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بررسی جهتگیری نظام نقاشی در دوران انقالب مشروطه
میالد افالکی سورشجانی ،1کامران سپهران 2،محمدرضا مریدی

3

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران
 .2استادیار دانشکدۀ سینما و تئاتر ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ،94/12/15 :تاریخ پذیرش نهایی)95/5/23 :

چکیده
در مواجهه با سپیدهدم تجدد ایرانی در عصر مشروطه میتوان پرسید آیا انقالب مشروطه ایران ،سررآاازی بررای تحروهت هنرری
بوده است یا خیر؟ دربار قاجار پیش از این به مدرنیزاسیون از باه رو آورده بود که در پی آن ،نظام نقاشی ایران ،عناصری از بیرون
را پذیرفته و حرکت بهسوی نقاشی واقعگرایانه را آااز کرده بود .در این پژوهش ،برا اتاراد دیردگاهی تراریای و جامعرهشرناختی
تالش شده است نشان داده شود دربار در چه شرایطی سلیقۀ هنری خود را بروز و تغییر داد و چگونه تحوهت فرمشرناختی را بره
خدمت در آورد .با تعلیق این حکم کلی که نظام نقاشی دورۀ قاجار ،درباری است و دربار هم نمیتواند به تجردد فرهنگری کمر
چشمگیری کند ،میتوان مشاهده کرد بستری برای تجدد نقاشی فراهم شد؛ ولی نیروهای مارالِ دربرار ،حتری بعرد از انقرالب،
حمایت چندانی از نقاشی نکردند .در این بین ،ناتورالیسم ایرانی نیز از طرح مفاهیم صریح اجتمراعی فاصرله مریگرفرت .بره نظرر
میرسد دوری مبارزان عصر مشروطه از هنرهای تجسمی و شکلنگرفتن نقاشی متعهد را بتوان ناشری از عرواملی همچرون موانرع
مذهبی در پیوند مشروطهخواهان با هنرهای جدید ،اقتصاد خاص و االب اشرافی نقاشی و مسائلی از این دسرت دانسرت .در ایرن
نوشتار ،با معرفی جایگاه هنرمند ،نقاشان عصر یادشده در کارکردی که در بدنۀ اجتماع دارند ،قالببندی میشوند.

واژگان کلیدی
انقالب مشروطه ،دربار ،دیگری ،نقاشی.

 این مقاله برگرفته از باشی از پایاننامۀ کارشناسی ارشد پژوهش هنر نگارندۀ اول با عنوان «بررسی ظهور تجردد در نقاشری ایرران (برا تکیره برر جریانرات دورۀ
مشروطه)» است که به راهنمایی نگارندۀ دوم و مشاورۀ نگارنده سوم در دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز ارائه شده است.
.
 نویسندۀ مسئول :تلفن ،09305499359 :نمابرE-mail: aflakimilad@yahoo.com ،021-88773802 :
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مقدمه ____________________________________________________
نوشتار پیش رو تالش میکند براساس واقعیرات تراریای و
آرای مطرحشده در نوشتههای مشروطهپژوهان و متفکرران
حروزۀ تجرردد و مدرنیترره ،نقاشرری ایررران را در دوران گررذار
قالببنردی کنرد .برا پرذیرش آن تلقریای از مدرنیتره کره
کسانی همچون مارشال برمن و گیدنز به آن اشاره کردهاند
و در ایران ،در نوشتههای علی میرسپاسری تشرریح شرده و
ناظر بر رویدادی تجربی و عملی اسرت ،مریتروان تعبیرری
بومیتر از مدرنیزاسیون را پذیرفت که برای تجدد ،راههرای
بسیار متفاوتی متصور است .بر این اساس ،باید اشراره کررد
جریان مشروطهخواهی ،نقشی مهم در انتقال مفاهیم مدرن
به ایران داشته است؛ اما شکل تجددگرایی لزوماً برا تمرامی
مفاهیم اربی همچون فردگرایی ،تجربهگرایی ،شهرنشینی،
فنگرایی ،علرم عینری ،جنسریت و ح رور زنران یرا سرایر
جنبههای مدرنیته قالببندی نمیشود؛ هرچند بررسی این
فاکتورها نیز خالی از لطِ نیست.
در هر صورت ،جهتگیری نظرام نقاشری در ایرران دورۀ
مشروطه ،راهی منحصر به خود را داشرت .ایرن پرژوهش بره
پیررروی از احمررد کریمرری حکررا  ،فراینررد تحررول هنررری و
زیباییشرناختی را درنهایرت ،پدیردهای جمعری ،مشرتر و
نظاممند میداند .کریمی حکا با نگاه به آرای یوری لوتمان
از لحظههایی از حیات نظام زیباییشناختی سان مریگویرد
که تحتتأثیر نفود از بیرون ،نظام مفاهیم جدیدی وارد نظرام
میشود .این عناصر و اصول تازه ممکن است ازسوی گروهی
اجتماعی ،مهم و تأثیرگذار پذیرفته شود و بهتدریج در میران
آن گروه رواج یابد (کریمی حکا .)1389 ،
اینکه چرا نروعی نقاشری جدیرد در میران تحرولخواهران
پذیرفته نشد ،در بررسی مشاصههای اجتماعی عصر مشروطه

قابل توضیح است .نمونۀ مهم این مشاصهها ،بررسری مفهروم
طبقات اجتماعی در دوران مدنظر است .با نگاه به تالش یرواند
آبراهامیان در اشاره به نظرهای وابسرتگان مکترب سراختاری-
کارکردی و رفتارگرایان و براسراس واقعیرات تراریای ،مفهروم
طبقه را در ایران دورۀ قاجار مریتروان شررح داد ترا وضرعیت
نقاش در جامعۀ در حال گرذار روشرن شرود .مشرا کرردن
جایگاه نقاش در میان نیروهرای اجتمراعی ،نیازمنرد شرناخت
رفتار این نیروهاست .بر این اساس باید مفهروم دوگانرۀ دربرار-
ماالفان را در عصر بیداری روشنتر ساخت؛ بهنحوی که وجوه
استبدادی و اصالحگر دربرار و محردودۀ عمرل ماالفران قابرل
توضیح باشد .با برداشتن این گام ،سالیق دربار در حوزۀ هنرر و
وجه استبدادی آن تحلیلپذیر اسرت .بایرد اشراره کررد عامرل
دیگری همچون ممنوعیت نقاشی در آن دوره ،موقعیتی فراهم
آورد تا دربار به دهیل و اشکال ماتلرِ بره نقاشری برهعنروان
ابزاری فرهنگی نگاه کند.
اینکه چهچیزی مسیر تحول نظام هنری را تعیین میکند،
صرفاً به دات آن هنر وابسته نیست؛ بلکه به نوع روابط آن هنرر
با جامعه مرتبط اسرت .در زمرانی کره تحروهت اجتمراعی ر
مریدهرد ،نقاشرری بره دلیررل پیونرد سرنتی بررا دربرار ،جایگرراه
منحصربهفردی در مطالعۀ تجدد هنری پیدا میکنرد؛ دربراری
که در مناسبات جدید قدرت ،نوع تصویر فرهنگی مطلوب خود
را میشناسد و برحسب مقت یات زمان ،متناسب با نوع رسرانۀ
هنری ،چارچوب هنری خاصی انتااب میکند یا از بره تملر
درآمدن فرمی خاص برای نیروهای ماالِ جلوگیری میکنرد.
اینکه چه موقع ی مستبد در هنری واپسگراست و چه موقع
پیشرو ،در گرو نسبت آن هنر با جامعه است .سکوت و پویرایی
هنر به این مسائل وابسته است.

دقت در مفهوم «دوگانۀ دربار -مخالفان»
همانطور که دوگانهسازی میان مدرنیسم و سنتگرایی مربهم
است و همیشه ابزار تحلیلری محکمری نیسرت ،دوگانرهسرازی
دربار و ماالفان به دلیل وجود دو وجه اسرتبدادی و اصرالحگر
(سازندۀ) دربار ،بهخصروص دربرارۀ نقرش فرهنگری دربرار نیرز
پیچیدگیهایی دارد .البته این به معنی ایرن نیسرت کره وجره
استبدادی ،همطراز وجه اصالحگرایانۀ دربار اسرت .بایرد گفرت
طرررح چن رین دوگانررهای بررهخصرروص در دوران تجررددخواهی
ایرانیان محدودیتهایی دارد و سنجش عملکرد نقاش در قالب
این یا آن ،نترایج دقیقری بره برار نمریآورد .خصوصراً در دورۀ

ناصری این دو وجه بیشتر در هم تنیده میشرود؛ چراکره شراه
به اصالحات اجتماعی ،آموزشی و حتی اداری عالقهمنرد برود.
افرادی که در دربرار ،در دورههرای ماتلرِ صراحب مناصرب
بلندپایه میشوند نیز نمیتوان با مفراهیمی همچرون قردرت و
استبداد ،ی سویه تحلیرل کررد .بسریاری از روشرنفکرران از
دیوانساهران بودند و زندگیشان نیز به ارتباط با دربار وابسرته
بررود .از وزیرانرری همچررون میرررزا حسررینخرران سپهسرراهر و
کوشندگانی همچون میرزا ملکمخان گرفته تا نقاشی همچرون
کمالالمل  ،همگی رفتارهای دوگانهای از خرود برروز دادهانرد.
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اینکرره چرررا در حررین بح ر دربررارۀ نقاشرری مشررروطه ،پررای
اصالحگران و کوشندگان درباری را به میان میآوریم ،به نقش
حمررایتگر ایررن طیررِ از عناصررر فرهنگرری نظیررر نقاشرران برراز
میگردد.
مسئله آن است که نیروهایی کره مناسباتشران برا دربرار
قطع نشده و شرایط قطع ایرن مناسربات نیرز فرراهم نشرده
است ،در مواقع بسیار نمیتوانستهاند موضرع شرفاا اختیرار
کنند .در این بین ،زاویهداشتن نقاشان که زمانی جایگاهشان
در کنار تات سلطنت بوده ،با دربار پیچیده اسرت« .دربرار»،
حداقل بعد از دورۀ ناصری ،نه عنوانی کلی است کره تمرامی
حاکمیت را سرکوبگر و متحجر جلوه میدهد و نه آنکه دائرم
با عزمی راسخ بررای تحروهت اجتمراعی قردم برر دارد .اگرر
آیندهای برای هنرمند درباری متصوریم کره در آن ،هنرمنرد
متناسب با تحوهت اجتماعی به تولید هنری دست مریزنرد،
باید ابهام اینگونه دوگانهسازیهرا را در نظرر داشرته باشریم؛
بهخصوص هنگامی که تمایلمان برای نسبتدادن هنرمند به
یکی از دو گروه دربار -ماالفان قوت میگیررد .از یراد نبایرد
برد که نقاش ،برخالا شاعران همعصرر خرود ،برا توجره بره
نداشتن پایگاهی حتری در میران طبقرۀ متوسرط جدیرد ،در
خارج از چارچوب دربار ،امکان فعرالیتی نقاشرانه (نره مشرابه
کاریکاتوریستهای روزنامههای عصر مشروطه) نداشته است.
با وجود این ،بررسی واکنش هنرمند به اموری کره در ایرران
دورۀ مشرروطه ر مرریدهررد ،تحلیررل هریر از سررویههررای
محافظهکاری و تحولخواهی را ناگزیر میکند؛ البته سنجش
نهایی ،تقلیلپذیر به اینگونه جهتگیریها نیست.

