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  ت و مدرنيتهچالش سنّ ؛قاجار انشعر و نقاشي در دور

  *آبادي افسانه خاتون

 چكيده
شدت سنتي  قاجار جامعة به انسياسي و فرهنگي ايران در دور و تحوالت اجتماعي

برابر امواج تمدن غربي قرار داد و در مجموع، شرايطي به وجود آورد   ايران را در
گويي به  پي پاسخ  پژوهش حاضر در. سابقه بود كه تا آن زمان براي جامعة ايران بي

ر أثيري داين پرسش است كه آيا شرايط ويژة اجتماعي و فرهنگي عهد قاجار ت
اگر پاسخ مثبت است، آيا تأثير پديدآمده گذاشته است؟ و  انشعر و نقاشي اين دور

  در اين دو حوزة هنري مشابه بوده است يا خير؟
و عهد قاجار  شرايط اجتماعي و فرهنگي نخست با بررسي منظور   بدين
هاي  ، در هر دو حوزه جريانيابيم كه درمي انشعر و نقاشي اين دور در پژوهش

ك تمس. كامالً جديد است ها آنري وجود داشته كه دو جريان از ظچهارگانة متنا
بيان هنري چيزي نيست جز آزموني براي گوناگون هاي  شاعران و نقاشان به شيوه

  .قاجار انفرهنگي دور ـ  رفت از بحران اجتماعي برون
ر اين دو دگيري مقاله آن است كه شرايط اجتماعي مشترك تأثيري واحد  نتيجه

اي دور از انتظار به  ها را به گونه تأثيري كه سرگذشت آن ؛هنر بر جاي گذاشته
  .يكديگر شبيه ساخته است

  .قاجار، شعر، نقاشي، سنت، نوگرايي، جامعه :ها كليدواژه

  مقدمه
هاي خاصي دارد كه آن را از  ويژگي ان قاجارسياسي و فرهنگي ايران، دور در تاريخ اجتماعي و
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هـاي   هـاي اسـتعماري دولـت    سياستتماس گستردة ايران با اروپا و  كند؛ ديگر ادوار متمايز مي
ايـران و آن كشـورها شـاهديم، و     ميـان هـاي متعـدد    كه انعكاس آن را در انعقاد معاهده ،غربي
بخشي . ي اجتماعي بزرگ و عميقي شدها دگرگوني كه موجب زمان با آن، تحوالت داخلي، هم

 ،و وزير كاردان او السلطنه ميرزا نايب  عباساصالحات اجتماعي بود كه  سبب از اين تحوالت به
تـرين   حق اليق الدين شاه كه به وزير ناصر ،كبير خان امير  تقي   و خصوصاً ميرزا ،فراهاني  مقام قائم

  :توان به موارد زير اشاره كرد اين اقدامات مي ةجملاز . انجام دادند ،مرد اين دوران بود
رالفنـون و  تأسيس و توسعة صنعت چاپ و متعاقـب آن پيـدايش روزنامـه، تأسـيس دا    

استخدام معلمان اروپايي براي تدريس در اين مدرسه، اعزام دانشجو به اروپا، تأسيس پست 
  .هاي اروپايي و تلگراف، ترجمه و انتشار كتب علمي و ادبي از زبان

طلبانـة   اسـتبدادي و اصـالح   هاي ضد طريق آشنايي با انديشه  از ،بيداري ايرانيان همچنين
در سـابقه   بـي خواهان ايراني، انقالبي  هاي فرهنگي آزادي دي و تالشآبا الدين اسد جمال سيد
مردم متوجه فساد حاكمـان و فقـر مـادي و معنـوي      رفته  كه رفته ؛ چنانپديد آورد ها هانديش

بايد از مسافرت برخي شاهان قاجار به اروپا ياد كرد كه حتي  ،ها افزون بر اين. نددجامعه ش
  .زد  هم خواب درباريان را نيز بر

از شاه و درباريـان تـا مـردم عـادي،      ،در مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب، واكنش ايرانيان
جامعـة   ،از ديگر سـو . كنندگي داشت و هم خودباختگي بيدار نتايجبهت و حيرتي بود كه هم 

نه آمادگي پذيرش الگوهاي غربي را داشت نه ظرفيـت آن   گوناگونهاي  سنتي ايران در حوزه
هر يـك  . شدشدت سنتي ايران  جامعة به سبب چنداليگي فرهنگي اين شرايط ،مجموعدر . را

ديگـر   بامتفاوت  ،سياسي ـ سطح دانش اجتماعي بيني و اعتقادات و ها، از نظر جهان از اين اليه
پيش از  كه يحال در. پديد آورد جريان هنري و ادبي خاص خود را ها بود و هر يك طبيعتاً اليه

بيش زير چتر سـبك هنـري غالـب     و كم انهر دورهنرمندان  چگي فرهنگي،يكپار سبب اين، به
  . دانستيگانه پيرو سبكي ها را  توان همة آن تسامح مي هكه ب چنان  ؛گرفتند قرار مي
مبنـاي مطالعـات    كه بـر  ،اساس و با بررسي تحوالت فرهنگي و هنري اين دوران  اين  بر

نگارنـده چهـار جريـان در شـعر و نقاشـي      اي صورت پذيرفتـه اسـت،    اسنادي و كتابخانه
 انتـا پايـان دور   ،حال مستقل از يكديگر و در عينموازات هم   بهو زمان  كه هم شمارد برمي
بـه مقتضـيات خـاص، گـاه       طور طبيعي، بنا دهند؛ هر چند به به حيات خود ادامه مي ،قاجار

