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 گیری نظام نقاشی در دوران انقالب مشروطهبررسی جهت

 3مریدی محمدرضا 2،سپهران کامران ،1سورشجانی افالکی میالد
 ایران تهران، مرکز، تهران واحد آزاد دانشگاه، معماری و هنر دانشکده هنر، پژوهش ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 ایران تهران، هنر، اتر، دانشگاهئسینما و ت ۀدانشکد استادیار .2

 هنر، تهران، ایران دانشگاه، استادیار .3

 (23/5/95، تاریخ پذیرش نهایی: 15/12/94)تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
سررآاازی بررای تحروهت هنرری      ،ایران توان پرسید آیا انقالب مشروطهدم تجدد ایرانی در عصر مشروطه میبا سپیده هدر مواجه

عناصری از بیرون  ،نظام نقاشی ایران ،جار پیش از این به مدرنیزاسیون از باه رو آورده بود که در پی آندربار قا ؟بوده است یا خیر

شرناختی  برا اتاراد دیردگاهی تراریای و جامعره      ،گرایانه را آااز کرده بود. در این پژوهشسوی نقاشی واقع بهرا پذیرفته و حرکت 

شرناختی را بره   تحوهت فرمچگونه هنری خود را بروز و تغییر داد و سلیقۀ یطی داده شود دربار در چه شراتالش شده است نشان 

تواند به تجردد فرهنگری کمر     درباری است و دربار هم نمی ،قاجاردورۀ آورد. با تعلیق این حکم کلی که نظام نقاشی  خدمت در

های مارالِ  دربرار، حتری بعرد از انقرالب،      ولی نیرو ؛توان مشاهده کرد بستری برای تجدد نقاشی فراهم شدمی ،چشمگیری کند

گرفرت. بره نظرر    ناتورالیسم ایرانی نیز از طرح مفاهیم صریح اجتمراعی فاصرله مری    ،. در این بیننکردندحمایت چندانی از نقاشی 

ع چرون موانر  همنگرفتن نقاشی متعهد را بتوان ناشری از عرواملی    شکلرسد دوری مبارزان عصر مشروطه از هنرهای تجسمی و  می

اشرافی نقاشی و مسائلی از این دسرت دانسرت. در ایرن    االب خواهان با هنرهای جدید، اقتصاد خاص و مذهبی در پیوند مشروطه

 .شوندبندی میاجتماع دارند، قالببدنۀ با معرفی جایگاه هنرمند، نقاشان عصر یادشده در کارکردی که در  ،نوشتار

 

 کلیدی گانواژ
 .نقاشی ،گریدی انقالب مشروطه، دربار، 

 
  ۀ)برا تکیره برر جریانرات دور     بررسی ظهور تجردد در نقاشری ایرران   » اول با عنوان ۀکارشناسی ارشد پژوهش هنر نگارند ۀنام رفته از باشی از پایانگمقاله بر این 

 هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز ارائه شده است.  ۀنگارنده سوم در دانشکد ۀدوم و مشاور ۀاست که به راهنمایی نگارند «مشروطه(
  021-88773802، نمابر: 09305499359مسئول: تلفن:  ۀنویسند ،E-mail: aflakimilad@yahoo.com . 
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  ____________________________________________________ مقدمه

واقعیرات تراریای و   براساس  کند میتالش  پیش رو نوشتار
ن امتفکرر پژوهان و های مشروطهدر نوشتهشده  مطرحآرای 
نقاشرری ایررران را در دوران گررذار  ،تجرردد و مدرنیترره ۀحروز 
کره  از مدرنیتره   ایبرا پرذیرش آن تلقری   . بنردی کنرد  قالب

اند  آن اشاره کردهبه و گیدنز  برمنمارشال  چونهمکسانی 
و  تشرریح شرده   های علی میرسپاسری در نوشته ،در ایرانو 

تعبیرری   تروان مری  ،رویدادی تجربی و عملی اسرت  ناظر بر
هرای  راه ،را پذیرفت که برای تجدد از مدرنیزاسیون تربومی

باید اشراره کررد    ،بر این اساس. متصور استبسیار متفاوتی 
انتقال مفاهیم مدرن  نقشی مهم در ،خواهی مشروطهجریان 

برا تمرامی    اما شکل تجددگرایی لزوماً ؛به ایران داشته است
گرایی، شهرنشینی، چون فردگرایی، تجربههممفاهیم اربی 

یرا سرایر    انگرایی، علرم عینری، جنسریت و ح رور زنر     فن
هرچند بررسی این  ؛شودبندی نمی قالبهای مدرنیته  جنبه

  .فاکتورها نیز خالی از لطِ نیست
 ۀدور گیری نظرام نقاشری در ایرران    جهت ،ر هر صورتد

بره  پرژوهش  ایرن  خود را داشرت.   به راهی منحصر، مشروطه
ینررد تحررول هنررری و افر، پیررروی از احمررد کریمرری حکررا 

و  مشرتر   ،ای جمعری پدیرده درنهایرت،   را شرناختی زیبایی
   با نگاه به آرای یوری لوتمانکاکریمی ح. داندمیمند نظام

گویرد  مری سان  شناختینظام زیبایی از حیات یهایاز لحظه
مفاهیم جدیدی وارد نظرام  نظام  ،نثیر نفود از بیروأت تحتکه 
 یاین عناصر و اصول تازه ممکن است ازسوی گروه .شودمی

ریج در میران  تدگذار پذیرفته شود و بهثیرأمهم و ت، اجتماعی
   .(1389)کریمی حکا ،  آن گروه رواج یابد
خواهران  تحرول عی نقاشری جدیرد در میران    اینکه چرا نرو 
های اجتماعی عصر مشروطه مشاصهدر بررسی  ،پذیرفته نشد

بررسری مفهروم    ،هامهم این مشاصه ۀنمون قابل توضیح است.
یرواند با نگاه به تالش است.  مدنظرطبقات اجتماعی در دوران 

-وابسرتگان  مکترب  سراختاری    رهایاشاره به نظ آبراهامیان در
مفهروم   واقعیرات تراریای،   براسراس و  رفتارگرایان وکارکردی 

 وضرعیت ترا   تروان شررح داد  مری  قاجاردورۀ طبقه را در ایران 
کرردن   مشرا   .روشرن شرود   در حال گرذار جامعۀ نقاش در 

نیازمنرد شرناخت    ،ای اجتمراعی جایگاه نقاش در میان نیروهر 
 -دربرار  ۀدوگانر  مفهروم  بایدبر این اساس  .این نیروهاست رفتار
نحوی که وجوه  به ؛تر ساختروشن لفان را در عصر بیداریماا

قابرل   عمرل ماالفران   ۀمحردود و دربرار   گراستبدادی و اصالح
و  هنرر حوزۀ دربار در  سالیق ،. با برداشتن این گامتوضیح باشد
مرل  ابایرد اشراره کررد ع    اسرت.  پذیر آن تحلیل وجه استبدادی

تی فراهم موقعی ،در آن دوره ممنوعیت نقاشی چونهمدیگری 
عنروان   بره بره نقاشری   به دهیل و اشکال ماتلرِ  تا دربار  آورد
 .فرهنگی نگاه کند یابزار

 ،کند تحول نظام هنری را تعیین می چیزی مسیر چهاینکه 
بلکه به نوع روابط آن هنرر   ؛دات آن هنر وابسته نیستبه  صرفاً

با جامعه مرتبط اسرت. در زمرانی کره تحروهت اجتمراعی ر       
نقاشرری بره دلیررل پیونرد سرنتی بررا دربرار، جایگرراه     دهرد،   مری 

دربراری  ؛ کنرد  پیدا میفردی در مطالعۀ تجدد هنری  منحصربه
که در مناسبات جدید  قدرت، نوع تصویر فرهنگی مطلوب  خود 

رسرانۀ  متناسب با نوع  ،شناسد و برحسب مقت یات زمانرا می
کند یا از بره تملر    هنری، چارچوب هنری خاصی انتااب می

کنرد.  آمدن فرمی خاص برای نیروهای ماالِ جلوگیری میدر
گراست و چه موقع  اینکه چه موقع ی  مستبد در هنری واپس

پیشرو، در گرو نسبت آن هنر با جامعه است. سکوت و پویرایی  
 هنر به این مسائل وابسته است.

 

 

 «مخالفان -دربار ۀدوگان» مفهوم در دقت
 
گرایی مربهم  درنیسم و سنتسازی میان مطور که دوگانهانهم
سرازی   ، دوگانره و همیشه ابزار تحلیلری محکمری نیسرت    است

 دربار و ماالفان به دلیل وجود دو وجه اسرتبدادی و اصرالحگر  
نیرز   نقرش فرهنگری دربرار    برارۀ خصروص در  به ،( دربارۀ)سازند

البته این به معنی ایرن نیسرت کره وجره      هایی دارد.پیچیدگی
بایرد گفرت   دربار اسرت.   ۀصالحگرایانطراز وجه ااستبدادی، هم
خصرروص در دوران تجررددخواهی  بررهای ین دوگانررهنررطرررح چ

هایی دارد و سنجش عملکرد نقاش در قالب ایرانیان محدودیت
دورۀ در  خصوصراً . آوردنترایج دقیقری بره برار نمری     این یا آن، 

شراه   چراکره  ؛شرود می ناصری این دو وجه بیشتر در هم تنیده
 منرد برود.   هعالقماعی، آموزشی و حتی اداری به اصالحات اجت

هرای ماتلرِ صراحب مناصرب      افرادی که در دربرار، در دوره 
چرون قردرت و   همبا مفراهیمی   توانشوند نیز نمی بلندپایه می
فکرران از   بسریاری از روشرن  سویه تحلیرل کررد.    استبداد، ی 

 شان نیز به ارتباط با دربار وابسرته یساهران بودند و زندگدیوان
خرران سپهسرراهر و چررون میرررزا حسررینهماز وزیرانرری بررود. 

چرون  همخان گرفته تا نقاشی چون میرزا ملکمهمکوشندگانی 
 انرد. ای از خرود برروز داده  همگی رفتارهای دوگانه ،المل کمال
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 پررای ،نقاشرری مشررروطهدربررارۀ اینکرره چرررا در حررین بحرر  

نقش  به آوریم،حگران و کوشندگان درباری را به میان میاصال
فرهنگرری نظیررر نقاشرران برراز  عناصرررگر ایررن طیررِ از تحمررای
   گردد. می

برا دربرار    نمسئله آن است که نیروهایی کره مناسباتشرا  
نشرده  قطع نشده و شرایط  قطع ایرن مناسربات نیرز فرراهم     

اند موضرع شرفاا اختیرار    توانستهبسیار نمیمواقع است، در 
نی جایگاهشان نقاشان که زماداشتن  زاویهکنند. در این بین، 

، «دربرار » با دربار پیچیده اسرت. ، در کنار تات سلطنت بوده
کلی است کره تمرامی    ینه عنوان، ناصریدورۀ بعد از حداقل 

دهد و نه آنکه دائرم   حاکمیت را سرکوبگر و متحجر جلوه می
با عزمی راسخ بررای تحروهت اجتمراعی قردم برر دارد. اگرر       

هنرمنرد   ،م کره در آن ای برای هنرمند درباری متصوریآینده
 ،زنرد متناسب با تحوهت اجتماعی به تولید هنری دست مری 

؛ هرا را در نظرر داشرته باشریم    سازیگونه دوگانه اینباید ابهام 
دادن هنرمند به  خصوص هنگامی که تمایلمان برای نسبت به

ایرد  گیررد. از یراد نب  فان قوت میلماا -یکی از دو گروه دربار
عصرر خرود، برا توجره بره      شاعران همبرخالا  ،که نقاش برد

متوسرط جدیرد، در   طبقرۀ  نداشتن پایگاهی حتری در میران   
 امکان  فعرالیتی نقاشرانه )نره مشرابه     ،بارخارج از چارچوب در

. های عصر مشروطه( نداشته استهای روزنامهکاریکاتوریست
هنرمند به اموری کره در ایرران    واکنشوجود این، بررسی با 

هررای ، تحلیررل هریرر  از سررویهدهرردمشرروطه ر  مرری دورۀ 
سنجش  البته ؛کندمی را ناگزیر یخواهو تحول یکارمحافظه
 ها نیست.گیریگونه جهت اینبه  پذیر تقلیل ،نهایی

 ابزار فرهنگی و انحصار ممنوعیت نقاشی
ممنوعیت نقاشری بره نفرع    که ال را مطرح کرد ؤاین س باید

اعتررا    وقتی علمای تهرران در » شود؟چه کسی تمام می
شرراه تظرراهراتی کردنررد، ناصرررالدین ۀمجسررمبرره سرراختن 

حکومت بالفاصرله مجسرمه را برداشرت و پرذیرفت چنرین      
یادبودهایی مغایر با دستور شرع مبنی برر حرمرت نمرایش    

 .(38 :1392 )آبراهامیران،  «بعدی صورت انسران اسرت   سه
دهد تا این لحظره از تراریخ، هنرهرای    این رخداد نشان می

طراز میان مردم جایگاهی هم در است توانستهتجسمی نمی
اعتمادالسررلطنه در خرراطراتش  شررعر یررا تئرراتر پیرردا کنررد.

