نقاشي، به ويژه مکتب اصفهان که به عنوان پايه و مبناي نقاشي هاي عصر حاضر به شمار 
مي رود، به عنوان يک سوي مکالمه نمايان است. در اين ميان نقش پيش داوري هاي هنرمند که منبعث از سنت 

و موقعيت تاريخي است نيز در شکل بخشي به اثر نهايي مثمر ثمر بوده است.
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With the beginning of the constitutional movement and social changes, a new chapter in the history of 

Iranian painting was opened. The history of Iran after constitutionalism was full of conflicts between 

tradition and modernity, and the idea of modernity that came to Iran was not properly understood. In fact, 

the growing movement towards Western art prevented Iranian art from moving naturally in accordance 

with its internal conditions. In the meantime, coffee house painting and interesting spectacular curtains 

created by street and mall artists and anonymous ones, are the full picture of the taste, thought and 

art of its creators, which depicts the beliefs and customs of the time. Given the high status of coffee 

house painting as a folk art in the constitutional period and its comparative and intertextual nature with 

traditional and modern art, the concept of conversation in Gadamer
,
s thought as an epistemological 

approach can open a new window of consciousness and knowledge. To recognize such paintings in 

front of the audience and to analyze and retrieve it. Qajar painting has a special place in the history of 

Iranian and in the meantime, coffee house paintings are significant as a prominent branch of the art 

forms of painting of the constitutional era in this period. During the constitutional period, according 

to the socio-cultural conditions and the idea of modernism and the reflection of Western culture and 

art, Coffee House painting refers to traditional painting in order to revive Iranian-Islamic identity and 

culture. Coffee house painters are as the most significant contemporary painters of this period of time. 

The present study answers the question to what extent it is possible to interpret and understand the 

works of painters of this period with the concept of conversation in Gadamer
,
s modern hermeneutic 

theory? and to what extent can this concept help to identify, trace the elements and how the coffee 

house painting was formed? The purpose of this study is to describe and read the works of coffee house 

paintings and school murals in the contemporary era using the concept of conversation in Gadamer
,
s 

theory of hermeneutics. This research has been done with a descriptive-analytical approach based 

on the intellectual thought of the time and the collection of research resources is in a documentary 

and library way. The results show that the concept of conversation in Gadamer
,
s thought is a great 

help to better describe how to create coffee house paintings according to the needs of the audience. 

The artist has created her work by referring to and conversing with the mural of the Isfahan school in 

connection with the intellectual-artistic horizon of the constitutional era, which is influenced by the 28
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all-encompassing prevalence of Western art elements. Among these, elements such as time, place, 

audience, themes and popular usage of painting and recitation and quotation of narrators as another 

side of the conversation are important in the formation of coffee house painting.

The concept of conversation combined with concepts such as social and cultural context (semantic 

horizon), and Gadamer
,
s language and tradition, play an important role in shaping the works of 

coffee house painters. Contemporary painting was the beginning of the revival of Iranian identity 

and culture, in line with the influences that had reached Iran from Western art (social and cultural 

context of the artist
,
s time). Although the elements and motifs of their works are from the past, but 

it was a new experience for a group of Iranian artists to talk to them in their contemporary language 

by transferring the traditions to the present. Because it had a common language with them, which 

had its place in the heart of Iranian traditions and culture. Since the audience of these paintings were 

ordinary people, the artist, one of the favorite subjects of the people and with a suitable public style, 

painted in his own way in line with the traditional painting style of Isfahan school and an important 

step to satisfy the tastes and interests of his community. Signs derived from the drawings of the 

Isfahan school in coffee house painting include such things as balance and movement in visual 

elements and colors, the type of ideal face painting and the display of existential existence in the 

figures of pure human beings and individualistic faces with characteristics. Earth in the faces of 

low-level people, animal-like form, diffused and uniform light on the screen, realism in the type of 

cover of the figures, the importance of linear design and image resolution and simultaneous display 

of various events, and so on. Coffee house painters have dealt with these traditions with prejudices 

that pertain to the semantic horizon of their time, but on the contrary, they also gave the right to 

retell their words as a party to the conversation So that the process of understanding or forming art 

work is achieved.

Keywords: Contemporary miniature Painting, Coffee house painting, Modern Hermeneutics, 

Gadamer.
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