ر اين مقاله، چهار جريـان  د. يافت تسلط مي هشد و بر بقي ها برجسته مي برخي از اين جريان
   :شود در هر دو حوزه بررسي مي
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  شعر. 1
» دورة قبل از مشروطيت و دورة مشـروطيت «قاجار معموالً آن را به  اندر بررسي شعر دور

تقسـيم  ) 15: 1364حميـدي،  (» قبل و بعد از مشـروطيت «و يا  )18: 1380كدكني،  شفيعي(
ترين تحقيق ادبـي ايـن    در مفصل ،مورد قبل صراحت دو اگر نه به ،بندي اين بخش. كنند مي
شعر قبـل  «در تمامي اين موارد مراد از  .)2و  1ج  :1357پور،  آرين(شود  نيز ديده مي اندور

  .همان شعر دورة بازگشت ادبي است» از مشروطيت
پـذيرد؛ زيـرا پـذيرش آن بـدين      بندي تـاريخي را نمـي   پژوهش حاضر چنين زمان ،اوالً

شود  رنگ مي رود يا بسيار كم مقارن با مشروطيت ازبين مي» بازگشت ادبي«ست كه شعر  معنا
تنها تـا   نه» بازگشت«ة كه چنين نيست و شيو حالي در. شود آن مي هاي ديگر جانشين و شيوه
   .بلكه تا به امروز همچنان به حيات خود ادامه داده است ،قاجار رانپايان دو
» بعـد از مشـروطيت   «و يـا  » دورة مشروطيت«وعة مجم اين پژوهش شعرهايي كه زير ،ثانياً

هاي خاص خود را دارد  ند كه هر يك ويژگيك داده شده، به سه جريان مستقل تقسيم مي قرار
: دانـد  شعر را چهـار جريـان مـي    در دوران قاجار نگارنده ،بنابراين شود؛ ميو جداگانه بررسي 

  .عاميانه و شعر مردمي. 4 ؛شعر نو. 3 ؛)تلفيق كهنه و نو(شعر تلفيقي . 2 ؛گرا شعر سنت  .1
  

  گرا شعر سنت
هـا بـه سـه سـبك اصـلي       هاي قديم شعر فارسي، تقسـيم آن  هاي سبك بندي تقسيم مياندر 

هـا   گـذاري  مبناي اين نـام . تر است تر و پذيرفته  و هندي از همه معروف 1عراقي و خراساني
  . ها است منطقة رواج هر يك از سبك
 اندر اواخـر دور  .قاجار بايد اندكي به عقب بازگشت انگراي دور براي مطالعة شعر سنت

سبك شعر رايج، يعني سبك هندي، در ايران، و البته نه در هند و افغانسـتان،   آرام آرامصفوي، 
فاصل فروپاشـي دولـت صـفويه تـا سـلطنت       حد ،2 شاعران دورة فترت. رو به افول گذاشت

مخـل اصـول   «زيـرا ايـن شـيوه را     ؛هندي نداشـتند اي به پيروي از سبك  عالقه ،شاه فتحعلي
تصـميم گرفتنـد بـه     ،بنـابراين  .)93: 1368صفا، (» دانستند فصاحت و بالغت زبان فارسي مي

بازگشـت  «، شـيوة آنـان بـه    سبببه اين . استادان سبك خراساني و عراقي شعر بگويند روش
بايـد  . قاجاريه، رواج يافـت يعني در دوران  ،اين گرايش بعد از دورة فترت. معروف شد» ادبي
هاي  واقع بازگشت به سبك  دربلكه  ،سبك جديدي نيست» بازگشت ادبي«خاطر داشت كه   به

تقليـد    اين شاعران در قصيده به سبك شاعران خراساني و در غزل به . قديم شعر فارسي است
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ريكاتور در حقيقت كا« شاعران اين. دندوسر از سبك عراقي خصوصاً سعدي و حافظ شعر مي
  ).20: 1380كدكني،  شفيعي(» اند شعراي قرن پنجم و ششم هجري

بازگشت ادبي آن بـود   انعلل اجتماعي و فرهنگي پيدايش دور ترين علت در ميان شايد مهم
سال، نه در سطح زندگي عموم مـردم   صد  در طي اين چند ،كه اوضاع اجتماعي و فرهنگي ايران
هـم پادشـاهان قاجـار رؤيـاي داشـتن دربارهـاي       . دربارها دچار تحول اساسي شده بود و نه در

اقتصـادي و   و لحـاظ اجتمـاعي   غزنوي و سلجوقي را داشتند و هم سطح زندگي عامة مـردم بـه  
هـاي پيـاپي مغـوالن، تيموريـان،      حملـه  امـا ، چشمگيري نداشتپيشين تفاوت  قرونفرهنگي با 

 چـاي و هـاي ننگـين تركمان   معاهـده بار ايـران از روسـيه و پـذيرش     افغانان و نيز شكست خفت
شـايد عمـوم مـردم نيـز ماننـد      . گلستان و آخال روحية مردم را بيش از پيش تضعيف كرده بـود 

  .شاهان قاجار در آرزوي بازيافتن عزت گذشته بودند
  :گويد ميكه مسكوب  چنان ؛سال با عشق به تجمل و شكوه سلطنت كرد 35شاه بيش از    فتحعلي

ناميد و بـه عظمـت و طمطـراق     دشاهان ايران باستان، خود را شاهنشاه ميبه تقليد از پا ،او
ظاهراً به تقليد از طاق بستان كرمانشاه و صحنة شـكار خسـرو پرويـز    . كرد ها تظاهر مي آن

استان فارس و جاهاي ديگر بـر  و نزديك تهران،  ،علي گفته بود نقش شكار او را در چشمه
يگري او را با تاج و تخت و درباريان را بـا لبـاس و   نگارة د همچنين، سنگ. سنگ بنگارند

