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 الملک گرایی در آثار کمال مشروطیت و ملی

                                                                            ۲رسول اسکندري،  0مهدي حسيني

  چکيده

 قاجار عصر يقيبر شعر و موس نهضت ينا اتثيرأت. شودنمي تلقي اجتماعيـ  سياسي رويداد يک تنها مشروطيت نهضت
. باشد رويداد اين از ثيرأتبي توانستنمي نيز نقاشي. است هماند جا بر اجتماعي نقد و  ميهني اشعار و ها تصنيفدر قالب 
نمود مقاله باز ينبود. در ا يتشاهد حوادث دوران مشروط يکاز نزد ياتشبود که در طول ح يهنرمند المککمال
 يتو پس از مشروط يشبر  آثار پ يهبا تک الملک کمالحاصل از آن در آثار  ياسيو س يو تحوالت اجتماع يتمشروط

 آثار. ه استنماند رويداد اين از ثيرأت يب يزن يهنر نقاش که دهد مي نشان پژوهش اين از حاصل نتايج. مطالعه شده است
 ةزنان در دو حوز يتبه وضع يانتقاد ينگرش ،دوره آن هنرمندان و روشنفکران گفتمان از ثرأتم او مشروطيت از پيش

که  را ياددر بطن خود، نقد خرافات و باور به خرد خودبن الملک کمال گرايي واقع. داشته است ياسيآموزش و مشارکت س
 که گرايي ملي سويي از. دهد مينشان  بود مشروطيت در عصرش روشنفکران هم ةشد مطرح هاي گفتمان ترين ياز اساس
 يقطر از الملک کمال آثار در بود، مشروطيت در مردم و ممتاز طبقات اساسي هاي خواست و بنيادين ارکان از يکي
. است شده بازنمايي داشتند مشابه اجتماعيـ  سياسي خاستگاه و ايدئولوژي که روشنفکر مداران سياست ةچهر يمترس

 کوشش. است اي کتابخانه صورت به اطالعات گردآوري روش و استوار تحليليـ  تاريخي روش بر نوشتار اين پژوهش
 به ،تاس شده ترسيم نقاش توسط که هايي شخصيت و تاريخ و موضوعات با دوران اين آثار تطبيقي ةمقايس با تا شده
 . شود داده پاسخ پژوهش اين هاي پرسش
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 مقدمه 

عصر  در ايران ةن جامعگوهای طبقات گونا جنبش مشروطیت كه حاصل مبارزه و كوشش

دبیات آن دوره نهاد. در ادبیات میراثي عظیم ثیراتي چشمگیر بر هنر و اأقاجار بوده است، ت

كبر شیدا و عارف قزويني  ا علي های تصنیفمشروطه به جا ماند و در موسیقي  ةاز شعر دور

. ترديدی نیست كه هنرهای شود متأثر از اين دوره ديده مي 1خان وزيری و آثار علینقي

سنگین مشروطیت را بر سر خود  ةايتجسمي همچون نقاشي نیز در اين دوره از تاريخ، س

 ةثیر نهاد و اساساً رابطأاجتماعي بر آن چگونه تـ  اين جنبش سیاسي اما اينكه. احساس كرد

قاجار رخ نماياند، بحث مورد نظر  ةمیان اين جنبش با هنر نقاشي به چه صورت در دور

 اين پژوهش است. 

های نخستین  ه.ق تا سال 1366)از حدود  قاجار ةاواخر دورترين نقاش  مهم الملک كمال

هنر ايران در جواني جذب دربار شد. شروع كارش  ةسلطنت پهلوی اول( مانند سنت گذشت

زمان با تحوالتي بود كه از حكومت قاجار گرفته تا هنرمندان و  شاه هم در دربار ناصرالدين

 ةامور، سلط ةد. ناكارآمدی دستگاه حكومتي در ادارثیراتش بر كنار نمانأطبقات گوناگون از ت

رفته زمینه را برای بروز  روزافزون استعمار و گسترش فقر و قحطي در عصر قاجار، رفته

دنبال داشت بر بستر اين مصائب  هايي كه به ؛ مشروطیت و خواستكردجنبشي عظیم فراهم 

بود، به قتل رسید.  الملک كماله كه حامي شا ناصرالدين ،اعتراضات ةشكل گرفت. در میان

                                                      
 يقيموس يهارمون اسا  بر را يرانيا يقيموستا  کرد کوشش شد وارد رانيا به قاجار عصر در که يسميمدرن از ثرأمت يريوز خان ينقيعل کلنل.0
 يقيموس متقابل راتيثأت با ييآشنا يبرا. ننشست بار به داشت انتظار يريوز که چنان آن  جينتا که يکوشش. کند ييصداچند يژگيو يدارا يغرب
 :به ديکن نگاه تيمشروط و رانيا
 .ماهور: تهران دوم، چاپ ران،يا يقيموس بر غرب يقيموس ريثأت در يبحث غرب؛ به نگاه ،(0010) محمدرضا ،يشيدرو

 .  مهرنامگ: تهران اول، چاپ مشروطه، عصر در يقيوسم ،(0000) مسعود ،يکوهستان
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 1313بود. تا اين زمان كه سال  الملک كمالعطف سیر فعالیت هنری  ةاين حادثه نقط

پردازی  از منظره د؛خود دار ةآثار نسبتاً زيادی در پروند الملک كمالهجری قمری است، 

هايي كه عموماً رجال  چهره شاه است، تا تک وهای ناصرالدينگرفته كه بسیاری از آنها ارد

عطف نقاشي ايران  ةسبب انقطاع كامل از سنت، نقط به الملک كمالسیاسي هستند. از سويي 

كه اوضاع دربار شاه جديد را  الملک كمالشاه  پس از قتل ناصرالدين .شناخته شده است

ه.ق به اروپا سفر كرد تا از كار استادان  1314ديد، در سال  اسب نميكار من ةبرای ادام

پیشرفت ملموس پیدا     ،برداری كند. در اين دوره كار او از جهت تكنیک گرا كپي  طبیعت

سفری به عراق كرد و پس از سه سال به درخواست مظفرالدين شاه به ايران  پس از آن كرد.

ه.ق است، مشروطیت  1322ه.ق تا  1313های  سالبازگشت. در اين دوره كه حدود 

زمان با روی  دارد. بازگشت مجدد او از عراق هم مي خود قدم بر تثبیتسوی  رفته به رفته

                                                       گیری نخستین مجلس ملي در ايران است.   كارآمدن دولت مشروطه و شكل

در دوران ارتباط ايران  هژوي بههای سیاسي و اجتماعي بر هنر،  ها و دگرگونيیر رويدادثأت

م بر نقاشي ايران كه از سثیرات مدرنیأناپذير بود. ت با فرهنگ و دنیای غرب، انكار

گاری كه خود رسید. روز تثبیتبه  الملک كمالطور رسمي آغاز شده بود با  الملک به صنیع

در آن زيست مملو از رويدادهای سیاسي و اجتماعي بسیار مهمي بود كه اين  الملک كمال

توانست بر نگرش  يک مينقاش را مانند ديگر هنرمندان از آن گريزی نبود. اتفاقاتي كه هر

مداران  تجمله هنرمنداني بود كه در عصر خود با سیاسثیر بگذارد. او ازأبه كارش تاو 

بر  ارتباط مستقیم داشت. افزون ،نیز بودندثیرگذار أتمشروطیت بر سرنوشت روشنفكر كه 

گفتماني از سوی روشنفكران آن دوره مطرح شد كه  ،تاب نیاوردن استیالی استعمارگران

بور به فرهنگ و هنر را مج ةهای سیاسي محدود نشد و حوز بحث و جدل ةتنها به حوز

در فرم دچار  الملک كمالسويي با خود كرد. از سوی ديگر نقاشي ايراني كه با آثار  هم
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زمان با تحوالت در ساختار سیاسي و  ثر از همین گفتمان و همأمت ،تغییرات اساسي شده بود

هدف در  ،دستخوش تغییرات چشمگیر شد. بر همین اساس نیز محتوا لحاظاز  اجتماعي

نظر  روشنفكر آن دوره، از دو نقطه ةثیرات مشروطیت و گفتمان جامعأاين نوشتار بررسي ت

سیاسي آثار او در مشروطیت بر اساس  ةاست. سوي الملک كمالسیاسي و اجتماعي در آثار 

لیل و اجتماعي آثار او بر اساس تح ةناسیونالیسم مورد تحلیل قرار گرفته و سوي ةنظري

در اين . آنچه است گیری مشروطیت انجام گرفته سه اثر از او در دوران شكل ةمقايس

است و نسبت به ديگر وجوه  الملک كمالای ناگفته از كار  جنبه گانپژوهش از نظر نگارند

های سیاسي و  مشخصه است، كار او كمتر بدان پرداخته شده و گاه ناديده گرفته شده

خود را نشان داد. در  ةماعي است كه در اثر و ارتباط با مشروطیت در كارهای او جلواجت

ثیرات أاما داليل و ت صحبت شده است،به گرايش او به مشروطیت  برخي مقاالت راجع

سردار اسعد بختیاری  ةچهر و تنها استناد به تک است های آن نامشخص مانده بنیانمتقابل و 