ممنوعیت نقاشی و انحصار ابزار فرهنگی
باید این سؤال را مطرح کرد که ممنوعیت نقاشری بره نفرع
چه کسی تمام میشود؟ «وقتی علمای تهرران در اعتررا
برره سرراختن مجسررمۀ ناصرررالدینشرراه تظرراهراتی کردنررد،
حکومت بالفاصرله مجسرمه را برداشرت و پرذیرفت چنرین
یادبودهایی مغایر با دستور شرع مبنی برر حرمرت نمرایش
سهبعدی صورت انسران اسرت» (آبراهامیران.)38 :1392 ،
این رخداد نشان میدهد تا این لحظره از تراریخ ،هنرهرای
تجسمی نمیتوانسته است در میان مردم جایگاهی همطراز
شررعر یررا تئرراتر پیرردا کنررد .اعتمادالسررلطنه در خرراطراتش
مینویسد« :ناصرالدینشاه مجسمهاش را وقتی سراخت کره
پس از دیدار از روسیۀ تزاری ،اعتقادش به جبرروت شراهی
شدت گرفرت» (آبراهامیران .)503 :1392 ،برا وجرود ایرن
وضعیت ،هنر ابزاری میشود که نوعی تمرایز برین دربرار و
دیگری ایجاد میکند .در دورههای قبل ،نقاشری وسریلهای

متمایز در انحصار دربرار بروده اسرت و وقتری «نگرارههرا از
جهت دیدهشدن از فاصله نزدیر و مشراهدۀ دقیرق تهیره
میشده است» (رحیمووا و پولیاکووا ،)103 :1382 ،نشران
این است که تنها مااطب دربار بوده است.
امرررا در دورۀ قاجرررار ،اهرررداا تصویرسرررازی فراترررر از
لذتجویی است .در این مطلب با گریزی به بح نمرایش
و تعزیه در این دوره بهتر صورت میگیرد .کامران سپهران با
اشاره به گفتههای عباس امانت پیرامرون تعزیره مرینویسرد:
«اجرای تعزیره بره مرذال علمرا چنردان خروش نمریآمرد و
ناصرالدینشاه با اجرای تعزیه در بنرای برزرت تکیره دولرت،
درحقیقررت مرریکوشررید تسررلط حکومررت در امررر مررذهب را
افزایش دهد :علت مهمتر برای حمایت پایدار شراه از تعزیره،
تمایل آگاهانرۀ او بره حفرو و رواج شرق دیگرری از مرذهب
شیعه ،حتی در برابر ماالفت علمرا برود .فقاهرت در مرذهب
شیعه ،حریم محروسهای بود که حکومرت را برر آن تسرلطی
نبود» (سرپهران .)42 :1388 ،درواقرع ،دربرار برا اسرتفاده از
ابزاری فرهنگی ،برای ساخت حدومرز با دیگری و بهخصوص
با روحانیت تالش میکرد یرا تمایرل داشرت سرهمی از ابرزار
فرهنگی سایر نهادهای قدرتمند نیز داشته باشد .این وسریله
میتواند تعزیه باشد .شاهان قاجار به تصویرسازی از ائمه نیرز
تمایل داشتند و این جز به نیت مشرروعیتباشری بره خرود
نبوده است .آری ،نقاشری هنرری بررای بازنمرایی ارزشهرای
درباری بود که فقط با رعایت این ارزشها ،امکران بره میران
مردم آمدن را داشت .ویلم فلور راجع بره تصراویر مطبوعرات
مینویسد« :مطالب مطبوعاتی که راجع به مسائل سیاسری و
مذهبی مینوشتند ،سانسور مریشرد؛ امرا بررای نظرارت برر
محتوای بع ی از تصراویر مطبوعرات عامیانره ،کراری انجرام
نمیگرفت» (فلور و دیگران .)42 :1381 ،دربار از نقاشی کره
در میرران علمررا و مررردم ممنوعیررت دارد ،بررهعن روان ابررزاری
فرهنگی در نشراندادن شرکاا خرود برا دیگرران و نمرایش
ارزشهای درباری استفاده میکند .این تمرایلی اسرت کره از
زمان فتحعلیشاه در میان شاهان قاجار پابرجا بوده است.

وجه استبدادی دربار
می دانریم هنردوسرتی و اسرتبداد هریا ت رادی برا یکردیگر
ندارند« .اروپاییان سدۀ نوزدهم عموماً پادشاهان قاجرار را بره
چشم نمونۀ کاملی از مستبد شرقی میدیدنرد» (آبراهامیران،
 .)27 :1389ویتفوگل در کتاب خود ،استبداد شرقی ،دربارۀ
جامعۀ آبساهر که ایران نیز شباهتهایی با آن جامعره دارد،
مینویسد« :مردان وابسته به دسرتگاه دولتری ،هسرتۀ فعرال
طبقرره حرراکم را در جامعررۀ آبسرراهر تشررکیل مرریدهن رد»
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(ویتفوگل .)473 :1391 ،اما نقطۀ پیوند اسرتبداد شررقی برا
نقاشی کجاست؟ «شاهان قاجار بریش از سلسرلههرای دیگرر
ایرانی تالش میکردند در داخل و خرارج از ایرران ،قردرت و
اهمیت خود را بهوسیلۀ هنر بره ر مرردم بکشرند» (فلرور و
دیگران .)30 :1381 ،شاه قاجار در ادامۀ سنت درباریبرودن
و نه دینی یا آیینریبرودن هنرر ،کرارکردی قردرتنمایانره و
مشروعیتباش از نقاشی انتظرار داشرت .برخری از تصراویر،
آشکارا «کارکردی لذتافرزا» بررای لرذت جسرمانی شراهان
داشتهاند .یکی از اصلیترین علل انکارناپرذیر تولیرد نقاشری،
«نمایش قدرت» و شوکت شاهانه بوده است (اخگر.)1391 ،
تقریب راً مصررادا بررا اوج نقاشرری واقررعگرررا در دربررار« ،در
سالهای پس از نه ت تنبراکو ،ناصررالدینشراه بره سررکوب
سیاسرری بیشررتر روی آورد و نرروآوریهررای خطرنررا را کنررار
گذاشت ...به توسعۀ دارالفنرون خاتمره داد ،...از ورود انتشرارات
مربوط به دنیای خارج ممانعت کرد ،اعزام محصل بره خرارج را
محدود ساخت ...،گفت وزرایی میخواهد کره نداننرد بروکسرل
شررهر اسررت یررا برررت چغنرردر» (آبراهامیرران .)67 :1392 ،در
دورهای که این میزان از قدرت استبدادی وجرود دارد ،نقاشران
و هنرمنرردانی در کنررار تاررت شرراهی همچنرران برره نمررایش
ارزشهای درباری میپردازند .کریمریحکرا دربرارۀ شراعران
درباری قاجار مینویسد« :شاعران این عصر ،در تحلیرل نهرایی،
متحد حاکمان تلقی میشوند و طبیعتاً بررای خشرنودی آنران
هر دروغ و یاوهای را مریسررایند .پیامردهرای ضرمنی چنرین
گفتمانی در ارتباط برا مسرئلۀ کرارکرد اجتمراعی شرعر کرامالً
آشکار است؛ زیرا بررای شراعران بریش از دو انتاراب و گزینره
باقی نمیگذارد :میتوانند در کنرار حاکمرانی قررار گیرنرد کره
تداوم قدرت و جاه و جاللشران در گررو در زنجیرر نگهداشرتن
تررودههاسررت یررا در کنررار مررردم جررای گیرنررد و سررعی کننررد
خواستها و داداههای آنان را بیان کنند» (کریمری حکرا ،
.)117 :1389
اما ارج و قرب نقاش از شاعر درباری بیشرتر اسرت .در
دورۀ قاجار ،نقاش وظیفۀ آموزش شاه را نیز بر عهده داشته
است .تا قبل از سلطنت مظفرالدینشراه ،نقاشران همچنران
در ارائۀ هنر قبل از خود تردیدی ندارند .این به این معنری
نیست که بعد از مظفرالدینشاه ماهیرت اسرتبداد تغییرری
کرررده اسررت[« .روزنامررۀ تررایمزد دو روز پررس از داسررتان
بمبراران ،پررس از آنکرره نکرروهشهرا از مجلررس مرریکنررد و
ناشایستگی آن را باز مینماید ،از گفترههرای خرود چنرین
نتیجه میگیرد :این نمونهای به دست داد از آنکه شررقیان،
شایندۀ زندگانی آزاد نیستند» (کسروی .)670 :1354 ،این

نوشتۀ تند ،استبداد شاهانه را وسریلهای قررار مریدهرد ترا
تمامی نیروهای جامعه ازجمله نیروهرای فرهنگری را فاقرد
آگاهی و توان هزم برای رسیدن به آزادی بداند.
وجه استبدادی دربار در دورۀ بعد از ناصرالدینشاه ادامره
پیدا میکند؛ هرچند حمایت از هنرر برهانردازۀ دورۀ ناصرری
صررورت نمرریگیرررد .ویلررم فلررور دربررارۀ طرحرری از اعرردام
سیدجمالالدین واعو اصفهانی سان گفته است .این تصویر
توسط نگارندگان مقاله دیده نشده اسرت؛ ولری برا توجره بره
شواهد ،ایرنگونره نمایشری مریتوانرد مصردال تصویرسرازی
دربرراری باشررد .سرریدجمالالرردین در جریرران مش رروطه برره
مشررهورترین واعررو تهررران تبرردیل شررد و از رهبررران مهررم
مشروطهگرایران برود« .هرم او برود کره ناسرتین برار لفرو
مشروطه را بر سر زبانها انداخت» (یغمایی .)23 :1357 ،نام
سرریدجمالالرردین واعررو بررههمررراه ملرر المتکلمررین،
میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل و سیدمحمدرضا مسراوات ،در
لیستی بود که محمدعلیشاه قبل از به توپ بسرتن مجلرس،
دستور تبعید آنها را از ایران صادر کرده بود .کسرروی دربرارۀ
او مینویسد« :سیدجمال واعو یکی از هشرت ترن مریبرود؛
همچنان پیش از جنگ نهان گردیده بوده و سپس برا رخرت
ناشناس از شهر بیرون آمده و آهنگ بروجرد میکنرد کره در
آنجا کشته مریشرود» (کسرروی .)652 :1354 ،سریدجمال
پیش از این به دلیرل نگرارش کتراب ضداسرتبدادی رؤیرای
صادقه ،در معر ا ب ظلالسلطان و دیگر شاهزادگان قرار
گرفته بود .پیرو دستور دربار برای قتل واعو مشرروطهخرواه،
«امیر افام ،اسدنامی را به خفهکردن سریدجمال ،آن نراطق
آزادۀ کمهمال ،مأمور کرد» (یغمایی.)61 :1357 ،
با تکیه بر وجه استبدادی دربار ،میتوان نقش نقاشرانی
کره دورۀ کرراری آنهرا بررا انتظرارات دربررار و تفبیرت منررافع
مقطعی همسو بوده است ،تحلیل کرد.