  ).1378 3،مسكوب(دهد  حالت رسمي در كنار، ايستاده نشان مي در

 ،تـرين تحـوالت جهـاني    شـاه، يكـي از بـزرگ    نشستن فتحعلي تخت از به پيشچند سال 
ي از بسـيار بـر  اروپـا، بلكـه   بـه  تنهـا   نـه انقالبي كه عـوارض آن   ؛رخ داد ،انقالب كبير فرانسه

عزت و افتخار خـود را در تقليـد از    اين شاه قاجار ا اين همه،ب. گذاشت كشورهاي ديگر تأثير
او بـه   وزگاري كه همه چشم به جلـو داشـتند  ديگر، در ر  عبارت  به. ديد پادشاهان باستاني مي

اسـكارپيت،  (» پديدة ادبي يـك شـبكة مبادلـه اسـت    «كه   جا از آن ،بنابراين. نگريست عقب مي
 ، جاي شگفتي نيست هنرمنداني كه مخاطب و خريدار اصلي هنـر آنـان دربـار بـود    )9: 1374

  .خلق كنندهنري  آثار مطابق ذوق و سليقة حاميان خود
زاييدة چنين شرايط اجتماعي و فرهنگي و پاسـخي بـه نيـاز مخاطبـان     » بازگشت ادبي«

ل خـود را در  ئاو ايـد  يعني شاعر نيز به تأسي از شـاه رو بـه عقـب داشـت    . زمانة خود بود
جتمـاعي و اقتصـادي   ايستايي و سكوني كه در زمينـة ا «واقع،  در. جست هاي دور مي گذشته

جاري دانست يا توان فئوداليسم عصر قا  علتش را مي .ادبيات تأثير گذاشت مملكت ما بود بر
  .)31: 1380كدكني،  شفيعي(  »چيز ديگر
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صـبا    خان   اثر فتحعلي نامه شاهنشاهاست كتاب آثاري كه در اين شيوه سروده شده  ميان در
كتـاب  . استخويش  4»روح زمانة«بيش از ديگر آثار اين دوران بازتاب و  اي دارد جايگاه ويژه

و به همان وزن، در ذكر و سـتايش  «فردوسي سروده شده  ي شاهنامهدر رقابت با  نامه شاهنشاه
ميـرزا     ها و فتوحات عباس ران آنان و جنگخان و پد   محمد شاه و آغا   وقايع پادشاهي فتحعلي

  .)23/ 1: 1357پور،  آرين(است » اندرزها و مطالب ديگربا سپاهيان روس و 
صاحب صفات و اختصاصـاتي   تن و سهراب ميرزا درست مثل رويين عباس ،در اين كتاب

 گيرد پوشد و كمان به دست مي زره مي. اي شبيه كرده است است كه او را به يك مرد افسانه
گيرد، شمشيرش از چپ و راست مانند شمشير  كشتي مي. كند با گرز به دشمن حمله مي و

كـه از طـرف ديگـر، تـاريخ حـي و زنـده و        حالي در. ريزد رستم سرها را به روي زمين مي
ميرزا دور است؛ زيرا اين زمـان، تفنـگ و     كشد كه اين كارها از عباس العهد فرياد مي قريب

ميـرزا    عباس. نبرد تن به تن به اين معني موجود نيست. كشيده شدهتوپ به صحنة جنگ 
  ).29: 1364حميدي، (مردي پهلوان و زورمند نبود و به مرض سل بدرود حيات گفت 

ها و  اي از همة سبك ارزش شعر دورة بازگشت اين است كه مشتمل بر نقاوه و خالصه
نگاهي دوباره  ياعتبار به ،كه تنظير نهضت بازگش. هاي قبل است جريانات مهم ادبي دوره
در ادبيات بسياري از اقوام اتفاق افتـاده اسـت؛ از جملـه در قـرن      ،به ميراث كهن ادبي بود

هفدهم ميالدي، نهضت كالسيسيسم سعي در تقليد از آثار بزرگ ادبي يونان و التين دارد و 
ـ  در ادبيات عرب هم جريان حركت تقليـد از امثـال     هاالحيا در مصر در اوايل قرن بيستم، ب

  ).، با اندكي تصرف309 :1382ميسا، ش(پردازد  ابوتمام و متنبي مي

صـبا، نشـاط،     خـان  ؛ از جملـه فتحعلـي  انـد  »بازگشت ادبي«شاعران بسياري پيرو شيوة 
  . 5الشعرا خان ملك  سحاب، مجمر، وصال، شهاب، فروغي بسطامي، سروش، قاآني، محمود

  
  شعر تلفيقي

تـوان آن را   هايي ايجاد كرد كه مـي  در دل شعر سنتي نوآوري«ني بود كه اين نوع شعر جريا
علت عدم كارآيي شعر كهن در  به ،بخشي از شاعران سنتي دانست كه) و نه انقالب(شورش 

، بـا انـدكي   44: 1370لنگـرودي،   شـمس (» بودندبرهة انقالب، پوستة تنگ شعر را تركانده 
ها  هاي كهن را براي بيان انديشه كساني بودند كه قالبواقع، شاعران گروه تلفيق   در .)فتصر

مفـاهيم   آنان. ويشان گذاشته بود برگزيدندو احساسات جديدي كه جنبش مشروطه پيش ر
هاي كهن و با همان كلمات و عبارات  را در همان قالب آزادي و ملت و جديدي چون وطن

نان سخن از باده و زلف و دير همچآنان، در شعر گروهي از . كنند اي قديم عرضه مي كليشه
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مغان و كوي خرابات و خرقه و جام و قد سرو و حتي عبير و ديبا و كاروان و جرس و بت 
 ،عارف قزويني نيز. تقي بهار است هاي اين گروه، محمد ترين چهره از شاخص. فرخار است