را ثیرات اين جنبش أتتوان  مي كه حاليرد؛ اند گرايش او به مشروطیت دانسته ةمشخصرا 

 كه ييجا تا كه وجود دارد یریفالگ و يرمال مورد در اثر سه. كردتحلیل  فراتر از يک اثر 

 نیچن از یرسازيتصو یها علت و آنها لیتحل به جا چیه در اند كرده يبررس نگارندگان

 تر  يمنطق و تر قیدق لیتحل یبرا. است نشده پرداخته خاص يخيتار ةدور آن در يموضوع

 ةحوز در گريد متون با را آنها و باشد مطرح آثار به ينامتنیب نگرش است تا شده كوشش زین

 آن پنهان و آشكار يمعان و ها علت تا میده مطابقت ياجتماع و ياسیس ینقدها و اتیادب

 زنان ياجتماعـ  ياسیس نقش و گاهيجا و آثار نيا انیم ةرابط نیتبب يطرف از .شود مشخص

 نقاشان آثار در بلكه ،الملک كمال آثار در تنها نه كه است يمسائل جملهاز زین تیمشروط در

در اين نوشتار های اصلي  پرسش .است شده پرداخته آن به ندرت به يخيتار مقطع نيا گريد

به چه صورت نمود يافته  الملک كمالثیرات جنبش مشروطیت در آثار أاين است كه ت
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توان  گرايي را بتوان از وجوه بارز نهضت مشروطه قلمداد كرد چگونه مي است؟ و اگر ملي

     نشان داد؟ الملک كمالآثار  در گرايي را نمود ملي

 تحقيق ةپيشين

كه در آنها به تحلیل ساختار و محتوای آثار او نگارش شده  الملک كمالمقاالتي در مورد 

آمده است. از آن  الملک كمال ةيادنامترين آنها در كتاب  از مهم بعضي .است پرداخته شده

اشاره كرد. در  شكن بزرگ سنت الملک كمالرويین پاكباز با عنوان  ةتوان به مقال جمله مي

« آثار سفر اروپا»، «اروپاقبل از سفر » ةالمک در سه دور اين مقاله سیر تحول هنری آثار كمال

مهدی حسیني  الملک كمال ةمورد ارزيابي قرار گرفته است. مقال« آثار بعد از سفر اروپا»و 

بندی و  برخورد با تركیب ةثار نقاش، همچون نحوهای فني آ به بررسي جنبه

از  الملک كمالخاستگاه  ةمانند تاالر آيینه( پرداخته است. مقال) های دقیق او كاری روشن سايه

های  پرداخته و جنبه الملک كمالآيدين آغداشلو نیز به بررسي نقاط قوت و ضعف آثار 

با عنوان  ای مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته است. همچنین مقاله اجتماعي آثار او نیز

های مدرن زندگي  به بررسي جلوهاز لیال ديبا  محمد غفاری: نقاش ايراني زندگي مدرن

ثیر اين دو عامل در تولید أم در آثار او پرداخته است. استعمار و مدرنیته و تسايراني و مدرنی

شده در اين مقاله  جمله مسائل مطرحبا تكیه بر آثار محمد غفاری ازو آموزش آثار هنری 

كه در مورد  وجود دارد 1تصويری از ايراندفتری در كتاب  ةای از فرشت است. همچنین مقاله

های فني و تا حدودی سیاسي و اجتماعي آثار  نوشته شده و در آن به جنبه الملک كمال

نژاد و شهرام پرستش نیز تحت عنوان  . مقاله مرجان محمدیاست پرداخته شده لملکا كمال

شناسي پیر  بر اساس نظريات جامعه در میدان نقاشي ايران الملک كمالتحلیل اجتماعي آثار 

                                                      
1.Picturing Iran 
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ين . در ااست پرداخته الملک كمالثیرات قدرت در تعیین محتوای آثار أبورديو به بررسي ت

در دربار و سپس  شثر از حضورأهای مختلف فعالیت او مت مقاله محتوای اجتماعي در دوره

 الملک كمال است كه فاصله گرفتن از آن بررسي شده و نتايج حاصل از پژوهش نشان داده

وابستگي به  قطب مستقل و عدم»كه با فعالیت در  است بوده يجمله نخستین نقاشاناز

 ای از هنرمند را در ايران پديد آورد.  معنای تازه« های قدرت و اجتماع میدان

 پژوهش روش

صورت  و روش گردآوری اطالعات بهتحلیلي استوار ـ  پژوهش اين نوشتار بر روش تاريخي

 مشروطیت و پس از ة. بررسي سیر تاريخي آثار با محوريت آثار در آستاناستای  كتابخانه

تطبیقي آثار اين دوران با موضوعات و  ةبا مقايس تا ستا آن انجام پذيرفته و كوشش شده

های اين  ، به پرسشاست هايي كه توسط نقاش ترسیم شده تاريخ و همچنین شخصیت

 مستندات ديبا است مطرح بودن روشنفكر تیاهم مقاله در چون پژوهش پاسخ داده شود.

 كار شان ياجتماع و ياسیس اتیح در هاتیشخص نيا دهد نشان كه شديم ارائه يخيتار

 و یبندبیترك اتیئجز فیتوص دارند يستیرئال ةجنب كه یآثار در. اندداشته روشنفكرانه

 كمک آن يضمن يمعان و محتوا تیماه درک به یحد تا نگارندگان زعمبه فرم، لیتحل

  .كند يم

 نظری  چوبارچ

 ةدانشمندان حوز ةله و دغدغئگرايي مس بیش از يک قرن است كه ناسیونالیسم يا همان ملي

ها  و بحث است در مورد آن نگاشته شده یعلوم اجتماعي و متفكران است. رساالت بسیار

اعي و علوم اجتم ةكه بحثي است در حوزآنجاگرايي از آن كماكان ادامه دارد. ملي در مورد

بلكه تضاد و كثرت آرا چنان در آن  ،خوريم نميسیاسي، در آن به يک يا چند نظريه بر
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اين نوشتار.  ةگستره است كه پرداختن به آن نه در صالحیت نگارنده است و نه در حوصل

 مطرح تیمشروط دوران در الملک كمال آثار با ارتباط در لهئمس چهار رو شِیپ ةمقال در

 بروز و ظهور سوم ت،یمشروط( انقالب) نهضت دوم روشنفكر، ةطبق نخست: است

 در الملک كمال از است یآثار يبررس مقاله نيا در هدف. سمیمدرن چهارم و ييگرا يمل

 حركت سرآغاز. هستند ياسیس يشناس جامعه نيادیبن میمفاه از كه عناصر نيا با ارتباط

. دیبال یهنر لحاظ از آن در الملک كمال كه بود يزمان مقطع در سمیمدرن سمت به رانيا

 از ييگرا يمل با( است بحث مورد شانيها چهره تک)كه  دولتمردان نيا ةرابط تیاهم

 یها رساختيز یساز مدرن جهت در توجه قابل ييها  كوشش آنها از کيهر كه آنجاست

 و قانون نيتدو و آموزش ةتوسع تا گرفته مدرن عيصنا ةتوسع زا ؛اند داشته رانيا نيادیبن

 مورد در شناسان جامعه یآرا يبررس نیهمچن و سو کي از تیمشروط خيتار ةمطالع .رهیغ

 آثار لیتحل در كه داشت آن را بر نگارندگان گريد یسو از سمیمدرن و ييگرا يمل

 .  نندك استفاده ارچوبچ نيا از الملک كمال

به آن عمدتاً در دو موضع قابل توجه است. ای فراگیر است كه نگرش  ناسیونالیسم نظريه

كند و آن را يک اجتماع  تلقي مي« نژاد»ای است كه ملت را مترادف با مفهوم  نخست نظريه

ي نسبت و از جهت اعتبار تاريخي به اعصار كهن و باستان داند ميمبتني بر نیاكان مشترک 

 دوم و كنند ها ياد مي1«باور  ابدی»علوم اجتماعي با نام  ةهد و غالباً از آنها در حوزد مي

پردازان ناسیونالیسم در عصر حاضر كه مورد نظر اين پژوهش هستند و معرف  نظريه

پردازان اين حوزه در  گرايي. نظريه ین و تعريف مليیدر تب« دايم مدرنیسم كالسیکاپار»

ای است محصول دوران  له با هم اتفاق نظر دارند: اينكه ناسیونالیسم پديدهئمورد يک مس

                                                      
1. perennialist  
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 .و بسیاری ديگر 1، آنتوني اسمیت4، تام نرن3، جان بريولي2، الي كدوری1مدرن؛ ارنست گلنر

اند، اما اتفاق نظر دارند كه  گرچه هريک از منظری متفاوت به ناسیونالیسم پرداخته اين افراد