ابوالحسن غفاری (صنیعالملک) نمایندۀ
ارادۀ درباری ،با فرمی جدید در نقاشی
صنیعالمل  ،چهرهای اصلی در تغییرر نظرام نقاشری ایرران
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
دارند ،قصیدهای پرطمطرال در ستایش صنیعالمل نوشته
اسررت کرره دلیررل آن ،اهرردای «نشرران تمفررال» از جانررب
ناصررررالدینشررراه بررره نقررراش بررروده اسرررت .سرررتایش
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توسط سروش ،جایگاه صنیعالمل را در دربار نشان مریدهرد.
کسانی که در رکاب شاه هستند ،میتوانند راهی انتااب کننرد
که در آن نمایندۀ تمامی قردرت شراه باشرند .برا بررسری دورۀ
کاری صنیعالمل  ،سمَتهرای او و طررحهرایی کره از رجرال
حکومتی تهیه کرده است ،میتوان او را از زمررۀ همرین افرراد
دانست .در پیشرفتهای او «ح رور خویشراوندان او در دربرار
ازجمله فر خان امینالملر (امرینالدولرۀ بعردی) و موافقرت
محمدشرراه و ...مسرراعدتهررای حسررینعلیخرران معیرالممالر
کارساز بوده است» (آژند .)22 :1390 ،ابوالحسنخان به علرت
دوستداری حاجی میرزا آقاسری کره چنردان محبروبیتی برین
دیگران نداشته است ،به میل خود تصویری از او نیز پدید آورد
(دکررا  .)29 :1382 ،امررا اگررر باررواهیم ادعایمرران را دربررارۀ
صنیعالمل بهتر توضیح دهیم ،بایرد بره چنرد رخرداد اشراره
کنیم :شاه دستور تصویرسازی از خود در کنرار پیرامبر (ص) و
ح رت علی(ع) را نیز به صنیعالمل مریدهرد .شراه خرود را
تنها وارث تصویر ح رت علی(ع) میداند .نقاشی صنیعالملر
به خردمت یکری از مهرمتررین اهرداا شراهان قاجرار ،یعنری
مشروعیتباشی از طریق نشاندادن ارادت به ائمه در میآیرد.
موضوع دیگر ،نوع هنری است که صرنیعالملر برمریگزینرد.
صنیعالمل دیوارنگاریای را به دستور میرزا آقاخان نوری بره
تقلید از دیوارنگراری کرا نگارسرتان فتحعلریشراه بره انجرام
میرساند؛ یعنی نروع خاصری از هنرر ایرمرسروم کره نمرایش
قدرتی دیگر اسرت .ویتفوگرل مرینویسرد« :شرکوه مفرالزنری

دربارهای شرقی ،بیانگر اقتصادی تسلط استبدادی فرمانروایران
مستبد شرقی بر رعایاشران اسرت» (ویتفوگرل.)473 :1391 ،
یکی از م امینی که در آثار صنیعالمل درخرور تأمرل اسرت،
نشاندادن ا ب و وجه تنبیهگر شاه اسرت .ویتفوگرل دربرارۀ
شاه مستبد شرقی مینویسرد« :بریرحمریهرای خودسررانۀ او
[فرمانرواد نشرانگر ایرن واقعیرت اسرت کره او ،برا قیرد برخری
محدودیتهای آشکار مرادی و فرهنگری مریتوانرد هرر کره را
باواهد ،برکشد یا نابود سازد( »...همان.)473 :
امررا مهررمترررین نشررانه در جهررت اثبررات ایررن ادعررا کرره
صنیعالمل نمایندۀ ارادۀ دربار اسرت ،نقشری اسرت کره او در
برقراری رسرمی سانسرور در مطبوعرات بره عهرده مریگیررد.
پیرامون این انتااب آورده شده است ...« :صنیعالمل  ،رئریس
و مباشر امور روزنامره و نقاشراانه و کارهرای دولتری ،بایرد در
کلیۀ امور چاپاانۀ ممال محروسه مراقب و مواظب باشرد کره
بع ی از نسخ که موجب انزجرار طبرایع اسرت ،تحرت انطبراع
نیاید» (دکا  .)50 :1382 ،آنچه دربارۀ صنیعالملر سرتودنی
است ،تالشهای او برای تأسیس ناستین هنرستان نقاشری و
نمایش عمومی نقاشی است .نکتۀ درخور تأمل اینجاسرت کره
در آگهی گشایش هنرستان آورده شده است هرکسی میتواند
طفل خود را به نقاشاانه بیاورد .میبینیم کره مصرادرۀ رسرانۀ
نقاشی توسط دربار ،ماجرای تمل تمامی هنر نقاشی نیسرت؛
بلکه اشاعۀ هنری است که ماالِ ارزشهای دربار نباشد.

تصویر  .3قصاص معلم سرخانه به دست عموی پسربچه؛ اثر صنیعالملک

تصویر  .4امتحان تفنگ در حضور مبارک؛ اثر صنیعالملک
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ابوتراب غفاری؛ تثبیت جایگااه گرافیاک

اندیشههای میرزا آقاخاان کرماانی در

درباری

خدمت تحول هنری

با فرارسیدن عصر روزنامرههرا ،ابروتراب نیراز حکومرت بررای
تصویرسازی را برطرا کرد .با آثار او در روزنامههای شررا و
شرافت بود که تصویرگری در روزنامه ،مَنشری دربراری پیردا
کرد و هنر گرافی در رسانۀ دربراری جرا افتراد .منظرور مرا
نوعی از تصویرگری است که در سایر روزنامههای ایردولتری
قبل و بعد از مشروطه وجود نداشت .با نگاه به آثرار ابروتراب،
بررهراحترری مرریترروان فهمیررد حلق رۀ نزدی ر برره قرردرت در
نقاشیهای او بازتراب مرییابنرد« .اولرین تصرویر ابروتراب در
روزنامۀ شرا ،تصویری از ظلالسلطان بروده اسرت» (گلربن،
 .)35 :1386البته باید گفت ابوتراب نقاش بااستعدادی بروده
است .باید از خود پرسرید ایرن تریرا بروده کره او را ناکرام
گذاشررته اسررت یررا دربررار؟ مس رئلۀ مهررم دربررارۀ ابرروتراب،
بهکاربردن شکلی از تصویر در روزنامه است که نقش مطلوبی
در رسانۀ روزنامه ایفا میکنرد و کرارایی بسریار زیرادی دارد.
اینکه چرا آزادیخواهان ،بعد از مشروطه و بعد از فتح تهران،
در روزنامههای خود تمایلی به استفاده از فرم درباری ابوتراب
برای ارتباط با عوام نداشرتهانرد ،موضروعی اسرت کره جرای
بررسی دارد.
سایر نقاشان سرشناس همدورۀ ابوتراب در تصرویرگری
ارزشهررای دربرراری برجسررته بودنررد؛ ازجملرره میرزاجعفررر
زنجانی و افشار رومی .کریمزادۀ تبریزی دربارۀ محمدحسن
افشار رومی مینویسد ...« :بیشتر مدلها و نمونههای خرود
را از بین پادشاهان قاجاری انتاراب مرینمرود و روی ایرن
برداشتها میتوان عقیده داد که این هنرمند نقاش درباری
برروده( »...کررریمزادۀ تبریررزی .)694 :1369 ،او نیررز ماننررد
بسیاری از نقاشان درباری عهد ناصری ،بره تصویرسرازی از
شمایل ائمۀ شیعه میپرداخته است .میل رجال قاجار برای
مشروعیتباشی به خود ،در این آثار مشا است .نقاشی
نقاشان بعد از صنیعالمل همچنان در اختیار قدرت دربرار
قرار داشته است .علیاکبرخران مرزینالدولره نیرز در سرال
 1894در خدمت ظلالسلطان حاکم اصرفهان بروده اسرت
(فلور و دیگران .)62 :1381 ،حتی سرالهرا بعرد نقاشری از
همین نسل ،یعنی مصورالمل  ،پردهای از محمدعلیشاه برا
لباس تاجگذاری نیرز تهیره مریکنرد (کرریمزادۀ تبریرزی،
.)1248 :1369