اش را وقتی سراخت کره   شاه مجسمهناصرالدین»نویسد:  می
اعتقادش به جبرروت شراهی    ،تزاری ۀروسیپس از دیدار از 
برا وجرود ایرن     .(503 :1392 آبراهامیران، ) «شدت گرفرت 

نوعی تمرایز برین دربرار و     شود کهیهنر ابزاری م ،وضعیت
ای نقاشری وسریله   ،های قبلکند. در دورهدیگری ایجاد می

هرا از  نگراره »وقتری   و متمایز در انحصار دربرار بروده اسرت   
دقیرق تهیره    ۀمشراهد شدن از فاصله نزدیر  و  جهت دیده

نشران   ،(103 :1382 ،و پولیاکووا )رحیمووا «شده استمی
 دربار بوده است.این است که تنها مااطب 

اهرررداا تصویرسرررازی فراترررر از  ،قاجررراردورۀ امرررا در  
در  این مطلب با گریزی به بح  نمرایش  جویی است.  لذت

با  گیرد. کامران سپهرانو تعزیه در این دوره بهتر صورت می
 :نویسرد پیرامرون تعزیره مری    های عباس امانتاشاره به گفته

آمرد و  مری اجرای تعزیره بره مرذال علمرا چنردان خروش ن      »
 ،شاه با اجرای تعزیه در بنرای برزرت تکیره دولرت    ناصرالدین

کوشررید تسررلط حکومررت در امررر مررذهب را درحقیقررت مرری
 ،تر برای حمایت پایدار شراه از تعزیره  افزایش دهد: علت مهم

او بره حفرو و رواج شرق دیگرری از مرذهب      آگاهانرۀ  تمایل 
ب حتی در برابر ماالفت علمرا برود. فقاهرت در مرذه     ،شیعه
ای بود که حکومرت را برر آن تسرلطی    حریم محروسه ،شیعه
دربرار برا اسرتفاده از     ،درواقرع  .(42 :1388 )سرپهران،  «نبود

خصوص  بهبرای ساخت حدومرز با دیگری و  ،ابزاری فرهنگی
سرهمی از ابرزار   داشرت  یرا تمایرل    کرد تالش میبا روحانیت 

سریله  فرهنگی سایر نهادهای قدرتمند نیز داشته باشد. این و
تواند تعزیه باشد. شاهان قاجار به تصویرسازی از ائمه نیرز  می

باشری بره خرود     مشرروعیت و این جز به نیت داشتند تمایل 
هرای  نقاشری هنرری بررای بازنمرایی ارزش     ،نبوده است. آری

ها، امکران بره میران    که فقط با رعایت این ارزشبود درباری 
ویر مطبوعرات  . ویلم فلور راجع بره تصرا  داشتمردم آمدن را 

مطالب مطبوعاتی که راجع به مسائل سیاسری و  »نویسد: می
 امرا بررای نظرارت برر     ؛شرد نوشتند، سانسور مری مذهبی می

کراری انجرام    ،محتوای بع ی از تصراویر مطبوعرات عامیانره   
دربار از نقاشی کره   .(42: 1381، و دیگران )فلور« گرفتنمی

وان ابررزاری عنرر برره، در میرران علمررا و مررردم ممنوعیررت دارد
دادن شرکاا خرود برا دیگرران و نمرایش       فرهنگی در نشران 

کند. این تمرایلی اسرت کره از    های درباری استفاده میارزش
 شاه در میان شاهان قاجار پابرجا بوده است.زمان فتحعلی

 وجه استبدادی دربار
دانریم هنردوسرتی و اسرتبداد هریا ت رادی برا یکردیگر        می

پادشاهان قاجرار را بره    زدهم عموماًنوسدۀ اروپاییان » ندارند.
)آبراهامیران،  « دیدنرد کاملی از مستبد شرقی مینمونۀ چشم 
 بارۀدر ،استبداد شرقی ، ویتفوگل در کتاب خود .(27: 1389
، هایی با آن جامعره دارد که ایران نیز شباهت ساهرآبجامعۀ 
فعرال   ۀهسرت  ،مردان وابسته به دسرتگاه دولتری  »نویسد: می

« دنرردهسرراهر تشررکیل مرری آبجامعررۀ م را در طبقرره حرراک
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پیوند اسرتبداد شررقی برا    نقطۀ اما  .(473: 1391 )ویتفوگل،

هرای دیگرر   شاهان قاجار بریش از سلسرله  »نقاشی کجاست؟ 
قردرت و   ،کردند در داخل و خرارج از ایرران  ایرانی تالش می
و  )فلرور « هنر بره ر  مرردم بکشرند    ۀوسیل اهمیت خود را به

برودن   سنت درباری ۀشاه قاجار در ادام .(30: 1381، دیگران
نمایانره و  برودن هنرر، کرارکردی قردرت     و نه دینی یا آیینری 

 ،برخری از تصراویر   انتظرار داشرت.  از نقاشی باش مشروعیت
بررای لرذت جسرمانی شراهان      «افرزا کارکردی لذت»آشکارا 
 ،تولیرد نقاشری   ناپرذیر ترین علل انکاراند. یکی از اصلیداشته
   .(1391و شوکت شاهانه بوده است )اخگر،  «قدرتنمایش »

در » ،گرررا در دربررارمصررادا بررا اوج نقاشرری واقررع  تقریبرراً
شراه بره سررکوب    های پس از نه ت تنبراکو، ناصررالدین   سال

هررای خطرنررا  را کنررار سیاسرری بیشررتر روی آورد و نرروآوری
از ورود انتشرارات   ،دارالفنرون خاتمره داد...  توسعۀ به گذاشت... 
اعزام محصل بره خرارج را   ، ط به دنیای خارج ممانعت کردمربو

خواهد کره نداننرد بروکسرل    گفت وزرایی می،... محدود ساخت
در  .(67 :1392 )آبراهامیرران، «شررهر اسررت یررا برررت چغنرردر

نقاشران   ،از قدرت استبدادی وجرود دارد میزان ای که این  دوره
و هنرمنرردانی در کنررار تاررت شرراهی همچنرران برره نمررایش   

شراعران   برارۀ حکرا  در کریمری  پردازند.های درباری می ارزش
شاعران این عصر، در تحلیرل نهرایی،   »نویسد: درباری  قاجار می

بررای خشرنودی آنران     شوند و طبیعتاًمتحد حاکمان تلقی می
هرای ضرمنی چنرین    سررایند. پیامرد  ای را مری هر دروغ و یاوه

 کرامالً کرارکرد اجتمراعی شرعر    مسرئلۀ  گفتمانی در ارتباط برا  
زیرا بررای شراعران بریش از دو انتاراب و گزینره       ؛آشکار است
توانند در کنرار حاکمرانی قررار گیرنرد کره      گذارد: میباقی نمی

تداوم قدرت و جاه و جاللشران در گررو در زنجیرر نگهداشرتن     
هاسررت یررا در کنررار مررردم جررای گیرنررد و سررعی کننررد ترروده
 کریمری حکرا ،  ) «های آنان را بیان کنندها و داداهخواست
1389 :117). 
اما ارج و قرب نقاش از شاعر درباری بیشرتر اسرت. در    
آموزش شاه را نیز بر عهده داشته  ۀوظیفنقاش  ،قاجار ۀدور
شراه، نقاشران همچنران    تا قبل از سلطنت مظفرالدین است.
هنر قبل از خود تردیدی ندارند. این به این معنری   ۀارائدر 

شاه ماهیرت اسرتبداد تغییرری    نیست که بعد از مظفرالدین
تررایمزد دو روز پررس از داسررتان   ۀ]روزنامرر»کرررده اسررت. 

کنررد و هرا از مجلررس مرری بمبراران، پررس از آنکرره نکرروهش 
هرای خرود چنرین    نماید، از گفتره ناشایستگی آن را باز می

 ،ای به دست داد از آنکه شررقیان گیرد: این نمونهنتیجه می
این  .(670 :1354 روی،)کس «یستندنزندگانی آزاد  ۀشایند

دهرد ترا   ای قررار مری  ، استبداد شاهانه را وسریله تندۀ نوشت
تمامی نیروهای جامعه ازجمله نیروهرای فرهنگری را فاقرد    

 آگاهی و توان هزم برای رسیدن به آزادی بداند. 
شاه ادامره  الدینبعد از ناصردورۀ وجه استبدادی دربار در 

ناصرری   ۀدور ۀانرداز  بره  هرچند حمایت از هنرر  ؛کندپیدا می
از اعرردام  یطرحرردربررارۀ ویلررم فلررور  گیرررد.صررورت نمرری
این تصویر  .است سان گفتهالدین واعو اصفهانی سیدجمال
ولری برا توجره بره      ؛ه اسرت مقاله دیده نشد گانتوسط نگارند

 تصویرسرازی  مصردال توانرد  مری گونره نمایشری    ایرن  ،شواهد
روطه برره الرردین در جریرران مشرر جمالسررید. باشررددربرراری 

از رهبررران مهررم مشررهورترین واعررو تهررران تبرردیل شررد و  
لفرو   هرم او برود کره ناسرتین برار     » .گرایران برود  مشروطه

نام  .(23: 1357 ی،یغمای) «ا انداختهمشروطه را بر سر زبان
المتکلمررین،  همررراه ملرر   بررهواعررو  الرردینسرریدجمال

در  ،میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل و سیدمحمدرضا مسراوات 
توپ بسرتن مجلرس،   ه شاه قبل از ببود که محمدعلی یلیست
 برارۀ کسرروی در  کرده بود. صادر تبعید آنها را از ایران دستور
 ؛برود واعو یکی از هشرت ترن مری    سیدجمال » نویسد:او می

همچنان پیش از جنگ نهان گردیده بوده و سپس برا رخرت   
کنرد کره در   بیرون آمده و آهنگ بروجرد می ناشناس از شهر

سریدجمال   .(652: 1354 کسرروی، ) «شرود ا کشته مری آنج
یرای  ؤر ضداسرتبدادی  به دلیرل نگرارش کتراب    پیش از این
قرار  زادگاندیگر شاه و السلطانا ب ظلدر معر   ،صادقه

، خرواه پیرو دستور دربار برای قتل واعو مشرروطه  گرفته بود.
آن نراطق   ،کردن سریدجمال  خفهبه  امیر افام، اسدنامی را»

   .(61: 1357 ی،یغمای) «مور کردأم ،همال مکآزادۀ 
توان نقش نقاشرانی  با تکیه بر وجه استبدادی دربار، می

کرراری آنهرا بررا انتظرارات دربررار و تفبیرت منررافع     ۀکره دور 
 تحلیل کرد.، مقطعی همسو بوده است

 ۀالملک( نمایندلحسن غفاری )صنیعاابو

 درباری، با فرمی جدید در نقاشی ۀاراد
ای اصلی در تغییرر نظرام نقاشری ایرران     چهره المل ،صنیع

است؛ اما استفاده از رسانۀ نقاشری توسرط او درخرور تأمرل     
است. سروش اصفهانی، شاعر دورۀ بازگشت ادبری، شراعری   
که تالشگران تجدد ادبی ازجمله آخوندزاده از او بسیار گله 

المل  نوشته ای پرطمطرال در ستایش صنیعدارند، قصیده
از جانررب « نشرران تمفررال»آن، اهرردای  اسررت کرره دلیررل 
سرررتایش نقررراش بررروده اسرررت.  شررراه بررره ناصررررالدین
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 السلطان، اثر ابراهیمظل .1تصویر 

 (Roxburgh,2014): مأخذ

 هاالدین واعظ در یکی از روزنامهلکردن سیدجما . تصویر خفه2تصویر 

 (61 :1357 یغمایی،مأخذ: )

دهرد.  دربار نشان مری  المل  را درجایگاه صنیع، توسط سروش
توانند راهی انتااب کننرد  می ،کسانی که در رکاب شاه هستند

 ۀدورتمامی قردرت شراه باشرند. برا بررسری      نمایندۀ که در آن 
هرایی کره از رجرال    هرای او و طررح   ، س مَتلالمکاری صنیع

همرین افرراد    ۀزمرر از او را توان می ،حکومتی تهیه کرده است
ح رور خویشراوندان او در دربرار    »او های در پیشرفت دانست.