ظهور رساند مدرنیته بود. از نظر آنها تا  ةری كه ناسیونالیسم را پرورش داد و به منصبست

هايي قرار داشتند كه حیات و آسايش و  حكومت ةها در سیطر پیش از ظهور مدرنیته ملت

اهلل، حافظ جان و مال و  مثابه ظل دانستند و شاه به حتي هويت خود را متكي به آن مي

ايجاد هويت ملي و انسجام »، «حقوق برابر شهروندی»شد.  زها انگاشته ميمر ةنگهدارند

، آموزش و صنعت ةداری و توسع مان سرمايهأ، پیوند دولت و ملت و ظهور تو«اجتماعي

گرايي در دوران مدرنیسم  جمله عناصر ملياز نظر آنها از ،برخي خصايص ديگر فرهنگ و

شود و تعريف و ماهیت  ها پديدار مي گاهي در ملتاست. با ظهور مدرنیسم است كه خودآ

ای  ملت واسطه» ورد پیدايش مدرنیسم است:اخورد كه همگي ره ملت با مفاهیمي گره مي

ملي به نماد  ةشد برای مشروعیت سیاسي، يكپارچگي اجتماع و بسیج مردم. اين انديش

شهروندان آگاه سیاسي  ةع هم]...[ در معنای انقالبي خود اجتما مدرن بدل گشت ةجامع

شهروندان  ةرعايا به جامع ةبوده ]و[ بنابراين ملت در مفهوم مدرن خود در پي تبديل جامع

(. پديدار شدن ناسیونالیسم از سويي اعتباری ديگرگونه به 43:1333 )جفرودی، «بوجود آمد

است و وارد كردن مفهوم و كاركرد دولت داد؛ دولت مدرن كه در پي ايجاد پیوند با ملت 

« شهرياری فئودالي»و « اجتماع قومي»عبارت ديگر  سرنوشت خود. به ةيند اداراملت در فر

دهد؛ مفهومي بنیادين در ناسیونالیسم كه  مي« ملتـ  دولت»در جهان مدرن جای خود را به 

يک : »گويد آن با دولت چنین مي ةشناس در مورد تعريف ملت و رابط جامعه 1مايكل مان

                                                      
1. Ernest Gellner 

2. Elie Kedourie 

3. John Breuilly 
4. Tom Nairn 

5. Anthony D. Smith 
2. Michael Mann 
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ورزد و خواهان دولت  كید ميأطبقاتي كه بر هويت و تاريخ متمايز خود ت اجتماع وسیع میان

 بسیاری كه (. آنتوني دی اسمیت نیز عقیده دارد116:1314،)دی اسمیت «خاص خود است.

 گرايي مدرن ها و ملي ارچوب ملتساالرانه مدرن را منبع و چ پردازان، دولت ديوان نظريه از

 .1اند و نیروها و نهادهای سیاسي و نظامي را عامل ظهور آنها دانسته اند تلقي كرده

پردازان ناسیونالیسم، از  آمريكايي و از ديگر نظريه شناس معاصر ، جامعه2كريگ كالهون

های عصر جديد را بستری برای روی كار آمدن  ها و انقالب سويي نهضت

 وم و كاركرد دولت مدرن را حیات تازه بخشیدند:هايي دانست كه مفه ناسیونالیست

بر آنكه افراد جديدی را در موضع قدرت قرار داد، بلكه سازمان  های جديد افزون انقالب»

 «كلي دگرگون كرد اجتماعي واقعي قدرت سیاسي و سرشت حیات اجتماعي را به

كه سهمي بارز در جمله اين افراد جديد روشنفكراني هستند (. از142:1313)كالهون،

صحبت دهي به مفهوم ناسیونالیسم  ثیرگذاری آنها در شكلأت در موردو  رندداناسیونالیسم 

. الي كدوری، جان بريولي، تام نرن، ارنست گلنر و آنتوني دی اسمیت به تفصیل شده است

اند.  كران را ارائه كردهشناختي خود در ارتباط با ناسیونالیسم و روشنف های جامعه تحلیل

طور اعم، جنبش  طور اخص، جنبش روشنفكران است، يا به گرايي به ها، ملي برای خیلي»

]...[ در اين توصیف حقیقت بزرگي نهفته است. بسیاری از  كرده و فرهیخته تحصیل ةطبق

اريف و وجوه كنند. روشنفكران تع ها را روشنفكران و يا ارباب حرف رهبری مي گرايي ملي

كنندگان و  ترين عرضه كرده و فرهیخته مشتاق تحصیل ةكنند و طبق ملت را ارائه مي ةممیز پاي

(. تام نرن نیز در 111:1314)دی اسمیت،  «ناسیونالیسي هستند. ةكنندگان اسطور مصرف

                                                      
 :به ديکن نگاه.1
 .040 ص تهران: دوم چاپ روزمند،يف کاظم ةترجم سم،يمدرن و سميوناليناس ،(0034) يآنتون ت،ياسم يد

2.Craig Calhoun 
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روشنفكر و  ةارتباط خاص طبق»گرايي را  تحلیل خود مركز عصبي حقیقي ملي

 . 1داند مي «كردگان و مردم تحصیل

ای چنین فراگیر و پیچیده به كشور ايران و نهضت مشروطه اگر دقیق  تسری نظريه

پردازان آن را به  نباشد، بیراه نیست. از طلوع مدرنیسم در ايران كه تقريباً اكثريت نظريه

ت مختلف و ها و طبقا و بسیج توده« بیداری ملت ايران»دهند تا  دوران قاجار نسبت مي

ريزی مفهوم  آگاهي نسبي سیاسي و حق تعیین سرنوشت و نقش بارز روشنفكران در پايه

شود در بطن نهضت  ی و دولت مدرن را ميأگیری مجلس و حق ر ناسیونالیسم تا شكل

 .مشروطه رديابي كرد

ر ، ضرورت انكارناپذياه پي از روسیه و نیاز به نوسازی زيرساختدر های پي شكست

میرزا،  های عباس بارز آن كوشش ة. نمونكردتحمیل  كومت قاجاراصالحات را بر ح

های عبدالرحیم طالبوف،  بر آن انديشه خان سپهساالر و امیركبیر بود. افزون میرزاحسین

الدوله و  خان ناظم ملكمالدين اسدآبادی و میرزا جمالفتحعلي آخوندزاده و سیدمیرزا

كه نتیجه و خواست آن  كردهای آتشي را فروزان ان كرماني و ديگران، شعلهمیرزاآقاخ

پردازان علم سیاست يكي از وجوه بارز نهضت  مشروطیت شد. بسیاری از مورخان و نظريه

خواهي  ناسیونالیسم از عناصر اصلي نهضت مشروطه»اند:  گرايي آن دانسته مشروطیت را ملي

 «استعمار غربي است.نظر ضد ةاز بارزترين نمودهايش وجه .مظاهر گوناگون داشت

خواهي،  (. آدمیت ضمن تحلیل دقیق اين مشخصه در مبارزات مشروطه433:1334)آدمیت،

اندركار امور حكومت بودند و نیز روشنفكران  نقش بارز و چشمگیر روشنفكراني كه دست

. آبراهامیان نیز در تحلیلي 2است مستقل از حكومت را به تفصیل مورد بررسي قرار داده

                                                      
 060 ص همان،. 1

 به ديکن نگاه تيمشروط عصر روشنفکران يآرا ليتحل به يدسترس يبرا  .2

 .دينو: تهران ،يزيتبر طالبوف يها شهياند ،(0000)  دونيفر ت،يآدم
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گیری نهضت مشروطیت اشاره  گرا در سمت ملي ةكرد مشابه به نقش روشنفكران تحصیل

های روشنفكران قديم  جديد با انديشه ةكرد بیني اين روشنفكران تحصیل جهان» كند: مي

حقوق  های بنیادی داشت. آنان نه به حق الهي پادشاهان بلكه به درباری تفاوت

بلكه به  ،كاری سیاسي واگذارناشدني فرد معتقد بودند؛ نه مزايای استبداد سلطنتي و محافظه

(. 11:1333)آبراهامیان،« كردند. اصول لیبرالیسم، ناسیونالیسم و حتي سوسیالیسم را تبلیغ مي

و  «سكوالريسم»، «مشروطیت»پرداز تاريخ معاصر ايران در واكاوی تحلیل خود  اين نظريه

روشنفكر در عصر قاجار برای ساختن  ةداند كه طبق را سه ابزار كلیدی مي« ناسیونالیسم»

