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چکیده
نظریه های مربوط به بیان در هنر، معنای هنر را به نوعی نشان دادن احساسات در نظر می گیرند. چنان چه 
از بررسی اجمالی آثار نقاشان قهوه خانه ای برمی آید، این آثار دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که نقاش 
به واسطۀ به کارگیری تمهیدات و قراردادهای مشخص، سعی در برون ریزی احساسات دارد. در این راستا، 
پژوهش حاضر با این سوال اساسی روبروست که چگونه می توان از منظر نظریۀ بیانی هنر به آثار نقاشان 
قهوه خانه ای پرداخت؟ هدف این پژوهش، تبیین جنبه های بیانی در آثار نقاشان قهوه خانه ای است.  بررسی 
آثار با رویکردهای نظری هنر همچون نظریات بیانی در هنر، از آن روی حایز اهمیت است که از سازوکار 
استفاده شده در این آثار پرده برمی دارد و مشخص می کند که هنرمند با استفاده از چه تمهیداتی به ابراز 
و اطالعات  توصیفی-تحلیلی است  پژوهش حاضر،  پرداخت هاست. روش تحقیق  احساسات خویش 
به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده اند. همچنین تالش شده با توجه به نمونه های موجود، مصادیق 
تصویری مناسب نیز جهت فهم بهتر مطالب ارایه شود. از بررسی آثار نقاشان قهوه خانه ای می توان دریافت 
که نمایش احساسات در این آثار از اهمیت زیادی برخوردار است و به نوعی از مهم ترین اهداف نقاش 
نیز به شمار می آید. همچنین بنا بر شواهد می توان گفت که این آثار تجربه ای مشترک میان مخاطب و 

آفرینندگان را به نمایش می گذارد.  
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مقدمه
نقاشی قهوه خانه ای نوعی نقاشی روایی است که در اواخر 
دوران قاجار به دست هرنمندانی برآمده از مردم به وجود 
کوچه  مردم  اعتقادات  و  سنت ها  می کردند  تالش  که  آمد 
پیشکسوتان  از  بکشند.  تصویر  به  آثارشان  در  را  بازار  و 
و  قوللرآغاسی1  حسین  به  می توان  قهوه خانه ای  نقاشی 
داستان های  همچون  موضوعاتی  کرد.  اشاره  مدبر1  محمد 
شاهنامۀ فردوسی، خمسۀ نظامی، وقایع کربال، قصص قرآنی 
و حکایت های عامیانه مورد توجه نقاشان قهوه خانه ای بود 
براساس آن چه  را  را  این موضوعات  و آن ها تالش کرده اند 
نقل  روضه خوان  و  مداح  تغزیه خوان،  نقال،  زبان  از  که 
می شد، به تصویر بکشند. چنان چه از بررسی اجاملی آثار 
این نقاشان برمی آید انگیزش های اخالقی و عقیدتی نقاشان 
خاصی  قراردادهای  به وجودآمدن  موجب  قهوه خانه ای 
نقاشی  ... شده است.  در نشاندادن اشخاص موقعیت ها و 
قهوه خانه ای به موجب به کارگیری متهیداتی برای نشان دادن 
عواطف، باورها و احساسات نقاش، دارای ویژگی هایی است 
که امکان خوانش آثار با تاکید بر نظریۀ بیانی هرن را فراهم 
می آورد. از جملۀ این ویژگی ها می توان به جانب داری نقاش 
قهوه خانه ای از نیروهای خیر اشاره کرد که از جمله موارد 
تاثیرگذار بر احساسات نقاش و چگونگی بروز این احساسات 

به شامر می رود.

این گونه به نظر می رسد که وجود قراردادهای مشخص در 
آثار نقاشان قهوه خانه ای جنبه های بیانی این آثار را تقویت 
می کند. نظریۀ مربوط به بیان3 در هرن اذعان می کند که هرن 
ذاتاً با بیرون ریزی و ابراز احساسات به صورتی رسوکار دارد 
که هرنمندان و مخاطبان بتوانند آن را درک کنند. بر اساس 
عنارصی همچون  از  استفاده  با  بیانی هرن، هرنمند  نظریۀ 
می زند  احساسات  ابراز  به  دست  رنگ ها  اشکال،  خطوط، 
و تالش می کند احساسی را که خود تجربه کرده، به نوعی 
با مخاطب رشیک شود. این پژوهش می کوشد آثار نقاشی 

قهوه خانه ای را بر اساس نظریۀ بیانی هرن تبیین کند. 

آثار  و  بیانی  نظریۀ  انطباق  به  دارد  تالش  حارض  پژوهش 
نقاشان قهوه خانه ای بپردازد و همواره با این سوال اساسی 
روبروست که چگونه می توان آثار نقاشان قهوه خانه ای را 
از منظر نظریۀ بیانی هرن مورد توجه قرارداد و این نقاشان 
پرداخته اند؟  خویش  احساسات  بیان  به  متهیداتی  چه  با 

و  است  توصیفی-تحلیلی  پژوهش،  این  روش شناسی 
اطالعات در جهت پاسخ دهی به پرسش پژوهش طبقه بندی 
شده اند. توجه به احساسات بخش عمدهای از آثار هرنی 
را دربرمی گیرد و همواره برون ریزی احساسات هرنمند یکی 
از مساله های مهم هرن تلقی می شود. خوانش آثار هرنی از 
دریچۀ نظریاتی همچون نظریۀ بیانی هرن به درک هر چه 
بیشرت اثر کمک کرده و زوایای پنهان اثر را مشخص می سازد. 

