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چكيده
در عصر قاجار، در پي ورود فلســفة مدرن به ايران، ســاختارهاي سنتي پيشين شروع به ريزش کرد و 
اصالــت امر ذهني جاي به اصالت امر عيني در چارچوب ابعاد فاهمة انســاني داد. جامعة فکري ايران آن 
زمان، در مواجهه با دوگانگي فرهنگ پيشين خود و فرهنگ نوين غرب، چند رويکرد مختلف اتخاذ نمود که 
به زعم برخي نظريه پردازان معاصر مي توان آنها را در سه رويکرد کلي غربگرايانه، انطباق گرايانه و انتقادي 
تقسيم بندي نمود. هر يک از اين سه رويکرد با نمايندگان مشخصي در عرصه انديشه شناخته  مي شوند. بر 
پاية فرضيه تحقيق، به نظر مي رسد که هم زمان نقاشي ايراني نيز ضمن خروج از الگوي جامع پيشين، جوهر 
زيبائي شناختي خويش را وانهاد و در رويکردهاي متنوع و البته غيرمتجانسي چون رويکرد غربگرايانه که در 
تالش براي بازنمايي امر واقعي بود و در مدارس جديد تعليم داده مي شد، پيکرنگاري درباري که رويکردي 
انطباقي ميان عناصر ايراني و رهيافت هاي غربي داشــت، و رويکرد انتقادي که در نقاشي قهوه خانه اي و 
نگارگري نو جلوه گر مي شود، ظهور يافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسي و تطابق رويکردهاي متنوع 
هنري اين دوره، در قبال جريانات نوين فکري و شناسايي وجوه اشتراک و افتراق اين رويکردها در هر دو 
حوزه صورت گرفته است. پرسش هاي  اصلي عبارتست از اينکه ١. ميان متفکران و هنرمندان از نظر نوع 
رويکرد چه تشابهات و تمايزاتي مي توان قائل شد؟ ٢. در ميان دو گروه متفکران و هنرمندان کدام رويکردها 
ـ تحليلي، جمع آوري اطالعات به  تداوم يافت و کدام يک ابتر ماند؟ روش تحقيق در نوشتار حاضر، توصيفي 
شيوة کتابخانه اي و تجزيه و تحليل داده ها به روش استقرائي است. طبق يافته هاي تحقيق مي توان گفت، در 
حالي که در حوزة تفکر رويکرد انطباق گرا و رويکرد انتقادي تداوم يافته و به جريان غالب بدل شدند و رويکرد 

غربگرايانة محض را به حاشيه راندند در نظام هنر اين رويکرد غربگرايانه بود که سلطه کيفي و کّمي يافت. 
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مقدمه
هنر نقاشي در ايران به رغم گسست هاي تاريخي و نفوذ 
و  گوناگون  سنتهاي  هم آميختگي  و  بيگانه  فرهنگ هاي 
تداوم  تاريخ خود همواره داراي نوعي  غيرمتجانس، در 
ايراني  نقاشي  هويت  معرف  که  است  ذاتي  پيوستگي  و 
به  استمرار جوهر زيبائي شناسي و روح فرهنگي آن  و 
حساب مي آيد. در واقع بايد گفت آنچه تصاوير مختلف 
ايراني را از جنبه هايي چون اسلوب کار، مقياس و کارکرد 
به يکديگر مرتبط مي کند، گرايش هنرمند ايراني به بيان 
هنر  در  که  چرا  است.  نمادين  و  عرفاني  ذهني،  مفاهيم 
به  مربوط  اثر  بخش  مهم ترين  عمومًا،  مقدس  يا  سنتي 
واقعيت  ديني  هنر  است،  آن  بردن  کار  نحوةبه  و  محتوا 
عيني جهان بيرون را علتي عَرضي (يا محلي و موقعي) 
از صورت مثالي و حقيقت دائمي مي داند که بايد آن را 
از طريق رمز نمايش داد. اما هنر مدرن به دنبال کشف 
انساني  جايگاه  بر  تأکيد  با  جهان  عيني  و  مادي  وجوه 
سنتي  هنر  رمزگشايي  است.  ذات  به  قائم  و  خودمختار 
مستلزم دانش و شناخت از بيان تمثيلي است که درک اثر 
را پيچيده تر مي کند. در ايران، با افزايش تمايل به اسلوب 
نقاشي اروپايي که از اواخر حکومت صفويه افزايش يافت، 
سنت  شد.  آغاز  عيني  واقعيت  نمايش  به  تمايل  آشکارا 
نظر  از  و  موضوع  لحاظ  از  رفته رفته،  ايران  تصويري 
اسلوب و روش متحول گرديد و در پيروي از سنت هاي 
تا  را  خود  پيشين  کاري  اسلوب  واقع گرايانةاروپايي، 
حدي وانهاد. با ظهور مکتب کمال الملک در اواخر عصر 
بر  سرانجام  محض،  طبيعت پردازي  براي  تالش  قاجار 
نظام زيبائي شناختي نقاشي ايراني غلبه يافت و اين روند 
اما  انجاميد،  ايراني  تصويري  ارزش هاي  افول  به  نهايتًا 
تالش هاي تصويرسازان قاجار روندي منطقي و بازتابي 
از شرايط فکري و فلسفي آن عصر بود. هدف تحقيقي در 
جستار حاضر بررسي علل تحوالت فکري و هنري ايران 
در عصر قاجار و تطابق رويکردهاي مختلف هنري در 
قبال جريانات نوين فکري است؛ بر اساس مطالعةتطبيقي 
صورت گرفته در اين پژوهش مابين رويکردهاي فکري 
مدرنيزاسيون،  با  مواجهه  در  ايران  جامعة  در  هنري  و 
هم  بخشيد.  صورت  مي توان  را  مشابهي  دسته بندي 
متفکران و منورالفکران قاجاري و هم هنرمندان آن عصر 
نمودند  اتخاذ  فرهنگ غربي  برابر  در  سه رويکرد عمده 
انتقادي). اين رويکردها گرچه در  انطباق گرا و  (غربگرا، 
نوع خود ميان متفکران و هنرمندان متشابه اند، اما در گذر 
زمان، توقف، تداوم يا بقاي هر رويکرد در جامعةفکري و 
يافته است. پرسش هاي  ايران سرنوشتي متفاوت  هنري 

اصلي براي دستيابي به نتايج تحقيق عبارتند از:  
چه  رويکرد  نوع  نظر  از  هنرمندان  و  متفکران  ميان   .۱

تشابهات و تمايزاتي مي توان قائل شد؟
کدام  هنرمندان  و  متفکران  گروه  دو  ميان  در  نهايتًا   .۲

رويکردها تداوم يافت و کدام يک ابتر ماند؟ 

روش تحقيق 
ـ  توصيفي  صورت  به  تحقيق  روش  مقالةحاضر،  در 
اين  پذيرفته است. جمع آوري اطالعات در  انجام  تحليلي 
است.  کتابخانه اي  و  مطالعةاسنادي  صورت  به  نوشتار 
برابر  ايراني در  متفکران  جامعةآماري شامل سه دسته 
تجدد (که در اينجا ذيل عناوين انتقادگرايان، انطباق گرايان 
و غربگرايان معرفي مي شوند) و سه گروه هنرمندان با 
سه روش هنري در مواجهت با هنر غربي (گروه انتقادگرا 
قهوه خانه اي،  نقاشان  و  سنتي  نگارگران  نمايندگي  به 
گروه  و  درباري  پيکرنگاران  همچون  انطباق گرا  گروه 
پيروان  و  جديد  مدارس  محصالن  همچون  غربگرايان 

مکتب کمال الملک) خواهد بود.
در اين مقاله شيوه تجزيه و تحليل  کيفي بوده و نهايتًا 
براي تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده از روش 
هم  کنار  با  که  معنا  بدين  استفاده شده؛  علمي  استقراي 

نهادن اطالعات جزئي نتايج کلي تر حاصل گرديده است. 

پيشينه تحقيق
هنري  و  فکري  رويکردهاي  بر  غرب  تأثيرات  حوزة  در 
عصر قاجار، مي توان به پژوهش هاي دو طيف از محققان 
ـ تاريخي و هنري به گونةمجزا اشاره نمود. در  روايي 
حوزةنخست نويسندگاني چون صادق زيباکالم (۱۳۸۵) 
در کتاب ما چگونه ما شديم؟ به بيان تحوالت اجتماعي 
و  تحوالت  اين  آسيب شناسي  بر  تأکيد  با  قاجار  دوران 
دوران  در  ايران  اجتماعي  عقب ماندگي  علل  ريشه يابي 
 (۱۳۸۴) اکبري  محمدعلي  همچنين  اند.  پرداخته  معاصر 
چالش هاي  عنوان  تحت  که  خود  مقاالت  مجموعه  در 
به  است،  منتشر شده  قاجار  ايران عهد  در  عصر مدرن 
قبال  در  دورةقاجار  ايرانيان  فکري  مختلف  رويکردهاي 
پديدارهاي نوين غربي اشاره کرده و رويکردهاي سه گانه 
فکري (غربگرا، انطباق گرا و انتقادي) را به تفصيل مجزا 
نموده و شرح مي دهد. فرج اهللا علي قنبري و همکاران در 
مقالة«تجددگرايي در ايران معاصر» در نشريةجستارهاي 
سياسي معاصر (۱۳۹۳)، سال پنجم شمارة۳: به چگونگي 
رويارويي انديشگران ايراني با تمدن غربي در دورةقاجار 
(با تأکيد بر آراي ميرزا ملکم خان) پرداخته و جنبه هاي 
فرهنگي  مالحظات  و  سياسي  انديشه  در  غربگرايي 

جامعةسنتي در قبال آن را مورد بررسي قرار داده اند.
در حوزةمطالعات نقاشي قاجار نيز پژوهش هاي متعددي 
انجام پذيرفته است که از آن جمله مي توان به چند مورد 
که مشابهت بيشتري با موضوع مقاله حاضر دارند اشاره 
نقاشان  و  نقاشي  کتاب  در  همکاران  و  فلور  ويلم  کرد: 
نقاشي  انواع  از  جامعي  صورت بندي   (۱۳۸۱) قاجار 
اين  در  داده اند؛  ارائه  موضوع  بر حسب  دورةقاجار  در 
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اسناد و مکتوبات سده هاي نخست اسالمي شدن ايران نيز 
کامًال مشهود است؛ به عنوان مثال در سدةچهارم هجري 
جغرافي دان و موّرخ نامدار مسلمان، مسعودي در مروج 
الذهب و معادن الجوهر به توضيحات بسيار کوتاه، مبهم 
و نارسايي در باب افرنج (فرنگ) اشاره دارد و مي نويسد: 
«... پادشاه افرنج است که دريا و خشکي دارد و بر يک 
زبانةخشکي است که به دريا پيش رفته است و در کشور 
او عنبر بسيار باشد و فلفل اندک و فيل بسيار دارد و ميان 
ملوک نيرومند و مغرور و گردنفراز باشد و غرورش از 
قومش بيشتر و گردنفرازيش از اقتدارش فزون تر است.» 