. عشقي است ةدميرزاشاعر ديگر . گيرد تر دارد، در همين گروه قرار مي هر چند لحني عاميانه
» خوبي نمايان اسـت  با حفظ اصول و سنن قديمه، به ،ابتكار عشقي در آفريدن يك چيز نو«
  .)367/ 2 :1357پور،  آرين(

. ميرزا هم در بيان ساده و دور از تعقيد و تكلف اوست و هم در مضامينش  اما نوآوري ايرج
ماننـد تزويـر و    ،دردهـاي جامعـه  خوبي انعكاس يافتـه و   افكار دموكراتيك به«هاي او،  در شعر

دورويي، بيچارگي و ناداني مردم، عادات زشت و خرافات و تعصـبات مـذهبي شـديداً مـورد     
بحث و انتقاد قرار گرفته است و نيز در شعر او جايگاه رفيعي براي بيان وضع نـامطلوب زنـان   

ايـرج در وزن  «ها،  رياما با وجود همة اين نوآو ،)415: همان(» امعة ايراني اختصاص يافتهدر ج
ريخت و بافت شعر . كند شعر تصرف نكرده و از همان اصول قراردادي قدما پيروي مي ةو قافي

بينـي او نيـز بـا     جهـان . سـت ا او، شايد با اندك تفاوتي، همان ريخت و بافت معهود شعر قـدما 
بـا طـرز   كـه   ،ولي او با شيوة خاص خود ،ندارد زياديبيني شعراي زمان خودش تفاوت  جهان

بيش تحولي در سخن ايجاد كرد و حلقة زنجيري است كه دو نسـل   بيان ديگران فرق دارد، كما
   .)418 :همان(» شعراي گذشته و آينده را به هم مي پيوندد

سراست و محتواي غزل او نه  او بيشتر غزل«. فرخي يزدي يكي ديگر از اين شاعران است
  .)21: 1378حقي،  يا(» حاد اجتماعي استئل بلكه سياست و مسا ،عشق و عواطف شخصي

  :بدين شرح استهاي شعر اين شاعران  ترين ويژگي مهم
  رواني جمالت؛ و سادگي واژگان  )الف
اين ويژگي كامالً عموميت ندارد و مـثالً در شـعر   (گيري از زبان محاوره در شعر  بهره )ب
  ؛ )شود الشعراي بهار ديده نمي ملك
  ربي و استعمال واژگان فرنگي؛ بسامد پايين واژگان ع )ج
  وسعت مضامين و موضوعات شعري؛ )د
  توجه به مسائل اجتماعي و سياسي روز؛  )ه
   ؛هاي جديد از جمله مستزاد رواج قالب )و
  . هاي ادبي  توجهي شاعران به آرايه كم  )ز

ا جانبه، ام تالشي همه ؛شده را در يك جمله خالصه كرد هاي برشمرده شايد بتوان ويژگي
  .شكنانه، در نوآوري نه هنجار
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  شعر نو
شناسيم كه  را نمي اي بعد از ظهور اسالم در ايران تا انقالب مشروطيت، هيچ تحول اجتماعي

پديـد  به اندازة اين انقالب، چنين دگرگوني ژرفي در شرايط اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـه    
ك و بيـان شـعري نيـز    جاي شگفتي نيست كه چنين تحولي را در سب ،بنابراين ؛باشد آورده

  :مشاهده كنيم
براي بيـان   ها بود؛ اما گويندگان و نويسندگان ها ماالمال از گفتني در آغاز مشروطيت سينه
صـورت قصـيده و    شعر كالسيك فارسي به. شناختند راهي نمي انديشه و احساسات خود

پـور،   نآريـ (غزل و با تعبيرات مخصوص به خود به قامت افكار نو كوتـاه و نارسـا بـود    
1357 :2/ 60  - 61(.  

پي يافتن راهكاري براي بيان افكار و احساسات خـود بودنـد و     شاعران در ،بنابراين
شـرايط را   رفته رفتههمين تحول . اين راهكار چيزي جز تحول و دگرگوني در شعر نبود

 ،كه بسياري از هنجارهاي شعر كهن را در هـم ريخـت   جديد،براي ظهور سبكي كامالً 
از  انـد  عرصة اجتماع طنـين  كه در ،طلبي گويي آن غريو تحول«: كردمهيا  ،»شعر نو«يعني 

  .)5: 1370ترابي، ( »مرو شعر و ادب نيز پيدا كرده بودبود، بازتاب خود را در قل
اي از روشنفكران آشنا به زبـان   عده. در بيرون شعر رسمي اتفاق افتاد«اين تحول اصوالً 

رهبر اين انقالبيون تقي رفعـت  . بيرون زير بمباران گرفته بودند فرانسه كل شعر فارسي را از
در رهبـري  (او ميـان  ق، جـدالي ادبـي     1294 در .)45 -  44: 1370شمس لنگرودي، (» بود

كه نشريات آن روزگار درگرفت ) كاران در رهبري محافظه(بهار   الشعراي و ملك) نوپردازان
ر روند تكاملي خود به نيما يوشيج، پدر شـعر  همين جريان است كه د. آن را منتشر ساختند

 ،قاجار آغاز كرد انو محتاطانه در اواخر دور رفته رفتهنيما نوگرايي خود را . رسيد ،نو فارسي
ة  هاي نيما هر سه حوز نوآوري. پهلوي نمودار شد اندر دور يافتة اين تحول اما شكل انسجام