پیشینۀ تحقیق
معموالً کتاب هایی که به نقاشی ایران پرداخته اند، بخشی را 
به معرفی آثار نقاشان قهوه خانه ای اختصاص داده اند. عالوه 
بر این می توان به کتاب »نقاشی قهوه خانه« اثر هادی سیف 
)1369( اشاره کرد. همچنین در کتاب دیگری با عنوان »حسن 
اسمعیل زاده نقاش مکتب قهوه خانه ای« نوشتۀ کاظم چلیپا 
پرداخته   این هرنمند  آثار  و  به زندگی  و محمدعلی رجبی 
می تواند  که  پژوهش هایی  جمله  از   .)1385( شده است 
»مکتب  عنوان  با  مقاله ای  باشد،  راه گشا  زمینه  این  در 
خیالی نگاری« اثر محمدعلی رجبی )1384( است. همچنین 
در  مذهبی  و  ملی  موضوعات  دربارۀ  »تامالتی  مقالۀ  در 
نقاشی قهوه خانه ای« نوشتۀ کاظم چليپا، مصطفی گودرزی 
و علی اصغر شريازی )1390( به طور کلی علل گرايش نقاشان 
خيالی نگاری به ادبيات مکتوب و شــفاهی حامسی و پهلوان 
محور بررسی شده است. علی رضا احمدعطاری و همکاران 
)1397( در مقاله ای با عنوان »پیشینۀ مضامین، موضوعات 
و ساختار برصی خیالی نگاری های دورۀ قاجار در هرن ایران 
)با تکیه بر منابع مکتوب(« به پیشینۀ خیالی نگاری در دوران 
قاجار پرداخته اند. همچنین ادهم رضغام و الناز دستیاری در 
مقالۀ »خوانش دو اثر نقاشی قهوه خانه ای با موضوع مصیبت 
کربال بر اساس نظریۀ شامیل شناسی اروین پانوفسکی« با 
رویکرد شامیل شناسی به آثار می پردازند و به معنای پنهان 
آثار توجه می کنند )1398(. فرناز گروئیایی و ادهم رضغام 
در شخصیت های  »نقش خیر و رش  عنوان  با  مقاله ای  در 
آثار حسین قوللرآغاسی« قراردادهای تصويری مشخصی که 
به  را بررسی می کنند و  تابلوها مشاهده می شود  اکرث  در 
تفاوت ميان عنارص خري و رش پرداخته اند )1393(. خشایار 
قاضی زاده در مقالۀ »ویژگی های شامیل حرضت ابوالفضل 
العباس )ع( در آثار قهوه خانه ای« موضوع را از جنبه هایی 
همچون طراحی، رنگ و سایر کیفیات برصی بررسی می کند 

 .)1385(
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روش تحقیق
و  است  توصیفی-تحلیلی  حارض  پژوهش  تحقیق  روش 
اطالعات به صورت کتابخانه ای جمع آوری و فیش برداری و 

در جهت پاسخ گویی به سؤال پژوهش ساماندهی شده اند.

نظریۀ بیانی هرن
رسوکار  بیرونی  ظاهر   با  بیشرت  هرن  در  نظریۀمحاکات4 
را  خارجی  جهان  عینی  خصوصیات  نوعی  به  و  داشت 
به  نوزدهم  از سدۀ  در غرب  اما  می داد.  قرار  توجه  مورد 
بعد به تدریج هرنمندان به جهان درون توجه می کنند. در 
کتاب درآمدی بر فلسفه هرن اشاره شده، بیان از واژۀ التین 
به معنای بیرون راندن برگرفته شده است. ادعای نظریه های 
بیان این است که هرن ذاتاً با بیرون ریزی یا ابراز احساسات 
چنان چه هم هرنمندان و هم مخاطبان قادر به فهم آن ها 
نظر  به  این گونه  )کارول، 1392: 98(.  دارد  باشند، رسوکار 
است؛  عاطفه  فرامنایی  هرن  کار  که  امر  این  بیان  می رسد 
پیشینه اش احتامالً به تفکر یونان باستان می رسد. همچنین 
رومانتیک های قرن هجدهم و نوزدهم نیز به آن اهمیت 

کلی بخشیدند )شپرد، 1399: 39(. 

که هرن،  می کند  هرن چیست؟6  اشاره  کتاب  تولستوی5 در 
خطوط،  از  ترکیبی  به واسطۀ  که  است  احساسات  تجلی 
ریتم های  یا کلامت تحت  فرم ها، رنگ ها، حرکات، صداها 
خاص به مخاطب منتقل می شود. هرن، رسایت دادن و اشاعۀ 
احساس است. هرنمند هم عاطفه را می مناید و هم آن را باز 
می مناید )Tolstoy, 1904, 34(. فیلسوفان و نظریه پردازان 
متعددی دربارۀ بیان در هرن نظراتی را ارائه دادند. از جملۀ 
این فیلسوفان می توان به بندتو کروچه7 و جورج کالینگوود8 
برداشتی  که هرن منی تواند  دارد  اعتقاد  کروچه  کرد.  اشاره 
مکانیکی از طبیعت باشد، بلکه هر دانستۀ زیبایی شناسانه به 
زبان درمی آید و بیان شدنی است )احمدی، 1391: 261(. به 
زعم کالینگوود  ببینده باید هامنند هرنمند به بیان احساسات 
بپردازد. هرنمند به بینندگان اثر هرنی نشان می دهد که چگونه 
به بیان احساس خاصی که در اثر بیان شده است، بپردازد. 
ارزش هرن هم برای آفرینندگان و هم برای مرصف کنندگان 
در قابلیت آن برای وضوح بخشی و تفردبخشی به احساسات 

مشخص است )واربرتون، 1388: 65(. 