(مسعودي، ۱۳۸۲: ۱۷۰ ـ ۱۶۹) 
بدين ترتيب بايد گفت وسعت بي اطالعي ايرانيان از اروپا 
در اين اعصار حقيقتًا شگفتي آور است. پس از اين زمان، 
فضل اهللا  رشيدالدين  خواجه  جامع التواريخ  شرحيات 
نمونه  را مي بايد يک  افرنج  اوايل قرن هشتم دربارة  در 
منحصر به فرد تلقي کرد. اين اثر به احتمال اقتباسي از 
کتاب مارتينوس اوپاوينسيس۱ بوده است۲. اندکي بعد از 
او، ابن خلدون دربارةتغييرات در غرب و مراودات شرق 
و غرب در کتاب خود چنين مي نويسد: «در اين عصر که 
پايان قرن هشتم است، اوضاع مغرب که ما آنرا مشاهده 
کرده ايم دستخوش تبدالت عميقي گرديده و بکلي دگرگون 
شده است. و از آغاز قرن پنجم قبايل عرب به مغرب هجوم 
آوردند و بر ساکنان قديم آن کشور، يعني بربرها، غلبه 
يافتند و بيشتر نواحي و شهرهاي آن سرزمين را تصرف 
کردند و در فرمانروايي بقية شهرهايي که در دست آنان 

مانده بود شرکت جستند.» (ابن خلدون، ۱۳۸۲: ج۱، ۵۹) 
اما عمًال «نخستين روابط بازرگاني و سياسي ايرانيان با 
کشورهاي اروپايي، در زمان پادشاهي خاندان آق قويونلو 
(نيمةدوم سدةنهم هجري) پديد آمد و سپس در دوران 
در   ۳(۳۹  :۱۳۵۴ (ذکاء،  نهاد.»  توسعه  به  رو  صفويان 
پي مراودات گسترده اي که در دربار صفوي، خصوصًا 
اروپاييان جريان  ايرانيان و  در عصر شاه عباس، ميان 
گرفت، نمايندگاني از هر دو سو براي شناخت بيشتر و 
مقابل  سوي  راهي  تجاري  و  سياسي  روابط  برقراري 
تا  يافتند  فرصت  زمان  اين  در  نيز  چند  ايرانياني  شدند. 
که  اروپا  فرهنگي  و  اجتماعي  علمي،  دست يافته هاي 
زاييدةجنبش رنسانس و تغيير نگرش فکري انسان غربي 
بود را از نزديک مشاهده نمايند. سفرهاي نخستين بيشتر 
به روسيه و جهت کسب تجهيزات نظامي و ادوات جنگي 

صورت گرفت.
از  ايرانيان  نسبي  و شناخت  ارتباطات  با وجود وسعت 
اروپا در عصر صفوي اما همچنان نوعي بدبيني و گاه تنفر 
و انزجار نسبت به غربيان در ميان ايرانيان مسلمان ديده 
مي شد، به عنوان مثال بايد به سفر آنتوني جنکينسون۴ 
اول  زمان حکومت شاه طهماسب  در  ايران  به  انگليسي 
صفوي اشاره نمود، او که در سال ۱۵۶۲م. از طرف اليزابت 

به آموزه هاي هنري  ايراني  نقاشان  تقسيم بندي رويکرد 
غرب به عنوان معيار ارزيابي لحاظ نشده است. مقاله اي 
با عنوان «نفوذ غرب در نقاشي ايران از ابتداي حکومت 
لعل شاطري  مصطفي  ناصري»  عصر  پايان  تا  قاجار 
اسالم  و  ايران  تاريخي  پژوهش هاي  و همکاران، نشريه 
(۱۳۹۵)،  شمارة۱۹: در اين مقاله بيشتر بر وجه تاريخي 
تأثيرات غرب و تاثير آن بر نقاشي قاجار تأکيد شده است. 
و رويکردهاي فکري مورد نظر قرار ندارد. مليحه حسيني 
مطلق در مقاله اي با عنوان «پژوهشي پيرامون رايج ترين 
شيوه هاي نقاشي در عهد قاجار (۱۳۸۸)، شمارة۱۳۸: در 
دورةقاجار  در  نقاشي  مضامين  انواع  به  هنر  ماه  کتاب 
اشاره کرده و هر يک از مضامين اصلي را مورد بررسي 
نيز تقسيم بندي بر اساس  اين مقاله  قرار داده است؛ در 
رويکرد و نسبت نقاشي با گرايشات جديد غربي صورت 

نگرفته است.   
بدين ترتيب  مي توان گفت، داده هاي اوليه اين پژوهش در 
منابع تاريخي، جامعه شناختي و هنري عصر قاجار قابل 
رويکردها  تقسيم بندي  داده ها،  انطباق  اما  است؛  مطالعه 
و مطالعةتداوم هر رويکرد در دو جامعةهنري و فکري 
قاجار براي نخستين بار در اين پژوهش صورت پذيرفته 

است. 
سرآغاز ارتباط ايران با غرب

داريوش شايگان در کتاب آسيا در برابر غرب مي نويسد: 
«ايران اولين قدرت جهاني آسيايي بود که با مهد تمدن 
غرب، يعني يونان، روبرو شد. بعد از پيروزي اسکندر زير 
نفوذ يونان قرار گرفت، ولي اشکانيان و ساسانيان سنتهاي 
کهن ايراني را از نو احياء کردند.» (شايگان، ۱۳۵۶: ۱۸۶) 
بايد به ياد داشت که اخذ تمدن از کشور ديگر، براي قدرت 
امپراتوري عظيم ايران، در آن دوره چندان قابل قبول نبود؛ 
لذا تأثيرات فرهنگي و هنري غرب همواره با غلبةعنصر 
بومي همراه بود؛ اين امر در مورد تأثيرات ايران بر غرب 
نيز مصداق داشت. همانطور که بنجامين در سفرنامةخود 
به دقت دربارةهنر اين دوره نوشته است: «هم ايراني ها و 
هم يوناني ها، اين را براي خود ننگ مي دانستند که چيزي 
را از يکديگر بخواهند تقليد کنند.» (بنجامين، ۱۳۶۹، ۲۶۰) با 
اين وجود ارتباطات متقابل در اين زمان ابعاد گسترده اي 
به  معطوف  بيشتر  ارتباطات  اسالم  ورود  با  داشت. 
کشورگشايي هاي مسلمانان شد. به بيان ديگر ايراني که 
ارتباط  در  و روم همواره  يونان  با دول  اسالم  از  پيش 
بود، پس از اسالم و با توسعه و جهانگير شدن آن دين به 
طور مستقيم با اروپا قطع رابطه نمود. به طور کلي در اين 
زمان روابط شرق و غرب را بيشتر مي بايد بر پايةرقابت 
و تقابل دو دين اسالم و مسيحيت تعريف نمود. و ايران 
به عنوان کشوري با فرهنگي کهن و مستقل از امپراتوري 
عظيم اسالم، از انظار اروپائيان دور ماند و اروپا نيز براي 
در  شناخت  عدم  اين  بازتاب  گرديد.  ناشناخته  ايرانيان 

1.Martinus Oppaviensis

٢.   ن. ک. رشيدالدين فضل  اهللا همداني، 
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اول به ديدار شاه ايران در قزوين آمده بود، دربارةبيرون 
آمدنش از کاخ سلطنتي قزوين چنين مي نويسد: «شاه از 
مذهب من سؤال نمود همين که اقرار نمودم من مسيحي 
مي باشم فرياد شاه بلند شده گفت اي خدانشناس هيچوقت 
نمي خواهم با کافران دوستي و سر و کار داشته باشم و 
امر کرد من از حضور او خارج شوم[...] پس تعظيم نموده 
خارج شدم و يک نفر از درباريان با يک غربال شن دنبال 
من روان شد و جاهاي پاي مرا هر کجا قدم مي گذاشتم 
قدري شن در آنجا غربال ميکرد و تا دم دروازه قصر مرا 
دنبال نمود.» (محمود، ۱۳۵۳: ج۱، ۲)۱     البته اين امر در 
زمان شاه  عباس کامًال تغيير نمود؛ به طوري که «در اين 
تاريخ فرمان هاي زيادي براي امنيت و آسايش و آزادي 
ملل اروپا و مسيحي از طرف پادشاه صادر شده و در 
تمام ملل مسيحي شاهنشاه  آنها تصريح شده است که 
ايران از هر حيث مصون مي باشند.» (همان، ۴ـ  ۳) اما بايد 
به ياد داشت که ايران در زمان صفوي، داراي چنان قدرت 
بنيادين  تحول در ساختارهاي  به  نياز  که  بود  منطقه اي 
خود را به هيچ عنوان حس نمي کرد، از سوي ديگر، «ايران 
روزگار صفويان، برغم گرايشهاي پراکنده و زودگذر به 
دانش و کارشناسي نوين، از مرحلةنوسازي بسيار به دور 
بود و در مجموع آمادگي نداشت که دانش و کارشناسي 
بياموزد،  مي گرفت  مسيحي سرچشمه  اروپاي  از  که  را 
و با ناآشنايي به دانش و کارشناسي، خودبخود نيروي 
رويارويي آن با رويةاستعماري تمدن غرب ضربه پذيرتر 
نيز  صفويان  از  بعد   (۱۵۶  ،۱۳۸۷ (حائري،  مي شد.» 
داخلي،  مرج  و  هرج  و  ويراني  وجود  با  افشار  نادرشاه 
در خاطر  را  ايران  تقويت  و  ترقي  «خيال  که  آنجايي  از 
داشت بسيار مايل بود که تجارت ملک رواج يابد[...] لهذا 
به استعانت يکي از انگليسيان در درياي گيالن شروع به 