بعردی( و موافقرت   الدولرۀ   امرین الملر  ) خان امینازجمله فر 
خرران معیرالممالرر  هررای حسررینعلیمسرراعدت محمدشرراه و...

خان به علرت  ابوالحسن .(22: 1390 )آژند، «کارساز بوده است
تی برین  یآقاسری کره چنردان محبروب     اری حاجی میرزاددوست

به میل خود تصویری از او نیز پدید آورد  ،دیگران نداشته است
 ۀبرراردررا امررا اگررر باررواهیم ادعایمرران   .(29 :1382 )دکررا ،
بایرد بره چنرد رخرداد اشراره       ،المل  بهتر توضیح دهیم صنیع
و )ص( پیرامبر  خود در کنرار  شاه دستور تصویرسازی از  کنیم:

دهرد. شراه خرود را    المل  مری  ح رت علی)ع( را نیز به صنیع
الملر   نقاشی صنیع داند.رث تصویر ح رت علی)ع( میتنها وا

یعنری   ،تررین اهرداا شراهان قاجرار     به خردمت یکری از مهرم   
آیرد.  در می ائمه به دادن ارادت نشانباشی از طریق  مشروعیت
گزینرد.  الملر  برمری  است که صرنیع  نوع هنری، موضوع دیگر

ی بره  را به دستور میرزا آقاخان نور ایالمل  دیوارنگاریصنیع
شراه بره انجرام    تقلید از دیوارنگراری کرا  نگارسرتان فتحعلری    

یعنی نروع خاصری از هنرر ایرمرسروم کره نمرایش       ؛ رساند می
زنری  شرکوه مفرال  »نویسرد:   قدرتی دیگر اسرت. ویتفوگرل مری   

دربارهای شرقی، بیانگر اقتصادی تسلط استبدادی فرمانروایران  
 .(473: 1391 )ویتفوگرل،  «مستبد شرقی بر رعایاشران اسرت  
 مرل اسرت،  أتدرخرور  المل   یکی از م امینی که در آثار صنیع

 ۀدربرار گر شاه اسرت. ویتفوگرل   دادن ا ب و وجه تنبیهنشان
او خودسررانۀ  هرای  رحمری بری » نویسرد:  شاه مستبد شرقی می

]فرمانرواد نشرانگر ایرن واقعیرت اسرت کره او، برا قیرد برخری         
ر کره را  توانرد هر  های آشکار مرادی و فرهنگری مری   محدودیت
 .(473: همان) «برکشد یا نابود سازد... ،باواهد

ترررین نشررانه در جهررت اثبررات ایررن ادعررا کرره   امررا مهررم
المل  نمایندۀ ارادۀ دربار اسرت، نقشری اسرت کره او در      صنیع

گیررد.  برقراری رسرمی سانسرور در مطبوعرات بره عهرده مری      
المل ، رئریس  صنیع»... پیرامون این انتااب آورده شده است: 

مباشر امور روزنامره و نقاشراانه و کارهرای دولتری، بایرد در       و
کلیۀ امور چاپاانۀ ممال  محروسه مراقب و مواظب باشرد کره   
بع ی از نسخ که موجب انزجرار طبرایع اسرت، تحرت انطبراع      

الملر  سرتودنی   (. آنچه دربارۀ صنیع50: 1382)دکا ، « نیاید
قاشری و  های او برای تأسیس ناستین هنرستان ناست، تالش

نمایش عمومی نقاشی است. نکتۀ درخور تأمل اینجاسرت کره   
تواند در آگهی گشایش هنرستان آورده شده است هرکسی می

بینیم کره مصرادرۀ رسرانۀ    طفل خود را به نقاشاانه بیاورد. می
نقاشی توسط دربار، ماجرای تمل  تمامی هنر نقاشی نیسرت؛  

 بار نباشد.های دربلکه اشاعۀ هنری است که ماالِ ارزش

  
 الملک. قصاص معلم سرخانه به دست عموی پسربچه؛ اثر صنیع3تصویر 

 (73: 1382: )ذکاء، مأخذ
 الملک. امتحان تفنگ در حضور مبارک؛ اثر صنیع4تصویر 

 (75: 1382: )ذکاء، أخذم
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 گرافیاک  جایگااه  تثبیت؛ ابوتراب غفاری

 درباری

یراز حکومرت بررای    هرا، ابروتراب ن  با فرارسیدن عصر روزنامره 
های شررا و  با آثار او در روزنامهتصویرسازی را برطرا کرد. 

 وزنامه، مَن شری دربراری پیردا   شرافت بود که تصویرگری در ر
منظرور مرا    دربراری جرا افتراد.   رسانۀ کرد و هنر گرافی  در 

های ایردولتری  نوعی از تصویرگری است که در سایر روزنامه
 ،اشت. با نگاه به آثرار ابروتراب  قبل و بعد از مشروطه وجود ند

نزدیرر  برره قرردرت در  ۀترروان فهمیررد حلقرر راحترری مرری برره
اولرین تصرویر ابروتراب در    »یابنرد.  های او بازتراب مری   نقاشی
 )گلربن،  «السلطان بروده اسرت  شرا، تصویری از ظل ۀروزنام
البته باید گفت ابوتراب نقاش بااستعدادی بروده   .(35 :1386

کرام  د ایرن تریرا  بروده کره او را نا    است. باید از خود پرسری 
 ،ابرروتراب ۀبررارمهررم در ۀلئمسررگذاشررته اسررت یررا دربررار؟   

کاربردن شکلی از تصویر در روزنامه است که نقش مطلوبی  به
کنرد و کرارایی بسریار زیرادی دارد.     روزنامه ایفا می ۀرساندر 

 ،بعد از مشروطه و بعد از فتح تهران ،خواهانآزادی اینکه چرا
ابوتراب  درباری فرمتمایلی به استفاده از های خود مهدر روزنا

موضروعی اسرت کره جرای      انرد، برای ارتباط با عوام نداشرته 
 بررسی دارد.

گری ابوتراب در تصرویر دورۀ همسایر نقاشان سرشناس 
ازجملرره میرزاجعفررر ؛ هررای دربرراری برجسررته بودنرردارزش

دحسن محم ۀبارتبریزی در زادۀکریم زنجانی و افشار رومی.
های خرود  ها و نمونه... بیشتر مدل» :نویسدافشار رومی می

نمرود و روی ایرن   را از بین پادشاهان قاجاری انتاراب مری  
توان عقیده داد که این هنرمند نقاش درباری  ها میبرداشت
نیررز ماننررد  او .(694: 1369 تبریررزی،زادۀ کررریم)...« برروده

تصویرسرازی از  بره   ،بسیاری از نقاشان درباری عهد ناصری
پرداخته است. میل رجال قاجار برای شیعه می ۀشمایل ائم
باشی به خود، در این آثار مشا  است. نقاشی  مشروعیت

المل  همچنان در اختیار قدرت دربرار  نقاشان بعد از صنیع
الدولره نیرز در سرال    اکبرخران مرزین   قرار داشته است. علی

ده اسرت  السلطان حاکم اصرفهان برو  در خدمت ظل 1894
هرا بعرد نقاشری از    حتی سرال  .(62: 1381، و دیگران )فلور

برا   شاهای از محمدعلیپرده، یعنی مصورالمل ، همین نسل
 تبریرزی، زادۀ کرریم )کنرد  نیرز تهیره مری    گذاریلباس تاج
1369: 1248). 

های میرزا آقاخاان کرماانی در   اندیشه

 خدمت تحول هنری  
فکری جایگاهی جدید  کدام دستگاه ،در عصر بیداری ایران

میررزا  توان میآیا گیرد؟ برای هنرهای تجسمی در نظر می
 ؟به حساب آورد جدید پدر نظری  نقاشی را آقاخان کرمانی
هرایی   هنر بح  ۀمشروطه که در حوز ۀدورفکران  از روشن

میرررزا فتحعلرری البترره میرررزا آقاخرران کرمررانی اسررت.   ،دارد
هنرر و   ۀدونی درزمینر آرای مر  ،طرور صرریح   بره  نیزآخوندزاده 

فکررری اسررت کرره  روشررن ۀنمونرر ،ادبیررات ارائرره داد. آقاخرران
 ۀهای اجتماعی و فرهنگری  دوران جدیرد را بررای جامعر     آرمان

کند. آقاخان کرمانی، صدای دیگری است کره  ایران ترسیم می
 ۀمیرسپاسری دربرار  شود. فکری عصر ظاهر می در ف ای روشن

ترر ماننرد کرمرانی    ران رادیکالفک برخی از روشن»نویسد: او می
ترر برا   گرایانره  ای واقرع ههر مواج ،فکران قبلری  در قیاس با روشن
اما دلیل اینکه از   .(141: 1393 )میرسپاسی، «مسائل داشتند
میررزا آقاخران کرمرانی را     ،فکران عصرر مشرروطه   میان روشن
در دو  ،توجه او بره نقاشری هرچنرد ماتصرر     ،ایمکردهبرجسته 
است. او بره دو رویکررد    تشریع و تکوینو  نظریحکمت ۀ رسال
شناختی و رسرالت اجتمراعی هنرر اهمیرت داده اسرت.      زیبایی
گفترارش را بره    ۀرشرت  ،جامعیت فکری میرزا آقاخان کرمانی»

راجرع   ؛خودش اسرت  ۀقلمرو هنر کشیده است. سانوری حرف
به فنون دیگر ماننرد موسریقی، نقاشری و پیکرتراشری و حتری      

گوید. تفکر فلسرفی او برر سرتاسرر    بیش سان مییا  کمرق  
این مباح  سایه افکنرده و مجمروع صرنایع هنرری را از نظرر      

آنچره از   .(213 :1357 )آدمیرت، « سرنجد  شناسی مری زیبایی
ف رای حراکم در میران     ،تروان دریافرت کررد   آرای آقاخان می

به هنرر اسرت. نگراه انتقرادی او بره       جدید فکران در نگاه روشن
های هنر بعد از آقاخران را ترا   مال  ،قبل ازخودش ر شعر و هن