برای  راهی  باید  هرنمند  می دارد  اذعان  هرن  بیانی  نظریۀ 

کتاب  در  کند.  پیدا  هیجاناتاش  و  احساسات  برون ریزی 
درآمدی بر فلسفه هرن اشاره  شده است، به موجب نظریۀ 
بیانی هرن، هرنمند باید نوعی حالت هیجانی را تجربه کند و 
این حالت را از طریق کوشش برای یافنت ترکیبی از خطوط، 
اشکال، رنگ ها و اعامل یا واژگانی که متناسب و هم خوان 
با آن ها باشد، به بیان در آورد و به تعبیری از درون خود 
بیرون بریزد. در واقع، هرنمند در روند خلق اثر می کوشد 
تا احساسات خود را هر چه بهرت جلوه دهد؛ این در حالی 
است که سازوکار خلق اثر هرنی انفجار یا تخلیۀ ناگهانی 
هیجان نیست، بلکه فرآیندی ایضاحی است. منظور از این 
امر، انتقال نوع هم سانی از احساسی که هرنمند تجربه کرده 
به مخاطب است. به منظور مامنعت از آثار هرنی یک رس 
ذهنی، باید این نکته را مدنظر داشت که فرآیند ایضاح و 
انتقال هیجانات بایستی به واسطۀ خطوط، اشکال، رنگ ها، 
اصوات، اعامل یا کلامت حاصل شده باشد. از منظر نظریۀ 
بیانی، هرنمند هیجان خاصی را تجربه می کند و سپس آن را 
به مخاطبان انتقال می دهد. می توان این حالت را به ترتیب 

تجربه و رشط هم سانی نامید )کارول، 1392: 103-99(.

نکتۀ قابل تامل این است که لزومی ندارد که هرنمند هنگامی 
که حسی را در مخاطبان برمی انگیزد خود نیز هامن حس 
داستان های  که  نویسنده ای  مثال  به عنوان  کند.  تجربه  را 
خواندن  با  هیچ گاه  است  ممکن  می نویسد،  ترسناک 
داستان های ترسناک، وحشت را تجربه نکند اما در عین حال 
می داند چگونه حس وحشت را در مخاطبان به وجود بیاورد. 
به این خاطر کارول اشاره می کند، رشط هم سانی به نحوه 
فراگیر صادق نیست. همچنین در عین حال بخش عمده ای 
از هرن دربارۀ هیجانات نیست، بلکه مضامین شناختی است 
تعمیم  نوعی  بیان گری  )هامن(.  هیجانی  و  احساسی  نه 
تجربی در اختیار می گذارد؛ در حالی که بسیاری از هرنمندان 
به کلی انکار کرده اند که عاطفه اساس فعالیت های هرنی 
آن ها را تشکیل می دهد. همچنین نسبت دادن احساس به 
هر اثر هرنی، به معنی چشم پوشی از تفاوت بین آثار ساده 
و پیچیده است. در مورد محتوای عاطفی بعضی قالب های 
هرنی تردید مشابهی وجود دارد. مورد دیگر این است که 
احساس بیان شده در اثر هرنی، باید در آن اثر تجسم یافته 
باشد. چه بسا هرنمند در هنگام خلق اثر، تجربه ای عاطفی را 
از رس گذرانده باشد و مخاطب هم در هنگام روبه رو شدن 
با آن دچار عاطفه ای شده باشد، اما بیان این امر که محتوای 
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اثر را عاطفه تشکیل می دهد همچنان نادرست است )گات 
شدن  روبه رو  معموالً   .)94-95  :1389 آیورلویس،  مک  و 
با هرچیزی با نوعی گرایش و با حال و هوای خاصی و با 
احساس معینی همراه است و منی توان از تاثیر این موارد بر 
آثاری که به وجود می آید، جلوگیری کرد. از این رو، هر اثری 
بیان کنندۀ احساسات و شخصیت هرنمندان است، هر چند 

که خود هرنمند به این امر آگاهی نداشته باشد.