اين کار کرد.» (ملکم، ۱۳۸۳، ۴۲۷) 
روابط  جديد  فصل  مي بايد  را  قاجار  دوران  واقع  به  اما 
ايران و غرب برشمرد. از اواسط سلطنت فتحعلي شاه بود 
که روابط ايران با اروپا گسترش چشم گيري يافت و آمد 
و شدهاي فراوان از هر دو سو جريان گرفت. مسافران، 
بازرگانان، مأموران حکومت که به غرب يا هندوستان سفر 
مي کردند و همچنين ارامنةايران، ترکان عثماني و اهالي 
قفقاز که مدتي در اروپا اقامت کرده بودند، به بسط پاره اي 
از اصول تمدن غربي در ايران دست زدند. شناخت غرب، 
دربارةتفاوت هاي  تفکر  به  را  ايراني  انديشمندان  کم کم 
ماهوي دو قطب اين ارتباطات يعني ايران و جهان مترقي 
غرب انداخت. در زمان قاجار، ظاهرًا عبداللطيف موسوي 
شوشتري از نخستين افرادي است که در باب مشاهدات 
رمزگشايي  براي  تالش  و  زمين  مغرب  تمدن  از  خود 
خود  کتاب  در  ايران  واماندگي  متقابًال  و  ترقي  اين  علل 
تحفه العالم مطالبي آورده است. ابوالحسن خان ايلچي نيز 
حاصل مشاهدات خود از فرنگ را در کتابي تحت عنوان 

ترقي  راه  کتاب  اين  در  او  نمود.  تقرير  حيرت نامه سفرا 
ايران را پيروي از دانش غربي و عادات فرنگي دانسته و 
مي نويسد: «اهل ايران اگر از کاِر اهِل انگريز اقتباس نمايند، 
جميع امور روزگار ايشان بر وفق صواب خواهد شد؛ و 
امر مدد معاش آدمي مضبوط باشد و در  از آن که  بعد 
تحصيل علوم نهايت جد و جديت به عمل آورد، در اندک 
زماني سررشته ي عقل معاد به دست خواهد آمد.» (اکبري، 
مرآت االحوال  کتاب  از  بايد  ايشان،  از  پس   (۱۳۷ ،۱۳۸۴
جهان نما اثر آقا احمد کرمانشاهي نام برد که نويسنده در 
آن به ذکر عجايب فرنگستان و چگونگي اصالحات انگليس 
در هندوستان پرداخته است و آن را به خواننده معرفي 
مي کند. در مجموع شايد بتوان گفت، «متفکران نسل اول، 
بيشتر آميزه اي از «حيرت» و «حسرت» را در آثارشان 
منعکس کرده اند و کمتر به مباني مدنيت و فرهنگ غرب به 
ديده ي تأمل نظر افکنده اند.» (همان، ۱۴۰ ـ ۱۳۹) با بسط 
روابط و گسترش ابعاد آن، موضع گيري هاي مختلفي در 

قبال فرهنگ غربي و لزوم درک و شناخت آن پديد آمد.

متفکران ايراني در دفاع يا جدال با مدرنيسم، رويکردهاي 
سه گانه

براي درک چرايي و چگونگي تحوالت هنري هر دوره، 
در ابتدا بايد تحوالت فکري و فلسفي آن عصر را بررسي 
نمود. به طور کلي بايد گفت در برابر ورود انديشه هاي 
بسيار  عقايد  و  رويکردها  قاجار  عصر  ايران  در  جديد 
متنوع و متضادي ميان صاحب نظران و انديشمندان ايراني 
با  و مخالفت محض  کامل  رد  از  که  است  داشته  وجود 
تمامي ابعاد فرهنگ غربي، تا پذيرش تام و قبول بي چون 
و چراي آن و گاه شيفتگي عميق در برابر آن فرهنگ را 
شامل مي شود. جامعةايران در نخستين سال هاي کوشش 
براي نوسازي و خروج از اوضاع فرسودةگذشته، همواره 
با دو نيروي متقابل که در رابطه اي معکوس اوج و افول 
مي يافتند، روبرو بود. نخست، نيروي مرجع تازةتجدد و 
دوم مرجعيت نيروي سنتي. در اين برهه از زمان به سبب 
تنوع و گاه تقابل افکار تجددطلبان که هر کدام داعيةاصالت 
با  بانفوذ  رجال  از  مقابلةبرخي  و  يک سو  از  داشتند، 
تجددخواهان به بهانه هايي از قبيل غرب گرايي، خيانت و 
بي ديني از سوي ديگر، بحران هاي عمومي وسيعي ايجاد 
شديدًا  ايران  فرهنگي  و  اجتماعي  سياسي،  نظام  گرديد. 
دستخوش نابساماني و سردرگمي بود و در هيچ حوزه اي 
الگوي روشني وجود نداشت و دامنةتناقضات در همه جا 

مدام وسعت مي گرفت. 
نظريه پردازان،  برخي  به زعم  کلي  تقسيم بندي  يک  در 
مواجهه با تمدن و فرهنگ اروپايي سه رويکرد کلي را در 

ميان متفکران ايراني ايجاد نمود۲: 
۱.رويکرد انتقادي و سنت گرا که شامل مخالفان سرسخت 
داشتند  باور  که  بود  موافقان  از  طيفي  همچنين  و  تجدد 

مطالعة تطبيقي مکاتب نقاشي در   ادوار 
قاجار و پهلوي اول با رويکردهاي 
فکري در برابر ورود تجدد به ايران  

١.  نقل اين داستان در تاريخ ايران، به 
قلم سرجان ملکم نيز آمده است. ن. ک. 

ملکم، ١٣٨٣، ٢٩٣.
٢. در اين خصوص رجوع کنيد به 
 ،١٣٩٠ نژاد،  زرگري   ،١٣٨٤ اکبري، 

زيباکالم، ١٣٨٥ و ... 



شماره۴۸  زمستان۹۷
۲۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

ما  پيشينيان  دانش  از  را  خود  تمدن  و  علوم  غربيان 
برگرفته اند و گناه ما در انحطاط موجود، غفلت از گذشته 

خويش بوده است. 
۲. رويکرد غربگرايانه که مدينةفاضله خود را در تمدن و 
فرهنگ اروپايي مي ديد و مجدانه مي کوشيد تمامي ابعاد 

آن را جذب کند. 
۳. رويکرد انطباق گرا که به نوعي هم زيستي و آشتي بين 
سنت ها و معارف غربي باور داشت و مصاديق تمدن را 

در سنت و مذهب جستجو مي نمود.۱
رويکرد اول: متفکران انتقادي و سنت گرا: از جملةکساني 
داشتند  مخالفت  غربي  فرهنگ  و  انديشه  ورود  با  که 
مي توان از سيدجمال الدين اسدآبادي نام برد، او در باب 
رابطةعلوم غربي با فرهنگ ايراني بر اين باور است که 
کاربرد علوم غربي در جوامعي همچون ايران، ترکيه و 
جوامع  آن  با شرايط  نامتناسب  تاريخي  لحاظ  از  مصر 
است و بيش از آنکه سبب پيشرفت در آن جوامع گردد، 
موجبات استعمار و سلطه پذيري را فراهم خواهد آورد. به 
نظر وي، «اين نوجوانان را از علوميکه در دلهايشان ريشه 
ندارد، حاصلي نيست هر چند که در خدمت بوطن صادق 
علوم  اين  صاحبان  آنست  بخاطر  اين  و  باشند،[...]  هم 

نه، بلکه ناقل و حامالن آنند. اين راستکاران بجز کسيکه 
مورد عنايت خداوندي است بمادر مهرباني مي مانند که 
غذايي او را خوش مي آيد و از آن بطفل خود که شيرخوار 
در حاليکه  باوي سهيم گردد.  لذت  در  تا  است، مي دهد. 
سن وي سن شيرخوارگي است. و چيزي را غير از آن 
نمي پذيرد. همانست که مرض بسراغ وي مي آيد و تلف 
مي گردد.» (سيدجمال الدين افغاني، ۱۳۵۵: ۲۴) او همچنين 
معتقد است که جوامعي چون مصر و عثماني با تمسک 
از خود دور  را  بدبختي  و  فقر  نتوانستند  نظام جديد  به 
سازند و اين امر به دليل عدم تناسب علوم مدرن غربي با 
ساختارهاي اجتماعي آنان بوده است. ضمن اينکه علوم 
مذکور در اين جوامع به صورت درون زا ايجاد نگرديد، 
بلکه «بروش غيرطبيعي پيدا شده و پيش از وقت بسراغ 

آنان آمده است.» (همان، ۲۶)
از سوي ديگر سيد جمال الدين انسان را به واسطة تربيت 
انسان مي داند و زيست انسان بالتربيت را برابر با زندگي 
حيوانات تلقي مي کند. (سيدجمال الدين اسدآبادي، ۱۳۵۸: ۹۷). 
ديدگاه مذکور انديشه را معلول تربيت مي داند، لذا تربيت 
غربي و تقليد و اکتساب از آن فرهنگ، به باور  وي، باعث 
گرديد. «چون  نهايتًا اضمحالل خواهد  و  و خلل  ضعف 
فساد  و  خلل  و  ضعف  است  عّلت  که  حسنه  تربيت  در 
حاصل شود المحاله در معلومات آن هم ضعف و خلل 
ايجاد خواهد شد و اينگونه قوميکه در حسن تربيت آن 
فساد راه يافته است گاه ميشود که بسبب افزوني فساد 
تربيت و بجهت تباهي عادات و اخالق اصناف و طبقات آن 
که باعث قوام و سبب پايداريند خصوصًا طبقات شريفه 
تدريجًا مضمحل شده آحاد آنقوم بعد از خلع لباس اول 
و تبديل اسم جزء قوم ديگري ميگردند و به پيرايةجديدي 
ظاهر ميشوند» (همان، ۹۸) او بر پايةهمين عقايد، دائمًا با 
تأثيرات غرب در جامعه به مبارزه برخاسته و کساني را 
که در روش زندگي و عادات فردي از غرب تقليد و تأسي 
مي کنند، مورد نکوهش قرار مي دهد و ايشان را زمينه ساز 
نفوذ دشمنان و مسبب ايجاد پديدةاستعمار قلمداد مي کند، 
البته بايد توجه داشت که ديدگاه سيد جمال الدين بيشتر 
معطوف به نقد ايرانيان و شرقيان است تا سرزنش اهالي 

غرب. 
در  نيز  ديگري  صاحب نامان  سيدجمال الدين،  بر  عالوه 
به  آن  ورود  تبعات  و  غربي  فرهنگ  شديدًا  خود  اقوال 
ايران را مورد انتقاد قرار داده و آن را رد کرده اند. از آن 
جمله بايد اظهارات شيخ فضل اهللا نوري را به ياد آورد؛ او 
ناظم االسالم کرماني مي گويد: «ناظم االسالم،  به  خطاب 
تو را به حقيقت اسالم قسم مي دهم آيا اين مدارس جديده 
خالف شرع نيست؟ و آيا ورود به اين مدارس مصادف با 
اضمحالل دين اسالم نيست؟» (زرگري نژاد، ۱۳۹۰: ۲۶) و 
عالوه بر اين، بيانات صريح در رّد اصول اوليه مدرنيسم، 
همچون اعتقاد به اصل آزادي انسان، از نوع غربي، تقابل 

١.  در زمينة تفکيک رويکردها همچنين 
ن. ک. اکبري، ١٣٨٤: ١٥٢.