  .شود فكر و محتوا، زبان، بيان ادبي را شامل مي
ل ئطور عام و مسا ل بشر معاصر بهئاي از مسا شعر نو به طيف گسترده ة انديشه در در حوز

را از بيان احساسات شخصـي  گحال، شاعر نو عين شود؛ در طور خاص توجه مي ة ايران بهعجام
خـالف شـاعر    ة زبان، شاعر نوگرا بـر  در حوز. ل زندگي خصوصي خود نيز ابايي نداردئو مسا
خود را به استعمال واژگاني خاص و چهارچوب نحـوي بـي قيـد و شـرطي      كه صرفاً ،سنتي

ة نحو، براي خـويش   ة واژگان خواه در حوز ، خواه در حوزبسياريداند، آزادي عمل  مجاز مي
هـا را   مصـراع تنها قالب سنتي شعر را شكستند و   نهة بيان ادبي نيز نوگرايان  در حوز. ل استئقا
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ها و مجازها نيز  استعاره و تشبيهات و جا كردند، بلكه در تعبيرات به را جاها  كوتاه و بلند و قافيه
  :است) سمبوليك(شعري نمادين  بر اين، شعر نو  عالوه. نوآوري داشتند

مراد، آن نوع سمبوليسمي است كه هر شاعر آگاه در نگرش به جهان اطراف خود گرفتـار آن  
آلودگي  ابد و همين مسئله شعر او را با نوعي رازي است و طبيعتاً به دنياي واژگان او رسوخ مي

  .)62: 1377ثروت، ( سازد بيعت كنايي و رمزي آغشته ميو ابهام و سخنش را با ط

الهوتي  توان از ابوالقاسم مي ديگر پيشگامان شعر نو در اين دورانگذشته از تقي رفعت، از 
نظـر زمـاني، متـأخر بـر       كه از ،انيما ربدان سبب اما . جعفر خامنه و شمس كسمايي نام برد و

نامنـد كـه نخسـتين فـردي بـود كـه        در شعر نو فارسي مي، پاينان نوآوري خود را عرضه كرد
  .كرد طرحنوگرايي خويش را همراه با اصول نظري آن 

لي كه در شناخت صحيح ماهيت شعر نو اهميت دارد درك اين نكته اسـت  ئترين مسا از مهم
و ) 11: 1374احمـدي،  (» دمان عناصري از مورد كهنه يا سنتي باقي مين شت در هر شكل از نو«كه 

شـان كنـار عناصـر     ها و تداوم زندگي كردن آن عوض شكل سنتي وحضور عناصر كهنه و «اصوالً 
  ).همان(» بنيان مدرنيته است امروزي و نو

  
  شعر مردمي و عاميانه

ة ايـن قسـم شـعر     ترين چهـر  عروفم. نمايانده است» طنز«اين نوع شعر بيشتر خود را در نوع 
است كه گاه او را به نام نشرية مردمي  ،معروف به گيالني ،الدين قزويني اشرف شاعر آزاده سيد

اي بـود كـه بـر     انتقادي او تازيانه ـ ة فكاهي اشعار ساد. ناميدند نيز مي نسيم شمالاش  و پرآوازه
اشعار او  .كرد هاي آنان را برمال مي  ريكا ه فساد و زشت چراكه هموار ؛آمد سر ظالمان فرود مي

اشـعار  ) سواد، پير و جوان، زن و مرد باسواد و بي( شربود؛ زيرا مردم از هر ق» مردمي«راستي  به
عقيدة بـراون    از جنبة تاريخي و سياسي و حتي به«اين اشعار . گرداندند دست مي به او را دست

  .)64 /2: 1357ور، پ آرين(» از لحاظ ادبي هم داراي اهميت هستند
الدين اقتباس يا ترجمـة آزادي از اشـعار صـابر، گوينـدة      بخشي از شعرهاي سيداشرف

  :از جمله قطعة معروفي كه سرآغاز آن چنين است ؛قفقازي، است
 كو خريدار؟ حراج است حـراج  حاجي، بـازار رواج اسـت رواج

ــةفروشـــممـــي ــرانهمـ  نــاموس مســلمانان راوعــرض  راايـ
 بخريــد ايــــن وطــــن ارزان را  و قزوين و قم و كاشان رارشت
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چند آوازة خود را مرهون كارهاي ديگري غيـر از شـاعري اسـت، چنـد      دهخدا نيز هر
  :از جمله شعري با مطلع زير ؛گيرد شعري از ديوان او در همين گروه قرار مي

 ياز دلقك معروف نماينده آكـبال  هر بنده آكـباليةمردود خدا راند
  )1: 1362دهخدا، (

  : و نيز شعر ديگري با مطلع زير
 دو گوش آمدهو بخواب ننه يك سر  هوش آمدهخاك به سرم بچه به

  )4 :همان(

اند،  ها ناشناس ها كه سرايندگان اغلب آن يا به قولي حراره ،بازاري از اشعار كوچه بسياري
  .گيرد نيز در اين گروه جاي مي

  
  نقاشي و نگارگري. 2

، شـد هـاي ادبـي منجـر     گيري جريان قاجار، شرايط اجتماعي خاصي كه به شكل اندر دور
» نگارگري«در بين انواع هنرها، سرگذشت . ر انواع ديگر هنرها نيز تأثير گذاشتدبيش  و كم

توان  اعتقاد نگارنده، براي نقاشي عهد قاجاريه نيز مي  به. نزديك است  »شعر«بيش از همه به 
    :ل شدئ، مشابه شعر، قااي ههارگانبندي چ تقسيم
  گرا؛ جريان سنت. 1
  جرياني كه تالش آن در تلفيق شيوة نقاشي غربي با نگارگري سنتي است؛. 2
 تأثير هنر غربي قـرار گرفـت و از آن الگـو پـذيرفت     ي تحتبسيارجرياني كه تا حد  .3