معرفی نقاشی قهوه خانه ای و نقاشان آن
اندیشه های  تعالی  و  مرشوطه9  جنبش  با  هم زمان 
آزادی خواهانه هرنهای مردمی نیز رونق می گیرد. در کتاب 
که  است  زمان  همین  در  اشاره شده،  قهوه خانه  نقاشی 
قصه ها و افسانه های کهن رواج دوباره می گیرند. مداحان 
به  رو  قهوه خانه های  و  تکیه ها  و  نقاالن در حسینیه ها  و 
در  واال  بزرگ، سهمی  و  کوچک  و شهرهای  پایتخت  رشد 
اگرچه  )سیف، 1369: 16(.  دارند  این شوروشیدایی  حفظ 
در  مذهبی  عامیانۀ  نقاشی  سابقۀ  پژوهش گران،  گفتۀ  به 
نقاشی  به  موسوم  نقاشی  عهد صفویان می رسد،  به  ایران 
نقاشی  قالب های  سایر  از  جدیدتر  جریانی  قهوه خانه ای 
نقاشی  متربکه،  بقاع  دیوارنگاری  پرده کشی،  عامیانه )چون 
پشت شیشه با مضمون مذهبی، و ...( بود )پاکباز، 1394: 
که  است  روایی  نقاشی  نوعی  قهوه خانه ای  نقاشی   .)201
عالیق ملی، اعتقادات مذهبی و همچنین فرهنگ مرتبط 
قهوه خانه ای  نقاشان  می دهد،  نشان  را  مردم  عامۀ  با 
و   فردوسی  شاهنامۀ  داستان های  همچون  موضوعاتی 
معموالً  نقاشان  می دهد.  قرار  توجه  مورد  را  کربال  وقایع 
تغزیه خوانان  و  نقاالن  توصیف  براساس  را  موضوع ها  این 
و به هامن صورتی که موردپسند عامۀ مردم بود، به تصویر 
می کشیدند. در کتاب دایره املعارف هرن، آورده شده است که 
شاید بتوان قهوه خانه را خاستگاه این نوع نقاشی دانست؛ 
داشت،  نقالی  با  نزدیک  پیوندی  فقط  نه  نقاشی  این  زیرا 
آن  سفارش دهندگان  نخستین  از  قهوه خانه  صاحبان  بلکه 
به شامر می آمدند. نقاش از میان اصناف برخاسته  بود و غالباً 
حرفۀ دیگری چون کاشی سازی، گچ بری، نقاشی ساختامن و 
تجربی،  از طریق  و  و عالقۀ خود  ایامن  با  و  داشت  غريه 
نقاش  هدف  آموخته  بود.  را  رنگ روغنی  پرده نگاری  فن 
چه  هر  اثرگذاری  و  بیان  سادگی  رصاحت،  قهوه خانه ای 
بیشرت بر مخاطب است، از همین رو، معموالً از قراردادهای 
منفی  یا  مثبت  جنبه های  بر  تأكيد  برای  معینی  تصویری 

قهوه خانه ای  نقاش  کوشش  استفاده  می کند.  شخصیت ها 
در بازمنایی صحنه ها و منایش خصوصیات ظاهری و باطنی 
نیروهای خیر  از  او  آدم ها، همواره تحت تأثیر جانب داری 
است )پاکباز، 1395: 1517(. نقاش قهوه خانه ای با توجه به 
انگیزه های اخالقی و عقیدتی، از قراردادهای خاصی در طرز 
ترسیم پیکره ها و جامگان، رنگ گزینی، و ترکیب بندی پیروی 
می کند. از پیش گامان نقاشان قهوه خانه ای می توان حسین 
قوللر آغاسی و محمد مدبر را نام برد، که این قراردادها را 

نیز در آثارشان به کاربرده اند. 

تجربه و هم سانی در آثار قهوه خانه ای
به وجود  مخاطبان  برای  را  آثارشان  معموالً  هرنمندان 
می آورند؛ هر چند که حتی ممکن است در مواردی مخاطب 
خاصی را نیز مدنظر نداشته باشند. در کتاب در آمدی بر 
فلسفه هرن، اشاره شده است، اثر هرنی باید حالت احساسی 
که خود هرنمند تجربه کرده را به واسطۀ خطوط، اشکال، 
رنگ ها، اصوات و .. به مخاطب انتقال دهد )کارول، 1392، 
104(. اگرچه این هم سانی به صورت فراگیر صدق منی کند، 
در مورد آثار قهوه خانه ای نکتۀ جالب توجه این است که 
هرنمندان نهایت سعی و کوشش خود را به  کار می بندند 
تا هر چه بیشرت احساسات خود را در آثارشان متجلی کرده 
نیز  مخاطبان شان  در  را  احساسات  حال هامن  عین  در  و 
بیدار کنند. نقاشان قهوه خانه ای بیشرت به انتقال احساسات 
و تاثیرگذاری بر مخاطبان شان فکر می کنند و شیوۀ زندگی 
محمد فراهانی10 با این خواسته است.   آن ها نیز هم راستا 

 در این باره می گوید: 
»ممکن نیست بی وضو برای کشیدن شامیلی اقدام کنیم. ما 
از ابتدا منی دانیم چه صورتی را خواهیم کشید. ما با اخالص 
به پیشگاه خداوند و امامان معصوم کار را آغاز می کنیم و 

می گوییم: از ما دست، از تو تصویر« )رجبی، 1384: 57(. 

این گونه که از بررسی اجاملی آثار برمی آید، عوامل متعددی 
در جهت دهی احساسات نقاشان قهوه خانه ای و انتقال آن 
بتوان گفت  به مخاطبان نقش داشته اند. شاید  احساسات 
انتقال  قهوه خانه ای  نقاشان  اهداف  مهم ترین  از  یکی 
نقاشی  کتاب  در  بوده است.  مخاطبان  به  احساسات شان 

قهوه خانه آورده شده: 
»وقتی استاد محمد عاشورا و روز محرش را نقاشی می کرد، 
دیگرش  دست  در  و  بود  نقاشی  قلم موی  دستش  یک  در 
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دستاملی خيس از اشکی که می ریخت. در این اوقات، غالباً 
آدم  می خواند.  هم  نوحه ای  داشت،  که  خوشی  صدای  با 
قبول می کرد آن چه را که می خواند دارد نقاشی می کند. اگر 
به گریه  بودند، آن ها هم همراهش  نفری دوروبرش  چند 
عزاداری«  مجلس  مثل  می شد  کوچکش  دکان  می افتادند؛ 

)سیف، 1369: 49(. 