تصوير ١. ناپلئون در لباس شاهي، اثر فرانسوا ژراژ، ١٨٠٥، محفوظ 
(http://entoen.nu) :در موزة لوور پاريس. مأخذ



سرسختانةشيخ فضل اهللا را با مدرنيسم آشکارتر مي کند. 
که  نمود  اشاره  کني  مالعلي  حاج  به  مي توان  همچنين 
«اليحه اي در «کلمةقبيحةآزادي» نوشت؛ آزادي را مخرب 
البته  ـ ۱۶۰)  (آدميت، ۱۳۵۱: ۱۵۹  دين و دولت خواند.» 
تام در بين  امر عموميت  اين  يادآوري است که  به  الزم 
قشر  اين  افراد  از  برخي  و  است  نداشته  طبقةروحانيت 
به مرور با مظاهر تمدن غربي آشنا و گاه با آن موافقت 
نيز نمودند؛ اوژن اوبن۱ در اين خصوص مي نويسد: «در 
شهرهاي تهران و تبريز حتي مجتهداني يافت مي شوند که 
خوب فرانسه حرف مي زنند.» (اوبن، ۱۳۶۲: ۲۱۰) اما فارغ 
از برخي استثنائات، به طور کلي طبقةروحانيون بيشترين 
تقابل با مدرنيسم را از خود نشان مي دادند؛ چرا که رواج 

آن را مغاير با مذهب و سنن جامعه مي دانستند. 
مخالفت با فرهنگ اروپايي و علي الخصوص شيوةجديد 
آموزش در ايران، ابعاد عمومي تري نيز داشت؛ به عنوان 
در  فراوان  اهتمام  رشديه  ميرزاحسن  که  هنگامي  مثال 
تأسيس مدرسه به شيوةجديد ورزيد، و سرانجام پس از 
مشکالت فراوان توانست در مسجد شيخ االسالم اتاقهايي 
را براي درس اختصاص دهد، در آنجا ميز و نيمکت هايي 
قرار داد، اما با هجوم عده اي که مخالف نوگرايي در ايران 
بودند، مواجه گرديد و تمام ميزها و نيمکت هاي  مدرسه 

توسط ايشان شکسته شد. (کسروي، ۱۳۹۲: ۲۱)
عالوه بر طبقةروحانيون، و فشار جامعةسنتي، برخي از 
در  نيز  بودند  زمرةمنورالفکران  در  خود  که  افراد  ديگر 
روند  متوجه  را  نقدهايي  جامعةايران،  نوخواهي  جريان 
نوسازي کرده اند، به عنوان مثال مي توان به برخي نظريات 
ميرزامحمدخان مجدالملک اشاره کرد که در اثر انتقادي 
خود کشف الغرائب (رسالةمجديه) تحصيلکرده هاي ايراني 
شترمرغ   به  را  بازمي گشتند  خارجي  کشورهاي  از  که 
تشبيه کرده و نتيجةاعزام دانشجويان به ديگر کشورها 
ايراني،  زيان بخش مي داند: «شترمرغهاي  ايران  براي  را 
كه (از) پطرزبورغ و ساير بالد خارجه برگشته اند و دولت 
ايران مبلغها در راه تربيت ايشان متضرر شده، از علومي 
كه بتحصيل و تعلم آن مأمور بودند معلومات آنها بدو چيز 
حصر شده: استخفاف ملت و تخطئه دولت.» (مجدالملک، 
مسالک المحسنين  در  که  طالبوف  همچنين   ۲(۱۶  :۱۳۲۱
سبب  و  توسعه  عدم  عامل  را  فرنگ  تحصيلکرده هاي 
يأس شاه برشمرده و مي نويسد: «آنها که از فرنگستان 
برگشتند، جز چند نفر، همه در ايران فرنگي مآبي و نشر 
اراجيف و تقبيح رسوم و عوايد اجدادي نمودند. مردم را 
اسباب تنفر از علم و معلومات شدند.» (طالب اوف، ۱۳۴۷: 
۱۶۱) او در جاي جاي کتاب مسالک المحسنين، از قوانين 
اسالم تمجيد نموده و از اجراي آن دفاع مي نمايد. طالبوف 
برخالف بسياري از روشنفکران هم عصر خود، با نگاهي 
دقيق تر و هوشيارانه تر بيشتر به جنبه هاي منطقي تمدن 
سرباز  آن  ارکان  تمامي  پذيرش  از  و  دارد  توجه  غرب 

مي زند و نسبت به بورژوازي۳ و کاپيتاليسم۴ و قدرت رو 
به رشد آن ديدي انتقادي دارد، او تا جايي پيش مي رود که 
تقليد از آداب غربي را به منزلةدشمني با دين و وطن تلقي 
کرده و در مسائل الحيات مي نويسد: «هر ايراني که وطن 
خود را مثل بالد اروپا بخواهد، آرزوي آزادي و مساوات 
آنها را بکند، به کثرت جمعيت بالد ايشان حسد ببرد، در 
اعمال و اقوال تقليد آنها را نمايد، و (سيويليزاسيون۵) را 
ميباشد.»  خود  وطن  و  دين  دشمن  بداند،  اخالق  تهذيب 

(فشاهي، ۱۳۵۴،۳۹۱)۶  

رويکرد دوم: متفکران تجددخواه و غرب گرا
 آراي موافقان نوسازي جامعةايران شامل طيف متنوعي 
است؛ برخي تالش داشتند تا اصول مدنيت و قوانين غرب 
و جهان بيني مدرنيسم را با عقايد و قواعد اسالمي تطبيق 

مطالعة تطبيقي مکاتب نقاشي در   ادوار 
قاجار و پهلوي اول با رويکردهاي 
فکري در برابر ورود تجدد به ايران  

1.Eugène Aubin

٢.  همچنين آرين پور، ١٣٥٧، ج١، ٥٥ ـ ١٥٤.
3.Bourgeoisie

4.Capitalism

5.Civilisation

٦. به نقل از مسالک المحسنين قاهره ، 
. ١٣٢٣، ٤١

تصوير٢. فتحعليشاه در لباس رسمي، مرقوم مهرعلي، پرده رنگ 
و روغني متعلق به ١٢٢٨ ق. / ١٨١٣م. ١٢٥*٢٤٦ سانتيمتر. 
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شماره۴۸  زمستان۹۷
۲۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

از  برآمده  را  ترقيات غربي  تمامي  اساسًا منشأ  دهند و 
اسالم بدانند؛ گروهي ديگر در جهت اعتراض به اوضاع 
از  محض  پيروي  در  را  جامعه  بقاي  و  دوام  موجود، 
تمدن غربي مي دانستند، برخي ديگر نيز تالش کردند تا 
ميان اسالم و مدنيت طوري پيوند برقرار کنند که براي 
و  گردد  آسان تر  آن  پذيرش  عامه  مردم  و  سنت گرايان 
گروهي ديگر نيز بدون آنکه هيچ راه حلي براي برون رفت 
از اوضاع اسفناک کشور ارائه دهند، تنها وضع موجود 
را به نقد مي کشيدند و سخنان فراوان در مذمت آن طرح 

مي کردند. 
از  پراکنده  نقادي هاي  ضمن  ايراني  روشنفکران  اکثر 
نظام مذهبي موجود، مي کوشيدند براي تبّري جستن از 
اتهام بي ديني، پلي ميان اصول اسالم و يافته هاي تمدن 
غربي بزنند. اما در کنار اين گروه، عده اي ديگر که سراپا 
شيفتةفرهنگ و تمدن غربي بودند، خواستار پيروي از آن 
به صورت تام و در کليةشئونات زندگي فردي و اجتماعي 
بودند. مثًال به زعم جالل الدين ميرزا در ديباچةنامةخسروان 
(جالل الدين  است.»  دانشي  هرگونه  کليد  فرانسه  «زبان 
گفتةکاردينال  ياد  به  را  ما  حرف  اين   (۷  :۱۳۸۹ ميرزا، 
مي اندازد  سيس نروس  ِد  خي مه نِز  اسپانيايي  اومانيست 
که صراحتًا زبان يوناني را منشأ علوم الهي قلمداد کرده 
بود. «کسي که يوناني نداند نمي تواند يزدان شناس خوبي 
شود.» (ماري، ۱۳۹۱: ۹۳) عبارات تاريخي و مشهور تقي 
زاده: «بايستي از فرق سر تا نوک پا فرنگي شد.» (زيباکالم 
۱۳۸۵: ۲) و يا «ايران بايد ظاهرًا و باطنًا، جسمًا و روحًا 
فرنگي مآب شود» (داوري اردکاني، ۱۳۶۳: ۴۷) نمونةبارز 
و مصداق کامل رويکرد غربگرا و گرايش مطلق به فرهنگ 
اين  است.  قاجاري  روشنفکران  برخي  ميان  در  غربي 
گرايش به غرب و پذيرش صور و ابعاد مختلف آن، گاه 
صورت افراطي ناخوشايندي نيز به خود مي گرفت و مثًال 
برخي از افراد «در ستايش فرنگي به جائي رفتند که «هر 
فرنگي صورت نشسته نازل که در اروپا دالل يا حمال يا 
جمال بود، به محض اينکه پا به دايره اي از دواير ايران 
گذاشت» او را به سروري پذيرفتند.» (ناطق، ۱۳۷۵: ۲۲) 
و در برابر آن، ايرانيان را از هر جهت مورد نکوهش قرار 
داده و با خودباختگي کامل تمامي وجوه فرهنگي و زندگي 

ايشان را به چالش مي کشيدند. 
آخوندزاده از جملةروشنفکراني بود که به ليبراليسم غربي 
تمايل  انسان مدارانه  و  فردگرايانه  باورهاي  همچنين  و 
آشکار داشت. او در برابر کساني چون مستشارالدوله که 
مي کوشيدند تمدن نوين غربي را با اصول و احکام شريعه 
اسالمي انطباق دهند، برخوردي اعتراضي داشت و خطاب 
به مستشارالدوله نوشت: «بخيال شما چنان ميرسد که 
را در  فرانسه  احکام شريعت کونستتسيون  بامداد  گويا 
مشرق زمين مجري ميتوان داشت. حاشا و کال، بلکه محال 
و ممتنع است.» (آخوندزاده، ۱۳۵۱: ۱۰۱) با گذشت زمان، 