   ؛)گرا نو جريان (
  .شيوة نقاشي مردمي و عاميانه. 4
  

  گرا جريان سنت
مكتـب عباسـي،    ؛توان از چهار مكتـب بـزرگ نـام بـرد     مي«نگاري ايران  در بررسي تاريخ

نقاشي سـنتي قاجـار    .)3: 1356رضوانيان، (» مكتب صفوي ،مكتب مغول، مكتب تيموري
 افشاريه و زنديه دانست كـه در بـين مكاتـب چهارگانـة نـام      انرا بايد ادامة نگارگري دور

سـازي در   مينيـاتور «چند  مكتب صفوي است البته بايد توجه داشت كه هر شده، پيرو برده 
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متداول بـود، فاقـد ظرفيـت خـاص سـبك صـفويه       ) صفوي(عهد قاجاريه به سبك سابق 
نگارگراني است كه آثاري در اين شيوه از   ازنيز  صادق آقا. )1422/ 6: 1363معين، (» است
  .جاي مانده است او بر
  

  جريان نقاشي تلفيقي
اين جريان از تكنيك و فرم، و تـا حـدي از موضـوع نقاشـي سـنتي، فاصـله گرفـت و بـه         

  :اي غربي گرايش يافت؛ با اين همهه شيوه
وجود داشـت، در  ) بافي ها، قالي معماري، نقوش ظرف(كه از قديم در هنر ايران  ،سازي قرينه

طرح روي لباس و  كشيدن گل و بتة. شود شدت مراعات مي تابلوهاي دورة قاجار همچنان به
دهد كـه او هنـوز كـامالً راه     كاري و دقت و ظرافت نقاش نشان مي خالصه پرداختن به ريزه

هنر جديد پيوند با هنر تصويري قديم را جا  اين در. خود را از نقاشي سنتي جدا نكرده است
 ،براينزيرا اين نقاشي هنوز نه در بينش به كمال رسيده است و نـه در تكنيـك؛ بنـا    ؛برد نمي
شد كه نقاشي پايگاه فرهنگي و تاريخي خود  اطالعي و گسستن از سنت قطعاً موجب مي بي

. هوايي درآيد كه نه ايراني باشد و نه اروپـايي  در ريشه و پا هنر بي صورت بهرا از دست داده، 
ي هاي فرنگ كه اسلوب حالي  از بركت سنت، اين پريشاني هنري اتفاق نيفتاد و نقاشي قاجار در

  .)1378مسكوب، ( لت ايراني خود را هم از دست ندادرا اخذ كرد، خص

علي،  بابا اصفهاني، مهر  ميرزاالملك،  توان به صنيع هنرمندان برجستة اين شيوه مي مياندر 
  .ميرزا اشاره كرد  خان و سيد  عبداهللا

وابسـته   ،هنرخريداران واقعي اين  يگانهيعني  ،هنرمندان اين شيوه اصوالً به دربار و اشراف
شود ناگزير اسـت   گيرد و از همان سو نيز حمايت مي هنرمندي كه از دربار سفارش مي. بودند

  :به همين سبب، موضوع اين تابلوها. مطابق با ذوق خريداران عرضه كند را هنر خود
يـا  (چهرة شاه و شاهزادگان و بزرگان دولتي و نيز رقاصان و نوازنـدگان مجـالس بـزم     تك
و   گاه. است...  ها و چوگان بازي شكارگاه و و نيز قصرها) خودشان عملة طرب اصطالح به

هـا، معـرف    تمام ايـن . است  هاي مذهبي هم نقاشي شده هايي از تاريخ يا قصه بيگاه صحنه
نقاشي اين دوره هم مانند همان زنـدگي دربـاري از نظـر محتـواي     . زندگي درباريان است

بـراي   .خـورد  اما فقـط بـه كـار تماشـا مـي      ،است نواز چشم ؛فكري و حسي سطحي است
جا با تصاويري كه ناشي از  در اين. نقاش اهل درد نيست. است  خوشامد بصري خلق شده

قـراردادي    »شناسـي  زيبايي«در چنين شرايطي، . رو نيستيم به انديشه و حسي عميق باشد، رو
ها بـادامي، ابروهـا كشـيده و     مشده، تقريباً همة چش اما پذيرفته ،است و طبق قراري نانوشته
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چهـرة كودكـان و   . فـاخر اسـت  همـه  هـا   ها گرد و سرخ و سفيد و لباس پرپشت، صورت
تفاوت و عاري از هر عاطفه و هيجـاني ترسـيم    بزرگساالن با حالتي واحد، اكثراً جدي، بي

دار  كـاله بـوقي تـرك     قرارداد تا حدي است كه عاشق و معشوق در بوس و كنار هم. شده
دارنـد و تـار از دسـت عاشـق پـايين گذاشـته        نشان خود را از سـر برنمـي   تاج جواهر يمون

فهمـيم موضـوع از چـه قـرار      فقط از دست معشوق كه زير چانه عاشق است مي. شود نمي
هـاي   شخصـيت . تابي عاشق و معشـوق وجـود نـدارد    گرنه نشان ديگري براي بي است، و

هـا هـم حفـظ     اين وقار حتي در حركات رقـاص  .تابلوها معموالً هميشه رسمي و باوقارند
اي كه در حـال كشـتن اژدهـايي     دهد و شاهزاده نگاه مادري كه طفل خود را شير مي. شده

  .)همان(خوفناك است، تقريباً يكسان است 

سـلطنت جانشـين او،    انامـا از دور  ،جاي نمانده برچنداني خان آثار    محمد آغا اناز دور
  :مانده استاقي ي بشاه، آثار متعدد  فتحعلي