ن رئالیسرم  ادار کره از طررا  آقاخران   کنرد. ی تعیین میودحد
ترودۀ  کره بره   اسرت  تنها شاعر پیش از انقالب مشروطه  ،است

هرای  مایره آقاخان به دلیرل درون ۀ منظوماز »مردم توجه دارد. 
، هرا در لفرو  ای نروآوری خرواهی آن و بره دلیرل پراره    مشروطه

شررعر  ۀعنروان ناسررتین نمونر   بررهشرود   مرری، هرچنرد محردود  
   .(80: 1385 )آجودانی، «مشروطه یاد کرد

هرای میررزا   فریدون آدمیت که در کتابی به بررسی اندیشه
و از نگاه آقاخان بره هنرر   دربارۀ آقاخان کرمانی پرداخته است، 

رفته پنج صناعت شرناخته گردیرده    هم روی»نویسد: میقول او 
اسراس   .عر، موسریقی، نقاشری، پیکرتراشری و رقر     است: شر 
صنایع هنری دو چیرز اسرت: یکری در نسربت     همۀ زیبایی در 
شود و دیگر در معنری    به کار برده میهریموادی که  ۀتألیفی
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اما باید دانسته شود که قردر و   گردد...که از هر هنری افاده می
اد در معنری و تناسرب مرو    ،که گفتیمارزش هر اثر هنری چنان

مالول الهامات و لطِ طبع هنرمندان  ،ست و آنا ترکیبی آن
انرد کره   هر صنایع هنری را امر واحد گرفتهمبدأ  ،است... حکما

گرچه طررل بیران آن    ؛معانی و تفهیم مرام و مقصد باشد ۀافاد
وقتری خواسرت برا تصرویر ترسریم       ]هنرمندد ...ماتلِ است: 
: 1357 )آدمیرت،  «ددهر نقاشی را وسیله قرار می ،حقایق نماید

معنری اثرر در اولویرت     ،مشا  است که برای آقاخران  .(214
 واضرح است. البته مرز بین واقعیرت و حقیقرت در نظرر میررزا     

تراشی آورد: هیکلمی تکوین و تشریعرسالۀ نیست. آقاخان در 
زیرا در پیکرتراشی مفل نقاشری بیران    ؛ای است از نقاشیشعبه

تروان  مری  .و دیگری رنرگ(  حقیقت در ماده است )یکی سنگ
ی شناسر زیبرایی نظریۀ  ناستینادعا کرد میرزا آقاخان کرمانی 

نگراه  اسرت.   ارائه دادهدوران مشروطه  ۀمدرن ایران را در آستان
در »اسرت.  متفراوت  های قبرل  شناختی آقاخان به دورهزیبایی

ترا بره حرال هریا معیرار قطعری و تعبیرر         ،شناسی فن زیبایی
خذ تمیز زیبایی و زشرتی قررار داد،   أمعیار و ممطلقی که بتوان 

فرت دول و سرلیقه   گامرا بایرد   ]...د مگر دول و سلیقه ؛اندنیافته
میزان ثابتی ندارد و اساس آن عادت اسرت و عرادت عاریرت و    

   .(214: 1357آدمیت، ) «اقتباس از دیگران
زیرا  ؛داندشعر را از موسیقی و نقاشی برتر می» ،در جایی
هنر پیشررو در   «پذیرد.تر مینمایی را ملموسواقعبازنمایی و 

فکران سرنجیده   نمایی در میان روشنایران با خصوصیت واقع
شراعر بایرد ماننرد نقراش     »آورد شود. در جایی دیگر مری می

باشد که تمام گل و بته و انسان و حیوان و دریرا و آسرمان و   

کره  طوری  به ؛ترسیم کند هاعین جنگل و کوه و صحرا را به
اخرالل و آداب امتری مجسرم شرود. میررزا       ،در نظر خواننده

آقاخان کرمانی تردید ندارد که در صناعت، شرعر از نقاشری و   
چره نقراش ارتسرام و تصرویر     ؛ مراتب اشرا است بهموسیقی 

نمایرد و صراحب موسریقی تصرویر مقاصرد و      صور اشیا را می
عر اما شرا  ؛کندهای طبیعی میحاهت انسان را از روی آهنگ

صرور عقلیره و    ۀوسریل  بهاشیا و مقاصد خود را  ،معانی مافیه
مناسبات روحانی و تشبهات طبیعی و اشرارات فکرری بیران    

بدیهی اسرت اقتردار شراعر در مقرام      ،صورت در این .کندمی
 «بیرران احساسررات خررود از نقرراش و نوازنررده بیشررتر اسررت  

 بینیم برتری شعر بر نقاشی ازنظرمی .(218 :1357آدمیت، )
 ؛اد به شرعر نیسرت  لزوماً به دلیل دسترسی بیشتر افر ،آقاخان

   نماید.برجسته می بهتر اشارات فکری را بلکه شعر اساساً
نگاه آقاخان بره نروعی از هنرر متعهرد و طبیعری، مشرهود       

فکرران و کوشرندگان عصرر     توجره روشرن   کرانون   یهنراست. 
گرفتره اسررت کره معطروا بره رویرردادهای     بیرداری قررار مری   

نقادانی اسرت   مشرب هممیرزا آقاخان کرمانی » ماعی باشد.اجت
داند و برای شراعر رسرالت و طریقرت    که هنر شعر را مقید می

هرای  هنر برای خاطر هنر با اندیشره  ۀفلسف ،قائل است. درواقع
میررزا آقاخران    .(219: 1357آدمیرت،  )« آیرد او جور در نمری 
نهرا برا اجتمراع    آ ۀعلوم و فنون را از نظرگاه رابطر  ۀکرمانی هم

سنجد. برای هنرمنردان و سرانوران نیرز طریقرت و تقیرد      می
گویرد:  مدنی قائل است. میرزا آقاخان کرمانی برا اعتررا  مری   

ثمری جرز تنبلری و کسرالت     ،اندآنچه عرفان و تصوا سروده»
عار نداده اسرت. آنچره تغرزل     حیوانی و تولید گدا و قلندر و بی

فسراد اخالقری جوانران     حاصرلی جرز   ،انرد گل و بلبل سراخته 
ۀ مل در این گفتر أبا ت .(228: 1357آدمیت، ) «نباشوده است
 سنت نقاشی ایرانری نیرز   ۀادامتوان فهمید او با میرزاآقاخان می
صرد  رسرالۀ  در  آقاخران همچنرین  رو بوده است.  هبا مشکل روب
برره دلیررل اینکرره عقررل را حقیررر و پسررت   ،از ازالرری ،خطابرره
 .کندانتقاد می ،شمرد می

ۀ پدیاادنقاشااان و  ۀجامعاا طبقااه و

 شهرنشینی
 :1387)میالنری،   «شهرنشینی همزاد دیگرر  تجردد اسرت   »

نظران، شهرنشرینی در ایرران در   صاحب ۀاما به گفت .(147
 انتهای قرن نوزدهم هنوز به طرز جدی شکل نگرفته است.

 انرد  برا   انرد   ،های جنرگ جهرانی دوم  ایرانیان از سال»
 .(168 :1391 )بهنرام،  «ا شردند مصرفی اررب آشرن   ۀجامع

جمعیرت کشرور در انتهرای    درصرد   17شود تنها گفته می
گیرری  قاجار شهرنشین بوده است. شهرنشینی و شکل ۀدور
 ۀزمران برا دور   متوسط و تشکیل دولت مردرن را هرم   ۀطبق

کرار و زنردگی    ۀشریو  ۀباررضاشاه باید بررسی کرد. آنچه در
کلیدی است  ،شودرح میمط منقاشان در انتهای قرن نوزده

برای فهم جایگاه نقاش در بین نیروهای اجتماعی. از طرفی 
ثیرگرذار در  أای آنچنان تپدیده ،«شهرنشینی»مشا  شد 

مدنظر ما نبوده است. اما آیا امکان  ۀزیست نقاش دور ۀشیو
اجتماعی نقاش وجود دارد؟ و قبرل از   ۀکردن طبق مشا 

ا کرارایی دارد؟ پریش از   آن، آیا مفهوم طبقه در بررسری مر  
تروان از  تشکیل دولت مردرن در ایرران نیرز ترا حردی مری      

ولی بح  پیرامرون طبقرات    ؛طبقات اجتماعی صحبت کرد
پهلوی متفراوت اسرت. در    ۀبا دور کامالً ،در دوران مشروطه

نویسد: در ایران کاسرت  ی  سیاح خارجی می» ،قاجار ۀدور
تماعی خرود را تغییرر   راحتی جایگاه اج وجود ندارد. افراد به

شاه بود. پسر ی  دهند. ی  رقاصه، زن سوگلی فتحعلیمی
فالح ممکرن اسرت بره وزارت برسرد. حراجی بابرای سرقا،        
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شاصیت داستان تقلیدناپذیر موریه، وزیر ماترار ایرران در   

ای فقیرر مرانع رسریدن بره     انگلستان شد. تولد در خرانواده 
 بنوعزیزی، و ا)اشر «شودهای باهی اجتماعی نمیموقعیت
امررا بررسرری طبقررات اجتمرراعی، مسررتقیم و    .(71 :1388

 سازد.  ایرمستقیم، نکاتی را روشن می
 -آبراهامیان با اشاره به نظرر وابسرتگان  مکترب  سراختاری    

بلکره بره اقشرار     ،اصلی ۀکارکردی که جوامع را نه به چند طبق
د کنند و رفتارگرایان که معتقدند افررا متعدد شغلی تقسیم می

اند ترا  ها وابستهبه ایدئولوژی در کشورهای در حال توسعه االباً
هرای  پیچیردگی ، اقتصرادی خرود   -اجتمراعی  به اع ای طبقه

در ایرن   .(6: 1392 دهد )آبراهامیران، مفهوم طبقه را نشان می
به پیرروی از یروانرد آبراهامیران، برخوردهرای اصرلی       ،پژوهش

. دانریم ثر مری ؤتماعی مر نیروهای اج ۀطبقاتی را در تعیین رابط
نرزاع   ،اینجاسرت کره در جریران انقرالب مشرروطه     سرؤال  اما 

 کننده بوده است؟ طبقاتی چقدر عامل تعیین
کرم  اصطالح طبقه را دانشمندان علوم اجتماعی و دست»

 ۀسراد  ۀعنروان مقولر   بره انرد: ناسرت   به دو معنی به کار برده
د مشرابه،  بندی افرادی با منبع درآمشناختی برای ردهجامعه

زنردگی   ۀمقدار عایدات مشابه، میرزان نفرود همسران و شریو    
شررناختی روان ۀعنرروان اصررطالح پیچیررد  بررهدوم  .هماننررد

مراتب  سلسلهتنها در  نهبندی افرادی که اجتماعی برای طبقه
هرای اقتصرادی،   های برابر دارند، بلکه نگرشاجتماعی جایگاه

... در ایرران  دهنرد اجتماعی و سیاسی مشابهی نیز برروز مری  
اوایل قرن سیزدهم طبقات به معنری ناسرت ایرن اصرطالح     

توان در نه به معنی دوم آن. کل جمعیت را می ؛وجود داشت
 ۀدار...، طبقر براهی زمرین   ۀعمرده جرا داد: طبقر   طبقۀ چهار 

 بگیران شهری...، اکفریت روستانشین ودار...، مزدمتوسط مال
ویتفوگرل معتقرد اسرت     .(30 :1392آبراهامیران،  )« عشایر...