. از طرفي میل به مدرنیزاسیون يا شايد هم ضرورت 1 است ضروری دانسته ای نوين جامعه

 ای است كه لهئكه در اثر ارتباط ايران با تمدن غرب در عصر قاجار شكل گرفت، مس ،آن

                                                              . 2اند كرده تحلیلآن را كید و أتبر آن شناسان و مورخان در ايران    جامعه

 های تحقيق یافته

هايي اساسي   ثر از مشروطیت، گامأفرهنگ مت ةهمزمان با تحوالت سیاسي و اجتماعي، عرص

مشروطه  ةعظیمي كه تحت عنوان شعر دور ةرويكرد برداشت. مجموع سوی تغییر به

فرم  لحاظشناسیم پاسخي بود به اين تحوالت. شفیعي كدكني شعر دوران مشروطه را از  مي

صدای اصلي ]شعر[ »گويد:  داند و در مورد آن چنین مي و محتوا متفاوت از ادوار پیشین مي

                                                                                                                                  
 .اميپ: تهران ،يکرمان نآقاخارزايم يها شهياند(، 0051)آدميت، فريدون 
 .يخوارزم: تهران آخوندزاده، يفتحعلرزايم يها شهياند ،(0043)آدميت، فريدون 

 .اختران: تهران ت،يمشروط عصر در رانيا روشنفکران ،(0001) اهلل لطف ،يآجدان
 . ريکو: تهران ،يرانيا روشنفکران يشناس   گونه ،(0035) نظام ل،يکم يبهرام

 .  06 ص ،ين: تهران ،يفتاح ميابراه و يمحمد گل احمد ةترجم انقالب، دو نيب رانيا ،(0000) رواندي ان،يراهامآب.1

 :است سريم ريز کتاب سه در قاجار عصر در سميمدرن يريگ شکل از جامع ليتحل به يدسترس.2
 .روز فرزان: تهران ،تجدد ةشياند و انيرانيا ،(0015) ديجمش بهنام،
 .مرکز: تهران ،0006 تا مشروطه از ته؛يمدرن و سنت چالش ،(0013) محمدساالر ،ييکسرا
 جالل ةترجم ران،يا در ونيزاسيمدرن استيس و يروشنفکر يها  گفتمان ةدربار يبحث ؛يرانيا ةتيمدرن در يملأت ،(0034) يعل ،يرسپاسيم

 .  ثالثنشر : تهران ان،يتوکل
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ثیر أ(. تحت ت34:1343)شفیعي كدكني، «. يا انتقاد اجتماعيپرستي است  مشروطیت، يا میهن

هايي در نقاشي ايراني روی داده بود. ابوالحسن غفاری  تر، دگرگوني م، اندكي پیشسمدرنی

های نقاشي اروپايي آشنا  میالدی به اروپا، با شیوه 1312الملک در سفرِ سال  مشهور به صنیع

انتقال داد. شاگردان او در دارالفنون در نیز ردان خود در ايران به شاگها را  شد و آن آموزه

های نقاشي اروپايي نیز آشنايي پیدا كردند. اين رويه تا  كنار نقاشي سنتي ايراني با شیوه

های همامیزی نقاشي سنتي  ادامه پیدا كرد. اما در كار او واپسین كوشش الملک كمالظهور 

معلمش،  ةكه در جواني با كشیدن چهر الملک كمالرجام خود رسید. ايران و اروپا به ف

طور كامل ارتباط  اعتضادالسلطنه، در دارالفنون مورد تحسین ناصرالدين شاه قرار گرفت، به

 ،تنها مطلوب خودش بود ای روی آورد كه نه و به شیوه كردخود با نقاشي ايراني را قطع 

تنها  نقاشي اروپايي پاسخي مناسب نه ة. شیو1ر قاجار را نیز در پي داشتبلكه تحسین دربا

ای را  شاه بود، بلكه نیاز حاكمیت در رويه خصوص ناصرالدين هبه ذوق دربار قاجار، ب

يكي »بخشید:  شاه را سنديت مي های دوران ناصرالدين برآورد كه در آن تاريخ و شخصیت

ن سیاسي در هنرهای تجسمي به رخ كشیدن شكوه و از اهداف اصلي كاربست مضامی

كردند  های ديگر ايراني تالش مي او بود. شاهان قاجار بیش از سلسه ةشوكت حاكم و سلس

 «هنر به رخ مردم بكشند ةوسیل تا قدرت و اهمیت خود در داخل و خارج را به

 الملک كماليت از عكاسي و نقاشي بود با حما ة(. شاه كه خود شیفت24:1331)افهمي،

مسیری در نقاشي ايراني ايجاد كرد كه در آن تقلید از طبیعت و شباهت هرچه بیشتر به 

 شاه شد.  كم در دوران سلطنت او و فرزندش مظفرالدين سوژه، هدف غايي نقاشي دست

                                                      
 : به ديکن نگاه.1

 و هنر يشناس جامعه فصلنامه ،يونيهما ةمجسم تا يباستان نگار ةصخر از قاجار ةدور يپرداز حجم يبررس ،(0030) ديعبدالمج راد، ينيحس
    .00-00ص 0 ةشمار ،01 ةدور تهران، دانشگاه ياجتماع علوم دانشکده ات،يادب
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مری تا حدود هجری ق 1212های نخستین حضور در دربار، حدود  در سال الملک كمال 

پردازی تقريباً پركار است. نقاش در مناظری كه مربوط به  در منظره ،ه.ق 1312های  سال

اندازی نسبتاً دور موضوع مورد نظرش را تصوير  شاه است، از چشم اردوهای ناصرالدين

 شود با چادرهايي به اردو است كه در وسط اثر كشیده مي ،رسد محوريت كند. به نظر مي مي

تقريباً در  الملک كمال)شايد برای جلب توجه بیننده( و مناظر اطراف اردو.  رنگ سفید

تر از اردوی شاه و  تر و جامع رود تا تصويری دقیق اردو نمي درونيک از اين آثار به  هیچ

و اطالعات آيند  های انساني بسیار ريز هستند و به چشم نمي اطرافیانش به دست آيد. پیكره

دهد.  اجتماعي اشخاص حاضر در اردو به دست نمي ةدقیقي از اعمال و رفتار و طبق

بر اردوهای شاهي، به استثنای تاالر آيینه و تكیه دولت و چند اثر ديگر، در مناظر  افزون

های انساني جالب توجه است. حتي در نمای بیروني و  المک غیبت آشكار پیكره كمال

ه.ق كه  1313شاه در سال  خورد. قتل ناصرالدين ها اثری از انسان به چشم نمي كاخ رونياند

به حكومت است فرصتي برای نقاش ايجاد زمان با آغاز اعتراضات طبقات مختلف مردم  هم

از ها و اردوهای شاهي فاصله بگیرد. رويدادهايي  كاخ اندرونيكند كه از نمای بیروني و  مي

دهد كه با جهان بیرون از  را از نقاشي مناظر به سمتي سوق مي الملک كمالاين دست توجه 

شاه در ارتباط است. در اين دوران ناكارآمدی حكومت در فائق آمدن بر  اندرونيكاخ و 

 اريخيت ةاين دور ةكشاند. فريدون آدمیت دربار مشكالت، كار را به اعتراض فراگیر مي

اش  پیمود، قدرت اقتصادی دولت مطلقاً راه قهقرا مي» گويد: ه.ق( چنین مي 1313 تا 1213)

داد؛ هیچ  تدريج از دست مي اش را در افكار عام به رفت؛ مرجعیت و اعتبار سیاسي تحلیل مي

 «اصالح اجتماعي سرنگرفت و نفوذ امپريالیسم خارجي به اوج خود رسید

 (.3:1334)آدمیت،
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اجتماعي آنها برجسته است،  ةكه سوي الملک كمالاز آثار در آستانه يا پیش از مشروطه 

رمال؛ »، «ه.ق1363مادر و دخترگدا؛ »، «ه.ق 1363عموصادق شیرازی؛ »توان به  مي

زرگر بغدادی؛ »و « ه.ق1311بغدادی؛  فالگیر»، «ه.ق1312عرب در خواب؛ »، «ه.ق1361

كه با روح مشروطیت و نیز با  وجود داردره كرد. در میان آثار نامبرده دو اثر اشا« ه.ق1311

 (1 )تصوير «رمال»ارتباط مستقیم دارد: دند كرگفتماني كه روشنفكران در آن دوران مطرح 

گونه دارند نوعي  . در هر دو اثر كه به نظر ساختي روايت(2)تصوير «فالگیر بغدادی» و

شكل در وسط قاب  در فرمي مثلث ها خورد. پیكره در اجرای كار به چشم ميوحدت رويه 

كاری  روشن . سايهاست قرار دارند و نقاش در اجرای تكنیكي اثر دقت خود را به كار بسته

 گرايانه است و  ها واقع اند. حالت چهره ها با مهارت نقاشي شده دقیق است و پیكره

. در هر دو، رمال دست راست را به است انجام گرفتهبا مهارت ز روی صورت سازی ا شبیه

 به هم شبیهها  سوی شخصي كه قرار است طالعش بیان شود برده و لباس رمال اشاره به

 هنفس مشاهد بهها نوعي اعتماد رمال ةاست؛ دستاری بر سر است و عبايي بلند برتن. در چهر

ها هستند نیز نوعي احساس  اشخاصي كه نزد رمال ةگر در چهرشود و از سوی دي مي

 ست. ام با تسیلم أرضايت تو

                                           
 