شماري از  شاه قاجار. هنر درباري مناسب بودشاه، شرايط براي تجديد  در زمان فتحعلي
اندازه  هاي بزرگ ها را به كار نقاشي پرده آورد و آن  ترين هنرمندان را در پايتخت گرد برجسته

رديد ساخته گماشت و اين موجد سبكي جديد در نقاشي ايران گهاي نو براي نصب در كاخ
آميـزي   نمايـانگر اوج هـم   نگـاري دربـاري   پيكـر . معروف است» نگاري درباري پيكر«كه به 
  ).150: 1384پاكباز، ( يافته و شكوهمند است هاي ايراني و اروپايي در قالبي پااليش سنت

شاه زياد است؛ كه هم روي كرباس براي تزيين ديوار و هم   شدة فتحعلي تصاوير نقاشي
شاه، تصوير خـود را روي كاشـي نيـز ترسـيم       فتحعلي. كشيده شده است در روي مينياتور

هاي مختلف، مانند كمان،  دهد و اسلحه اين تصاوير شاه را با جواهرات زياد نشان مي ؛كرده
جـا از ريـش    شاه را همه  تصوير فتحعلي. شمشير و خنجر و عصاي سلطنتي در دست دارد

  .)211: 1366يلسن، و( توان تشخيص داد بلند و كمر باريك مي
ها را به حكومت بيشتر اياالت و شهرهاي مهـم   داشت و آن بسياريشاه پسران   فتحعلي
دادنـد   بستگي نشان مي تقليد از پادشاه، به امور هنري عالقه و دل  ها، به شاهزاده. گماشته بود

  .شدگوناگون شهرهاي  درنگارگري و اين موضوع باعث گسترش هنر 
اما خـارج از حـوزة دربـار،     ،زوال رفت به روشاه، نقاشي درباري   پس از مرگ فتحعلي

دوازدهـم هجـري    قرنترين مشخصة تاريخ نقاشي  بارز. انواع ديگري از نقاشي رونق يافت
اسـتعداد خـود را در    عصـر بسياري از نقاشان اين . هنر تصويري است ةهاي تاز رواج گونه

سيني و جـز   و صندوقچة جواهر و لد كتابج و آيينه و قاب و تزيين اشيايي چون قلمدان
 در .)148: 1384پاكبـاز،  ( معروف شده است 6»الكي زير«كه به نقاشي  ،برند كار مي ها به اين
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او . الكي پديد آورد در اصفهان توانست تحولي در نقاشي زير) نجف  آقا(نجفعلي « ،زمان  اين 
هـا نشـان داد و    ي ماليـم چهـره  پـرداز  خصوصاً در سايه ،نگاري مهارت بيشتري در طبيعت

  .)158: همان(» خان و عهد ناصري  هاي عهد كريم واقع سبك او پلي بود ميان شيوه  در
  

  )جريان نوگرا(جريان متأثر از هنر غرب 
  :دهد در چند حوزه خود را نشان مي انپذيري از نقاشي غربي در اين دور ثيرأت

 جمله استفاده از بوم نقاشي بـه   از ،نقاشيو فرم، تغيير وسايل ) تكنيك(در حوزة فن  .1
نماسـازي   نمـايي و دور  رعايت بعـد  و هاي طبيعي جاي رنگ  جاي كاغذ و رنگ و روغن به

  .پذيري است ثيرأشدن ابعاد تصوير نمودهايي از اين ت پردازي و نيز بزرگ و سايه) پرسپكتيو(
 17و  16ز منـاظر قـرن   كه اغلب تقليد ا« ،در حوزة موضوع و مضمون، مناظر طبيعي .2

برخـي رسـوم و    ،، نقاشي چهره، مردم كوچـه و بـازار  )1378مسكوب، (» نقاشي اروپاست
هاي زندگي اجتماعي، مضامين جديدي است كه به نقاشي راه يافته و يادآور رئاليسـم   سنت

  .يعني همان مكتبي كه در آن روزگار در غرب رواج داشت ؛غربي است
سـبب،  بـه همـين   . اسـت ) الملـك  كمـال (ه محمـد غفـاري   اين گرو ةآورترين چهر نام
مقالـه برگزيـده شـده     نهاي اين شيوه در ايـ  دادن ويژگي هاي تصويري كه براي نشان نمونه

گذارترين  ثيرأاز ت ،)الملك صنيع(ابوالحسن غفاري  ،و عمويش الملك كمال. متعلق به اوست
هـاي نقاشـي غربـي در     آموختن شيوهاين دو هنرمند كاشاني، با . قاجار بودند اننقاشان دور

اي  هاي رسمي خود شاگردان شايسته اروپا، هنر خود را كمال بخشيدند؛ همچنين با آموزش
  .تربيت كردند

طور جدي از سنت نقاشي ايراني فاصله گرفت و به طبيعت محض روي  الملك به كمال«
نه فـرا گرفتـه بـود، در    كه نقاشي كالسيك غـرب را اسـتادا   ،او .)172: 1384پاكباز، (  »آورد
  .برداري از آثار بزرگاني چون رامبراند مهارت خود را آشكار ساخت كپي

شكني و ابداع و نوآوري در سبك و روش، قدرت  توان سنت الملك مي هاي كمال از ويژگي
شـناخته نشـده بـود و    » پرسپكتيو«تصوير لحظات با تمام كيفيت و ابعاد در زماني كه هنوز 

داشتن قلم و  دور ها و به هاي نوين نگارگري در ثبت واقعيت ها اتخاذ شيوه ينفزون بر همة ا
پردازي در زماني كه كمتـر كسـي جسـارت و شـهامت آن را داشـته       رنگ از پوچي و وهم