شود کره  نسبت بزرگی اطالل می به به گروه  ،اصطالح طبقه»
: 1391 )ویتفوگرل،  «نرد ا افرادش از جهت اجتماعی همگرون 

دستی را ندارند. قبرل   قاجار لزوماً این ی  ۀنقاشان دور .(505
وضعیت کلری   ،از گنجاندن نقاش در یکی از طبقات دکرشده

 دهیم:نشان می نقاشان قاجار را بسیار ماتصر
هرم  »نویسرد:  شرایط نقاشان قاجار مری  ۀویلم فلور دربار

پیرایره برود.   نقاشان و هم کارگاه آنان ساده و تا حردودی بری  
اول و سرشرناس بره    ۀبیشتر نقاشران جرزو اسرتادکاران رتبر    

آنها وجه اشترا  کمی با همتایران معاصرر    .آمدندحساب می
وبررل ولری فاقرد     رلشان که دارای زنردگی پررز  اروپای اربی
یر  از ادعاهرای   هریا  ،داشتند و بدون تردیرد  ،کیفیت بودند

: 1381 ،و دیگرران  )فلور «هنرمندانه ایشان را نیز دارا نبودند

کردنرد و بره دربرار    بهترین نقاشان در تهران زندگی می» .(8
   .(15: 1381فلور و دیگران، ) «وابسته بودند

 ،شراه ناصررالدین  ۀدورکنرد در اواخرر   آبراهامیان اشاره مری 
از نهادهای کوچ  و  ،امور عامه و هنرهای مستظرفه ۀوزارتاان

فقرط روی کاارذ وجرود داشرته      ایربوروکراتی  بوده که عمالً
کنرد وزارت  البته او اشراره مری   .(29: 1389است )آبراهامیان، 

کنررد معررارا بیشررتر منررابع خررود را صرررا دارالفنررون مرری  
دربار شررایط مناسربی را    ،هر حال به .(36: 1389آبراهامیان، )

فرصرت شریرازی، نقاشران    »کرده است. برای نقاشان فراهم می
امرا   ]...د جار معروا فهرست کررده اسرت  شیرازی را در گروه ت

و  )فلرور  «بیشتر نقاشان از دسرتمزد براهیی برخروردار نبودنرد    
 -بنرردی اجتمرراعیطبقرره ،ویلررم فلررور .(18: 1381 ،دیگررران

دهرد:  گونره توضریح مری    در این عصر را ایرن اقتصادی نقاشان 
از آن  نقاشران وابسرته بره دربرار و نابگران       ،طبقره  ترینعالی

هرایی  ها و نقاشری طراحی ،طبقه از نقاشان دومینسیاسی بود. 
هرای  دیدند کره بررای کتراب   را برای فروش در بازار تدار  می

 ،نطبقه از نقاشا سومینزدند. ها نیز تصویر میجدی و روزنامه
طراحری برر    کردنرد. وران صرنعتی عمرل مری   عنروان پیشره   به

ای در خانره منسوجات، کاشی، قالی، قلمکار و... و نقاشری قهروه  
: 1381فلرور و دیگرران،   این زمره از هنرهای تجسمی بودنرد ) 

نیرز   ،در ایرران آمریکا س. ج. دبلیو. بنجامین، وزیر ماتار  .(17
فلرور و دیگرران،   سرت ) دان متوسط مری  ۀنقاش ایرانی را از طبق

حرال،  متوسط شامل تجار، علمرای میانره  طبقۀ » .(97: 1381
ترر از  داران کوچ ، اعیان محلی و در یر  سرطح پرایین   زمین

متوسرط برازارید   طبقۀ ] .شد...وران میآن، صنعتگران و پیشه
ن اجتمراعی و اقتصرادی بعرد از تجرار، کدخردایان و      أازنظر ش
 «ر داشرتند... ماتلرِ قررا   هرای سفیدان اصرناا و پیشره  ریش
 .(59 :1388 بنوعزیزی، و )اشرا

هرای  بندی آبراهامیان و نوشتهاگر به تقسیم ،با این توضیح
 ۀنقراش دربراری در طبقر    ،بینردازیم  یمران نگراه  أویلم فلور تو
 ۀور در طبقر گیرد و سایر نقاشان پیشره دار قرار می متوسط مال

 نویسرد: مری  گیررد. فلرور  دوم )مزدبگیران شرهری( جرای مری   
هرای عرادی   وران در کارگاهبیشتر نقاشان همچون سایر پیشه»

حامیران و هنرپرروران کرار     ۀواقع در بازار و گاهی نیرز در خانر  
له اینجاسرت کره   ئمس .(68: 1381 ،و دیگران )فلور« کردندمی

 ،دادنررداگررر نقاشرران دربرراری جایگرراه خررود را از دسررت مرری 
پیوستند که محردودیت  یور مبایست به صِ نقاشان پیشه می

مشا  است. گروه دوم نقاشرانی   هنری و فنی آن طیِ کامالً
هرا نیرز   به تصویرسازی جدید برای روزنامه ،کندکه فلور یاد می

برا گرروه اول برابرری     اما کیفیت هنرشران لزومراً   ؛پرداختندمی
مشرروطه   ۀبرا دور  ها تقریباًکرد. تصویرسازی برای روزنامهنمی
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به تصرویر   ی سرشناسهاکمتری از روزنامه یابد. تعدادرواج می
دادند. پرس گسسرت از دربرار بهرای     شان اهمیت میدر رسانه

 آورده است.همراه می بهسنگینی برای نقاش 
رامرون نرزاع   شده پی مطرحپرسش به یکی از  خپاس اما در

حتری در   ،باید گفت طبقرات نوپرا  طبقاتی در عصر مشروطه، 
ار نیز توان رویارویی برا قردرت حراکم را    آخر حیات قاج ۀده

نداشتند. پس طبیعتراً هنرر نقاشری در قالرب نرزاع طبقراتی       
بسرا   چره ریرزی کنرد.   توانسته است خود را مطرح و طرح نمی

حامیانی از جانب طبقاتی قدرتمند وجود نداشته اسرت. ایرن   
حامیرران حترری در دوران پهلرروی کرره طبقرراتی نوپررا شررکل  

حکومرت  دهرۀ  در آخررین  »د. نهسرت  گیرد نیز فاقد نیررو  می
شردن   تجراری اداام تدریجی ایران در تجارت جهرانی،   ،قاجار

داری و افزایش تماس کشاورزی، ورود مناسبات تولید سرمایه
تغییرات مهمی در ساختار اجتماعی کشور به وجرود   ،با ارب

ای برای ظهور طبقات اجتمراعی مردرن فرراهم    آورد و زمینه
سراهر، برورژوازی   فکران دیروان  روشن ،کرد. اما طبقات جدید

تر از آن بودنرد کره   کوچ ، کارگر صنعتی نوپا ۀمدرن و طبق
 «ثر ساختارهای موجود قدرت... را به چالش بگیرندؤطور م به

دور از دهرن   ،با ایرن شررح   .(72 :1388 بنوعزیزی، و )اشرا
 ،نیست که نتیجه بگیریم نقش اجتماعی نقاش درباری قاجار

 ای نقش  نقاش مدرن را ندارد.هپیچیدگی

در عصار   یتصاویر  ۀرساان  بخشیِ آگاهی

 مشروطه
هرای   گرایانه رجال حکومتی در روزنامره دانیم از تصاویر واقعمی

 ایشرد. برا بررسری   دولتی همچون شرا و شرافت استفاده می
مشرا    ،های این عصرر بره عمرل آورد   که نگارنده در روزنامه
راب افاری و موسی ممیرزی، در  ابوت ۀشد تصویرنگاری به شیو

شده اسرت. اشراره   ندرت انجام می بههای عصر مشروطه روزنامه
شررد کرره نقاشرران قشررر اول و نقاشرران دربرراری فقررط برررای   

کردند و دومرین  های سرشناس دولتی تصویرسازی می روزنامه
بره تصویرسرازی    ،کردنرد  قشر از نقاشان که در بازار فعالیت می

رداختنرد. پرس نقاشران فعرال و هروادار      پهرا مری  برای روزنامه
ال ؤگرفتنررد. امررا سرر عمررالً در گررروه دوم قرررار مرری ،مشررروطه

گررای ابروتراب در   اینجاست کره چررا از سرب  پاتره و واقرع     
شرده   انجرام های مشروطه خبرری نیسرت؟ برا بررسری     روزنامه

هرای مشرهور دوران مشرروطه همچرون     مشا  شد روزنامره 
رش، تربیرت، تمردن، آموزگرار،    المتین، قرانون، ثریرا، پررو   حبل
انجمررن تبریررز، حکمررت، نرردای وطررن، مسرراوات،     ۀروزنامرر

 ،القدس، انجمن مقدس ملی اصفهان و انجمن وهیتی یرزد  روح
 فاقد تصویر بودند. معموهً

این احتمال وجود دارد که فرم رسمی و قراردادی تصراویر  
وده خواه نب های مشروطهروزنامه ۀهای دولتی مورد عالقروزنامه

است و نیاز بره داشرتن فرهنرگ تصرویری جدیرد و انتقرادی،       
ها را به استفاده از تصراویر طنرز   صاحبان و نقاشان این روزنامه

که به تصرویر بهرا    یهایترایب کرده است. روزنامه ،در قالبی نو
 ۀزبانی شو  داشتند و تصاویرشان مرورد عالقر  االب  ،دادندمی

 ،تفاده از این دسرت تصراویر  گرفته است. اسعامه مردم قرار می
 -با موضوعاتی از قبیرل اخرتالا طبقراتی و اوضراعی سیاسری     

مشروطه  ۀهای زیرزمینی قبل از دورنامه هم در شب، اجتماعی
های رسمی بعد از آن دوره رواج داشته اسرت.  و هم در روزنامه

هرای مشرروطه   ح ور تصاویر در نشریاتی کره مردام از آرمران   
شرعار  »... کررد.  ثیرگرذاری کمر  مری   أت بره  ،راندندسان می

حریت، مساوات، اخوت یرا آزادی، برابرری و بررادری، در کنرار     
ملت، وطن، قانون، حرق و مشرروطه ازجملره واژگران کلیردی      

: 1382 طرقرری، )ترروکلی «پربسررامد در نشررریات آن دوره بررود
هررای آدربایجرران، مالنصرررالدین، آزاد، بهلررول،  روزنامرره .(221

گلسرتان سرعادت، ناهیرد، تنبیره درخشران،       تنبیه، پایتارت، 
جهان، جارچی ملت، صبح اهر ، زنبور، مکافات، نقش حشرات

کاریکاتورهایی برا م رامین اجتمراعی و     ،نوصادل، ادب و ایران
کردند که وقایع زندگی مردم را نیز به تصرویر  انتقادی چاپ می

 آدربایجان همچرون مالنصررالدین قفقراز    روزنامه»کشیدند. می
آمیرز  هرای شروخی   شرد و نگراره  آمیز نوشته میبا زبان شوخی
 ،تروان گفرت پرس از مالنصررالدین    مری  .داشت)کاریکاتور( می

ایرن   .(269: 1354 )کسرروی،  «گونه بود بهترین روزنامه از آن
برخوردار بروده و   مجاهدانو  نشریه در تبریز از حمایت انجمن

 .  تحت نظر مرکز ایبی تبریز بوده است

 ،شرد های عصرر مشرروطه تصرویر مری    در روزنامهآنچه 
امرا   ؛بنردی کررد  تحوهت نقاشی رده ۀتوان قویاً در حوزنمی

ای کره  فرم عامیانره  ۀواسط به ،باید توجه داشت این تصاویر
ثیر مهمی بر آگراهی  أت ،تصویرگران آنها انتااب کرده بودند

گذاشرتند و بیهروده نیسرت اگرر بگروییم تصراویر       مردم می
در  بصری و آگاهی تجسرمی   ،های عصر مشروطهروزنامه
مررردم را  افررزایش دادنررد و حترری مسرریر را برررای    ۀتررود

 مجازشمردن تصویرسازی هموار کردند.
پافشرراری بررر نقررش نقرراش در میرران حرروادث انقررالب  

جز تحریِ تاریخ چیز دیگری نیست. نکتره ایرن    ،مشروطه
نیرافتن نقراش بره جایگراهی      توان عوامل سولاست که می