 

 

 

  ه.ق، رنگ . 1361. رمال، 1 يرتصو

 بوم، كاخ سعد آباد                                       یوروغن بر رو

  ه.ق، رنگ 1311 ی،بغداد یر. فالگ2 يرتصو

 بوم، موزه مجلس یو روغن بر رو
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روی  هخود را كنار زده و نگاه خیره زن ديگر كه روب ةم با انفعال زني كه روبندأنگاه تو

م أهای تو زني كه در وسط نشسته و نگاه ةچان خنده و دست زير( و 1 )تصوير رمال است

دهنده  نشان، با لبخند پیرمرد نشسته در وسط و زن جواني كه طالع او قرار است بیان شود

منسوب است و در  الملک كمالكه به وجود دارد  . اثری ديگر(2 )تصوير له استئاين مس

(. بسیاری از 3 )تصوير 1گیری را به تصوير كشیده است عمل جن ةطنزپردازانای  آن به گونه

خورد. تنها تفاوت آن در اجرای  شده در دو اثر باال، در اين اثر به چشم ميعناصر ذكر

دو اثر باال مشهود است و به  در مقايسه باكاری است كه ضعف آن  روشن نمايي و سايه عمق

بوط به پیش از سفرش به اروپاست، اما از اهمیت موضوعي آن كاسته احتمال زياد مر

 شود. نمي

 

  
 المک(، )منسوب به كمال گیر . جن3 صويرت

 (Diba,1112 :295خصوصي، ]بي تا[، ) ةروغن بر روی بوم، مجموعو رنگ

 عنوان فردی است كه برای كند حضور زن به در اين سه اثر جلب توجه ميآنچه  

روشنفكران و  يو اجتماع ياسیس یهانقد ةحوز در كه یالهئمس؛ است بیني آمده طالع

 ة]...[ در جامع مشروطه ةدور در» :است مشروطه به آن اشاره شده ةدور یشعرا نیهمچن

وجود نداشت. فقر فرهنگي  ای هیفگونه وظ شهری، برای اكثريت زنان خارج از خانه هیچ

های غلط و  ه، در میان زنان از شدت بیشتری برخوردار بود و سنتحاكم بر كل جامع

(. فريدون آدمیت در كتاب 143:1341)خارابي، «.شد پاگیر، مانع آموزش آنها ميو دست

                                                      
1. Diba, Lyla; Ekhtiar, Maryam (1112). Royal Persain Painting, USA: I.B.TAURIS, p. 249. 
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 بیگ ابراهیم ةنام    سیاحت، در شرح مختصری كه بر ايدئولوژی نهضت مشروطیت ايران

. است 1به رمالي و فالگیری سخن گفته روشنفكرانو ديگر  نوشته، از انتقاد بسیار تند او

؛ 2دكن   شفیعي كدكني نیز يكي از مضامین اصلي شعر مشروطه را نقد خرافات عنوان مي

 الدين حسیني معروف به نسیم شمال است: درخشان آن، شعر اشرف ةنمون

 ای قاسم عمو حاجتم امروز رواشد/ به به! چه به جا شد!»

 شد! خسته دوا شد/ به به! چه به جااز لطف خدا درد من 

 ديدی كه دعای ننه معصومه اثر كرد/ چون تیر گذر كرد

 به به! چه به جا شد! اندر سر پیری پسری قسمت ما شد/

 هرچند در اين خانه تو را بود دو دختر/ رخشنده و اختر

 از اثر حكم دعا شد/ به به! چه به جا شد!« اوالد ذكور»

 كودک نشود الل«/ آل»ون نزند بیاريد شبیخ« گیر جن»

 هر چند كه از ترس دعا آل فنا شد/ به به! چه به جا شد

 (.  14-13 :1316،)شفیعي كدكني «را/آتش زند او را...« الولو»بیاريد بگیريد « رمال»

نقاشي در  استكه نسیم شمال در شعرش آورده را عناصری  ،يقیتطب یا سهيمقادر 

گیر يكي از آنهاست. در نقاشي  توان ديد. اشاره به كلمه رمال و جن نیز مي الملک كمال

دعاست. در شعر نسیم  نشخصي كتابي در دست دارد كه احتماالً مشغول خواند« گیر  جن»

 میترس و مكرر یرسازيتصو. است خواندن اشاره شده و ورد شمال نیز چند بار به عمل دعا

 سه نيا در. دهد يم نشانرا  شهیپ کيبه  يشدن رمال ليتبد نديافرموضوع،  اتیئجز قیدق

 ني. از ااند شده داده نبسته و مرموز نشا ييو در فضا يخصوص یها زنان در حوزه ،اثر

                                                      
 : به ديکن نگاه ؛است نموده ليتحل را خرافات به عصر آن ياجتماع نامنقد و روشنفکران کرديرو ليتفص به بخش نيا در تيآدم .1

 . 005-044 ص ،رانيا تيمشروط نهضت يدئولوژيا
  .00-04 ص سخن،: تهران ران،يا معاصر شعر تحول يها   شهير يجستجو در نه؛ييآ و چراغ با ،(0036) محمدرضا ،يکدکن يعيشف .2
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 ياشاره به نقش منفعالنه و عدم حضور آنها در محافل اجتماع ينوع به توان يم ،رو نیهم

 انيجر آن در حوادث كه ياجتماع بستر و تیمشروط حوادث تالطم انیم در. كرددرک  را

. است ما قرار گرفته یرو شیعصر قاجار پ رانيا ةجامع زنان از انهيگرا واقع یريتصو داشته،

زن از  يسو آگاه کياز  گريد عبارت به ست؛ین ضياز نقد و تعر یكه عار ای ييگرا   واقع

 حكومتتوسط  شدهاتخاذ استیس يياز سو واست  گرفته قرارمورد پرسش  تشیموقع

 از خرافات سمت به شيگرا به يحكومت نظام يتفاوت يآموزش به زنان و ب ةنیزم درقاجار 

از قوت يافتن مبارزات برای مشروطیت، زن در حوزه و فضايي متفاوت  پس .گريد یسو

ای كنشگرانه شد و  نبهاش تبديل به ج  نقش اجتماعي ةمنفعالن ةد و سوياحضورش را نشان د

 ها و ايجاد همكاری گسترده در جهت پیشبرد اهداف نهضت مشروطیت   به تشكیل انجمن

تا بدان جا كه در مجلس دوم مشروطه طیف نسبتاً وسیعي از نمايندگان به  منجر گرديد

   .  1ی دادندأآموزش رايگان برای زنان و دختران ر

 ناسيوناليسم و مشروطيت 

پردازان علم سیاست حائز اهمیت بوده   ن و نظريهادر مبارزات مشروطیت از نظر مورخ هآنچ

جنبش همگاني و كه معتقد است آدمیت ؛ حضور طبقات مختلف در اين كارزار است

و « علما»، «خواهان روشنفكر ترقي»طور عمده سه طبقه به وجود آوردند:  اعتراض را به

روشنفكر ارتباط تنگاتنگ داشت. اين ارتباط حتي در  ةبا طبق الملک كمال .2«بازرگانان»

م با انزوا نیز بود، دچار گسست نشد. پس از تثبیت أهای پاياني حیاتش كه تو سال

                                                      
 در رانيا زنان نقش ايفرنيکال دانشگاه يشناس  جامعه استاد فوران جان و کلمبو دانشگاه استاد و ياسيس علوم پژوهشگر واردنه يجا يکومارا.0

 :به ديکن نگاه. اند گفته سخن مشروطه از بعد و قبل اآنه ياسيس و ياجتماع نقش تيماه از و  اند داده قرار يبررس مورد را مشروطه نهضت
 نيهمچن و. 001-006 صص ژرف،: تهران ،يطماسب شهال ةترجم سوم، جهان در سميوناليناس و سمينيفم ،(0030) يکومار واردنه، يجا

 .015-010 ص رسا،: تهران الب،انق از پس يها سال تا هيصفو از رانيا يجتماعا تحوالت خيتار شکننده؛ مقاومت ،(0005) جان فوران،
 .01 ص ران،يا تيمشروط نهضت يدئولوژيا.2
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در دست  الملک كمالنگاری رفت. شش اثر از    دوباره به سراغ چهره الملک كمالمشروطیت 

مشروطیت آنها را خلق كرد. هر شش تصوير از رجال سیاسي هستند  تثبیتت كه پس از اس

هايي   مشابهت به مشروطیتشان  گیری نظر سیاسي و موضع   كه تقريباً تمامي آنها از نقطه

كه بدان تعلق  ای ياجتماع ةبلكه طبق ،تنها در ايدئولوژی آنها نیست ها . اين مشابهتدارند