عمًال روشن شد که گرايش فکري و سياسي غربگرايي 
افراطي در قياس با رويکردهاي سنت گرا و انطباق گرا به 

حاشيه رانده شد. 
در همين رابطه حاج سياح نيز رويکردي مشابه دارد، او 
در خاطرات خود جوامع مسلمان را در اداره و برقراري 
نظم اجتماعي ناموفق مي داند و اين امر را خصوصًا در 
به دليل ظلم حاکمان و جهل مالها شديدتر  جامعةايران 
از ساير بالد اسالمي ارزيابي مي کند. «در مقام انصاف، 
ممالک  و  ذليل  را  مسلمانان  عالم  ميرود  جا  بهر  انسان 
از  و  مي بيند.[...]  منافق  هم  با  همه  و  را خراب  اسالميه 
تمام نقاطي که من ديده ام بدتر ايران است که هيچ جا به 
اين درجه خراب و پريشان نيست جهت آن هم اين است 
که در تمام زمين باين شدت ظلم از امراء و نفوذ جهل از 
مالها نيست. اين دو سنگ آسيا در ايران در نهايت قوت و 
شدت عموم مردم را در خود خرد مي کنند.» (حاج سياح، 

 (۲۸۰ :۱۳۵۹
منقد  و  شاعر  روزنامه نويس،  از  ابياتي  باره  اين  در 
نسيم  به  معروف  رشتي  اشرف الدين  سيد  دورةقاجار، 

شمال (متوفي ۱۳۵۲ هجري قمري) خواندني است:
«اي فرنگي اتفاق و علم و صنعت مال تو

عـدل و قانون و مساوات و عدالت مال تـو
نقل عالمگيري و جنگ و جالدت مال تو 

حرص وبخل وكينه و بغض وعداوت مال ماست
[...] اي فرنگي ازشما  باد آن عمارات  قشنگ

افـتــتـاح كـارخـانه اخـتـراعات قـشـنـگ
با ادب تـحريـركردن آن عبـارات  قـشنگ 

جهل  بيجا  شور وغوغا  فحش  و  تهمت  مال  ماست
[...] اي فرنگي كشتي جنگي دريايي زتو 

راه آهـن عـلم طي االرض صـحرائي ز تـو
[...] اختراعات جديد و علم  و صنعت  زان  تو

از زمـيـن بـر آسمان رفتن ز هـمت زان تو
مكتب و تـشويق بر اطفـال ملّـت زان تو 

غوطه خوردن  اندرين  درياي  ذلت  مال ماست»
(رشتي، ۱۳۲۶: ۲۶۹ ـ ۲۶۸)  

رويکرد سوم: متفکران انطباق گرا: 
همانطور که پيش تر نيز گفته شد، شماري از روشنفکران 
اتهام بي ديني،  ايراني مي کوشيدند براي تبّري جستن از 
و جهت کسب پذيرش عمومي پلي ميان اصول اسالمي 
تأثيرگذارترين  از  کنند.  ايجاد  غربي  نوين  يافته هاي  و 
پايةفقه اسالمي  بر  را  روشنفکراني که اصول مدرنيسم 
قلمداد مي کردند، مي توان از کساني چون مستشارالدله، 
زين العابدين مراغه اي، ميرزا ملکم خان و طالبوف ياد کرد. 
مستشارالدوله افکار سياسي و انديشةآزادي خواهانةخود 
را در رسالةيک کلمه، در سال ۱۲۸۷ هـ. ق. طرح کرد و 
کوشيد تا حقوق اساسي فرد را در آنجا براي هموطنان 
قانون  اصول  از  اقتباس  رساله  «اين  کند.  تشريح  خود 



اساسي فرانسه است و مؤلف خواسته است آن اصول 
را با مباني دين اسالم تطبيق دهد و براي رسيدن به اين 
منظور به آيات و اخبار و احاديث و گفته هاي علماي بزرگ 
ج۱،   :۱۳۵۷ (آرين پور،  است.»  کرده  استشهاد  اسالمي 
۲۸۲) او در اين رساله کوشيد تا توافق ميان قانون غرب 
و اصول شريعت اسالم را نشان دهد و با استناد به آيات 
قرآن، اسالم را با قانون اساسي فرانسه تطبيق مي داد تا 

همخواني آن دو را به اثبات رساند. 
زين العابدين مراغه اي در سياحتنامة ابراهيم بيک اسالم 
و  مي کند  قلمداد  متمدن  قوانين  منشأ  و  سرچشمه  را 
از  فرنگي  تمدن  اصول  و  قوانين  تمامي  که  است  معتقد 
آموزه هاي اسالمي اقتباس گرديده اند؛ به باور او، «عدالت، 
مساوات، حب وطن، اتفاق، وجوب اطاعت پادشاه، اخوت 
از  تمامًا  افتادگان  از  دستگيري  مروت،  انصاف،  ملت، 
احکام مقدسه فرقان مبين و احاديث شريفةخاتم االنبيا و 
المرسلين و فرمايشات سايرين بزرگان دين است که ما 
قوال آنها را تصديق ميکنيم.» (مراغه اي، ۱۳۶۲: ۲۳۴) و در 
جاي ديگر مي نويسد: «فرنگيان آنچه قانون خوب دارند 
همه را از کتب مقدسةاسالم گرفته اند.[...] در قوانين ايشان 
هر چه مضر بعالم مدنيت واقعي و منافي با عوالم بزرگ 
انسانيت است از خودشان ميباشد.» (همان، ۱۲۱) در اين 
زمينه، ملکم با صراحت ايدةتلفيق مدنيت جديد غربي با 
اصول ديني اسالم را بيان داشته و آن را سياستي براي 
نموده  تلقي  جديد  مفاهيم  و  معاني  از  مردم  بهتر  درک 
است؛ «طرحي ريختم که عقل سياست مغرب را با خرد 
مشرق بهم آميزم. چنين دانستم که تغيير ايران به صورت 
اروپا کوشش بيفايده اي است. از اينرو فکر ترقي مادي را 
در لفاف دين عرضه داشتم تا هموطنانم آن معاني را نيک 

دريابند.» (آدميت، ۱۳۵۱: ۶۵ ـ۶۴) 
با  دامنه دار  مخالفت هاي  و  شديد  بدبيني هاي  سرانجام 
انديشةتجدد از يکسو و شکست  افکار نوگرا در هر خيزش 

اصالحي از سوي ديگر، ياس و نااميدي را در اذهان برخي 
کتاب  انتهاي  در  طالبوف  نمود.  ايجاد  تفکر  اصحاب  از 
تمثيلي خواندني در وضع بي سرانجام  مسالک المحسنين 
جامعةروشنفکري ايران ارائه مي دهد که به صراحت ديدگاه 
مأيوسانةوي را نمايان مي کند، در اين باره مي نويسد، «[...] 
چراغ  تاريک،  خانه  برخاستم،  شدم،[...]  بيدار  خواب  از 
مفقود، کبريت نيست. [سرگردان شدم که] در اين ظلمت 
شب کجا بروم؟ چه بکنم؟ تا بيرون از خانه قدم گذاشتم 
دچار عسس بي داروغه مي شوم. متفکر نشستم، ديدم از 
خواب بهتر چيزي نيست، سر خود را به بالين گذاشتم و باز 

خوابيدم تا کي بيدار شوم...» (طالب اوف، ۱۳۴۷: ۲۹۲)

رويکردهاي سه گانه در نقاشي قاجار
و  اصفهان،  عباس صفوي،  پايتخت شاه  رونق  زمان  در 
گسترش روابط با شرق و غرب در سايةامنيت حکومت 
وي، راه بسياري از سفرا، بازرگانان و... به ايران گشوده 
نوبةخود در هنرهاي تصويري مدخل  به  امر  اين  شد و 
فصلي تازه گرديد؛ از سوي ديگر شاه عباس توجه بسياري 
به آرايش ابنيه و عمارات پايتخت مي نمود که نمونه هايي از 

آن تا به امروز پايدار مانده است. 
در سال هاي بعد، نقاشي ايراني، پس از اوجي که با بهزاد 
و رضا عباسي سپري نمود، در يک دورةافول نسبي از 
لحاظ تکنيک و نوآوري قرار گرفت. و به همين سبب شديدًا 
مستعد دريافت پديده هاي تازه براي تحول شد. در چنين 
شرايطي منبع الهام جديد براي احياي هنرهاي تصويري 
بستر  غرب  با  روابط  گسترش  که  مي نمود؛  ضروري 
تغييرات را فراهم آورد و نقاشي ايراني در مسيري تازه گام 
نهاد. روند تأثيرپذيري و رويکرد التقاطي در نقاشي ايراني 
تا پايان حکومت صفويان و در ادوار زنديه و افشاريه به 
همان صورت و کيفيت ادامه داشت؛ و حتي تا نيمه دوم 
سده سيزدهم در نقاشي  هنوز انتخاب قطعي ميان سنت ها و 
الگوهاي پيشين و دستاوردهاي جديد غربي صورت نگرفته 
است. نقاشان اعم از درباري و غيردرباري کم و بيش به 
به  سنت ها و معيارهاي گذشته وفاداري نشان مي دادند. 
سخن ديگر اينان در يک مرحله انتقالي حساس قرار داشتند 
و راه حل را بر طبق تاريخ طوالني بيگانه پذيري در هنرهاي 
ايران، در برخوردي دوگانه مي يافتند. اما در عصر قاجار در 
پي تشتت فلسفي موجود، هم زمان نقاشي ايراني نيز ضمن 
خروج از الگوي جامع و وحدت بخش پيشين، در شاخه هاي 
جوهر  درآمد.۱   منصةظهور  به  غيرمتجانس  و  مختلف 
زيبائي شناختي نگارگر ي ايراني استمرار خود را از دست 
داد و قالب هاي جديدي پديدار گرديد که مي توان آنها را نيز 

تا حدي در همان سه رويکرد مذکور طبقه بندي نمود. 