در عصر بیداری ایران ،کدام دستگاه فکری جایگاهی جدید
برای هنرهای تجسمی در نظر میگیرد؟ آیا میتوان میررزا
آقاخان کرمانی را پدر نظری نقاشی جدید به حساب آورد؟
از روشنفکران دورۀ مشروطه که در حوزۀ هنر بح هرایی
دارد ،میرررزا آقاخرران کرمررانی اسررت .البترره میرررزا فتحعلرری
آخوندزاده نیز برهطرور صرریح ،آرای مردونی درزمینرۀ هنرر و
ادبیررات ارائرره داد .آقاخرران ،نمون رۀ روشررنفکررری اسررت کرره
آرمانهای اجتماعی و فرهنگری دوران جدیرد را بررای جامعرۀ
ایران ترسیم میکند .آقاخان کرمانی ،صدای دیگری است کره
در ف ای روشنفکری عصر ظاهر میشود .میرسپاسری دربرارۀ
او مینویسد« :برخی از روشنفکران رادیکالترر ماننرد کرمرانی
در قیاس با روشنفکران قبلری ،مواجهرهای واقرعگرایانرهترر برا
مسائل داشتند» (میرسپاسی .)141 :1393 ،اما دلیل اینکه از
میان روشنفکران عصرر مشرروطه ،میررزا آقاخران کرمرانی را
برجسته کردهایم ،توجه او بره نقاشری هرچنرد ماتصرر ،در دو
رسالۀ حکمت نظری و تکوین و تشریع است .او بره دو رویکررد
زیباییشناختی و رسرالت اجتمراعی هنرر اهمیرت داده اسرت.
«جامعیت فکری میرزا آقاخان کرمانی ،رشرتۀ گفترارش را بره
قلمرو هنر کشیده است .سانوری حرفۀ خودش اسرت؛ راجرع
به فنون دیگر ماننرد موسریقی ،نقاشری و پیکرتراشری و حتری
رق کم یا بیش سان میگوید .تفکر فلسرفی او برر سرتاسرر
این مباح سایه افکنرده و مجمروع صرنایع هنرری را از نظرر
زیباییشناسی مریسرنجد» (آدمیرت .)213 :1357 ،آنچره از
آرای آقاخان میتروان دریافرت کررد ،ف رای حراکم در میران
روشنفکران در نگاه جدید به هنرر اسرت .نگراه انتقرادی او بره
شعر و هنر قبل ازخودش ،مال های هنر بعد از آقاخران را ترا
حدودی تعیین میکنرد .آقاخران کره از طرراداران رئالیسرم
است ،تنها شاعر پیش از انقالب مشروطه اسرت کره بره ترودۀ
مردم توجه دارد« .از منظومۀ آقاخان به دلیرل درونمایرههرای
مشروطهخرواهی آن و بره دلیرل پرارهای نروآوریهرا در لفرو،
هرچنرد محردود ،مرریشرود بررهعنروان ناسررتین نمونرۀ شررعر
مشروطه یاد کرد» (آجودانی.)80 :1385 ،
فریدون آدمیت که در کتابی به بررسی اندیشههرای میررزا
آقاخان کرمانی پرداخته است ،دربارۀ نگاه آقاخان بره هنرر و از
قول او مینویسد« :رویهمرفته پنج صناعت شرناخته گردیرده
است :شرعر ،موسریقی ،نقاشری ،پیکرتراشری و رقر  .اسراس
زیبایی در همۀ صنایع هنری دو چیرز اسرت :یکری در نسربت
تألیفیۀ موادی که هری به کار برده میشود و دیگر در معنری
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که از هر هنری افاده میگردد ...اما باید دانسته شود که قردر و
ارزش هر اثر هنری چنانکه گفتیم ،در معنری و تناسرب مرواد
ترکیبی آن است و آن ،مالول الهامات و لطِ طبع هنرمندان
است ...حکما ،مبدأ هر صنایع هنری را امر واحد گرفتهانرد کره
افادۀ معانی و تفهیم مرام و مقصد باشد؛ گرچه طررل بیران آن
ماتلِ است[ ... :هنرمندد وقتری خواسرت برا تصرویر ترسریم
حقایق نماید ،نقاشی را وسیله قرار میدهرد» (آدمیرت:1357 ،
 .)214مشا است که برای آقاخران ،معنری اثرر در اولویرت
است .البته مرز بین واقعیرت و حقیقرت در نظرر میررزا واضرح
نیست .آقاخان در رسالۀ تکوین و تشریع میآورد :هیکلتراشی
شعبهای است از نقاشی؛ زیرا در پیکرتراشی مفل نقاشری بیران
حقیقت در ماده است (یکی سنگ و دیگری رنرگ) .مریتروان
ادعا کرد میرزا آقاخان کرمانی ناستین نظریۀ زیبراییشناسری
مدرن ایران را در آستانۀ دوران مشروطه ارائه داده اسرت .نگراه
زیباییشناختی آقاخان به دورههای قبرل متفراوت اسرت« .در
فن زیباییشناسی ،ترا بره حرال هریا معیرار قطعری و تعبیرر
مطلقی که بتوان معیار و مأخذ تمیز زیبایی و زشرتی قررار داد،
نیافتهاند؛ مگر دول و سلیقه[...د امرا بایرد گفرت دول و سرلیقه
میزان ثابتی ندارد و اساس آن عادت اسرت و عرادت عاریرت و
اقتباس از دیگران» (آدمیت.)214 :1357 ،
در جایی« ،شعر را از موسیقی و نقاشی برتر میداند؛ زیرا
بازنمایی و واقعنمایی را ملموستر میپذیرد ».هنر پیشررو در
ایران با خصوصیت واقعنمایی در میان روشنفکران سرنجیده
میشود .در جایی دیگر مریآورد «شراعر بایرد ماننرد نقراش
باشد که تمام گل و بته و انسان و حیوان و دریرا و آسرمان و
جنگل و کوه و صحرا را به عینها ترسیم کند؛ بهطوری کره
در نظر خواننده ،اخرالل و آداب امتری مجسرم شرود .میررزا
آقاخان کرمانی تردید ندارد که در صناعت ،شرعر از نقاشری و
موسیقی بهمراتب اشرا است؛ چره نقراش ارتسرام و تصرویر
صور اشیا را مینمایرد و صراحب موسریقی تصرویر مقاصرد و
حاهت انسان را از روی آهنگهای طبیعی میکند؛ اما شراعر
معانی مافیه ،اشیا و مقاصد خود را بهوسریلۀ صرور عقلیره و
مناسبات روحانی و تشبهات طبیعی و اشرارات فکرری بیران
میکند .در این صورت ،بدیهی اسرت اقتردار شراعر در مقرام
بیرران احساسررات خررود از نقرراش و نوازنررده بیشررتر اسررت»
(آدمیت .)218 :1357 ،میبینیم برتری شعر بر نقاشی ازنظر
آقاخان ،لزوماً به دلیل دسترسی بیشتر افراد به شرعر نیسرت؛
بلکه شعر اساساً اشارات فکری را بهتر برجسته مینماید.
نگاه آقاخان بره نروعی از هنرر متعهرد و طبیعری ،مشرهود
است .هنری کرانون توجره روشرنفکرران و کوشرندگان عصرر
بیرداری قررار مریگرفتره اسررت کره معطروا بره رویرردادهای

اجتماعی باشد« .میرزا آقاخان کرمانی هممشرب نقادانی اسرت
که هنر شعر را مقید میداند و برای شراعر رسرالت و طریقرت
قائل است .درواقع ،فلسفۀ هنر برای خاطر هنر با اندیشرههرای
او جور در نمریآیرد» (آدمیرت .)219 :1357 ،میررزا آقاخران
کرمانی همۀ علوم و فنون را از نظرگاه رابطرۀ آنهرا برا اجتمراع
میسنجد .برای هنرمنردان و سرانوران نیرز طریقرت و تقیرد
مدنی قائل است .میرزا آقاخان کرمانی برا اعتررا مریگویرد:
«آنچه عرفان و تصوا سرودهاند ،ثمری جرز تنبلری و کسرالت
حیوانی و تولید گدا و قلندر و بیعار نداده اسرت .آنچره تغرزل
گل و بلبل سراختهانرد ،حاصرلی جرز فسراد اخالقری جوانران
نباشوده است» (آدمیت .)228 :1357 ،با تأمل در این گفترۀ
میرزاآقاخان میتوان فهمید او با ادامۀ سنت نقاشی ایرانری نیرز
با مشکل روبهرو بوده است .آقاخران همچنرین در رسرالۀ صرد
خطابرره ،از ازالرری ،برره دلیررل اینکرره عقررل را حقیررر و پسررت
میشمرد ،انتقاد میکند.

طبقااه و جامعااۀ نقاشااان و پدیاادۀ
شهرنشینی
«شهرنشینی همزاد دیگرر تجردد اسرت» (میالنری:1387 ،
 .)147اما به گفتۀ صاحبنظران ،شهرنشرینی در ایرران در
انتهای قرن نوزدهم هنوز به طرز جدی شکل نگرفته است.
«ایرانیان از سالهای جنرگ جهرانی دوم ،انرد انرد برا
جامعۀ مصرفی اررب آشرنا شردند» (بهنرام.)168 :1391 ،
گفته میشود تنها  17درصرد جمعیرت کشرور در انتهرای
دورۀ قاجار شهرنشین بوده است .شهرنشینی و شکلگیرری
طبقۀ متوسط و تشکیل دولت مردرن را هرمزمران برا دورۀ
رضاشاه باید بررسی کرد .آنچه دربارۀ شریوۀ کرار و زنردگی
نقاشان در انتهای قرن نوزدهم مطرح میشود ،کلیدی است
برای فهم جایگاه نقاش در بین نیروهای اجتماعی .از طرفی
مشا شد «شهرنشینی» ،پدیدهای آنچنان تأثیرگرذار در
شیوۀ زیست نقاش دورۀ مدنظر ما نبوده است .اما آیا امکان
مشا کردن طبقۀ اجتماعی نقاش وجود دارد؟ و قبرل از
آن ،آیا مفهوم طبقه در بررسری مرا کرارایی دارد؟ پریش از
تشکیل دولت مردرن در ایرران نیرز ترا حردی مریتروان از
طبقات اجتماعی صحبت کرد؛ ولی بح پیرامرون طبقرات
در دوران مشروطه ،کامالً با دورۀ پهلوی متفراوت اسرت .در
دورۀ قاجار« ،ی سیاح خارجی مینویسد :در ایران کاسرت
وجود ندارد .افراد بهراحتی جایگاه اجتماعی خرود را تغییرر
میدهند .ی رقاصه ،زن سوگلی فتحعلیشاه بود .پسر ی
فالح ممکرن اسرت بره وزارت برسرد .حراجی بابرای سرقا،
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شاصیت داستان تقلیدناپذیر موریه ،وزیر ماترار ایرران در
انگلستان شد .تولد در خرانوادهای فقیرر مرانع رسریدن بره
موقعیتهای باهی اجتماعی نمیشود» (اشرا و بنوعزیزی،
 .)71 :1388امررا بررسرری طبقررات اجتمرراعی ،مسررتقیم و
ایرمستقیم ،نکاتی را روشن میسازد.
آبراهامیان با اشاره به نظرر وابسرتگان مکترب سراختاری-
کارکردی که جوامع را نه به چند طبقۀ اصلی ،بلکره بره اقشرار
متعدد شغلی تقسیم میکنند و رفتارگرایان که معتقدند افرراد
در کشورهای در حال توسعه االباً به ایدئولوژیها وابستهاند ترا
به اع ای طبقه اجتمراعی -اقتصرادی خرود ،پیچیردگیهرای
مفهوم طبقه را نشان میدهد (آبراهامیران .)6 :1392 ،در ایرن
پژوهش ،به پیرروی از یروانرد آبراهامیران ،برخوردهرای اصرلی
طبقاتی را در تعیین رابطۀ نیروهای اجتماعی مرؤثر مریدانریم.
اما سرؤال اینجاسرت کره در جریران انقرالب مشرروطه ،نرزاع
طبقاتی چقدر عامل تعیینکننده بوده است؟
«اصطالح طبقه را دانشمندان علوم اجتماعی و دستکرم
به دو معنی به کار بردهانرد :ناسرت برهعنروان مقولرۀ سرادۀ
جامعهشناختی برای ردهبندی افرادی با منبع درآمد مشرابه،
مقدار عایدات مشابه ،میرزان نفرود همسران و شریوۀ زنردگی
هماننررد .دوم بررهعنرروان اصررطالح پیچیرردۀ روانشررناختی
اجتماعی برای طبقهبندی افرادی که نهتنها در سلسلهمراتب
اجتماعی جایگاههای برابر دارند ،بلکه نگرشهرای اقتصرادی،
اجتماعی و سیاسی مشابهی نیز برروز مریدهنرد ...در ایرران
اوایل قرن سیزدهم طبقات به معنری ناسرت ایرن اصرطالح
وجود داشت؛ نه به معنی دوم آن .کل جمعیت را میتوان در
چهار طبقۀ عمرده جرا داد :طبقرۀ براهی زمریندار ،...طبقرۀ
متوسط مالدار ،...مزدبگیران شهری ،...اکفریت روستانشین و
عشایر( »...آبراهامیران .)30 :1392 ،ویتفوگرل معتقرد اسرت
«اصطالح طبقه ،به گروه بهنسبت بزرگی اطالل میشود کره
افرادش از جهت اجتماعی همگرون انرد» (ویتفوگرل:1391 ،
 .)505نقاشان دورۀ قاجار لزوماً این ی دستی را ندارند .قبرل
از گنجاندن نقاش در یکی از طبقات دکرشده ،وضعیت کلری
نقاشان قاجار را بسیار ماتصر نشان میدهیم:
ویلم فلور دربارۀ شرایط نقاشان قاجار مرینویسرد« :هرم
نقاشان و هم کارگاه آنان ساده و تا حردودی بریپیرایره برود.
بیشتر نقاشران جرزو اسرتادکاران رتبرۀ اول و سرشرناس بره
حساب میآمدند .آنها وجه اشترا کمی با همتایران معاصرر
اروپای اربیشان که دارای زنردگی پررزرلوبررل ولری فاقرد
کیفیت بودند ،داشتند و بدون تردیرد ،هریایر از ادعاهرای
هنرمندانه ایشان را نیز دارا نبودند» (فلور و دیگرران:1381 ،