 يكسان چه افراد نيا كه است نیهم مناقشه مورد موضوع به هم نزديک است.نیز دارند 

 تیشخص شش نيا اند داشته حضور نقاش اطراف در كه آدم شمار يب انیم از چرا هستند؟

 فرزند نيچند صاحب الملک كمال ت؟یمشروط كوران در آنهم اند،  گرفته قرار او توجه مورد

 دست در آنها از چهره تک کي يحت ما. است دهيورز يم عشق او به اریبس كه بوده یمادر و

 خاص يخيتار مقطع کي در هم آن افراد نيا حداز شیب شباهت نيبنابرا. ميندار

 ؟خیر اي هست آثار نيا پشت در يارجاع اي معنا ايآ كه كند يم متبادر ذهن به را ييها پرسش

 یرو شیپ ها تیشخص از یا تنه مین تنها الملک میحك و اسعد سردار چهره تک یاستثنا به

 نيكه ا ای ياجتماع و ياسیو بستر س يفرهنگ ةكارنام ياز بررس ريناگز ،رو نی. از همماست

 ثارآ ياسیو س يخيمعنا و ارجاعات تار قيطر نياز ا میتا بتوان میهست اند هستيافراد در آن ز

 . میكن ریرا تفس

( شبیه به هم 1 ( و سردار اسعد )تصوير4 )تصوير الملک شده، حكیمدر میان شش اثر ياد

ای به بیننده دارند.  اند و نگاه خیره اند. هر دو شخصیت بر روی صندلي نشسته نقاشي شده

. دهد نشان ميكاری را  روشن كه لطافت و قدرت سايه است نوری از سمت راست تابیده

ها و فضای پیرامون هر دو شخصیت مرتب و مجلل است. میزی در سمت راست هر  لباس

 ای سبزرنگ در سمت چپ. دو قرار دارد و پرده
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تواند در شناخت موقعیت سیاسي و  كه مي است عناصر ديگری توسط نقاش ترسیم شده

كه در  توان اشاره كرد ميهايي  كتاب به از آن جمله ؛رسان باشد ياری ها تشخصیاجتماعي 

و يا قلم و دوات كنار  ای كه پشت سر قرار دارد بر روی میز است و كتابخانه كنار دست

 دو هركه  دهد يم نشان است ريتصو در كه ييها نشانه در دقت. اسعد دست سردار

ر اثر ده سال اقامت در اروپا الملک كه ب حكیم» :لق دارندروشنفكر تع ةطبق به تیشخص

خواه بار آمده بود خدمت دربار را موافق طبع خود نیافت و بدين سبب  روشنفكر و آزادی

و در استقرار مشروطیت  ]...[ شاه از دربار و درباريان كناره گرفت پس از مرگ مظفرالدين

پس از به توپ بستن  1(.33:1341)يغمايي، «شد. وازآ همگام و همخواهان  با ديگر آزادی

شاه، سردار اسعد بختیاری كه    خواهان توسط محمدعلي مجلس و قتل و سركوبي مشروطه

خان تنكابني   دارای موقعیت اجتماعي ممتاز در میان ايل بختیاری بود با كمک محمدولي

 ياری رساند:« استبداد صغیر»ه و شكست موقت دولت مشروط تثبیتو به  كردتهران را فتح 

دوست بختیاری بود. او طي دوران زندگي  از خوانین فرهنگ ]...[ اسعد خان سردار   علیقلي»

                                                      
 : به ديکن نگاه تيمشروط دوران در الملک ميحک نقش شناخت يبرا.  1

 . 401 ص سخن،: تهران ران،يا تيمشروط انقالب خيتار ،(0001) يمهد زاده،  ملک
 000 و 006 ص ،نهييآ و چراغ با.  0

ه.ق،  1323، الملک حكیم. 4 تصوير

 نیاوران ةروی بوم، موزبر روغن و رنگ

ه.ق،  1323سردار اسعد،  خان یقليعل. 1 يرتصو

  مجلسبوم، موزه  یو روغن  بر رو رنگ 
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بر  خود با عالقه و اشتیاق بسیار به پرورش معارف و پیشرفت فرهنگ پرداخت و عالوه

جمه، چاپ و نشر كتاب نويس بود، از نگارش، تر ويژه تاريخ هاينكه خود نويسنده و ب

 (. 11:1343)پوربختیار،« آورد. تشويق و حمايت به عمل مي

خواهي بود كه در مجلس  مشروطه یرو   ، روحاني میانه(1 )تصوير نصراله تقویسید

با ادبیات و حتي نقد  و عنوان نماينده علما و طالب انتخاب شد شورای ملي چند بار به

 ،ست كه لباس روحانیون به تن ندارداهايي از او در دست  س. عك2شعر نیز آشنايي داشت

نوعي   نقاشي كند. شايد علت آن به ترجیح داد كه او را در كسوت روحاني الملک كمالاما 

به مباني قانون و حقوق او دن نقش اين طبقه در مبارزات مشروطیت بوده است. ركبرجسته 

ايفا نمود و رئیس  ييا در تدوين قانون مدني در ايران نقش بسزااروپا آشنايي داشت و بعده

اندازی مراكز علمي و فرهنگي بود. او عضو   وی از پیشگامان راه» ديوان عالي كشور نیز شد:

آمد.  شمار مي   ثابت فرهنگستان ايران، و عضو انجمن كمیسیون تشكیل دانشگاه تهران نیز به

علیخان نصرالسلطان در خیابان محمدالمتكلمین و میرزا   را با كمک ملکملي  ةكتابخانوی 

 (.43:1311زنديه،«)سیس كرد.أفعلي( ت )ناصرخسرو ناصری

  

   
 مجلس، ةروی بوم، موزبر روغن و ه.ق، رنگ 1323، نصراله تقویسید. 1 تصوير

 (216:1313)سهیلي خوانساری،  
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سازی و طراحي در  مهارت در شبیه لحاظاز او كشید، از  الملک كمالای كه  چهره تک

ای مصمم  نصراله تقوی در اين نقاشي چهرهرود. سید شمار مي ترين آثار او به شمار شاخص

كه در مقام يک را نفس و قاطعیت در شخصیت او  بههای اعتماد و نگاهي نافذ دارد. نشانه

و دستان به هم فشرده  است ای كه به میز داده با تكیه ،مدار است دان و سیاست حقوق

 توان حس نمود.  مي

خان  قلي  ( و مرتضي4 )تصوير گوزلو الملک قرهناصر ةچهر شده تک در میان شش اثر ياد

شناختي هر دو شخصیت  های روان اند. جنبه ( شبیه به هم نقاشي شده3 )تصوير الدوله صنیع

هايي مرتب و رسمي چنان كه سزاوار يک  ابل درک است؛ هر دو لباسدر كار نقاش ق

الدوله به بیننده دوخته  خالف ناصرالملک، نگاه صنیعمدار است به تن دارند. بر سیاست

گونه از روی چهره با مهارت انجام گرفته و  سازی عكس . در اين دو كار نیز شبیهاست نشده

به  شايسته استمدار را چنان كه  ن و جايگاه هر دو سیاستأشاست  تالش كردهنقاش 

 تصوير بكشد.

  

                        
 

 

 

 

 

و   ه.ق، رنگ 1321. ناصرالملک، 4 يرتصو

 ینهبوم، موزةه دف یروغن بر رو

 1331الدوله،   یعصن خان يقل   ي. مرتض3 يرتصو

مجلس،  بوم، موزة یو روغن بر رو  رنگ ه.ق،

 (1313،:234ی،خوانسار یلي)سه
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گلستان رفت و از دانشگاه آكسفورد مدرک ناصرالملک در جواني برای تحصیل به ان

مداری آگاه بود و با  ناصرالملک مردی درس خوانده و سیاست» علوم سیاسي گرفت:

پرداخت. كتاب تاريخ  در ايام فراغت به كار مطالعه و ترجمه مي .]...[ مندی زندگي كردآبرو

شاه به فارسي  نادر با مختصری از تاريخ مغول نوشته جیمز فريزر را به دستور ناصرالدين

اتللو شكسپیر را هم از انگلیسي به فارسي  ة]...[ داستان تاجر ونیزی و نمايشنام كرد ترجمه

الدوله، نخستین رئیس مجلس  خان صنیع (. مرتضي قلي4،1313)وحیدنیا، «ردانده استبرگ

 ةدر رشت وی از خاندان هدايت بود در جواني برای تحصیل به آلمان رفت.كه در ايران، 

گرا بود و  مداری ملي او سیاست. التحصیل شد و به ايران بازگشت معدن با درجه ممتاز فارغ

 ةخواهي، عمد تا وقايع مشروطه» :بود سیس بسیاری از صنايع در ايرانأی و تانداز باني راه

سبب آشنايي  گر شد و پس از آن به نوسازی صنعتي جلوه ةالدوله در عرص های صنیع تالش

های عمومي به نظام پارلماني  با حیات سیاسي غرب نقشي كاربردی در هدايت خواست

گران هرگونه حصر قانوني قدرت را  ريافته بود كه اگر حكومتفراست د او به .]...[ داشت

های افراطي و عاری از شناخت نظام پارلماني به قیام عمومي و  پذيرفتند، اقدام نمي

داری جناح اعتدالي مجلس  الدوله با پرچم از اين روست كه صنیع .شد مرج منتهي نميو هرج