هنرمندان انطباق گرا: مکتب پيکرنگاري درباري
داشت،  التقاطي  ماهيتي  که  هنر  جديد  قالب  نخستين 
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مطالعة تطبيقي مکاتب نقاشي در   ادوار 
قاجار و پهلوي اول با رويکردهاي 
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

دورةزمامداري  در  که  بود  درباري  پيکرنگاري  مکتب 
واضح  نمود  را  آن  مي توان  و  شد  پديدار  فتحعلي شاه 
امتزاج شيوه هاي نقاشي اروپايي با سنت هاي تصويري 
نمايش  در  اندازةطبيعي  نقاشي ها،  اين  در  دانست.  ايران 
بر  تأکيد  است؛  توجه  قابل  پديده اي  پيکرةانساني 
جلوةواقعي و پرطمطراق شاهانه، عمومًا با قصد نمايش 
ابهت و اقتدار او خلق مي شد. پيکرنگاري درباري «مکتبي 
چکيده نگاري  طبيعت پردازي،  روشهاي  آن  در  که  است 
و آذينگري به طرز درخشان با هم سازگار شده اند. در 
اين مکتب، پيکر انسان اهميت اساسي دارد؛ ولي به رغم 
بهره گيري از اسلوب برجسته نمايي، همواره شبيه سازي 
فداي ميثاقهاي زيبايي استعاري و جالل و وقار ظاهري 
وجود  با  مکتب  اين  در   (۱۵۱ :۱۳۸۰ (پاکباز،  مي شود.» 
همچنان  اما  ايراني،  تجددخواه  انسان  خودباوري  ظهور 
غلبةسنت آرماني سازي در تصويرسازي مشهود است. 
نگارگران ايراني در اين مقطع تاريخي هنوز باورهاي کهن 
و الگوهاي سابق خود را به عالم مثال و دنياي خيال حفظ 
نموده بودند؛ در اين آثار با وجود به کارگيري تکنيک جديد 
رنگ و روغن و توجه به جلوه هاي سه بعدنمايي و همچنين 
ايجاد سايه و روشن، اما همچنان صورت آرماني پيکره ها 
بر خصوصيات طبيعت گراي آن غلبةتام دارد. اصلي ترين 
هنرمند نمايندةرويکرد التقاطي، مهرعلي نقاشباشي دربار 
به  متعلق  تکچهره هاي  برجسته ترين  و  است  فتحعليشاه 
فتحعليشاه محصول قلم اوست. شيوةهنري مهرعلي که در 
ابتدا متأثر از استادش، ميرزا بابا بود، تدريجًا به روشي 
طبيعت پردازي  و  ايراني  آرمان گرايي  پيوند  در  شخصي 

غربي دست يافت. 
جولين رابي۱ منبع الهام تصاوير فتحعلي شاه، در اين مکتب، 
را خصوصًا در نوع عصا و نحوةدر دست گرفتن آن که 
در سنت نقاشي ايراني بي سابقه است، الگوهاي تصوير 
روز اروپا مي داند، به گفتةاو: «ناپلئون در دسامبر ۱۸۰۴ 
تاج گذاري نمود. و در خالل ۱۸۰۵ و ۱۸۰۶ مشاور هنري 
او، ويوان دنون۲، دست کم به چهار نقاش اجراي تصوير 
امپراطور در لباس تاجگذاري را سفارش داد، سه نفر از 

لفور۵   رابر  و  ژرار۴  فرانسوا  لوئي داويد۳،  ژاک  نقاشان، 
امپراطور را در حالت ايستاده که عصاي شارل پنجم را در 
دست داشت، تصوير کردند.» (Raby, 1999: 14) به احتمال 
زياد، در مراودات درباري و هداياي ارسالي نمونه اي از 
مهرعلي  و  يافت  راه  فتحعلي شاه  دربار  به  تصاوير  اين 
نقاش براي نمايش پيکره فتحعلي شاه از آن الهام گرفته 
با وجود مضمون مشترک،  اما  و ۲)  (تصاوير ۱  است. 
نگاه نقاش ايراني همچنان معطوف به بعد آرماني سازي 

است تا واقع نمايي.
در مکتب پيکر نگاري درباري هنرمند مي کوشد، در بياني 
دو پهلو، هم جالل و شکوه مادي پادشاهي غرب و هم 
و  رساند.  منصةظهور  به  را  ايراني  انسان  آرمان نمايي 
و  ملکم  که  است  تلفيقي  و  دوگانگي  همان  از جنس  اين 
خرد  با  مغرب  سياست  «عقل  پيوند  در  هم مسلکانش 
مشرق» مي جستند و مي کوشيدند تا «ترقي مادي را در 
لفاف دين» بنمايانند تا به کام هموطناني که يک چشم بر 
فرهنگ خود داشتند و چشمي ديگر بر نويافته هاي فرنگ، 
خوش  بيايد. عالوه بر ميرزا بابا و مهرعلي، مي توان از 
هنرمندان ديگري همچون محمد حسن افشار، ابوالقاسم و 

سيد ميرزا نيز در اين رويکرد نام برد.
ـ هنرمندان تجددخواه و غرب گرا

در اوايل سلطنت فتحعلي شاه، بنا به خواست و عالقةباالي 
ايران  به  اروپايي  هنرمندان  غربي،  نقاشي  به  شاه 
 ۱۲  /۱۸۰۸ ژانويه   ۲۱ در  گاردان  ژنرال  شدند؛  دعوت 
ذي القعدة۱۲۲۲، پس از آنکه يک ماه و اندي از ورودش به 
ايران گذشته بود؛ با ميرزا شفيع مازنداراني صدراعظم، 
مقرر  آن  ششم  بند  در  که  رسانيد  امضا  به  قراردادي 
گرديده بود که بنا به درخواست شاه ايران، چند نفر اهل 
حرفه از جانب دولت فرانسه روانةايران شوند و به فراخور 
صنعت و حرفه شان مواجب دولتي دريافت دارند؛ در ميان 
اين صاحبان حرف، دولت ايران تقاضاي ورود يک نفر 
نقاش و يک نفر نقاش زرگر نيز از دولت فرانسه کرده بود. 
بود۶ . اين امر در کنار اعزام دانشجويان ايراني به فرنگ، 
باعث اثرپذيري هاي گسترده در حوزةهنرهاي تصويري 
گرديد، اما با اين وجود همچنان وجه غالب نقاشي در اين 
زمان، با ويژگي هاي سنتي و آرمانگرايانةايراني بود. اما 
در عصر ناصري و در پي تأسيس مدارس جديد هنري، 
به مرور تقليد از نقاشي غربي، به برنامةاصلي آموزش 
نقاشي بدل شد و ديگر سنت پيروي از سرمشق  نقاشان 
قديم ايران کامًال منسوخ گرديد؛ لرد کرزن۷  که در اواخر 
حکومت ناصرالدين شاه به تهران آمده بود، به هنگام کار 
گزارش  و  نموده  ديدن  آنجا  از  دارالفنون  در  محصالن 
او دربارةکالس نقاشي مدرسه بدين شرح است: «... در 
اطاق نقاشي شاگردان از روي سرمشق هاي اروپ نقاشي 
و  نقاشي  پرده هاي  اطاق  آن  ديوار  تمام  مينمودند و در 
سياه قلم و غيره آويخته بود...» (محبوبي اردکاني، ۱۳۷۸: ۳۱۷) 
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در همين زمان، تقريبًا همزمان و اندکي پس از صنيع الملک، 
تجربيات علي اکبرخان مزين الدوله نيز روند غربي گرايي 
(تصوير۳)  نمود؛  هدايت  علمي تر  صورت  به  را  نقاشي 
شاگردان  و  بود  دارالفنون  معلم  سال  پنجاه  از  بيش  او 
زيادي تربيت نمود که در ميان آنها کمال الملک توانست 
هنر آکادميک غربي را در جريان هنري ايران تثبيت نمايد. 
بدين ترتيب بايد گفت جايگاه نهايي او در غلبةدادن اسلوب 
و الگوهاي غربي در برابر عناصر سنتي نقاشي ايراني، 
بالمنازع است. «بدان دليل کمال الملک را مؤسس نقاشي 
جديد ايران مي خوانيم که او نخستين کسي است که معني 
و صورت هنر کالسيک را در ايران جمع کرد قبل از او 
تصاوير چنانکه مي بينيم، «صورت» و شبحي بيش نيستند 
کمال الملک  اما  برندارند،  در  را  کالسيک  هنر  «معني»  و 
نائل شده  اين مهم  به  فکر هنر کالسيک  نظر و  قبول  با 
را  تماياالت هنري خود  او  (مددپور، ۱۳۷۲، ۲۲۹)  بود.» 
 Naturaliste به  مايل  طبعًا  «من  مي کند:  عنوان  چنين 
ها و دوستدار Naturalisme بوده ام. در اوايل عمر که 
عکس هاي کارهاي اساتيد را مي ديده ام خيلي فريفتةرافائل 
زياد  تمايل  شدم  ورزيده تر  صنعت  در  که  بعدها  بودم. 
در صنعت  بگويم  مي توانم  کردم.  پيدا   Rembrandt به 
ايدآل من Rembrandt است.[...] اين را هم بگويم که از 
حيث رنگ آميزي و مدرسه و سبک همةتقليدم از اساتيد 
ايطاليا بوده است. (يعني رافائل و امثال آن) و تقليدم از 
(سهيلي خوانساري،  است».  بوده  کم  رامبران[رامبراند] 

۱۳۶۸: ۱۷۹؛ تصوير  ۴)
تکنيک  حد  در  بيشتر  کمال الملک  هنري  اجراي  چه  اگر 
او ماحصل  اما ظهور  استادانه محدود مي ماند؛  صوري 
فرايند طوالني فرنگي سازي در ايران بود. استقبال عمومي 
آن  توفيق  بر  ديگري  دليل  نيز،  غربي  واقع گراي  هنر  از 
به  بنا  بود.  نگارگري  با سنت چند صد سالة  رقابت  در 
[شيوةنقاشي  هنر  از  رشته  اين  «در  رابينسون،  تقرير 
غربي]، شيوة توجه به شکل طبيعي و شباهت به اصل 
رعايت اصول و قوانين مناظر و مرايا (پرسپکتيو) ـ که 
نقاشي ايراني يعني سبک مينياتور فاقد آن بود ـ همواره 
ايرانيان را دچار حيرت و اعجاب و تحسين فراوان مي کرد 
و پادشاهان و بزرگان ايران زمين که بر پايه غريزه حب 
حقيقي شان  و  طبيعي  پيکره هاي  بودند،  عالقه مند  ذات، 
نگاشته شود و به يادگار بماند، اين سبک نقاشي را که 
تازه با آن آشنا شده بودند، بسيار غنيمت مي شمردند و 
در رواج آن مي کوشيدند.» (رابينسون و ديگران، ۱۳۵۴: 
تا حدي  گاه  واقع گرايي  به  نسبت  اين حيرت   (۴۰ ـ   ۳۹
بود که از نقاشي واقع نما با عنوان نمونه اي از سحر و 
اعجاز سخن رانده  مي شد، به عنوان مثال، «ميرزا طاهر 
نام  به  خود  تذکره الشعراي  در  اصفهاني  نگار  ديباچه 
«گنج شايگان» ذيل عنوان «ميرزا عبدالمطلب کاشاني» 
شعراي  از  که  غفاري  ابوالحسن خان  خواهرزاده 