« .)8بهترین نقاشان در تهران زندگی میکردنرد و بره دربرار
وابسته بودند» (فلور و دیگران.)15 :1381 ،
آبراهامیان اشاره مریکنرد در اواخرر دورۀ ناصررالدینشراه،
وزارتاانۀ امور عامه و هنرهای مستظرفه ،از نهادهای کوچ و
ایربوروکراتی بوده که عمالً فقرط روی کاارذ وجرود داشرته
است (آبراهامیان .)29 :1389 ،البته او اشراره مریکنرد وزارت
معررارا بیشررتر منررابع خررود را صرررا دارالفنررون مرریکنررد
(آبراهامیان .)36 :1389 ،به هر حال ،دربار شررایط مناسربی را
برای نقاشان فراهم میکرده است« .فرصرت شریرازی ،نقاشران
شیرازی را در گروه تجار معروا فهرست کررده اسرت [...د امرا
بیشتر نقاشان از دسرتمزد براهیی برخروردار نبودنرد» (فلرور و
دیگررران .)18 :1381 ،ویلررم فلررور ،طبقررهبنرردی اجتمرراعی-
اقتصادی نقاشان در این عصر را ایرنگونره توضریح مریدهرد:
عالیترین طبقره ،از آن نقاشران وابسرته بره دربرار و نابگران
سیاسی بود .دومین طبقه از نقاشان ،طراحیها و نقاشریهرایی
را برای فروش در بازار تدار میدیدند کره بررای کترابهرای
جدی و روزنامهها نیز تصویر میزدند .سومین طبقه از نقاشان،
بهعنروان پیشرهوران صرنعتی عمرل مریکردنرد .طراحری برر
منسوجات ،کاشی ،قالی ،قلمکار و ...و نقاشری قهروهخانرهای در
این زمره از هنرهای تجسمی بودنرد (فلرور و دیگرران:1381 ،
 .)17س .ج .دبلیو .بنجامین ،وزیر ماتار آمریکا در ایرران ،نیرز
نقاش ایرانی را از طبقۀ متوسط مریدانسرت (فلرور و دیگرران،
« .)97 :1381طبقۀ متوسط شامل تجار ،علمرای میانرهحرال،
زمینداران کوچ  ،اعیان محلی و در یر سرطح پرایینترر از
آن ،صنعتگران و پیشهوران میشد[ ....طبقۀ متوسرط برازارید
ازنظر شأن اجتمراعی و اقتصرادی بعرد از تجرار ،کدخردایان و
ریشسفیدان اصرناا و پیشرههرای ماتلرِ قررار داشرتند»...
(اشرا و بنوعزیزی.)59 :1388 ،
با این توضیح ،اگر به تقسیمبندی آبراهامیان و نوشتههرای
ویلم فلور توأمران نگراهی بینردازیم ،نقراش دربراری در طبقرۀ
متوسط مالدار قرار میگیرد و سایر نقاشان پیشرهور در طبقرۀ
دوم (مزدبگیران شرهری) جرای مریگیررد .فلرور مرینویسرد:
«بیشتر نقاشان همچون سایر پیشهوران در کارگاههرای عرادی
واقع در بازار و گاهی نیرز در خانرۀ حامیران و هنرپرروران کرار
میکردند» (فلور و دیگران .)68 :1381 ،مسئله اینجاسرت کره
اگررر نقاشرران دربرراری جایگرراه خررود را از دسررت مرریدادنررد،
میبایست به صِ نقاشان پیشهور میپیوستند که محردودیت
هنری و فنی آن طیِ کامالً مشا است .گروه دوم نقاشرانی
که فلور یاد میکند ،به تصویرسازی جدید برای روزنامههرا نیرز
میپرداختند؛ اما کیفیت هنرشران لزومراً برا گرروه اول برابرری
نمیکرد .تصویرسازی برای روزنامهها تقریباً برا دورۀ مشرروطه
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رواج مییابد .تعداد کمتری از روزنامههای سرشناس به تصرویر
در رسانهشان اهمیت میدادند .پرس گسسرت از دربرار بهرای
سنگینی برای نقاش بههمراه میآورده است.
اما در پاسخ به یکی از پرسش مطرحشده پیرامرون نرزاع
طبقاتی در عصر مشروطه ،باید گفت طبقرات نوپرا ،حتری در
دهۀ آخر حیات قاجار نیز توان رویارویی برا قردرت حراکم را
نداشتند .پس طبیعتراً هنرر نقاشری در قالرب نرزاع طبقراتی
نمیتوانسته است خود را مطرح و طرحریرزی کنرد .چرهبسرا
حامیانی از جانب طبقاتی قدرتمند وجود نداشته اسرت .ایرن
حامیرران حترری در دوران پهلرروی کرره طبقرراتی نوپررا شررکل
میگیرد نیز فاقد نیررو هسرتند« .در آخررین دهرۀ حکومرت
قاجار ،اداام تدریجی ایران در تجارت جهرانی ،تجراریشردن
کشاورزی ،ورود مناسبات تولید سرمایهداری و افزایش تماس
با ارب ،تغییرات مهمی در ساختار اجتماعی کشور به وجرود
آورد و زمینهای برای ظهور طبقات اجتمراعی مردرن فرراهم
کرد .اما طبقات جدید ،روشنفکران دیروانسراهر ،برورژوازی
مدرن و طبقۀ کارگر صنعتی نوپا ،کوچ تر از آن بودنرد کره
بهطور مؤثر ساختارهای موجود قدرت ...را به چالش بگیرند»
(اشرا و بنوعزیزی .)72 :1388 ،با ایرن شررح ،دور از دهرن
نیست که نتیجه بگیریم نقش اجتماعی نقاش درباری قاجار،
پیچیدگیهای نقش نقاش مدرن را ندارد.

آگاهیبخشیِ رساانۀ تصاویری در عصار
مشروطه
میدانیم از تصاویر واقعگرایانه رجال حکومتی در روزنامرههرای
دولتی همچون شرا و شرافت استفاده میشرد .برا بررسریای
که نگارنده در روزنامههای این عصرر بره عمرل آورد ،مشرا
شد تصویرنگاری به شیوۀ ابوتراب افاری و موسی ممیرزی ،در
روزنامههای عصر مشروطه بهندرت انجام میشده اسرت .اشراره
شررد کرره نقاشرران قشررر اول و نقاشرران دربرراری فقررط برررای
روزنامههای سرشناس دولتی تصویرسازی میکردند و دومرین
قشر از نقاشان که در بازار فعالیت میکردنرد ،بره تصویرسرازی
برای روزنامههرا مریپرداختنرد .پرس نقاشران فعرال و هروادار
مشررروطه ،عم رالً در گررروه دوم قرررار مرریگرفتنررد .امررا س رؤال
اینجاست کره چررا از سرب پاتره و واقرعگررای ابروتراب در
روزنامههای مشروطه خبرری نیسرت؟ برا بررسری انجرامشرده
مشا شد روزنامرههرای مشرهور دوران مشرروطه همچرون
حبلالمتین ،قرانون ،ثریرا ،پررورش ،تربیرت ،تمردن ،آموزگرار،
روزنامررۀ انجمررن تبریررز ،حکمررت ،نرردای وطررن ،مسرراوات،

روحالقدس ،انجمن مقدس ملی اصفهان و انجمن وهیتی یرزد،
معموهً فاقد تصویر بودند.
این احتمال وجود دارد که فرم رسمی و قراردادی تصراویر
روزنامههای دولتی مورد عالقۀ روزنامههای مشروطهخواه نبوده
است و نیاز بره داشرتن فرهنرگ تصرویری جدیرد و انتقرادی،
صاحبان و نقاشان این روزنامهها را به استفاده از تصراویر طنرز
در قالبی نو ،ترایب کرده است .روزنامههایی که به تصرویر بهرا
میدادند ،االب زبانی شو داشتند و تصاویرشان مرورد عالقرۀ
عامه مردم قرار میگرفته است .استفاده از این دسرت تصراویر،
با موضوعاتی از قبیرل اخرتالا طبقراتی و اوضراعی سیاسری-
اجتماعی ،هم در شبنامههای زیرزمینی قبل از دورۀ مشروطه
و هم در روزنامههای رسمی بعد از آن دوره رواج داشته اسرت.
ح ور تصاویر در نشریاتی کره مردام از آرمرانهرای مشرروطه
سان میراندند ،بره تأثیرگرذاری کمر مریکررد ...« .شرعار
حریت ،مساوات ،اخوت یرا آزادی ،برابرری و بررادری ،در کنرار
ملت ،وطن ،قانون ،حرق و مشرروطه ازجملره واژگران کلیردی
پربسررامد در نشررریات آن دوره بررود» (ترروکلی طرقرری:1382 ،
 .)221روزنامررههررای آدربایجرران ،مالنصرررالدین ،آزاد ،بهلررول،
تنبیه ،پایتارت ،گلسرتان سرعادت ،ناهیرد ،تنبیره درخشران،
حشراتاهر  ،زنبور ،مکافات ،نقشجهان ،جارچی ملت ،صبح
صادل ،ادب و ایراننو ،کاریکاتورهایی برا م رامین اجتمراعی و
انتقادی چاپ میکردند که وقایع زندگی مردم را نیز به تصرویر
میکشیدند« .روزنامه آدربایجان همچرون مالنصررالدین قفقراز
با زبان شوخیآمیز نوشته میشرد و نگرارههرای شروخیآمیرز
(کاریکاتور) میداشت .مریتروان گفرت پرس از مالنصررالدین،
بهترین روزنامه از آنگونه بود» (کسرروی .)269 :1354 ،ایرن
نشریه در تبریز از حمایت انجمن و مجاهدان برخوردار بروده و
تحت نظر مرکز ایبی تبریز بوده است.
آنچه در روزنامههای عصرر مشرروطه تصرویر مریشرد،
نمیتوان قویاً در حوزۀ تحوهت نقاشی ردهبنردی کررد؛ امرا
باید توجه داشت این تصاویر ،بهواسطۀ فرم عامیانرهای کره
تصویرگران آنها انتااب کرده بودند ،تأثیر مهمی بر آگراهی
مردم میگذاشرتند و بیهروده نیسرت اگرر بگروییم تصراویر
روزنامههای عصر مشروطه ،در بصری و آگاهی تجسرمی
تررودۀ مررردم را افررزایش دادنررد و حترری مسرریر را برررای
مجازشمردن تصویرسازی هموار کردند.
پافشرراری بررر نقررش نقرراش در میرران حرروادث انقررالب
مشروطه ،جز تحریِ تاریخ چیز دیگری نیست .نکتره ایرن
است که میتوان عوامل سولنیرافتن نقراش بره جایگراهی
شبیه جایگاه روشنفکران عملگرا را در چنین مقایسههایی
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تصاویر  5و .6روزنامۀ گلستان سعادت ،در این روزنامه شجرۀ استبداد در کنار محمدعلیشاه تصویر شده است.
مأخذ( :شورای سازماندهی و اطالعرسانی میراث مطبوعات ایران1097 ،1387 ،و )1099