هان مي كاست، كه ضمن هدايت ايشان به اسلوبي خوا تنها از تقابل دربار و مشروطه نه

 (. 46:1316،چاهیان و )تشكری «ثیری شگرف داشتأمدون، در استقرار ساختار تازه ت

نگار و شاعر و روشنفكر  الملک، مترجم، روزنامهحسین فروغي ملقب به ذكامحمدمیرزا

قدرتي كه نقاش در  (. خطوط پیری در چهره او با1 )تصوير برجسته دوران قاجار بود

او با حیرت همراه  ةكاری داشته نمايان است. نگاه متفكران روشن یات و سايهئترسیم جز

جمله روشنفكران منتقدی توان در نگاه او دريافت. او از است و حسي از عصبیت را نیز مي

ز از نظر های او تا به امرو بود كه آثارش با سانسور حكومت نیز مواجه شد و كیفیت ترجمه
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دستگاه دارالترجمه دولتي هم كه در آن برخي » :استكارشناسان دارای اعتبار معرفي شده 

خان  دانشمند میرزامحمدحسین ةمترجمان قابل در كار بودند و رياست آن با نويسند

 ترجمهالملک بود، گرايش قطعي به روشنفكری داشت. آثار سودمندی را به  ذكاء

 ةما نشر آنها با مزاج سیاسي زمانه چندان سازگار نبود، خاصه حاال كه دوررساندند. ا مي

 (.  13:1343)آدمیت، «رويي مردم و طغیان افكار بود ستیزه

  
 مجلس ةروی بوم، موزبر روغن و ه.ق، رنگ 1331 )فروغي(، میرزامحمدحسین اديب. 1 تصوير

شناسان به آن اشاره  ه در نظريات جامعهگرايي و روشنفكران ك میان ملي ةبر اساس رابط

های كمرشكني كه شاه از كشورهايي  كید بر قطع يد از استعمار و وابستگي به وامأ، تشد

گرفت، تمايل به ايجاد مجلس شورا، و كوشش جهت تقويت  مانند روسیه و انگلیس مي

نیروهای جديدی  های ای از كوشش دموكراسي و مبارزه با استبداد حكومت قاجار گوشه

 يلیتحل در كالهون گيكر .گرايي را پايه گذاشتند های ملي  مدرنیسم، بنیان ةبود كه در طلیع

: ديگو   يم اند داشته انهيگرا يمل كرديرو كه ياجتماعـ  ياسیس یها جنبش و ها انقالب بر

 در كه شدند یرهبر يكسان توسط ا،یدن در گرا يمل آشكارا یها انقالب نینخست از يبرخ»

 حكومت با كه بودند يكسان آن با نيد هم و زبان   هم كه يكسان بودند، ممتاز نخبگان ةزمر

 (.264:1314كالهون،) «برخاستند چالش به آنان

و  يمتون ادب یو اساساً محتوا تهیدر آغاز ورود به مدرن رانيروشنفكر ا ةگفتمان جامع

. است بوده متمركزمشترک  یدئولوژيا و اصول بروطه عصر مشر يتماعو اج ياسیس ینقاد
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. ستیمتون ن نيبا ا ارتباط يب زین آن تثبیت زو پس ا تیمشروط ةدر آستان الملک كمالآثار 

قدرت او در  ،یهنر تیفعال یها سال انياز آغاز تا پا الملک كمالتحول آثار  ریس

 به ابهام و اختصار و ييگو  دهيگز ي. در واقع آثار او با نوعدهد يم نشان را یساز  چهره تک

 یشمار يب موضوعات. است حوادث دورانش رفته يو اجتماع ياسیس تیماه انیب سراغ

 یروهاین نبرد یها صحنه میترس خواهان، مشروطه يسركوب و قتل ،استعماراعم از فقر، 

 ،گريد موارد یاریبس و ها ينینش بست مجلس، بستن توپ به ت،یمشروط فقموا و مخالف

 تیموقع نينقاش در ا کیباشد. اما تكن يخيتار ةدور نيا در نقاش كار موضوع توانست  يم

 یها چهره تک. است داده قرار ما یرو شیپ را ها چهره تک از یا وعهخاص، مجم يخيتار

 تیوطمشر ةدیچیپ اناتيجر و اتیئاز جز قیدق انیو ب يجامع، انقالب یريتصو الملک كمال

 در. ستین تفاوتيب آن کيدئولوژيا تیو ماه هاآرمان به حالنیعدراما  ،دهد  ينم دست به

چه  ه،يرو حدتو ينوع یاندک آثار دارا نیاما هم ،ديایببه نظر  زیناچ ديبا شعر شا سهيمقا

 كه موضوع اصل به یوفادار نیع در. هستند محتواو چه از جهت  از نظر اجرا

 يمداران استیس از يآرمان یريتصو است، يشناخت روان یها يژگيو انیو ب یساز چهره تک

 تثبیتمشروطه تا  نيآغاز یسال ها از. است گرفته قرار ما یرو شیپ مبارز وتكنوكرات 

 تيو به آن سند كنند يم تيروا را خيتار كه هستند ها چهره تک ،لملکا كمالدر آثار  آن،

 واست  يآثار ضمن نيدر ا ياسیاوضاع س نییو تب دادهايرو ينگيی. هرچند آبخشند يم

 و تیمشروط بهمشترک  یدئولوژيكه ا ييها چهره ينقاش بر دیكأت سبب به كنیل ن،ينماد

 رانيا مدرن ينقاش در را ييگرا ياز مل ييمعنا اند، هداشت قاجار عصر رانيا یساز مدرن

 در را ييگرا يمل معاصر شناسان از جامعه یاریبس ،شد ذكر شتریپ كه چنان. افتيدر توان يم

. اند روشنفكران بوده ةزمر و ممتاز طبقات از كه دانند يم يكردگان لیتحص جنبش واقع

 ت،یدر كارزار مشروط ،ت قاجار نبودندمخالف سرسخت حكوم چهكه اگر يروشنفكران
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 یكرديرو نیبه چن شيگرا الملک كمالجانب ملت و دولت مشروطه را گرفتند. در آثار 

 شناسان جامعه ةروشنفكر به گفت ةطبق خود كه چنان شود؛ يم گر جلوه نينماد يصورت به

 . شوند يم قلمداد ييگرا يمل نماد معاصر

 نتيجه

 درک تواند ينم تیدر دوران مشروط الملک كمالاز آثار  يو فن يكیتكن صرفاً رداشتب

از آغاز  الملک كمال. نگاهي به آثار دهد دست به او آثار ياجتماعـ  ياسیس وجوه از يدرست

فعالیت در دربار تا تثبیت مشروطیت و تشكیل نخستین مجلس ملي در ايران حكايت از 

مداران غالباً  شاه و سیاست ةدر آغاز، چهر او آثار یمحتواكند.  ميیر تطور و تحول س

 تحوالت بروز با رفته  رفتهها است.  ار و اندروني و اردوها و كاخمعكار و وابسته است محافظه

جود به و الملک كمال آثار یناآگاهانه در محتوا ايآگاهانه  ،يچرخش ،ياجتماع و ياسیس

 و واكنش و ياجتماع و ياسیس طبقات ،يانسان یها كرهیپ بتیغ ن،يآغاز آثار در اگر. ديآ يم

 یریگ شكل آستانه در است، انينما ياجتماع تحوالت و استیس با ارتباط در آنها اعمال

 با يمداران استیس از یرسازيتصو سبب به او آثار یمحتوا ت،یمشروط چون يمهم تحول

مداران و  سیاست ةنقاشي از چهر .كند يم دایآشكار پ ياسیس یمعنا مشابه، یها تیموقع

به  توان صرفاً يد نميدهايي از زندگي طبقات فرودست را بدون تر همچنین ترسیم بخش

هم در يک بزنگاه  دوستي او با اين افراد و تفنن يا تمايالتي از اين دست تقلیل داد؛ آن

ها بارز سیاسي و  ها و خصلت تعین عاری از الملک كمال ةتاريخي حساس. آثار اين دور

و مبارزات  سمیزمان با طلوع مدرن كه هم را ييگرا ياز وجوه مل یاریبس ست.نیاجتماعي 

 قياما از طر ،مینیب ينم او آثار در يها و اعمال انقالب  اگر در غالب كنشمشروطه است 

 ادكه نم ييها تیچهره شخص كرده و روشنفكر، در تک لیتحص استمدارانیس ةچهر ينقاش
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 تیمسئول يقائل به نوع زین هنر یبرا اگر .نمود درک توان يمبودند  سمیو مدرن ييگرا يمل

 غالب دررا  يفرهنگ ييگرا يمل ينوع به او آثار م،یباش ييگرا يدر قبال مل يفرهنگ

 در سم،یمدرن ةعیدر طلبه خرافات  شيضوع گرامو ي. از طرفسازد يم انينما ها چهره تک

 تیاز موقع یانتقاد يانی. سه اثر او بدهد يخود را نشان م ةچهر الملک كمال ةانيگرا واقعآثار 

رفت از علتبرون یبرا يحل اگر راه دهد؛ يم دست بهزنان عصر قاجار  ياجتماعـ  ياسیس

خرد »باور به  و دیكأتاما  شود، ينم دهيددست  نياز ا یارآث درجامعه  يماندگ عقب یها

از آثار او  توان يم است، قاجار عصر یروشنفكر گفتمان ياصل نیمضام از كه را «ادیخودبن

 ينكته است كه نقاش نيا یايگو الملک كمالدر آثار  انهيگرا واقع یرسازي. تصوكرداستنباط 

و  ياسیبه موضوعات س روشنفكران يو اجتماع ياسیس یو نقدها اتیادب ياگر به گستردگ

ارائه  زمانه تحوالت از صادقانه یريوتوانست تص خود امكان حد تانپرداخت، اما  ياجتماع

 دهد.   