 هاییگرا را در چنین مقایسهفکران عمل شبیه جایگاه روشن
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 شاه تصویر شده است.استبداد در کنار محمدعلی ۀگلستان سعادت، در این روزنامه شجر ۀ. روزنام6و 5تصاویر 
 (1099و 1097، 1387 رسانی میراث مطبوعات ایران،دهی و اطالع شورای سازمان) خذ:أم

ای شررایط زنردگی   ،فکران ین روشنکشِ کرد. بسیاری از ا
مشابه نقاشان درباری داشتند. حال آنکه رفتار این دو طیِ 

متفاوت بود. بررسی دوران بعد از مشروطه و گفتمران  عمالً 
بسریار   یهرا پیچیدگی ،هاگرفته در این سال شکلاجتماعی 

 ،دارد. موضوع این نیست که پس از ام ای فرمان مشروطه
اند و فرصرت فعالیرت   ن به عرصه آمدهنسل دیگری از نقاشا

بارش  اند. اتفاقاً تغییررات فرهنگری بالفاصرله نتیجره    داشته
هرا  ای از نقاشان که در روزنامهعده ۀبارنبوده است و جز در
تحرول   ،به شکلی کلی ،نقاشان ۀاند، بقیکردهتصویرگری می

شود که آیرا  ال مطرح میؤمحتوایی را تجربه نکردند. این س
ثیرپذیر بروده  أبا وقوع رخدادهای اجتماعی جدید تهنرمند 
ثیرگذاری نیز انجام داده یا أی در جهت تچشمگیر یا تالش

 به حامیان قبلی خود وفادار مانده است؟ ،کل  به
 خررواهی ناشرری از آن،و تحررول مشررروطیت ،برره هررر حررال

ثیرگرذار برود و   أنری در درون دربار تایرمستقیم بر تحوهت ه
در کنررار  ،د تررا تحرروهت محترروایی هنرررفرصررتی برره دسررت دا
انقرالب ایرران، خرود    » د.وتعریرِ شر   ،تغییرات فرمی و آمرانره 

همرۀ  ای به اایت قاطعانره در جهرت مدرنیتره و تحقرق     مبارزه
مفابه آرمانی اجتماعی برود. البتره ایرن انقرالب     های آن بهوعده

ِ مدرنیترۀ  همچنین نبردی علیره   یعنری آن  ؛ شرده برود   تحریر
شد و به هر اصل انسرانی  که توسط شاه تحمیل میای مدرنیته

: 1393)میرسپاسری،  « زدقابل تصور در مدرنیته، پشت پا مری 
اجرزای   هرای هنرر را از  شدن عرصره  عرفی ،عباس میالنی .(43

عرصررۀ تحرروهت ]اجتمرراعید در » دانررد.اصررلی تجرردد مرری 
تردریج از   ای دارد... هنرمند بره ثیرات ریشهأهم ت شناسی زیبایی
و االرب ناچرار اسرت اثرر      آیرد  قدرتمندان به در میصلۀ  چنبر

هیی، در بازار به فروش بگذارد. مردار و  اسان ک بههنری خود را، 
مررال  خالقیررت را هررم دیگررر صررالح دیررن و دولررت تعیررین  

کند. هر اثری جوهنگاه خالقیرت فرردی هنرمنرد اسرت و      نمی
   .(172: 1387)میالنی،  «هایر

هنرر  عرصرۀ  شدن ازی برای عرفیایران آامشروطۀ انقالب 
سررمت نرروع زنرردگی  بررهمشررروطه دورۀ نقاشرران  مسرریر بررود.

 ؛رفرت  چندان پیش نمی ،کندهنرمندانی که میالنی ترسیم می

آمردن سرنخ    عرصره های اجتماعی برای بره  اما امکانات و زمینه
دوم قرن نوزده وجود داشرته  نیمۀ گرا در دیگری از نقاشی واقع

 ش از1210 و 1200هررای ر دهررهقاجاریرره حترری د»اسررت. 

شرد بره امرور مرردم     گفتره مری  و  محبوبیتی برخوردار نبودنرد 
هرای مردمری   نه ت .(223: 1392 )فوران، «توجهی نداشتند

هرای قبلری   گیرنرد و ارزش  در بسیاری از نقاط کشور جان مری 
بره   ،در تهرران  1286ای به سال  د. در موعظهونرال میؤسزیر 

خوانند و افتارارات دنیروی را پرو     میکسانی که عمر را کوتاه 
در چنرین   .(73: 1389شود )آبراهامیران،  حمله می ،انگارندمی

عنوان باش مهمی از فرهنگ، قاعدتاً بایرد در   بهموقعیتی، هنر 
بینردازد. امرا    معر  تحوهت اجتماعی به خود نگراهی دوبراره  

 ،مردم وجود داشرت تودۀ و نقاشی ای که بین بینیم با فاصله می
دو  برارۀ درمسئله  پیدا نکرد. این صریح ریزیمجالی برای طرح

امرا  متفاوت اسرت.   کل به مشروطه در دوران شعر و تئاتر ۀرسان
العلمرای   مشروطه مانند سرلطان دورۀ خواه آیا باید نقاش تحول
القردس علیره شراه سرانان تنرد       روحروزنامۀ خراسانی که در 

د نقاشران بره ماجراهرای    باشد؟ آیرا ورو  جسور و تندرو، راند می
ایرران  جامعرۀ  از آااز رویارویی » زدگی است؟مشروطه سیاست

فکررر و هنرمنررد بررا نرروعی   تجرردد، مفهرروم روشررن ۀبررا پدیررد
هنرمنردی  جرگۀ انگار تنها کسانی به  زدگی همراه شد. سیاست
نوشرتند و  یافتنرد کره آثرار سیاسری مری     فکری راه می و روشن

رشان بود... فقدان ی  ف رای  مالحظات اجتماعی محور بارز آثا
)میالنری،   «زنرد چیز رنگ سیاسی می همهبه  ،باز و دموکراتی 

من امنی بررای  أخواه مباید گفت نهادهای آزادی .(149: 1387
نهادهایی کره سرنوشتشران   ؛ انددرباری نبودهنازپروردۀ نقاشان 

 نامشا  و متزلزل بوده است.  
از جهات اصرلی   آجودانی با اشاره به انقالب ناق ، یکی
های نظری و عملی ناکامی و شکست مشروطه را در ناکامی

 ۀمشرروط کند. او در کتراب  جو میو انقالب مشروطه جست
ای که در ایران، بسته های سیاسیآزادی»نویسد: می ایرانی

گراه  آمده است، هریا به تحوهت جریانات سیاسی پیش می
برای آزادی  ای درخشان، مطمئن و مستمرانگیزه و سرمایه

تفکررر و اندیشرره فررراهم نیرراورد. ایررن تنهررا روحررانیون یررا  
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دولتمررردان ضدمشررروطه نبودنررد کرره مررانع آزادی تفکررر   

های ساختار فرهنگ استبدادی، شدند. در پناه توانمندی می
خرواه  فکران مذهبی و ایرمذهبی، روحانیون مشروطه روشن

سرد راه   ،دردسرت هرم   دستو کارگزاران حکومت و دولت، 
 ،انررد. از سرروی دیگررراندیشرریدن برروده اندیشرریدن و آزادی 

فکری هم در آرزوی ف رای آزادی بررای    های روشنجریان
ها، کرار را  اندیشیدن و آزادی اندیشه، از همان ناستین گام

برا   .(135 :1387 )آجودانی،« کشیدندبه افراط و تفریط می
شود که نقراش عصرر   ال مطرح میؤاین س ،شرحی که رفت

 هایی دارد؟منظور خلق فعاهنه چه انتااب بهطه مشرو

 پایگاه جدید یافتن  ۀدغدغنقاشی و 
خرواه  کند؟ دربار  تحولها را انتااب میگزینه ی  ازنقاش کدام
 ثبات؟ آیا راه سومی نیز پیش روی نقراش خواه  بییا نهاد آزادی
میررزا، شراه،   گرذاری محمردعلی  در مراسم تاج دارد؟ نوجو قرار
و  نرردن، وزیررران و سررفیران را برره مراسررم خوانررده بود  اعیررا

یرر  از  هرریاصرردراعظم ترراج را بررر سررر او نهرراد.  ۀمشرریرالدول
نمایندگان مجلس به مراسرم دعروت نشرده بودنرد )کسرروی،      

ترررا پررریش از فرررتح تهرررران و خلرررع قررردرت  .(201: 1354
تنهرا   نره نهاد مقابل دربرار   ،خواهانشاه توسط آزادی محمدعلی
بلکه خود در یافتن پایگاهی مسرتحکم   ،کرده استقوامی پیدا ن

کنرد. گفتره   وپنجره نررم مری    دسرت در میان توده با مشکالتی 
نظمری در نظرر   شود مشروطه در نظر بسریاری معرادل بری    می

فالنری  »گفتنرد  مری  ،کررد شد. اگر کسی آشوب مری گرفته می
های مشروطه حتری  در  درستی از آرمان .«کندمشروطه می
در  کسرروی ن مشرروطه وجرود نداشرته اسرت.     رهبرا در میان

نویسد بعد از تشرکیل مجلرس اول،   می تاریخ مشروطیت ایران
شردت   بهدسته اختالفات و دودستگی میان علما باع  شد ی 

از شریعت هواداری کنند. تا آنجا که حتی تحصریل اجبراری را   
در چنرین   .(315: 1354کسرروی،  ماالِ شریعت دانسرتند ) 

آمرردن نقاشرری برره خرردمت    میرران بررهصررحبت از  ،ف ررایی
شرد.  خود نوعی ضربه به اعتبرار مشرروطه مری    ،خواهان آزادی
طررور کرره ماالفرران مشررروطه و حامیرران شررریعت،      همرران
کردنرد، دادن لقرب   دیرن خطراب مری   خواهران را بری   مشروطه
آوردن بره نقاشری    روی ۀواسط هپرست به حامیان مشروطه ب بت

 ز دهیرل اصرلی بره عرصره    هم دور از انتظار نبود. گرچه ایرن ا 
 تواند باشد.  نیامدن نقاشی نمی 

ای بزرت برای انقالب سرمایه ،پیوند بازار و نهاد روحانیت
هنرهرای  آمرد. حمایرت روحانیرت از    مشروطه به حساب می

رو برود و بازاریرانی کره    با مشکل روبهاز اساس  خود تجسمی
 شردند، متقبرل مری  هرا را  نشرینی های سرنگین بسرت  هزینه

فرهنگری متفراوت    ثیر روحانیرت و تمرایالت اعتقرادی   أت تتح
ها( ای به پشتیبانی از نقاشی )و نه تصاویر روزنامهعالقه ،خود

 دربراری  نقاشری   نداشتند. در دوران استبداد صغیر نیز حتری 
داران بزرت بود کره بعرد از   حمایت زمین ،. تنهاکار گردیدکم

شرد. در ایرن   ر منجر هایی به ساخت معدود پرتره ،فتح تهران
خرود را برا    ۀفاصرل  ،نقاشری ایرران   ناتورالیسرم انتارابی    ،بین
نبایرد از نظرر دور داشرت    کرد. حفو می سیاسی گیریجهت
از ، شناختی خراص خرود  با نظام زیبایی، گراییاین عینیتکه 

ف رای   ،دیگرر نکترۀ   اساس با هنر متعهد سر سازش نداشت.
تابر  را سرتایش   هرا، قترل ا  فرهنگی این عصر است. روزنامه

کردنرد.  کردند و از شاه و مادر او برا القرابی تنرد یراد مری     می
گرایش نقاشران بره مشرروطه را زیراد     هزینۀ چنین وضعیتی 

به ف رای   خصوص اینکه ی  سر  انتقال هنر جدید کرد. بهمی
رفتره   فرنگای که نقاشان درباری  به دلیل تجربه، بیرون دربار