کشِ کرد .بسیاری از این روشنفکران ،شررایط زنردگیای
مشابه نقاشان درباری داشتند .حال آنکه رفتار این دو طیِ
عمالً متفاوت بود .بررسی دوران بعد از مشروطه و گفتمران
اجتماعی شکلگرفته در این سالها ،پیچیدگیهرای بسریار
دارد .موضوع این نیست که پس از ام ای فرمان مشروطه،
نسل دیگری از نقاشان به عرصه آمدهاند و فرصرت فعالیرت
داشتهاند .اتفاقاً تغییررات فرهنگری بالفاصرله نتیجرهبارش
نبوده است و جز دربارۀ عدهای از نقاشان که در روزنامههرا
تصویرگری میکردهاند ،بقیۀ نقاشان ،به شکلی کلی ،تحرول
محتوایی را تجربه نکردند .این سؤال مطرح میشود که آیرا
هنرمند با وقوع رخدادهای اجتماعی جدید تأثیرپذیر بروده
یا تالش چشمگیری در جهت تأثیرگذاری نیز انجام داده یا
بهکل ،به حامیان قبلی خود وفادار مانده است؟
برره هررر حررال ،مشررروطیت و تحررولخررواهی ناشرری از آن،
ایرمستقیم بر تحوهت هنری در درون دربار تأثیرگرذار برود و
فرصررتی برره دسررت داد تررا تحرروهت محترروایی هنررر ،در کنررار
تغییرات فرمی و آمرانره ،تعریرِ شرود« .انقرالب ایرران ،خرود
مبارزهای به اایت قاطعانره در جهرت مدرنیتره و تحقرق همرۀ
وعدههای آن بهمفابه آرمانی اجتماعی برود .البتره ایرن انقرالب
همچنین نبردی علیره مدرنیترۀ تحریرِشرده برود؛ یعنری آن
مدرنیتهای که توسط شاه تحمیل میشد و به هر اصل انسرانی
قابل تصور در مدرنیته ،پشت پا مریزد» (میرسپاسری:1393 ،
 .)43عباس میالنی ،عرفیشدن عرصرههرای هنرر را از اجرزای
اصررلی تجرردد مرریدانررد« .تحرروهت [اجتمرراعید در عرصررۀ
زیباییشناسی هم تأثیرات ریشهای دارد ...هنرمند برهتردریج از
چنبر صلۀ قدرتمندان به در میآیرد و االرب ناچرار اسرت اثرر
هنری خود را ،بهسان کاهیی ،در بازار به فروش بگذارد .مردار و
مررال خالقیررت را هررم دیگررر صررالح دیررن و دولررت تعیررین
نمیکند .هر اثری جوهنگاه خالقیرت فرردی هنرمنرد اسرت و
هایر» (میالنی.)172 :1387 ،
انقالب مشروطۀ ایران آاازی برای عرفیشدن عرصرۀ هنرر
بررود .مسرریر نقاشرران دورۀ مشررروطه بررهسررمت نرروع زنرردگی
هنرمندانی که میالنی ترسیم میکند ،چندان پیش نمیرفرت؛

اما امکانات و زمینههای اجتماعی برای بره عرصرهآمردن سرنخ
دیگری از نقاشی واقعگرا در نیمۀ دوم قرن نوزده وجود داشرته
اسررت« .قاجاریرره حترری در دهررههررای  1200و 1210ش از
محبوبیتی برخوردار نبودنرد و گفتره مریشرد بره امرور مرردم
توجهی نداشتند» (فوران .)223 :1392 ،نه تهرای مردمری
در بسیاری از نقاط کشور جان مریگیرنرد و ارزشهرای قبلری
زیر سؤال میروند .در موعظهای به سال  1286در تهرران ،بره
کسانی که عمر را کوتاه میخوانند و افتارارات دنیروی را پرو
میانگارند ،حمله میشود (آبراهامیران .)73 :1389 ،در چنرین
موقعیتی ،هنر بهعنوان باش مهمی از فرهنگ ،قاعدتاً بایرد در
معر تحوهت اجتماعی به خود نگراهی دوبراره بینردازد .امرا
میبینیم با فاصلهای که بین نقاشی و تودۀ مردم وجود داشرت،
مجالی برای طرحریزی صریح پیدا نکرد .این مسئله دربرارۀ دو
رسانۀ شعر و تئاتر در دوران مشروطه بهکل متفاوت اسرت .امرا
آیا باید نقاش تحولخواه دورۀ مشروطه مانند سرلطانالعلمرای
خراسانی که در روزنامۀ روحالقردس علیره شراه سرانان تنرد
میراند ،جسور و تندرو باشد؟ آیرا ورود نقاشران بره ماجراهرای
مشروطه سیاستزدگی است؟ «از آااز رویارویی جامعرۀ ایرران
بررا پدیرردۀ تجرردد ،مفهرروم روشررنفکررر و هنرمنررد بررا نرروعی
سیاستزدگی همراه شد .انگار تنها کسانی به جرگۀ هنرمنردی
و روشنفکری راه مییافتنرد کره آثرار سیاسری مرینوشرتند و
مالحظات اجتماعی محور بارز آثارشان بود ...فقدان ی ف رای
باز و دموکراتی  ،به همهچیز رنگ سیاسی میزنرد» (میالنری،
 .)149 :1387باید گفت نهادهای آزادیخواه مأمن امنی بررای
نقاشان نازپروردۀ درباری نبودهاند؛ نهادهایی کره سرنوشتشران
نامشا و متزلزل بوده است.
آجودانی با اشاره به انقالب ناق  ،یکی از جهات اصرلی
ناکامی و شکست مشروطه را در ناکامیهای نظری و عملی
انقالب مشروطه جستوجو میکند .او در کتراب مشرروطۀ
ایرانی مینویسد« :آزادیهای سیاسیای که در ایران ،بسته
به تحوهت جریانات سیاسی پیش میآمده است ،هریاگراه
انگیزه و سرمایهای درخشان ،مطمئن و مستمر برای آزادی
تفکررر و اندیشرره فررراهم نیرراورد .ایررن تنهررا روحررانیون یررا
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دولتمررردان ضدمشررروطه نبودنررد کرره مررانع آزادی تفکررر
میشدند .در پناه توانمندیهای ساختار فرهنگ استبدادی،
روشنفکران مذهبی و ایرمذهبی ،روحانیون مشروطهخرواه
و کارگزاران حکومت و دولت ،دستدردسرت هرم ،سرد راه
اندیشرریدن و آزادی اندیشرریدن بررودهانررد .از سرروی دیگررر،
جریانهای روشنفکری هم در آرزوی ف رای آزادی بررای
اندیشیدن و آزادی اندیشه ،از همان ناستین گامها ،کرار را
به افراط و تفریط میکشیدند» (آجودانی .)135 :1387 ،برا
شرحی که رفت ،این سؤال مطرح میشود که نقراش عصرر
مشروطه بهمنظور خلق فعاهنه چه انتاابهایی دارد؟

نقاشی و دغدغۀ یافتن پایگاه جدید
نقاش کدامی از گزینهها را انتااب میکند؟ دربار تحولخرواه
یا نهاد آزادیخواه بیثبات؟ آیا راه سومی نیز پیش روی نقراش
نوجو قرار دارد؟ در مراسم تاجگرذاری محمردعلیمیررزا ،شراه،
اعیرران ،وزیررران و سررفیران را برره مراسررم خوانررده بودنررد و
مشرریرالدولۀ صرردراعظم ترراج را بررر سررر او نهرراد .هرریای ر از
نمایندگان مجلس به مراسرم دعروت نشرده بودنرد (کسرروی،
 .)201 :1354ترررا پررریش از فرررتح تهرررران و خلرررع قررردرت
محمدعلیشاه توسط آزادیخواهان ،نهاد مقابل دربرار نرهتنهرا
قوامی پیدا نکرده است ،بلکه خود در یافتن پایگاهی مسرتحکم
در میان توده با مشکالتی دسرتوپنجره نررم مریکنرد .گفتره
میشود مشروطه در نظر بسریاری معرادل برینظمری در نظرر
گرفته میشد .اگر کسی آشوب مریکررد ،مریگفتنرد «فالنری
مشروطه میکند ».در درستی از آرمانهای مشروطه حتری
در میان رهبران مشرروطه وجرود نداشرته اسرت .کسرروی در
تاریخ مشروطیت ایران مینویسد بعد از تشرکیل مجلرس اول،
اختالفات و دودستگی میان علما باع شد ی دسته بهشردت
از شریعت هواداری کنند .تا آنجا که حتی تحصریل اجبراری را
ماالِ شریعت دانسرتند (کسرروی .)315 :1354 ،در چنرین
ف ررایی ،صررحبت از بررهمیررانآمرردن نقاشرری برره خرردمت
آزادیخواهان ،خود نوعی ضربه به اعتبرار مشرروطه مریشرد.
همررانطررور کرره ماالفرران مشررروطه و حامیرران شررریعت،
مشروطهخواهران را بریدیرن خطراب مریکردنرد ،دادن لقرب
بتپرست به حامیان مشروطه بهواسطۀ رویآوردن بره نقاشری
هم دور از انتظار نبود .گرچه ایرن از دهیرل اصرلی بره عرصره
نیامدن نقاشی نمیتواند باشد.
پیوند بازار و نهاد روحانیت ،سرمایهای بزرت برای انقالب
مشروطه به حساب میآمرد .حمایرت روحانیرت از هنرهرای
تجسمی خود از اساس با مشکل روبهرو برود و بازاریرانی کره
هزینههای سرنگین بسرتنشرینیهرا را متقبرل مریشردند،

تحتتأثیر روحانیرت و تمرایالت اعتقرادیفرهنگری متفراوت
خود ،عالقهای به پشتیبانی از نقاشی (و نه تصاویر روزنامهها)
نداشتند .در دوران استبداد صغیر نیز حتری نقاشری دربراری
کمکار گردید .تنها ،حمایت زمینداران بزرت بود کره بعرد از
فتح تهران ،به ساخت معدود پرترههایی منجرر شرد .در ایرن
بین ،ناتورالیسرم انتارابی نقاشری ایرران ،فاصرلۀ خرود را برا
جهتگیری سیاسی حفو میکرد .نبایرد از نظرر دور داشرت
که این عینیتگرایی ،با نظام زیباییشناختی خراص خرود ،از
اساس با هنر متعهد سر سازش نداشت .نکترۀ دیگرر ،ف رای
فرهنگی این عصر است .روزنامههرا ،قترل اتابر را سرتایش
میکردند و از شاه و مادر او برا القرابی تنرد یراد مریکردنرد.
چنین وضعیتی هزینۀ گرایش نقاشران بره مشرروطه را زیراد
میکرد .بهخصوص اینکه ی سر انتقال هنر جدید به ف رای
بیرون دربار ،به دلیل تجربهای که نقاشان درباری فرنگرفتره
کسب کرده بودند؛ الزاماً خرود دربرار برود .رسرانۀ نقاشری در
چنین ف ایی نمیتوانسرت حامیرانی جرایگزین بررای خرود
دستوپا کند .به نظر میرسد تأثیرگذاری رسانۀ نقاشی ،جردا
از تصویرسازی در روزنامهها ،حداقل در دورۀ محمردعلیشراه
ممکن نبوده است .اما تأثیرپذیری چطور؟ آیا نقاشی در قلرب
دربار امکان تأثیرپذیری از نیروهای ماالِ سلطنت مطلقه را
دارد؟ پاسخ به این پرسشها شاید در کنردوکاو در نقاشری و
زندگی نقاشان این دوره ممکن شود.