 منابع

 محمد و محمدی گل احمد ترجمه ،انقالب دو بين ايران (،1333) يرواند ،آبراهامیان 

  . تهران: نشرني فتاحي، ابراهیم

 ( 1334آجداني، لطف اهلل ،)تهران: اختران.روشنفکران ايران در عصر مشروطيت ، 

 تهران: نشر گستره. ،ايران مشروطيت نهضت ايدئولوژی(، 1334) فريدون ،آدمیت 

 تهران: فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطيت ايران(، 1333) دونيفر ت،یآدم ،

 گستره.

 تهران: گستره.ی و مقدمه نهضت مشروطيتفکر آزاد(، 1314) دونيفر ت،یآدم ، 

 (1331افهمي، رضا و شريفي مهرجردی، علي اكبر ،)نقاشی و نقاشان دوره قاجار  ،

 . 33- 24، ص ص143كتاب ماه هنر، شماره 
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 ( 1311امرايي، شمس الدين ،)فعاليت های سياسی و فرهنگی سردار اسعد بختياری 

 - 33، ص ص14یافت تاريخي، شماره، فصلنامه ره)عليقلی خان( در منصب وزارت

14 . 

 ،تهران: زواره. ،ه.ق 01،08،0۲قرون ايران رجال تاريخ(، 1344ی )مهد بامداد 

 تهران: اشكان.  زنده، هميشه هنرمند الملک کمال(، 1341) حمید زاده، باقر 

 ( 1313بهرامي كمیل، نظام ،)،تهران: كوير. گونه شناسی روشنفکران ايرانی 

 ،فرزان روز.تهران ،تجدد انديشه و ايرانيان(، 1341د )جمشی بهنام : 

 ،سیمین و زرين:  تهران ،امروز تا ديرباز از ايران نقاشی(، 1331ن )رويی پاكباز . 

 ،فرهنگ معاصر.تهران ،هنر المعارف دايره (،1331ن )رويی پاكباز : 

 (1334پوربختیار، غفار ،)،جینه فصلنامه گن سرداراسعدبختياری و کوشش های فرهنگی

  .24 - 11، ص ص11اسناد، شماره

 (1331پرستش، شهرام و محمدی نژاد، مرجان ،) تحليل اجتماعی آثار کمال الملک در

 . 134 -163، ص ص 1، فصلنامه جامعه شناسي هنر و ادبیات، شماره ميدان نقاشی ايران

 (1316تشكری، علي اكبر و چاهیان، علي اصغر ،) نگرشی بر نقش صنيع الدوله در

، ص 3فصلنامه جستارهای تاريخي، شماره  سازی صنايع و استقرار نظام پارلمانی،نو

 . 41 - 11ص 

 ( 1312كومارای، جای واردنه ،)ترجمه شهال فمينيسم و ناسيوناليسم در جهان سوم  ،

 طهماسبي، تهران: ژرف.

 ( 1333جفرودی، مازيار ،) مدرنيسم اجتماعی و هويت ملی؛ پيدايش، توسعه و

 ، تهران: توسعه. گاهی ملیدورنمای آ
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 ( 1311حسیني راد، عبدالمجید ،) بررسی حجم پردازی دوره قاجار از صخره نگار

، فصلنامه هنرهای تجسمي، دانشكده هنرهای زيبا دانشگاه باستانی تا مجسمه همايونی

 . 32 - 23، ص ص 3، شماره14تهران، دوره

 ( 1341خارابي، فاروق ،)فصلنامه مطالعات ر مشروطهعنصر سياسی و اجتماعی در شع ،

 - 114، ص ص16و  1جامعه شناختي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، شماره 

143 . 

 ،موسيقی بر غرب موسيقی تاثير در بحثی غرب؛ به نگاه(، 1342) رضا محمد درويشي 

 تهران: ماهور. ،ايران

 ،تهران: به ديد.  ،کالمل کمال يادنامه(، 1343) علي دهباشي 

 ناسيوناليسم و مدرنيسم؛ بررسی انتقادی نظريه های (، 1314ی اسمیت، آنتوني )د

 ، ترجمه كاظم فیرزومند، تهران: ثالث. متاخر ملت و ملی گرايی

 تهران: علم.  مشروطيت، عصر در سياسی ادبيات (،1344م )عبدالرحی حسین، ذاكر 

 ( 1331رهبری، مهدی ،)فصلنامه  ران،نخبگان و شکل گيری گفتمان توسعه در اي

 . 11 - 41، ص ص22پژوهش های حقوق عمومي، شماره 

 ( 1311زنديه، حسن و ده پهلواني، طلعت ،) جايگاه روحانيون متنفذ در مدرنيزاسيون

، فصلنامه پژوهش های تاريخي، قضايی و تدوين قانون مدنی در عصر پهلوی اول

 .  31 - 41، ص ص11شماره 

 الملک، کمال غفاری محمد آثار و احوال هنر؛ مالک (،1313د )احم خوانساری، سهیلي 

 تهران: سروش / علمي. 

 شعر تحول های ريشه جستجوی در آيينه؛ و چراغ با(، 1316ا )محمدرض كدكني، شفیعي 

 ، تهران: سخن.  ايران معاصر
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 سلطنت سقوط تا مشروطيت از فارسی شعر ادوار(، 1334ا )محمدرض كدكني، شفیعي، 

 تهران: سخن. 

 نقش روشنفکران اواخر دوره قاجار (، 1311، نعمت اله؛ سلیماني قره گل، هادی)فاضلي

، فصلنامه جامعه شناسي تاريخي، دوره در ايران در شکل گيری نخستين دولت مدرن

 . 41 - 1، ص ص 2چهارم، شماره

 ( 1331فوران، جان ،) مقاومت شکننده؛ تاريخ تحوالت جتماعی ايران از صفويه تا

 ، تهران: رسا. انقالبسالهای پس از 

 ( 1313كالهون، كريگ ،)تهران: آشیان. ناسيوناليسم، ترجمه محمدرفيع مهرآبادی ، 

 ،تهران: مركز.  ،ايران در مدرنيته و سنت چالش(، 1341) ساالر محمد كسرايي 

 ،تهران: امیركبیر.  ،ايران مشروطه تاريخ(، 1316د )احم كسروی 

 ( 1333گلنر، ارنست)، ،ترجمه سیدمحمدعلي تقوی، تهران: مركز.  ناسيوناليسم 

 تهران: مهرنامگ.  مشروطه، عصر در موسيقی(، 1333) مسعود نژاد، كوهستاني 

 ( 1341مدرسي، علي ،)فصلنامه مدرس، مجلس و تاريخ؛ ناصرالملک کار خود را کرد ،

 ..236 - 211، ص ص11مجلس و راهبرد، شماره 

 ( 1334ملک زاده، مهدی ،)تهران: سخن. روطيت ايرانتاريخ انقالب مش ، 

 ( 1314میرسپاسي، علي ،) تأملی در مدرنيته ايرانی، بحثی درباره گفتمان های

 ، تهران: ثالث. روشنفکری و سياست مدرنيزاسيون در ايران

 تهران:  ،معاصر موسيقيدانان با گفتگو در مدرنيسم و سنت(، 1336) مجید منتهايي، میر

 نشر و پژوهش. 

 ،تهران: هیرمند.  ،الملک کمال (،1313) حسنعلي وزيری 

 ( 1313وحیدنیا، سیف اهلل ،)13ص  ، ص211و  214، ماهنامه وحید، شماره ناصرالملک 

– 46. 
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 ماهنامه سرداراسعدبختياری و خدمات او به مشروطيت(، 1333) اهلل فیس ا،یدنیوح ،

 . 34 - 31، ص ص11حافظ، شماره

 ( 1343يغمايي، اقبال ،)يع الدوله؛ هفتمين وزير علوم و معارفمرتضی قلی خان صن ،

 . 11 - 13، ص ص 112ماهنامه آموزش و پرورش، شماره 
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