این گفته به نوعی اشاره به هم سانی تجربۀ یک احساس در 
هرنمند و مخاطب دارد و نشان می دهد که چگونه نقاش 
می کوشد احساسش را به گونه ای که خودش تجربه کرده، از 
طریق خط، رنگ، سطوح و ... به مخاطب نیز منتقل کند. 
را تجربۀ یک  بیانی، هرن  پیشرت گفته شد نظریۀ  چنان چه 
احساس و انتقال آن به مخاطب به صورت هم سان در نظر 
می گیرد و این در حالی است که تحقق این امر، یکی از 

مهم ترین اهداف نقاشان قهوه خانه ای به شامر می آید. 

هم سانی احساس در نقاشان قهوه خانه ای و مخاطبان زمانی 
مشهودتر می شود که به جایگاه سفارش دهندگان در نقاشی 
قهوه خانه ای توجه شود. این آثار اغلب سفارش دهنده دارند 
بسیار  سفارش دهندگان  نقش  همواره  آن ها  بررسی  در  و 
سفارش دهندگان  و  مخاطبان  است.  اهمیت  حائز  و  مهم 
بازار  و  کوچه  مردم  میان  از  اغلب  قهوه خانه ای  نقاشی 
اشاره  امروز،  تا  دیرباز  از  ایران  نقاشی  کتاب  در  بودند. 
نوع  این  خاستگاه  را  قهوه خانه  بتوان  شاید  شده است، 
نقاشی دانست زیرا، عالوه بر پیوند نزدیک این نقاشی با 
نخستین سفارش دهندگان  از  قهوه خانه ها  نقالی، صاحبان 
اصناف  میان  از  نیز  نقاش  خود  می آمدند.  به شامر  آن 
کاشی سازی،  چون  دیگری  حرفۀ  غالباً،  و  برخاسته  بود 
گچ بری، نقاشی ساختامن و... داشت و با ایامن و عالقه خود 
و از طریق تجربی، فن پرده نگاری رنگ روغنی را آموخته  
بود )دیرباز، 1390: 201(. توجه به این که هم نقاش و هم 
سفارش دهندگان و مخاطبان از یک طبقه هستند، به درک 
هر چه بیشرت و بهرت این مسئله کمک می کند که چگونه 
یک احساس توسط هر دو درک شده و انتقال آن به واسطۀ 
فرم و رنگ و ... توسط نقاش قهوه خانه ای به نوعی تبدیل 

به مهم ترین هدف این آثار می شود.

جنبش  قهوه خانه ای،  نقاشی  بر  تاثیرگذار  موارد  جمله  از 
مرشوطه بود. جنبش مرشوطه به واسطۀ توجه به اندیشه های 

ایجاد نوعی حس مبارزه  به نوعی موجب  آزادی خواهانه، 
این گونه به نظر می رسد  در نقاشی های قهوه خانه ای شد. 
نقاشان قهوه خانه ای با نقل داستان های حامسی و مذهبی در 
پرده های شان، می کوشیدند این احساس را در مخاطبان شان 
نیز ایجاد کنند. در مقالۀ »تامالتی دربارۀ موضوعات ملی و 
مذهبی در نقاشی قهوه خانه ای« آورده شده، با شکل گريی 
جريان مرشوطيت و بيداری عمومی مردم و آگاهی آن ها از 
اوضاع مملکت، عرصۀ فرهنگ و هرن نيز  شاهد به وجودآمدن 
رشايط جديدی بود. همچنین مردم با مشاهدۀ اوضاع جديد 
درگري نوعی جهان بينی تازه شدند )چلیپا، گودرزی و شیرازی، 
1390: 75(. در مقالۀ »تبیین نقش تأثیرگذار قهوه خانه در 
جریان شکل گیری نقاشی قهوه خانه ای« اشاره شده است که 
هم زمان با تحـول فکـری اواخـر قاجـار و رشـد اندیشـه ورزی 
به نوعی مجـاری  را  سیاسـی، می توان فضای قهوه خانه ها 
تحـرک اجتامعـی و مشـارکت عمومـی در نظر گرفت. تاثیر 
این امر در نقاشـی ایـن دوره نیز مشخص است. نقاشـی در 
این زمان اصـول و قواعـد زیبایی شناسی خـود را مـوازی این 
جریـان تغییـر می دهد تا با سلیقۀ عامۀ مردم نیز هم خـوانی 
داشته باشـد )زارعی، شاملو و همکاران، 1397: 149(. شاید 
بتوان گفت مردمی که هر روزه با فتنه های استعامر و از 
با  و  بودند  مواجه  داخلی  استبداد  فشارهای  دیگر  سوی 
نداشتند،  اوضاع  بهبود  به  امیدی  موجود  وضع  مشاهدۀ 
ناخودآگاه به سمت هرنهایی همچون نقاشی قهوه خانه ای 
جذب می شدند و به نوعی با احساسات هرنمندان همراهی 

می کردند. 