کمالالملک :نقاش مشروطهدوست
«مهمترین ویژگی تجدد را باید در نقرد عملکررد روحرانیون،
نقد دینبراوری و رسرومات خرافری مرذهب و نقرد اسرتبداد
سیاسی و نهادهای استبدادی جامعه ،چه نهادهای مرذهبی و
چه نهادهای سیاسی حکومرت ،جسرت» (آجرودانی:1385 ،
 .)41عدهای کمالالمل را هنرمندی میدانند که نگاه خرود
را به حوادث مشروطه دوخته است .آیا نقاشی او تا ایرن حرد
به مسرائل اجتمراعی حسراس اسرت؟ محمرد افراری سرهم
بزرگی در تغییر نظام نقاشی ایران داشرته اسرت .برا بررسری
زنرردگیاش در دربررار و سررالهررای بعررد از مشررروطه ،روایررت
سرراسررت و دقیقرری از تمررایالت او برره دربررار یررا نیروهررای
آزادیخررواه برره دسررت نمرریآوریررم .برخرری شررواهد نظیررر
فاصلهگرفتن از دربار مظفرالدینشراه و نزدیکری بره خرانوادۀ
فروای ،فاصلهگرفتن کمالالمل از دربار را نشران مریدهرد.
فروای ،چهرۀ سرشناس تراریخ سیاسرت ایرران ،مرینویسرد:
«پررس از آنکرره گفررتوگرروی مشررروطیت برره میرران آمررد،
کمالالمل از دل و جان مشروطهطلب شد و از ایرن جهرت
دوقی داشت» (دهباشی و شباهنگ.)53 :1366 ،
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ظاهراً در این دوره او به مطالعره و ترجمرۀ آثرار روسرو و
ویکتورهوگررو پرداخررت و مقرراهتی در جرایررد انتشررار داد.
میدانیم «در میان متفکران اروپایی ،اندیشرمندان فرانسروی
بیشترین نفود را داشتند و نوشتههای آنان ،بیش از هر اثرری
خوانده میشد .بیوجه نیست اگرر فرانسره را کعبرۀ اندیشرۀ
سیاسرری و متفکررران جدیررد برردانیم» (میرسپاسرری:1393 ،
 .)135کسانی همچون میرزا یوسِخان مستشارالدوله ،میرزا
ملکمخان ،میرزا ابوطالرب بهبهرانی ،میررزا آقاخران کرمرانی،
آخوندزاده ،میررزا سرید ابرراهیمخران ،دکرا الملر و دیگرر
کوشندگان مشروطه ،به انقرالب فرانسره و اسرناد آن نگراهی
جدی داشتند و بسیاری از ارکان اصلی پادگفتمان مشرروطه
در برابر گفتمان مسلط ایرانیاسرالمی را از «اصرول کبیررۀ»
انقالب  1789فرانسه اقتباس کردند (توکلی طرقری.)1382 ،
باید متذکر شرد عمرل ترجمرهکرردن توسرط نقراش ،یعنری
هنرمند آگاهیباشی و تأثیرگذاری از طریق نقاشری خرود را
ممکن و موجه نمیداند .تهیۀ پرتره از سردار اسعد برهنسربت
شکل سادهای از کنشگری سیاسی است .هرچند باید در نظر
داشت «یاد از انقالب فرانسه در مواردی نیز بررای تبردیل دو
مفهوم متفاوت به کار گرفته مریشرد .در نوشرتههرای کهرن
پارسی ،واژههای شورش و انقالب مترادا بوده و بار معنرایی
منفی داشتند( »...توکلی طرقی.)226 :1382 ،
«از آنجا که کمالالمل با خانوادۀ محمدحسین فرواری
و حکیمالمل از مدتهرا پریش براب دوسرتی گشروده و برا
بع ی از منورالفکران آزادیطلب این دوران مراوده داشت ،از
همان آااز نه ت مشروطهخواهی ،دل بردان سرپرد؛ طروری
که حتی بعدها نامش جزو اع ای انجمن یا لژ بیداری ایرران
رقرررم خرررورد» (آژنرررد .)48 :1390 ،خررراتمی در کتررراب
فراماسررونری ،فرانسررویان را کررارگردان لررژ بیررداری ایرانیرران
دانسته است .لژی که در آن نام کمالالمل افاری در کنرار
نامهای توجهبرانگیزی همچون دکا المل فرواری (خطیرب
لژ و از حامیان افاری) ،سیدنصراهلل تقوی (کمالالملر از او
پرتره ساخته است) ،میرزا ابوالحسن فروای ،ارباب کیاسررو
شاهر (بعدها آثار کمالالمل را از طرا مجلس خریرداری
میکند) ،حکریمالملر (از حامیران افراری) ،علیقلریخران
سررردار اسررعد (کمررالالمل ر از او پرتررره سرراخته اسررت) و
سیدحسن تقیزاده و ...دیده میشود (خاتمی.)105 :1375 ،
کمررالالملرر همچنررین برره مجلررس شررورای ملرری و
مشروطهخواهان ارج مینهد و تابلوهای خود را در اختیرار آنهرا
قرررار مرریدهررد .عبدالحسررین نرروایی مررینویسررد« :تعرردادی از
تابلوهای کمالالمل در مجلس شورای ملی وجود داشت کره
جمع آن بره همرت اربراب کیاسررو شراهر انجرام گرفرت...

(دهباشرری و شررباهنگ .)124 :1366 ،آیررا ازلحرراا سیاسرری،
بهادادن به مجلس و قانونخواهی ،خود اهمیتباشیدن به امر
آزادی و آزادیخواهان نبوده است؟ اهدای تابلوی کمالالملر
به مجلس و برجستهشدن شاصیت نقاش در بین تودۀ مرردم
چه معنی میتواند داشته باشد؟ به قول آجودانی« ،سرتایش از
آزادی و مبررارزه بررا اسررتبداد برره طرررح مفرراهیم کلرری آزادی و
استبداد محدود نمیشد» (آجودانی .)41 :1385 ،کمالالملر
خود میگوید« :در دورۀ محمدعلی میرزا ،ابداً کار نکرردهام و از
خود او هم چیزی نکشریدهام» (دهباشری و شرباهنگ:1366 ،
 )18و بعدها پیشنهاد تهیۀ صورتی از سردار سپه را رد میکند
(دهباشرری و شررباهنگ .)107 :1366 ،برره نظررر مرریرسررد
کمالالمل در رخدادهای سیاسی اطرافش تا حدی سرردرگم
است .میتوان گفت او در مسیر هنررش ،نره برا آنچره تصرویر
کرده ،بلکه با آنچه نکشیده است ،بیشرتر کرنش سیاسری دارد.
به هر حال ،عالقۀ او به قاجرار و برهخصروص خراطرهای کره از
زمان ناصرالدینشاه دارد ،او را مردد گذاشته اسرت .مریدانریم
امررینالسررلطان ،دشررمن مقطعرری مشررروطه ،تقاضررای لقررب
کمالالمل را برای محمرد افراری مریکنرد و در میران آثرار
کمرررالالملرر در دورۀ مظفرالررردینشررراه ،صرررورت میررررزا
علیاصغرخان اتاب نیز دیده میشود .آن تصویر کهن از توجه
شاهانه و آن مکانت و ارج و قربی که دربار قاجرار بررای نقراش
فراهم میآورد ،ف ایی میآفریند کره گسسرت از قاجرار بررای
افاری سات میشرود .هرچنرد بایرد گفرت ف رای سیاسری،
اقتصادی و اجتماعی کشور در دوران ناصررالدینشراه برا دوران
مظفرالدینشاه و فرزندش محمدعلیشاه کامالً متفاوت است.
تفاوت هنرمندی که رویدادهای اجتماعی را بره شرکلی
پویررا در اثرررش بازترراب مرریدهررد و هنرمنرردی کرره از ایررن
حساسرریت دور مرریمانررد ،در مقایس رۀ میرررزادۀ عشررقی و
کمالالمل میتوان یافت[« .عشقید بعد از فرتح تهرران و
روی کار آمدن کابینهای متشکل از اشراا مال همچرون
سررپهدار ،سررردار اسررعد ،یپرررم خرران و ،...دوبرراره خلوتیرران
مظفرالدینشاه یا به تعبیری دیگر ،اشررافیت لیبررال را برر
سرنوشت ملت حاکم میبیند ،در شعری مینویسد:
چرا نباید این مملکت دلیل شود در انقرالب سرپهدار
چون دخیل شود» (آجودانی.)184 :1385 ،
ایررن در حررالی اسررت کرره کمررالالملر بعررد از سررقوط
محمدعلیشراه و ترا پریش از برهکرارگیری کرارگزاران مرالی
آمریکایی ،با همین اشراا لیبرال رابطۀ خوبی دارد و از آنهرا
پرتره میسازد .او نه مسئلۀ استبداد را نمایش میدهرد و نره
استعمار .شواهدی در دست نیست که ثابت کند کمالالمل
بعررد از رویررارویی فرقررۀ اعترردالیون و اجتمرراعیون عررامیون،
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موضعی اتااد کرده باشد .او تنها در این دوره به امر آمروزش
هنرهای تجسمی میپردازد؛ گرچه بعد از سال  1300و بروز
اختالفرراتی بررین وزارت معررارا و کمررالالملرر و دخالررت
سرلیمان میررزا و بعرردها تردین ،نقراش کررار مدرسره را رهررا
میکند ،به روستای حسینآباد نیشابور مریرود و از پایتارت
دوری میجوید .او این رفتار را بعد از برچیدهشدن مشرروطه
در دورۀ پهلوی نیز ادامه میدهد و بره شرکل فرردی عرادی،
شرربیه تررودۀ مررردم زنرردگی مرریگذرانررد« .در پررایین سررطح
فرمانروایان ،جهان گستردۀ عوام قرار دارد .اع ای این طبقره
در این کیفیت منفی سهیم هستند؛ در حالی که هیای در
امور دسرتگاه دولتری مشرارکت ندارنرد» (ویتفوگرل:1391 ،
 .)496باید گفت تالش افراری بررای داشرتن طررز زنردگی
عوامانه ،نوعی حرکت ضددولتی تلقی میشود.
با بررسری روایرتهرای نزدیکران کمرالالملر متوجره
میشویم دلیل محافظهکاری او در هنررش ،ت راد دوگانرهای
است که بین دربار و بارشهرای آزادیخرواه بررایش وجرود
دارد .نرره نفرررت او از دربررار برره حرردی اسررت کرره هنرررش را
مستقیم در مقابل آن به کار گیرد و نه میتواند نقاشی را بره