عربي گوي معروف زمان خود بوده است مي نويسد «... 
سلسله نسبش منتهي به ابي ذر غفاري، خواهرزاده ميرزا 
ابوالحسن خان نقاشباشي است که در حقيقت نقش ني، 
بلکه سحر از او ناشي است و سالهاي بسيار و روزگار 
ديده و صدمه ها  فن مشقتها  اين  تکميل  پي  از  بي شمار 
خورده و رنج سفر اروپا و افرنج برده و حاليا هفتم سال 
به تصديق  اکنون  و  نموده  معاودت  ايطاليا  از  که  است 
و  رنگ آميزي  در  فرنگ  و  ايران  اوستادان  کل  اتفاق  و 
نيرنگ [طرحي که نقاشان پيش از رنگ آميزي مي کنند] 
و  گذشته  سحر  حد  از  کارش  شبيه سازي  در  «خاصه 
به معجزه پردازي رسيده....» (روزنامه دولت عليه ايران، 
۱۳۷۰:ج۱، م ـ ن) بدين ترتيب در اين رويکرد، به سبب 
شيفتگي عميق در برابر دستاوردهاي تازه هنري و عدم 
تفکرات جديد  تاريخي و  الگوهاي  ميان  هماهنگي فکري 
غربي، اصول زيباشناختي نگارگري ايران، به کلي کنار 
نهاده شد تا عينيت گرايي غربي به جريان غالب هنر ايران 
بدل گردد. اما نکته تأسف بار آن است که نقاشي ايراني 
که در اين دوره، هويت فلسفي و تاريخي خود را وانهاده 
بود، در کسب ويژگي هاي هنر غربي نيز نتوانست توفيق 
قابل توجهي به دست آورد و چندين دهه در برزخ ميان 
دو قطب گذشته خود و نيروي جديد غربي قرار داشت. 
قواعد  کاربست  در  ايراني  هنرمندان  ناتواني  بازتاب 
عمق نمايي، برقراري تناسبات واقعي پيکره  و برخي ديگر 
از اصول نقاشي غربي در بسياري از متون عصر قاجار 
صريحًا بيان شده است، براي نمونه مي توان به گفته هاي 
غراف  از  نقل  به  (بهاء الملک)  افشار  مصطفي  ميرزا 
سوختلين روس۱، سفرنامةشاردن۲، سفرنامةبنجامين۳، 
روش  سفرنامةدو  سفرنامةپوالک۵،  سفرنامةفالندن۴، 

شوار۶ و ديگر مستندات تاريخي اشاره نمود.  
عنوان جريان  به  در عهد رضاشاه  کمال الملک،  مکتب 
طاهرزاده  توسط شاگرداني چون حسين  هنر،  اصلي 
بهزاد، حسنعلي وزيري، علي محمد حيدريان، اسماعيل 

مطالعة تطبيقي مکاتب نقاشي در   ادوار 
قاجار و پهلوي اول با رويکردهاي 
فکري در برابر ورود تجدد به ايران  

تصوير ٥. فردوسي در دربار سلطان محمود، اثر هادي  جويدي، 
١٣١٥ش. / ١٩٣٦م. مأخذ: کشميرشکن، ١٣٩٤، ٤٧.

١.   ميرزا مصطفي افشار، ١٣٤٩، ٢٧٠ ـ ١٦٩.

ـ ٣٧٨. ٢.   بينيون و ديگران، ١٣٨٣، ٣٧٧ 
٣.  بنجامين، ١٣٦٩، ٢٥١ و ٢٥٤.

ـ ١١٢. ٤.  فالندن، ١٣٥٦، ١١٣
٥. پوالک، ١٣٦٨، ٢٠٠.

٦.دوروش شوا، ١٣٧٨، ١٩١.
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آشتياني و... تداوم يافت. 

هنرمندان انتقادي و سنت گرا
از  گروهي  حوزةانديشه،  همچون  نيز  هنر  قلمرو  در 
اجتناب  آموزه هاي غربي  و  پذيرش اصول  از  هنرمندان 
چون  انديشمنداني  آراي  در  که  همانگونه  مي ورزيدند؛ 
سيدجمال الدين در سطور قبل ذکر شد، اين هنرمندان نيز 
عامدانه از تمسک به نظام جديد غربي سرباز مي زدند و 
خود را حامل و ناقل اصول مدنيت غربي قرار نمي دادند. 
و بدين ترتيب تقليد و تأسي از غرب را نکوهيده و تالش 
داشتند تا مروج هنري نو بر پايةفرهنگ تصويري ايراني 
توسط  نگارگري  سنت  دورةقاجار  اواخر  تا  باشند. 
بسياري از هنرمندان قلمدان نگار ادامه داشت. البته به سبب 
عمومًا  موجود،  متنوع  رويکردهاي  و  فکري  تشتت هاي 
آثار اين هنرمندان عاري از ويژگي هاي خالقةهنري بود و 
بيشتر در رونگاري از آثار مکتب اصفهان محدود مي ماند. 
در پايان سلطنت قاجار و اوايل حکومت رضاشاه، رويکرد 
جديدي به موازات و در رقابت با نقاشي رسمي دولتي (که 
نمايندةاصلي آن کمال الملک بود) شکل گرفت و هنرمندان 
اين  اما  نمايند.  احيا  را  سنتي  نگارگري  مي کوشيدند  آن 
با  همچنين  و  رسمي  مکتب  تأثيرات  سبب  به  تجربيات، 
توجه به اقبال و خواستي که از سوي ايران شناسان غربي 
به خود مي گرفت.  ناموزون  گاه صورتي  آن مي شد،  از 
گرچه در آثار نگارگري  نو، معيار همواره پيروي از سنن 
پيشين بود، اما هنرمندان اين شيوه مي کوشيدند، در آثار 
خود گرايشات روز را نيز لحاظ نمايند. بدين ترتيب در 
عناصر روز  و  لباس  مايه هاي رنگ ، محيط،  آثار  برخي 
را وارد فضاي نگارگري کردند، گرچه اين آثار از برخي 

تنوع  ظريف،  پرداخت هاي  همچون  تکنيکي  جنبه هاي 
داشت  پيشرفت  چهره  و  پيکره  طراحي  در  دقت  رنگي، 
اما به سبب آنکه فلسفةمولد آن ديگر در اذهان هنرمندان 
بيشتر  تکنيکي  تحوالت  اين  لذا  نبود،  مخاطبان جاري  و 
جنبه اي ظاهرگرايانه و تصنعي به خود مي گرفت و بيشتر 
معطوف به صناعتگري بود تا هنري خالق و ريشه دار. 
از سوي ديگر، هنر نگارگري نو همواره در سايةجريان 
پاره اي  رسمي غربگرا حضوري حاشيه اي داشت و در 
موارد نيز از آن متأثر بود. حاج ميرزا آقا امامي اصفهاني 
کهن  سنت  احياي  در  سعي  که  بود  هنرمندي  نخستين 
نگارگري داشت و در اين راه کوشيد؛ اما مکتب نگارگري 
نو رسمًا با هادي تجويدي آغاز و توسط هنرمنداني چون 
محمدعلي زاويه، علي کريمي و ابوطالب مقيمي گسترش 

يافت. (تصوير ۵)
مربوط  تصويري  هنرهاي  در  انتقادي  جريان  رويةديگر 
به جرياني موسوم به نقاشي قهوه خانه اي است، در اينجا 
ذکر اين نکته ضروري است که اجماع نقاشي قهوه خانه اي 
و نگارگري نو در يک رويکرد مشترک (رويکرد انتقادي) 
صرفًا از جهت تقابل هر دو نوع نقاشي با دستاوردهاي 
نوين غربي صورت گرفته است و دو مکتب مذکور از نظر 
تکنيک، موضوع و هدف قرابتي با يکديگر ندارند. هر دو اين 
مکاتب صرفًا با تأکيد مطلق بر آموزه هاي تاريخي ايراني و 
بدون تأثيرات بنيادين از نقاشي غربي، اصول و بنياد خود 
را تبيين نموده اند و صرفًا به استناد اين امر، در نوشتار 
حاضر، در يک دسته قرار داده مي شوند. نقاشي قهوه خانه اي 
حوزةنقاشي  از  خارج  جرياني  نو  نگارگري  برخالف  که 
رسمي و درباري بود، داراي ماهيتي روايي است و بازتاب 
گرايشات منشعب از مذهب و فرهنگ طبقةعامه را نمايش 

تصوير ٦. نقاشي قهوه خانه اي، اثري از قوللر آقاسي، ١٣٣٣ش. / ١٩٥٤م. مأخذ: پاکباز، ١٣٧٨: لوح رنگي ١١٠



مطالعة تطبيقي مکاتب نقاشي در   ادوار 
قاجار و پهلوي اول با رويکردهاي 
فکري در برابر ورود تجدد به ايران  

مکتب هنريهنرمندانمتفکرانرويکردها

غربگرا آخوندزاده، تقي  زاده، ملکم ١. 
(در دوره اي از حيات 

فکري)، ميرزا محمد علي 
محالتي (حاج سياح) و...

مزين الدوله، کمال الملک، 
ابوتراب، حسين طاهرزاده 

بهزاد، حسنعلي وزيري، 
علي محمد حيدريان، 
اسماعيل آشتياني و...

جريان رسمي هنر مورد 
حمايت دربار، مکتب 

آکادميک (مکتب 
کمال الملک)

سنت گرا
سيدجمال الدين اسدآبادي، 

شيخ فضل اهللا نوري، حاج مال 
علي کني و...

هادي تجويدي، محمدعلي 
زاويه، علي کريمي، ابوطالب 
مقيمي و... (نگارگري نو) / 
حسين قوللر آقاسي، محمد 

مدبر، حسين همداني، فتح اهللا 
قوللر و... (قهوه خانه اي)

نگارگري نو ـ نقاشي 
قهوه خانه اي

مستشارالدوله، مراغه اي، التقاط گرا
طالبوف، ملکم (در دوره اي 

از حيات فکري) و...

ميرزابابا، مهر علي، محمد 
حسن افشار، ابوالقاسم، 

سيدميرزا و...

از جريان فرنگي سازي 
در دوره صفوي آغاز 

شد و مشخصًا به مکتب 
پيکرنگاري درباري در دورة 

قاجار رسيد.