نقاشری در  رسرانۀ   دربرار برود.  د خرو کسب کرده بودند؛ الزاماً 
امیرانی جرایگزین بررای خرود     توانسرت ح میچنین ف ایی ن

جردا   ،نقاشیتأثیرگذاری رسانۀ رسد به نظر می وپا کند. دست
شراه  محمردعلی دورۀ حداقل در ، هادر روزنامه از تصویرسازی

ثیرپذیری چطور؟ آیا نقاشی در قلرب  أممکن نبوده است. اما ت
ذیری از نیروهای ماالِ سلطنت مطلقه را ثیرپأدربار امکان ت

شاید در کنردوکاو در نقاشری و   ها  پرسشدارد؟ پاسخ به این 
 شود.  زندگی نقاشان این دوره ممکن 

 دوستالملک: نقاش مشروطهکمال
 ،در نقرد عملکررد روحرانیون    ترین ویژگی تجدد را بایدمهم»

نقرد اسرتبداد    و براوری و رسرومات خرافری مرذهب    نقد دین
چه نهادهای مرذهبی و   ،اسی و نهادهای استبدادی جامعهسی

: 1385 )آجرودانی،  «جسرت ، چه نهادهای سیاسی حکومرت 
دانند که نگاه خرود  المل  را هنرمندی میای کمالعده .(41

آیا نقاشی او تا ایرن حرد    را به حوادث مشروطه دوخته است.
محمرد افراری سرهم    به مسرائل اجتمراعی حسراس اسرت؟     

یر نظام نقاشی ایران داشرته اسرت. برا بررسری     بزرگی در تغی
هررای بعررد از مشررروطه، روایررت در دربررار و سررالاش زنرردگی

سرراسررت و دقیقرری از تمررایالت او برره دربررار یررا نیروهررای   
 شررواهد نظیرررآوریررم. برخرری خررواه برره دسررت نمرری  آزادی
خرانوادۀ  شراه و نزدیکری بره    از دربار مظفرالدین گرفتن فاصله
 دهرد. از دربار را نشران مری  المل  کمال گرفتن فاصلهفروای، 
 نویسرد:  سرشناس تراریخ سیاسرت ایرران، مری    چهرۀ فروای، 

وگرروی مشررروطیت برره میرران آمررد،   پررس از آنکرره گفررت »
طلب شد و از ایرن جهرت   المل  از دل و جان مشروطه کمال

 .(53: 1366 شباهنگ،و  )دهباشی« دوقی داشت
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آثرار روسرو و   مرۀ  ترجو مطالعره  در این دوره او به  ظاهراً

و مقرراهتی در جرایررد انتشررار داد.    ویکتورهوگررو پرداخررت 
در میان متفکران اروپایی، اندیشرمندان فرانسروی   »دانیم  می

های آنان، بیش از هر اثرری  بیشترین نفود را داشتند و نوشته
کعبرۀ اندیشرۀ   وجه نیست اگرر فرانسره را   شد. بیخوانده می

: 1393 میرسپاسرری،)« سیاسرری و متفکررران جدیررد برردانیم 
خان مستشارالدوله، میرزا یوسِ چون میرزاهمکسانی  .(135
خان، میرزا ابوطالرب بهبهرانی، میررزا آقاخران کرمرانی،      ملکم

الملر  و دیگرر   خران، دکرا   ابرراهیم  آخوندزاده، میررزا سرید  
کوشندگان مشروطه، به انقرالب فرانسره و اسرناد آن نگراهی     

صلی پادگفتمان مشرروطه  جدی داشتند و بسیاری از ارکان ا
« ۀاصرول کبیرر  »اسرالمی را از   در برابر گفتمان مسلط  ایرانی

 .(1382 طرقری،  فرانسه اقتباس کردند )توکلی 1789انقالب 
یعنری   ،کرردن توسرط نقراش   باید متذکر شرد عمرل ترجمره   

ثیرگذاری از طریق نقاشری  خرود را   أباشی و تهنرمند آگاهی
نسربت   بره تره از سردار اسعد پرتهیۀ داند. ممکن و موجه نمی

ای از کنشگری سیاسی است. هرچند باید در نظر شکل ساده
یاد از انقالب فرانسه در مواردی نیز بررای تبردیل دو   »داشت 

هرای کهرن   شرد. در نوشرته  مفهوم متفاوت به کار گرفته مری 
های شورش و انقالب مترادا بوده و بار معنرایی  واژه ،پارسی

 .(226 :1382طرقی،  کلیتو)...« منفی داشتند
محمدحسین فرواری  خانوادۀ المل  با جا که کمالاز آن»
هرا پریش براب دوسرتی گشروده و برا       المل  از مدتو حکیم

طلب این دوران مراوده داشت، از بع ی از منورالفکران آزادی
طروری   ؛دل بردان سرپرد   ،خواهیهمان آااز نه ت مشروطه

ن یا لژ بیداری ایرران  که حتی بعدها نامش جزو اع ای انجم
خررراتمی در کتررراب  .(48 :1390 آژنرررد،« )رقرررم خرررورد
، فرانسررویان را کررارگردان لررژ بیررداری ایرانیرران فراماسررونری

المل  افاری در کنرار  دانسته است. لژی که در آن نام کمال
المل  فرواری )خطیرب    چون دکا همبرانگیزی  توجههای نام

الملر  از او  قوی )کماللژ و از حامیان افاری(، سیدنصراهلل ت
پرتره ساخته است(، میرزا ابوالحسن فروای، ارباب کیاسررو  

المل  را از طرا مجلس خریرداری  )بعدها آثار کمال شاهر 
خران  الملر  )از حامیران افراری(، علیقلری    کند(، حکریم می

الملرر  از او پرتررره سرراخته اسررت( و  سررردار اسررعد )کمررال
   .(105: 1375 د )خاتمی،شوزاده و... دیده میسیدحسن تقی
الملرر  همچنررین برره مجلررس شررورای ملرری و    کمررال
نهد و تابلوهای خود را در اختیرار آنهرا   خواهان ارج می مشروطه
تعرردادی از » :نویسرردعبدالحسررین نرروایی مرریدهررد. قرررار مرری

المل  در مجلس شورای ملی وجود داشت کره  تابلوهای کمال
... ام گرفرت اربراب کیاسررو شراهر  انجر     همرت  بره جمع آن 

 ،آیررا ازلحرراا سیاسرری .(124: 1366 شررباهنگ،و  )دهباشرری
باشیدن به امر  اهمیتخود  ،خواهیبهادادن به مجلس و قانون

الملر   کمال یخواهان نبوده است؟ اهدای تابلوآزادی و آزادی
مرردم  تودۀ شدن شاصیت نقاش در بین  به مجلس و برجسته

سرتایش از  » ،جودانیتواند داشته باشد؟ به قول آچه معنی می
آزادی و مبررارزه بررا اسررتبداد برره طرررح مفرراهیم کلرری آزادی و 

الملر   کمال .(41: 1385 )آجودانی، «شداستبداد محدود نمی
ام و از  کار نکررده  ابداً ،میرزا محمدعلیدورۀ در »گوید: خود می

: 1366 شرباهنگ، و  )دهباشری « امخود او هم چیزی نکشریده 
کند صورتی از سردار سپه را رد میتهیۀ پیشنهاد بعدها  و (18
رسررد برره نظررر مرری  .(107: 1366 دهباشرری و شررباهنگ، )

المل  در رخدادهای سیاسی اطرافش تا حدی سرردرگم   کمال
نره برا آنچره تصرویر      ،هنررش  او در مسیرتوان گفت است. می
 بیشرتر کرنش سیاسری دارد.    ،بلکه با آنچه نکشیده است ،کرده

ای کره از  خصروص خراطره   بره ه قاجرار و  او بعالقۀ  ،به هر حال
دانریم  مری  شاه دارد، او را مردد گذاشته اسرت. زمان ناصرالدین

تقاضررای لقررب  ،مشررروطه مقطعرریدشررمن  ،السررلطانامررین
در میران آثرار   و  کنرد المل  را برای محمرد افراری مری    کمال
 شررراه، صرررورت میررررزامظفرالررردیندورۀ الملررر  در کمرررال
آن تصویر کهن از توجه  .شودیده مید نیز خان اتاب  اصغر  علی

شاهانه و آن مکانت و ارج و قربی که دربار قاجرار بررای نقراش    
آفریند کره گسسرت از قاجرار بررای     ف ایی می ،آوردفراهم می
ف رای سیاسری،    گفرت  بایرد شرود. هرچنرد   سات می افاری

برا دوران   شراه اقتصادی و اجتماعی کشور در دوران ناصررالدین 
 اوت است.متف شاه کامالًو فرزندش محمدعلیشاه مظفرالدین

تفاوت هنرمندی که رویدادهای اجتماعی را بره شرکلی   
دهررد و هنرمنرردی کرره از ایررن پویررا در اثرررش بازترراب مرری

عشررقی و  ۀمیرررزاد ۀدر مقایسرر ،مانرردحساسرریت دور مرری
]عشقید بعد از فرتح تهرران و   »توان یافت. المل  می کمال

چرون  هممال   کل از اشراا ای متشروی کار آمدن کابینه
دوبرراره خلوتیرران  ،...یپرررم خرران و ،سررردار اسررعد ،سررپهدار
اشررافیت لیبررال را برر     ،شاه یا به تعبیری دیگر مظفرالدین

       نویسد:بیند، در شعری میسرنوشت ملت حاکم می
در انقرالب سرپهدار      چرا نباید این مملکت دلیل شود

  .(184 :1385)آجودانی،  «چون دخیل شود
الملرر  بعررد از سررقوط سررت کرره کمررالا ایررن در حررالی

کرارگیری کرارگزاران مرالی     بره شراه و ترا پریش از    محمدعلی
خوبی دارد و از آنهرا  رابطۀ ، با همین اشراا لیبرال آمریکایی
دهرد و نره   استبداد را نمایش می ۀلئسازد. او نه مسپرتره می
مل  الکمالشواهدی در دست نیست که ثابت کند استعمار. 

، اعترردالیون و اجتمرراعیون عررامیونفرقررۀ بعررد از رویررارویی 
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به امر آمروزش  او تنها در این دوره  باشد. اتااد کرده موضعی

بروز  و 1300بعد از سال گرچه ؛ پردازدهنرهای تجسمی می
 و دخالررتالملرر  اختالفرراتی بررین وزارت معررارا و کمررال 

هررا نقراش کررار مدرسره را ر   ،بعرردها تردین و سرلیمان میررزا   
رود و از پایتارت  آباد نیشابور مری به روستای حسین، کند می

شدن مشرروطه   برچیدهجوید. او این رفتار را بعد از دوری می
دهد و بره شرکل فرردی عرادی،     پهلوی نیز ادامه میدورۀ در 

در پررایین سررطح »گذرانررد. مررردم زنرردگی مرری ۀشرربیه تررود
این طبقره   عوام قرار دارد. اع ایگستردۀ فرمانروایان، جهان 

  در یدر حالی که هیا ؛در این کیفیت منفی سهیم هستند
: 1391 )ویتفوگرل،  «امور دسرتگاه دولتری مشرارکت ندارنرد    

باید گفت تالش افراری بررای داشرتن طررز زنردگی       .(496
 شود.  نوعی حرکت ضددولتی تلقی می ،عوامانه

الملر  متوجره   هرای نزدیکران کمرال   با بررسری روایرت  
ای ت راد دوگانره   ،کاری او در هنررش حافظهشویم دلیل م می

وجرود  خرواه بررایش   هرای آزادی است که بین دربار و بارش 
. نرره نفرررت او از دربررار برره حرردی اسررت کرره هنرررش را دارد

تواند نقاشی را  بره  مستقیم در مقابل آن به کار گیرد و نه می

طرور   شکلی هنرمندانه به میان انقالبیون بیاورد. گرچه همران 
زمان برا   های مشروطه همدر  صحیحی از آرمان ،مکه گفتی