شکلی هنرمندانه به میان انقالبیون بیاورد .گرچه همرانطرور
که گفتیم ،در صحیحی از آرمانهای مشروطه همزمان برا
او وجود ندارد .محمد افراری پریش از مشرروطه خرود را در
برابر دستگاه دولتی قرار نمیدهد؛ اما بعد از خرروج از دربرار،
به طبقۀ افراد روبهروی دولت میپیونردد .تمرام اینهرا نشران
میدهد حل مشکل بررسی نقش نقاش تحولخرواه در دربرار
منوط به بررسی دقیق ماهیت استبداد است.
کمتر پیش میآید در آثار کمالالملر روایرت صرریحی
وجود داشته باشد .آثاری از کمالالمل وجود دارند که بعرد
از خررروج او از مدرسررۀ صررنایع مسررتظرفه خلررق شرردهانررد و
میتوان در آنها ،شکلی از یأس را دیرد؛ یأسری کره شکسرت
مشررروطه نیررز آن را نویررد مرریداد .توجرره برره کرردام ویژگرری
زیباییشناختی به خلق تابلوی واقرعگرایانرۀ «کبر مررده»
منجر شده است؟ آثار پیرمررد خوابیرده (اثرری نیمرهکراره و
رهاشده) و مشهدی ناصرر پیشرادمت نیرز ،هریر فرضریۀ
یأس نقاش را قوت میباشند .تراریخ خلرق ایرن آثرار ،تنهرا
اندکی قبل از استعفای کمالالمل از سمت ریاست مدرسره
برروده اسررت (تررابلوی پیرمرررد خوابیررده چهررار سررال بعررد از
استعفای نقاش ساخته میشود).
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با اینکه محمد افاری در توجره هنرمندانره بره جامعرۀ
ایران عملکرد موفقی نداشته است ،هنرمنردان واقرعگرایری
نظیر او ،دستاوردهای مهمی در نقاشی ایران داشتهانرد کره
کامالً به انقالب مشروطه وامدار است.
پرترههایی که کمالالمل بعرد از فرتح تهرران از سرردار
اسعد باتیاری و کسانی همچون سیدنصراهلل تقوی از فعاهن
مشررروطه و از نماینرردگان مجلررس اول (البترره کسررروی او را
میوهچین انقالب میخواند) خلق میکند ،فعاهنهترین آثارش
درزمینۀ حوادث سیاسی ایران است .در میان ایرن پرتررههرا،
تصاویر دکا المل فروای (سیاسرتمردار ،مسرئول روزنامرۀ
تربیت و رئیس مدرسۀ علوم سیاسی) ،وثولالدولره (نماینردۀ
مجلس دوم ،ناسرتوزیرر احمدشراه و عهردهدار بسریاری از
وزارتاانهها تا دورۀ سلطنت رضاشاه) ،صرنیعالدولره (رئریس
مجلس ملی در دورۀ اول) و حکیمالملر (بعرد از مشرروطه
وزیر فرهنگ و سپس وزیر دارایری) دیرده مریشرود .افراری
همچنین درباریان میانهرویری کره در زمران اسرتبداد صرغیر
درکنار محمدعلیشاه با مشروطه سر ستیز نداشرتند نیرز بره
تصویر میکشد؛ کسانی همچرون ع ردالمل و ناصررالمل
که بهترتیب نایبالسلطنههرای احمدشراه قاجرار نیرز بودنرد.
اینکه این نقاشیها آثاری باشرند کره برر اسراس آنهرا بتروان
دربارۀ تعهد نقاش و رسالت اجتماعی سان گفت ،حقیقتاً در
تردید است .همانطور که گفته شد ،در بررسری چهررههرای
منقوش ،نمیتوان تمایل سیاسی و حزبی خاصری دیرد و بره
نظر میرسد شکل رابطۀ شاصی نقاش با افراد سرشناس در
خلق این آثار ،انگیزه و عامل اصلی تولیرد بروده اسرت .نکترۀ
حاشیهای دربارۀ ساخت پرتره ،خلق پرتره از خود است .لریال
دیبا ،پرترهساختن نقاش از خود توسط کمرالالملر را ژانرر
جدیدی در نقاشی ایران میداند که منعکسکننردۀ افرزایش
خودآگاهی در جایگاه هر هنرمند است (دیبا.)2012 ،
دستاورد مهم دیگرر ،تحرول در امرر آمروزش هنرهرای
تجسمی بود .توجره بره آمروزش عمرومی از دسرتاوردهای
مشروطه قلمداد مریشرود .تفکیر مدرسره بره دو بارش

صنایع قدیمه و هنرهای جدیده ،برآمرده از توجره بره هنرر
ملی و هویتسازی است .از مهمترین تحوهت نقاشی جدید
ایران ،برگزاری نمایشگاه و فراهمکردن فرصت برای بازدیرد
عمومی از آثار نقاشی است .همانگونره کره بعرد از انقرالب
فرانسه ،آزادشدن برگزاری نمایشگاه برای همۀ هنرمنردان،
دسررتاورد بزرگرری محسرروب مرریشررود ،در ایررران نیررز
برداشتهشدن انحصار دربار برای دیدن آثار تجسمی بسریار
اهمیررت دارد و ارزش آن هنگررامی بیشررتر مرریشررود کرره
ممنوعیت هنرهای تجسمی را در آن روزگار در کنیم .در
تصویرساختن از زنان نیز تحولی به چشم مریخرورد .نگراه
جدید به موقعیت زن در جامعه در دوران مشرروطه شرکل
میگیرد .کسروی در کتاب خود ،تاریخ مشروطۀ ایرران ،در
بسیاری از حرکتهای اجتمراعی ،نقرش زنران را یرادآوری
میکند .مورگان شوستر مینویسد« :زنان ایرانی از آن زمان
ی باره با جهشی ،پیشروترین ،اگرر نگروییم انقالبریتررین،
زنرران جهرران شررده بودنررد( »...سررپهران.)107 :1388 ،
آبراهامیان نیز به نظریهای از جامعهشناسان اشاره مریکنرد
که در آن مسئلۀ محوری در انقالب مشروطه« ،جنسریت»
بیان میشود (آبراهامیران .)87 :1389 ،در عصرر بیرداری،
تصویری از زنان فرنگ ارائره شرد کره البتره ق راوتهرای
متفاوتی دربارۀ آن وجود داشت .توکلی طرقری در توضریح
برخی سفرنامههای فرنگ مینویسد« :نقشهایی که آنهرا از
زنان فرنگ برساخته بودند ،االب نقشهایی اعجرابآمیرز و
احترامبرانگیز بودند» (توکلی طرقی.)185 :1382 ،
بعد از مشرروطه ،زنران در آثرار نقاشری در مقایسره برا
گذشته ،درخرور تأمرلترر تصرویر شردند .ح رور زنران در
نقاشیهای کمالالمل به شکلی واقرعگرایانره برا نگراه بره
درون اتالها ،وضعیت حراکم برر زنردگی روزمررۀ زن را بره
نمایش گذاشت .درست است اسم اثر او فرالگیر اسرت ،امرا
ایررن نقاشرری ،معررانی ضررمنی بسرریاری دارد .گررامبرداشررتن
بهسمت مردمنگاری ،با میراث عینیتگرایی که پیش از این
در دربار فراهم شد ،مصدال تجدد در نظام نقاشی بود.
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نتیجه ____________________________________________________
با توجه به اینکره در ایرن پرژوهش ،اصرل برر دگرگرونیای
درونزا در نظام هنری بود ،میتوان گفت آرمانهرای عصرر
مشروطه فرصتی برای تحول نقاشی فراهم ساخت .پیش از
این ،سرخوردگی شاه که ناشی از عقبماندگی ایران بود ،به
تجددی آمرانه و در پی آن ،تجدد هنری منجرر شرد؛ ولری
هنر نقاشی با عوامل دربراری خرود و برا فررم واقرعگرایانرۀ
جدید ،همچنان در پی مشروعیتباشری و نمرایش قردرت
شاهانه برود .در حرالی کره روشرنفکرانری همچرون میررزا
آقاخان کرمانی از رئالیسم و هنر متعهد سان مریگفتنرد،
نظررام نقاشرری نتوانسررت محترروایی اجتمرراعی ،بررر اسرراس
خودآگاهی عصر مشروطه ،را به درون خود راه دهد .گرچره
بهواسطۀ رسانهها ،آگاهی بصرری تروده نسربتبره گذشرته
افزایش یافته بود ،ولی نه محدودیتهای فرهنگی در جامعۀ
آن روزگار اجازۀ انتقال آشرکار هنرمنرد از دربرار برهسرمت
ماالفان را میداد و نه نهاد آزادیخواه ،خود بهاندازۀ کرافی
قوامی یافته بود تا نقش حمایتگر در قبال هنر مشرکلسراز
نقاشی را ایفا کند .ولی مگر کدام انقالب با قدمهایی محکم
بهسمت سرنوشت مشا پیش رفته است؟ از هنر متعهد
نشانهای نیست؛ ولی شاید مهرمتررین نمودهرای تجردد در

نقاشی ایران را (البته به شکلی تقلیرلگرایانره) ،در گررایش
این هنر به طررح مفراهیمی همچرون نمرایش چهررههرای
ایردرباری ،نگاه جدید به زنان و امر آموزش دید .با بررسی
دورۀ کاری معدود نقاشران مشرروطهدوسرت ،آنهرا را تنهرا
تأثیرپذیر از جلوههای مدرن میبینیم .کمالالملر نقراش،
مسیر عبور به دنیای مدرن را نه لزوماً در تغییرات برزرت و
فعاهنه (مانند تأثیر مستقیم سیاسی همانند شاعران) ،بلکره
در ساخت و جستوجوی مصدالها و نترایج برارز مدرنیتره
دنبال میکرد .این رویکرد ،در ساخت تصویر واقعگرایانره از
مردم عادی ،تصویرسازی از خرافرهپرسرتی رایرج در میران
مردم و تصویرکردن زنان و پوشش آنها به چشم مریخرورد
که به نظر میرسد نقاش نیات خاصری در تصویرسرازی بره
سیال فرنگستانیان در نظرر دارد .تصویرسرازی از مصرادیق
مدرنیته ،در آثار افاری وجه پررنگترری از وضرعیتی دارد
که ی نقاش مترأثر از مدرنیتره بره خلرق اثرری مردرن و
تأثیرگذار میپردازد .اینجاست کره بایرد بره مفهروم تجردد
بومی باز گردیم و مشرهورترین نقراش دورۀ مشرروطه را در
برابر این مفهوم بسنجیم .نقاشی که به نحوی عالقهمند بره
مشاهدۀ ایران مدرن است.
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