قهوه خانه ای  نقاشان  آثار  در  تاثیرگذار  موارد  جمله  از 
اخالقی  انگیزه های  طوری که  به  است.  اخالقی  انگیزه های 
به احساسات نقاشان و حتی مخاطبان جهت می دهد. این 
نقاشان همواره اعتقادی راسخ به خیرورش دارند و همواره 
هرن،  دایره املعارف  کتاب  در  می کنند.  جانب داری  خیر  از 
اشاره شده: »جانبداری این نقاشان از خیر در بازمنایی صحنه 
و منایش خصوصیات ظاهری و باطنی آدم ها توسط آن ها 
تاثیرگذار بوده و نقاش با همین انگیزش اخالقی و عقیدتی و 
بنابر منطق روایی پرده هایش، قراردادهای خاصی را در طرز 
ترسیم پیکره ها و جامگان، رنگ گزینی و ترکیب بندی رعایت 
 می کند« )پاکباز، 1395: 1517(. جانب داری از نیروهای خیر 
که  می خورد  رقم  به صورتی  قهوه خانه ای  نقاشان  آثار  در 

احساسات مخاطب را درگیر کند.
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با توجه به نزدیکی نقاشان قهوه خانه ای به مردم کوچه و 
بازار، می توان از تعزیه نیز به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار 
بر چگونگی بروز احساسات در آثار این نقاشان یاد کرد. در 
کتاب حسن اسمعیل زاده نقاش مکتب قهوه خانه ای اشاره 
شده است، رواج هرن تعزیه سبب شد هرنهایی چون شعر 
نقاشی  بر  را  تاثیر  بیشرتین  و  شود  فعال  نیز  موسیقی  و 
و  )چلیپا  بگذارد  عاشورایی  تابلوهای  و  مذهبی  پرده های 
قهوه خانه ای  نقاشان  امر در مورد  این  رجبی، 1385: 16(. 
توجه  با  را  کارشان  معموالً  آن ها  زیرا  می کند؛  صدق  نیز 
به توصیفاتی که از زبان نقاالن می شنیدند و مطابق باور 
در  را  رویدادی  نقال  می کردند.  تصویر  بازار،  کوچه  مردم 
قالب داستان تعریف می کند و هدفش رسگرم کردن و جذب 
مخاطبان و تاثیرگذاشنت بر آن هاست. هامن طور که انتقال 
احساسات در آثار نقاشی قهوه خانه ای از جمله مهم ترین 
رابطۀ  پایۀ  بر  نیز  نقالی  هرن  اساس  است،  نقاش  اهداف 
نقال و متاشاگران و انتقال احساسات به آن ها بنا شده است. 
در کتاب منایش در ایران، آورده شده که تکیۀ نقالی بیشرت 
بر احساسات متاشاگران است تا منطق آن ها. نقالی از آن 
جهت که قصد القاء انديشۀ خاصی را با توسل به استدالل 
ندارد، بیش از منطق بر احساسات متاشاگران تکیه می کند 
و از آن جهت که موضوع آن معموالً داستان ها و قهرمانان 
بزرگ شدۀ فوق طبیعی هستند و قصد واقع بینی رصف را 
ندارد، با خطابه متفاوت است. منظور از نقالی رسگرم کردن 

و برانگیخنت هیجان ها و عواطف شنوندگان و بینندگان است 
بر  بیان، تسلط روحی  به وسیلۀ حکایت جذاب، لطف  که 
انجام  القاکننده و منایشی نقال  جمع، و حركات و حاالت 
می شود تا جایی که بیننده او را هر لحظه به جای یکی از 
قهرمانان داستان ببیند، و به عبارت دیگر بتواند به تنهائی 

بازیگر همۀ اشخاص بازی باشد )بیضایی، 1344: 60(.

متهیدات به کار رفته در نقاشی قهوه خانه ای
بنا بر نظریۀ بیانی هرن، باید احساسات خاصی توسط هرنمند 
تجربه و سپس هامن احساسات به مخاطب منتقل شود، اما 
آثار هرنی  از به وجود آمدن  برای جلوگیری  به هر صورت 
یک رسه ذهنی، باید برای انتقال این احساسات و هیجانات 
در  چنان چه  گرفت.  بهره  و...  رنگ  اشکال،  خطوط،  از 
آثار هرنی  اشاره شده است،  فلسفه هرن  بر  درآمدی  کتاب 
باید با رسانه ای محسوس اجرا شوند )کارول، 1392: 122(. 
نقاشان  مهم  اهداف  از  شد،  گفته  پیشرت  که  هامن طور 
قهوه خانه ای، تاثیرگذاری هر چه بیشرت بر مخاطبان است. 
قراردادهای  از  این هدف،  به  برای دست یابی  نقاشان  این 
تصویری معینی استفاده می کنند و متهیدات مشخصی به کار 

می بندد.
و  دارد  نقالی  با  نزدیکی  بسیار  پیوند  قهوه خانه ای  نقاشی 
از این جهت نقالی از جمله عوامل تاثیرگذار بر چگونگی 
نشان دادن احساسات نقاشان و ارتباط آن ها با مردم کوچه 