جدول١. رويکردهاي سه گانه فکري و هنري در عصر قاجار و پهلوي اول. مأخذ: نگارندگان

نتيجه
در نقاشي سنتي ايراني، مباني تصويري و اصول ساختاري آثار، متأثر از نگرش عرفاني و دريافت ويژة 
آن از فلسفة هستي شناسي شرقي بود، اما هنرمند قاجاري در پي مواجهة سيل آسا با مظاهر فرهنگ و 
تمدن اروپايي به ناچار مجذوب عناصر و معيارهاي صوري و محتوايي آن آثار گرديد. او نيز همانند 
ساير متفکران و روشنفکران جامعة آن روز ايران نه مي خواست و نه مي توانست که به کلي ارزش هاي 
سنتي پيشين را وانهد. با تغيير جهان بيني و عدم تطبيق انديشه هاي جديد با فلسفة سنتي پيشين، عمًال 
بنيادهاي فکري برهم ريخت. نظام سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران شديداً دستخوش نابساماني و 
سردرگمي بود، در هيچ حوزه اي الگوي روشني وجود نداشت و دامنة تناقضات در همه جا پديدار بود. 
در چنين شرايطي، انديشمندان و متفکران ايراني راهکارهاي گوناگوني براي برون رفت از بحران هاي 
موجود عرضه  داشتند. اين رهيافت ها را مي توان به طور کلي در سه رويکرد اصلي يعني ١. رويکرد 

مي دهد که در آن هنرمنداني خودجوش مضامين مذهبي 
قرار مي دهند؛  آثار خويش  و حماسي را موضوع اصلي 
اصلي ترين هنرمندان اين گروه قوللر آقاسي و محمد مدبر 
بوده اند. دربارةماهيت نقاشي قهوه خانه اي بايد گفت، از آنجايي 
که صورت جديد هنري با ماهيت غربي و غيراصيل آن، براي 
قالب  انگاره هاي سنتي عاميانه،  اعتقادات مذهبي و  نمايش 
مناسبي نبود، جرياني در هنر نقاشي قاجار پديد آمد تا محتواي 
مذکور را در قالب روشي که بيشتر مبتني بر نقشمايه هاي سنتي 

ايران بود، نمايش دهد. روايت داستان هاي مذهبي باالخص 
واقعةعاشورا و داستان هاي شاهنامه اصلي ترين موضوعات 
اين دسته از تصاوير را تشکيل مي داد. اما تجربةمذکور، عمًال 
عقيم ماند و راهبرد هنري ديگري پيدا نکرد. نقاشي قهوه خانه با 
آثار هنرمنداني چون حسين قوللر آقاسي و محمد مدبر شکوفا 
گرديد. (تصوير ۶) و به وسيلةپيروان ايشان همچون حسين 
همداني، فتح اهللا قوللر، حسن اسماعيل زاده، عباس بلوکي فر و... 

در سال هاي بعد ادامه يافت.
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انتقادي يا سنت گرا ٢. رويکرد غربگرا و ٣. رويکرد انطباق گرا تقسيم بندي نمود. رويکرد غربگرايانه که 
مدينة فاضله خود را در تمدن و فرهنگ اروپايي مي ديد و مجدانه مي کوشيد تمامي ابعاد آن را جذب کند. 
رويکرد انطباق گرا که به نوعي هم زيستي و آشتي بين سنت هاي ايراني و معارف غربي باور داشت و 
مصاديق تمدن را در سنت و مذهب جستجو مي نمود. و رويکرد انتقادي يا سنت گرا که شامل مخالفان 
سرسخت تجدد و همچنين طيفي از موافقان بود که باور داشتند غربيان علوم و تمدن خود را از دانش 

پيشينيان ما برگرفته اند و گناه ما در انحطاط موجود، غفلت از گذشته خويش بوده است.
طبق يافته هاي پژوهش روشن مي شود که هنرمند قاجاري نيز که از يک سو متأثر از افول ارزش هاي 
فلسفة سنتي و از سوي ديگر دچار خودباختگي در برابر نيروي جديد غربي شده بود، در چند روش 
هنري مختلف، تجربياتي را به منصة ظهور درآورد. در پاسخ به پرسش نخست تحقيق مي توان گفت 
هنرمندان قاجاري نيز همچون متفکران آن دوره در برابر ورود تجدد سه رويکرد عمده اتخاذ نمودند 
که عموما با رهيافت هاي متفکران متشابه بوده است. به بيان ديگر مي توان نقاشان و گرايش ها و 

واکنش هاي آنها به الگوي جديد را نيز تا حدي در همان سه رويکرد مذکور طبقه بندي نمود. 
سنت گرايان که آميزه اي از گرايشات عامه، سنت و مذهب را در آثارشان ملحوظ داشتند در قالب 
نگارگري نو و پس از آن مکتب نقاشي قهوه خانه اي نمايندگي مي شدند، گروه دوم که تمايالت انطباق گرايي 
داشتند و مي کوشيدند ضمن اخذ يافته هاي جديد اروپايي، آرمان و هويت ملي خويش را نيز حفظ نمايند، 
در چندين نسل تالش هاي مختلفي براي تطبيق عنصر غربي و آرمان هاي کهن ملي مصروف نمودند که 

بهترين نمونه هنري آن را مي توان در مکتب پيکرنگاري درباري جست.
 اما گروه غربگرا، که نهايتًا بر دو جريان ديگر تفوق يافت، به کلي معيارهاي هنري تاريخي خود را وانهاد و 
تقليد شيوة کالسيک غربي را غايت عمل خويش قرار داد، اين رويکرد در دهه هاي بعد با ظهور کمال الملک و 
تثبيت اسلوب او به عنوان جريان رسمي هنر تا چندين دهه هنر نقاشي ايراني را عميقًا زير نفوذ خود داشت. 
در زمان تسلط رويکرد هنري غربگرا، دو جريان ديگر به حاشيه رانده شدند. در پاسخ به پرسش دوم تحقيق 
که در زمينة توفيق و تداوم رويکردها طرح گرديده بود اجماًال مي توان گفت: طبق شواهد موجود، با گذشت 
زمان، در حوزة انديشه ايراني، گرايش فکري و سياسي غربگراي افراطي در قياس با رويکردهاي سنت گرا 
و انطباق گرا به حاشيه رانده شد و دو رويکرد ديگر که سبقه بومي داشتند و يا در تالش براي حفظ عناصر 
فرهنگي گذشته، کًال يا جزاً، بودند، توفيق و تداوم تاريخي بيشتري به دست آوردند. اما در حوزة هنر گرايش 
غربگرايانه به مرور به جريان اصلي هنر از اواخر عصر قاجار و پس از آن بدل گرديد و دو رويکرد انطباق گرا 
(در مصداق پيکرنگاري درباري) و رويکرد انتقادي يا سنت گرا (در مصداق نقاشي قهوه خانه اي و نگارگري 

نو) به حاشيه رانده شدند و حتي در مورد نقاشي قهوه خانه اي  و پيکرنگاري درباري کامًال از رواج افتادند.
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continued among the two groups of artists and thinkers and which ones remained curtailed? 

The method of research in the current essay is descriptive-analytic and data were collected from 

the library and the analysis of the information was done by method of induction. According 

to research findings, it becomes clear that the Qajar artist who on one hand was influenced by 

the fall of traditional philosophical values and on the other hand gave himself away to the new 

European force, manifested his experiences by various artistic methods. In response to the first 

question, the Qajar artists like the thinkers of that period also took three approaches against the 

onset of modernism, generally similar to those of the thinkers. Traditionalists who incorporated 

a blend of popular tendencies, tradition and religion in their works were represented by new 

miniature painting and later teahouse paintings. The second group had adaptive inclinations and 

tried while acquiring new European findings, to also preserve their ideals and national identity 

and for several generations they attempted to adapt to western elements and old national ideals of 

which the best examples are seen in royal portraiture paintings. The westernized group, however 

that ultimately surpassed the other two currents, completely left its historical artistic paradigms 

and embarked on imitating the classic western methods. This approach in later decades with 

the appearance of Kamal al-Molk and the establishment of his style as the official artistic 

trend, for decades profoundly influenced the Iranian art of painting. During the dominance of 

the westernized artistic approach, the two other currents were pushed aside. In response to the 

second question of the research on the success and continuity of the approaches, it can be briefly 

said that while in the intellectual realm the adaptive and critical approaches became enduring 

and dominant trends and pushed aside the sheer westernized approach, the westernized approach 

found a quantitative and qualitative dominance in the art discipline.

Keywords: Iranian Painting, Qajar Period, Modernism, Westernization, Traditionalism.
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In the Iranian traditional painting, the visual foundations and structural principles were 

impressed by mysticism and its perception of eastern existential philosophy, but the Qajar 

artist, in confronting the rapid flow of the manifestations of European culture and civilization, 

was inevitably drawn to the visual and substantial elements of those works. He too, like other 

thinkers and intellectuals of the then Iranian society, neither wanted nor was able to completely 

relinquish the previous traditional values. With changes in the worldly views and lack of 

juxtaposition of previous traditional philosophy and new thoughts, the intellectual foundations 

were practically disrupted. The political, social and cultural system of Iran became extremely 

exposed to incoherence and confusion. There were no clear paradigms in any areas and the 

extensive contradictions were apparent everywhere. In such conditions, the Iranian thinkers 

and philosophers introduced various approaches to exit the emerged crises. These approaches 

can be generally divided into three main categories: 1- Westernized approach, 2- Adaptive 

approach, 3- Critical or traditional approach. The westernized approach that saw its utopia in 

the European culture and civilization, diligently attempted to absorb all aspects of that culture. 

The adaptive approach somewhat believed in the symbiosis and reconciliation of the Iranian 

traditions and European culture and sought proofs of civilization in tradition and religion. The 

critical or traditional approach though, included the diehard opponents of modernism and some 

supporters who believed that westerners had acquired their knowledge and civilization from the 

knowledge of our bygones and our fault for the existing decadence was due to our negligence of 

our past. Each of these three approaches is recognized with specific representations in the realm 

of thought. Based on the hypothesis of the research, it seems that the Iranian painting, while 

departing from the previous comprehensive paradigm, also gave up its aesthetical essence and 

appeared in similar approaches. The current research is conducted with the objective to review 

and compare the various artistic approaches of this period with the new intellectual trends and 

recognize the similarities and differences between these approaches in both areas of art and 

thought. The main questions are, firstly, what differences and similarities exist between the two 

groups of thinkers and artists in terms of approaches and secondly, which approaches lasted and 
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