او وجود ندارد. محمد افراری پریش از مشرروطه خرود را در     
اما بعد از خرروج از دربرار،    ؛دهدبرابر دستگاه دولتی قرار نمی

پیونردد. تمرام اینهرا نشران     روی دولت می هافراد روبطبقۀ به 
 خرواه در دربرار  دهد حل مشکل بررسی نقش نقاش تحولمی

 منوط به بررسی دقیق ماهیت استبداد است.
الملر  روایرت  صرریحی    آید در آثار کمالکمتر پیش می

المل  وجود دارند که بعرد  وجود داشته باشد. آثاری از کمال
انررد و از خررروج او از مدرسررۀ صررنایع مسررتظرفه خلررق شررده

را دیرد؛ یأسری کره شکسرت      یأستوان در آنها، شکلی از  می
داد. توجرره برره کرردام ویژگرری نویررد مرری مشررروطه نیررز آن را

« کبر  مررده  »گرایانرۀ  شناختی به خلق تابلوی واقرع زیبایی
کراره و   منجر شده است؟ آثار پیرمررد خوابیرده )اثرری نیمره    

رهاشده( و مشهدی ناصرر پیشرادمت نیرز، هریر  فرضریۀ      
باشند. تراریخ خلرق ایرن آثرار، تنهرا      یأس نقاش را قوت می

المل  از سمت ریاست مدرسره  الاندکی قبل از استعفای کم
برروده اسررت )تررابلوی پیرمرررد خوابیررده چهررار سررال بعررد از  

 شود(.  استعفای نقاش ساخته می

   

 الملکاثر کمال ؛مرده ۀپرند .7تصویر 

: ملی ملک ۀ)سایت موزمأخذ: 

kamalalmolk.info) 

 الملکاثر کمال ؛پیرمرد خوابیده . 8 تصویر

: لکملی م ۀ)سایت موزمأخذ: 
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 الملکپرترۀ مشهدی ناصر، اثر کمال .9تصویر 

: ملی ملک ۀ)سایت موزمأخذ: 
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 ۀجامعر در توجره هنرمندانره بره     با اینکه محمد افاری

گرایری  ایران عملکرد موفقی نداشته است، هنرمنردان واقرع  
کره   انرد مهمی در نقاشی ایران داشته وردهایادست ،او نظیر

 .دار استکامالً به انقالب مشروطه وام
المل  بعرد از فرتح تهرران از سرردار     که کمال هاییپرتره

چون سیدنصراهلل تقوی از فعاهن هماسعد باتیاری و کسانی 
مشررروطه و از نماینرردگان مجلررس اول )البترره کسررروی او را 

ترین آثارش کند، فعاهنهمیخواند( خلق چین انقالب میمیوه
 ،هرا حوادث سیاسی ایران است. در میان ایرن پرترره   ۀدرزمین

روزنامرۀ  مردار، مسرئول    سیاسرت ) المل  فروایتصاویر دکا 
نماینردۀ  الدولره ) علوم سیاسی(، وثولمدرسۀ تربیت و رئیس 
دار بسریاری از  وزیرر احمدشراه و عهرده    ناسرت مجلس دوم، 
الدولره )رئریس   طنت رضاشاه(، صرنیع سلدورۀ ها تا وزارتاانه

الملر  )بعرد از مشرروطه    اول( و حکیمدورۀ مجلس ملی در 
شرود. افراری   وزیر فرهنگ و سپس وزیر دارایری( دیرده مری   

رویری کره در زمران اسرتبداد صرغیر      همچنین درباریان میانه
شاه با مشروطه سر ستیز نداشرتند نیرز بره    درکنار محمدعلی

ون ع ردالمل  و ناصررالمل    چر همکسانی  ؛کشدتصویر می
احمدشراه قاجرار نیرز بودنرد.     هرای  السلطنهنایبترتیب  بهکه 

ها آثاری باشرند کره برر اسراس آنهرا بتروان       اینکه این نقاشی
در تعهد نقاش و رسالت اجتماعی سان گفت، حقیقتاً  بارۀدر

هرای  در بررسری چهرره   ،طور که گفته شد هماناست.  تردید
دیرد و بره   خاصری   و حزبی  سیاسیتوان تمایل منقوش، نمی
شاصی نقاش با افراد سرشناس در رابطۀ رسد شکل نظر می

نکترۀ   انگیزه و عامل اصلی تولیرد بروده اسرت.    ،خلق این آثار
است. لریال   خود از پرتره خلقساخت پرتره،  بارۀای درحاشیه
الملر  را ژانرر   ساختن نقاش از خود توسط کمرال  پرتره ،دیبا

افرزایش   ۀکننرد  منعکسداند که ایران میجدیدی در نقاشی 
 .(2012 دیبا، هنرمند است )هر خودآگاهی در جایگاه 

 هنرهرای  آمروزش تحرول در امرر    ،ورد مهم دیگرر دستا
توجره بره آمروزش عمرومی از دسرتاوردهای      . بود تجسمی

شرود. تفکیر  مدرسره بره دو بارش      مشروطه قلمداد مری 

جره بره هنرر    برآمرده از تو  ،صنایع قدیمه و هنرهای جدیده
ترین تحوهت نقاشی جدید از مهمسازی است. ملی و هویت

کردن فرصت برای بازدیرد   و فراهم نمایشگاه برگزاری ،ایران
گونره کره بعرد از انقرالب      عمومی از آثار نقاشی است. همان

 ،هنرمنردان  ۀهمفرانسه، آزادشدن برگزاری نمایشگاه برای 
نیررز شررود، در ایررران  دسررتاورد بزرگرری محسرروب مرری   

دربار برای دیدن آثار تجسمی بسریار   انحصارشدن  برداشته
شررود کرره اهمیررت دارد و ارزش آن هنگررامی بیشررتر مرری 

در  ممنوعیت هنرهای تجسمی را در آن روزگار در  کنیم.
خرورد. نگراه   نیز تحولی به چشم مری  زنان ساختن ازتصویر

جدید به موقعیت زن در جامعه در دوران مشرروطه شرکل   
در  ،ایرران  ۀمشروطتاریخ  ،کسروی در کتاب خودگیرد. می

های اجتمراعی، نقرش زنران را یرادآوری     بسیاری از حرکت
زنان ایرانی از آن زمان »نویسد: کند. مورگان شوستر میمی
تررین،  اگرر نگروییم انقالبری    ،پیشروترین ،باره با جهشی ی 

(. 107 :1388 )سررپهران، «...زنرران جهرران شررده بودنررد   
کنرد  شناسان اشاره مری ای از جامعهز به نظریهآبراهامیان نی
 «جنسریت »محوری در انقالب مشروطه،  ۀلئکه در آن مس
 ،در عصرر بیرداری   .(87 :1389شود )آبراهامیران،  بیان می

هرای  تصویری از زنان فرنگ ارائره شرد کره البتره ق راوت     
آن وجود داشت. توکلی طرقری در توضریح    ۀدربارمتفاوتی 

هایی که آنهرا از  نقش»نویسد: رنگ میهای فبرخی سفرنامه
آمیرز و  هایی اعجراب االب نقش ،زنان فرنگ برساخته بودند

 .(185 :1382 طرقی، توکلی)« برانگیز بودند احترام
در مقایسره برا   بعد از مشرروطه، زنران در آثرار نقاشری     

. ح رور زنران در   شردند ترر تصرویر   مرل أت درخرور  ،گذشته
گرایانره برا نگراه بره     واقرع  المل  به شکلیهای کمالنقاشی

زن را بره   ۀوضعیت حراکم برر زنردگی روزمرر     ،هادرون اتال
امرا   ،. درست است اسم اثر او فرالگیر اسرت  گذاشتنمایش 

برداشررتن  معررانی ضررمنی بسرریاری دارد. گررام ،ایررن نقاشرری
گرایی که پیش از این با میراث  عینیت ،نگاریسمت مردم به

 در نظام نقاشی بود. تجدد مصدال ،در دربار فراهم شد

  
 الملکاثر کمال ؛خانمی در حال مطالعه. 13تصویر 
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 الملکاثر کمال ؛رخ زن اروپایینیم .14تصویر   

 (kamalalmolk.info: ملی ملک ۀ)سایت موزمأخذ: 



  121 

   گیری نظام نقاشی در دوران انقالب مشروطهبررسی جهت

 

  ____________________________________________________ نتیجه
ای گرگرونی اصرل برر د   ،ایرن پرژوهش  با توجه به اینکره در  

هرای عصرر   آرمانتوان گفت می ،زا در نظام هنری بوددرون
. پیش از فرصتی برای تحول نقاشی فراهم ساختمشروطه 
 به، بود ماندگی ایراناز عقبناشی که شاه  سرخوردگی این، 
ولری   ؛دشر منجرر   تجدد هنری ،آمرانه و در پی آن یتجدد
ۀ گرایانر عواقر نقاشی با عوامل دربراری خرود و برا فررم     هنر  
باشری و نمرایش قردرت     مشروعیتهمچنان در پی  ،جدید

چرون میررزا   همی فکرانر  در حرالی کره روشرن    شاهانه برود. 
 ،گفتنرد از رئالیسم و هنر متعهد سان مری  آقاخان کرمانی

بررر اسرراس  ،نظررام نقاشرری نتوانسررت محترروایی اجتمرراعی 
 . گرچره درون خود راه دهد به را ،خودآگاهی عصر مشروطه

بره گذشرته    نسربت آگاهی بصرری تروده    ،هارسانه ۀواسط به
 ۀجامعدر  فرهنگی هاینه محدودیتولی  ،افزایش یافته بود

سرمت   انتقال آشرکار هنرمنرد از دربرار بره    ۀ اجاز آن روزگار
کرافی   ۀانداز بهخود  ،خواهنه نهاد آزادی و دادماالفان را می

 سراز گر در قبال هنر مشرکل تقوامی یافته بود تا نقش حمای
هایی محکم مگر کدام انقالب با قدمولی . نقاشی را ایفا کند

از هنر متعهد  سمت سرنوشت مشا  پیش رفته است؟ به
تررین نمودهرای تجردد در    مهرم ولی شاید  ؛ای نیستنشانه

 گررایش در  ،گرایانره(  )البته به شکلی تقلیرل  نقاشی ایران را
هرای  ی همچرون نمرایش چهرره   مفراهیم  هنر به طررح  این
با بررسی زنان و امر آموزش دید.  جدید بهباری، نگاه ایردر
هرا را تنهرا   آن ،دوسرت دود نقاشران مشرروطه  کاری مع ۀدور
الملر   نقراش،   کمال. بینیممیهای مدرن از جلوهثیرپذیر أت

مسیر عبور به دنیای مدرن را نه لزوماً در تغییرات برزرت و  
بلکره   ،(همانند شاعران مستقیم سیاسیثیر أتفعاهنه )مانند 

ها و نترایج برارز مدرنیتره    جوی مصدالو در ساخت و جست
گرایانره از  د. این رویکرد، در ساخت تصویر واقعکردنبال می

رایرج در میران    پرسرتی مردم عادی، تصویرسازی از خرافره 
 خرورد به چشم مری  آنها مردم و تصویرکردن زنان و پوشش

بره  رسد نقاش نیات خاصری در تصویرسرازی   که به نظر می
یان در نظرر دارد. تصویرسرازی از مصرادیق    نسیال فرنگستا

دارد وضرعیتی   ازترری  در آثار افاری وجه پررنگ ،مدرنیته
از مدرنیتره بره خلرق اثرری مردرن و      ثر أمتر که ی  نقاش 

پردازد. اینجاست کره بایرد بره مفهروم تجردد      میثیرگذار أت
در مشرروطه را  ۀ دورگردیم و مشرهورترین نقراش    بومی باز

مند بره   هی عالقنحونقاشی که به . بسنجیماین مفهوم  بربرا
 ایران مدرن است.  ۀمشاهد
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