تصویر 1: حسین قوللر آغاسی، مصیبت کربال، 1330ه.ش، 130در241سانتی مرت، رنگ روغن روی بوم، فرمایش کربالیی علی روغنی، مجموعۀ فرهنگی سعد آباد )سیف، 1369: 69(.   
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و بازار به شامر می رود. پیوند و ارتباط نقاشان با هرنهایی از 
این دست موجب به وجود آمدن قراردادهای تصویری معینی 
در آثار شده و نقاشان را بر آن داشته تا متهیدات تجسمی 
به خصوصی نیز به کار بربند. یکی از این موارد، روایت گری 
است  روایت گر  اثری  قهوه خانه ای،  نقاشی  است.  آثار  این 
را  فرعی  سوژۀ  چند  و  اصلی  موضوع  یک  معموالً  که 
دربرمی گیرد. در مقالۀ »تجسمی: مفهوم فضا در نقاشی های 
عامیانه مذهبی« اشاره شده است که اکرث ترکیب بندی های 
قرار  مقامی  ترکیب های  قالب  در  قهوه خانه ای  نقاشی 
می گیرند )حسینی، 1381: 130(. در ترکیب بندی های مقامی، 
و  کشیده می شوند  تصویر  به  بزرگرت  اصلی  شخصیت های 
برخورد  این  می گیرند11.  قرار  اطراف  در  سایر شخصیت ها 
نشان دهندۀ  همچنین  اشخاص،  جایگاه  و  ترکیب بندی  با 
بلوکی فر12 عباس  است.  نیز  احساسات  و  اخالص  و   ارادت 
 معتقد است: »یک شیعه زمانی که میخواهد شامیل امام 
حسینش را بکشد، معلوم است در کجا می کشد: در قلب 
این هامن  و  پرده؛  عرفانی و روحانی  کامالً  تابلو، قسمت 
جایی است که امام حسین ایستاده و در اطرافش نیز مالئکه 

و ارواح طیبه قرار دارند« )رجبی، 1384: 56(. 

به طور کلی نقاش یک یا چند موضوع را به واسطۀ تصاویر 
روایت می کند. به عنوان مثال ممکن است مخاطبان در یک 
لحظه صحرای کربال و هیاهوی جنگ را ببینند و هم زمان 
با شفاعت اولیاء و بهشت روبه رو باشند )تصویر 1(. از آن 
جایی که نقاش قهوه خانه ای متام تالشش را به کار می گیرد تا 
احساساتش را به مخاطبان منتقل کند و بر احساسات آنان 
تاثیر بگذارد، همچون نقاالن، نقطۀ اوج روایت را انتخاب 
اشاره  این گونه  ایران  پرده خوان  مرشدان  کتاب  در  می کند. 
شده است، با تکیه بر زمان غیرفیزیکی زمان معمول اغلب 
حذف شده و سلسله وقایع در صورت لزوم با گذر از طول 
)اردالن،  نقل  می شود  فیزیکی  زمان  نزدیک ترین  در  زمان 

  .)14 :1386
 

قهوه خانه ای  نقاشان  آثار  اجاملی  مشاهدۀ  از  چنان چه 
ندارند.  به واقع گرایی  نقاشان متایل چندانی  این  برمی آید، 
ادعای  که  »خیلی ها  می کند:  نقل  قوللرآغاسی  حسین 
و  مسخره  گرفتند  و  طعنه  به  را  ما  کار  داشتند  هرنمندی 
اما ما گوش مان بدهکار  گفتند که ما غلط سازی می کنیم. 
این حرف ها نبود. بارها به گوش خودم شنیدم که می گفتند 

حسین نقاش، دورمناسازی بلد نیست، اندازه ها را منی شناسد، 
ما  اگر  آن که  از  غافل  است.  کوتاه  کارش  آدم های  پای 
طبیعت سازی می کردیم، اگر اصول را رعایت می کردیم که 
جای مان در قهوه خانه ها نبود، نقاش مردم که منی شدیم« 

)سیف، 1369: 28(.

آن ها معتقدند که اگر واقع گرایی را در آثارشان وارد کنند، 
منی توانند ارتباط الزم را با مردم کوچه و بازار داشته باشند. 
شاید بتوان گفت عدم توجه به واقع گرایی از جمله متهیداتی 
نوعی  به  تا  می برند  به کار  قهوه خانه ای  نقاشان  که  است 
بتوانند احساسات شان را از طریق فرم با مخاطبان در میان 

بگذارند و توجه آن ها را جلب کنند.

چنان چه پیشرت ذکر شد، نقاش قهوه خانه ای بیش از هر چیز 
تحت تاثیر انگیزه های اخالقی دست به آفرینش می زند. از آن 
جایی که آثار نقاشی قهوه خانه ای با اعتقادات نقاشان مرتبط 
است و بیش از هر چیز پای بندی آن ها به باورهای شان را 
نشان می دهد، دور از ذهن نیست که بازتاب این اعتقادات 
و باورها در اثر نیز به وضوح دیده شوند. باور به خیرورش 
و طرف داری از نیروهای خیر همواره از مهم ترین عوامل 
دادن  نشان  و چگونگی  نقاشان  احساسات  به  جهت دهی 
آن هاست. از این رو، نقاشان متهیداتی را به کار می گیرند که 
به واسطۀ آن ها بتوانند هر چه بیشرت متایز میان خیرورش و 
جانب داری از خیر را نشان دهند. این گونه به نظر می رسد 
از  این اعتقاد و جانبداری  که نقاش قهوه خانه ای کوشیده 

خیر را با به کارگیری متهیدات فرمی نشان دهد. 

از جمله متهیدات تجسمی گوناگونی که در این آثار به کار 
رفته، می توان به چگونگی و متایز ترسیم شخصیت ها اشاره 
و  متناسب  را  مقدس  افراد  چهره های  معموالً  نقاش،  کرد. 
دارای صورت های خوش سیام و نورانی تجسم می کند، در 
با چهره هایی  به صورتی ترسناک و  آنان  حالی که دشمنان 
)تصویر 2(. همچنین  کشیده شده اند  تصویر  به  غضبناک 
شاید به خاطر منع شبیه سازی، گاهی نقاش چهرۀ معصومین 
را نقش منی کند و با توجه به نشانه هایی که از پیش در ذهن 
دارد، کارش را انجام می دهد. شاید حتی بتوان گفت حاالت 
عاطفی چهره ها در این آثار به شیوه ای کارشده که مخاطب 
اگر با اشخاص تصویرشده در تابلو آشنایی هم نداشته باشد، 

بتواند منش آن ها را تشخیص دهد. 
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ترسیم شخصیت ها،  در  تنها  نه  نیروهای خیرورش  به  باور 
تاثیرگذار  نیز  می برد  به کار  نقاش  که  رنگ هایی  در  بلکه 
است. نقاش قهوه خانه ای از طریق انتخاب رنگ ها نیز به 
افشای منش افراد می پردازد. در کتاب هرن نقالی ایران اشاره 
شده است که عبای حرضت عباس )ع( را قرمز آتشین نشان 
می دهند و برای امام حسین )ع( عبای صورتی می کشند تا 
مظلومیت ش را بیشرت نشان  دهند و یک روپوش سفید هم 
بر تنش می کشند که زخم های بدنش راحت تر دیده  شود. 
عاممۀ او باید سبز باشد. رنگ اسب امام حسین )ع( را سفید 
می کشند که رنگ خون و زخم هایش بهرت دیده می شود. 
لباس علی اکرب )ع( به دلیل جوانی اش باید سبز خوش رنگ 

و نشاط آور باشد )نجم، 1390: 342(.

نتیجه  گیری
که  می گذارد  به منایش  را  قهوه خانه ای خصوصیاتی  نقاشی 
امکان خوانش آثار با تاکید بر نظریه های بیانی هرن را فراهم 
می آورد. به کارگیری نظریات معطوف به بیان در بررسی آثار 
هرنی این امکان را به وجود می آورد که بتوان بررسی کرد 
هرنمند چگونه و با چه متهیداتی دست به ابراز احساسات 
خویش زده است. اگر بر طبق نظریات بیانی بتوان پذیرفت 
که هرن به نوعی برون ریزی عواطف و احساسات است، آنگاه 

با بررسی اجاملی آثار نقاشان قهوه خانه ای می توان به این 
مهم دست یافت که نقاشی قهوه خانه ای نشانگر احساسات 
آثار  این  در  این که  دلیل  به  آن  بر  عالوه  و  است  هرنمند 
تجربه ای مشرتک میان مخاطب و آفریننده اتفاق می افتد، 
می توان شاهد برون ریزی احساسات هر دو )هم مخاطب و 
نقاش( بود. چنان چه از بررسی اجاملی آثار برمی آید، نقاشی 
جامعۀ  جمعی  احساسات  تجسم  می توان  را  قهوه خانه ای 
ایرانی در آن زمان نیز در نظر گرفت. نکتۀ جالب توجه در 
این آثار هم سانی تجربۀ نقاش و مخاطب است که نقاش 
قهوه خانه ای کوشیده به واسطۀ متهیدات متفاوتی آن را نشان 
دهد. از جملۀ این متهیدات می توان به چگونگی استفاده از 
فرم، نشان دادن حاالت شخصیت ها و استفاده از رنگ اشاره 
کرد. به طور کلی می توان گفت این گونه به نظر می رسد که 
نقاش قهوه خانه ای با هدف بروز احساسات و تاثیرگذاری بر 

مخاطب دست به آفرینش می زند.
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Abstract
The expressive theories in art perceive the meaning of artworks as a form of showing 
emotions. As the overview of the Tea-House paintings indicates, there are some charac-
teristics in these works through which the painters attempt to express emotions by using 
specific arrangements and conventions. In this regard, the central question in this study 
was that how can we interpret Tea-House paintings using the expressive theory of art. 
The purpose of the study was to elucidate expressive aspects in Tea-House paintings. 
Tea- House painting is kind of a narrative painting holding religious heroic and festivity 
remarks. Such works were raised at the time of constitutional movement by non-edu-
cated artists. In Tea-House paintings works, the beliefs which existed in the minds of 
street people of middle layers of urban Society, were illustrated. Tea-House painters had 
limitary oil color technics practically with the help of their great faith and enthusiasm. 
Tea-house painters are concerned with conveying their emotions and influencing their 
audiences. The importance of studying the works through the theoretical approaches of 
art such as expressive theories is that they can reveal the workings of these paintings 
and determine through which arrangements the artists have expressed their emotions. 
This was a descriptive-analytical study and the data was collected through library re-
search method. Moreover, this study attempted to present pictorial instances according 
to the available examples for better understanding of the concepts. The analysis of the 
Tea-House paintings showed that expressing emotions is crucial in these works and is 
in a way one of the most important purposes of the painters. The methods and solution 
used by Tea-House painter include, how to use the form, show the characters’ moods, 
and use color. It could be concluded that according to the evidence these works exhibit 
a shared experience among the audience and painters.
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