هايي در جريان هنر و سياست آن  گزينش اين سبك منشأ تحوالت و انديشه. است، نام برد
  .)2: تا شيان، بينقل از كا  به 7گلبن،(روزگار گرديد 
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؛ پـل رودخانـة   8)1292(آباد در مازنـدران   جلگة صفي بدين قرار است؛از آثار او برخي 
؛ رودخانـة شـيالت   )1292(؛ تصوير كوه و دشـت مازنـدران   )1292(ساري مازندران   تجن
ــاد  فــرح ــة صــاحبقرانيه  حــوض ؛)1292(آب ــان ةخمنظر ؛)1302(؛ شــكارگاه )1300(خان ياب
؛ )1303(حصار عمارت قصرناصريه  منظرة سرخه ؛)1302(؛ آبشار دوقلو )1302(تپه  دوشان

؛ )1308(و دختر گدا د ؛)1308(هاي يهودي  فروش كهنه ؛)1303(دورنماي عمارت گلستان 
) شـده  كپـي (تـابلوي روبـنس    ؛)1314) (شـده  كپـي (صورت رامبراند  ؛)1314(مرد مصري 

) نقاش فرانسـوي (نتن التور پرترة فا ؛)1317) (رئيس مدرسة مونيخ(ژور  پرترة بن ؛)1315(
پرترة  ؛)1333(؛ دهكدة دماوند )1320(ميدان كربالي معال  ؛)1319(؛ زرگر بغدادي )1317(

   9.)1350(پرترة پيرمرد  ؛)1341(؛ دورنماي تهران )1340(و ) 1336(خود نقاش 
  

  نقاشي مردمي و عاميانه .3
فضاي نقاشي رسمي و دربـاري فاصـلة بسـيار    شناسي و  اين نوع نقاشي از معيارهاي زيبايي

نـدرت   هاي رسمي هنر مقـامي نـدارد و بـه    عوام در تاريخ مانند ساير شئون فرهنگ «دارد و 
چـون   گوناگوني،هاي  اين شيوه شامل قالب  .)92: تا پور، بي آريان(» آيد  ميان مي نامي از آن به

. اي اسـت  خانـه  شـه و نقاشـي قهـوه   نقاشي پشت شي و نگاري بقاع متبركه ديوار و كشي پرده
اي بايـد   مورد نقاشي پشـت شيشـه    اما در ها پيدا است، گذاري آن كاركرد دو نوع اول از نام

اين آثار عموماً در مجالس مذهبي . ل مذهبي بودئشد كه مضمون اين نوع نقاشي مسا  آور ياد
مساجد و  ، از قبيلذهبيصورت نذر به اماكن م كه بهبود، نگاري ائمه و آيات قرآن  و شمايل
  .شد و به نمايش گذاشته ميشد  ميها اهدا  امامزاده

از همه متـأخرتر   ،اي خانه معروف به قهوه ،»سازي خيالي«در بين انواع نقاشي عاميانه، شيوة 
  .هاي نقاشي عاميانه خارج از حوزة هنر رسمي رشد كرد اين شيوه مانند ديگر قالب. است

هـاي هنـر    اسـاس سـنت   با جنبش مشروطيت بر  ي است كه مقارناين نوعي از نقاشي رواي
نگـاري مرسـوم آن زمـان بـه دسـت هنرمنـداني        پـذيري از طبيعـت   مردمي و ديني و با اثر

اعتقـادات مـذهبي و روح    و ق ملـي يآمال و عالگونه نقاشي  اين. آيد يد مييده پددان مكتب
 ،فردوسي ي هشاهنامهاي  داستان. تابيد را بازميهاي مياني جامعة شهري  فرهنگ خاص اليه

هـاي اصـلي ايـن     موضوع هاي عاميانه حكايت ،نظامي، وقايع كربال، قصص قرآن  ي مسهخ
 و كـه از زبـان نقـال     ها را مطابق با شرحي اين موضوع نقاش .دهند ها را تشكيل مي نقاشي
و بـازار   گونه كه در ذهـن مـردم كوچـه    و همان شنيد خوان مي مداح و روضه و خوان تعزيه



  ت و مدرنيتهچالش سنّ ؛قاجار انشعر و نقاشي در دور   52

 1390 پاييز و زمستان، دومسال اول، شمارة ، ادبيات پارسي معاصر

؛ خانه را خاستگاه اين نوع نقاشي دانست شايد بتوان قهوه. كشيد تصوير مي به ، وجود داشت
خانـه از نخسـتين    زيرا نه فقـط پيونـدي نزديـك بـا نقـالي داشـت، بلكـه صـاحبان قهـوه         

هـا، در   خانـه  بـر قهـوه    ها عالوه حال، اين پرده  با اين .آمدند شمار مي بهدهندگان آن  سفارش
موضوع پرده محل . شد ها نيز آويخته مي ها و حمام زورخانه و ها دكان و اي عزاداريه محل

مثالً موضوع روز عاشورا براي تكايا و موضوع جوانمرد قصـاب  ؛ كرد نصب آن را معين مي
چـون   ،غالباً حرفة ديگريو ميان اصناف برخاسته بود   نقاش نيز از. هاي قصابي براي دكان

 طريـق  ازايمان و عالقة خـود و   به نقاشي ساختمان و غيره داشت؛ وبري،  سازي، گچ كاشي
هـا و وسـايل بيـاني متـداول را      اسـلوب . نگاري رنگ روغني را آموخته بود فن پرده هتجرب
صراحت و سـادگي بيـان، و    هدفش. گرفت كار مي وش خاص خود بهحسب سليقه و ر بر
خاص را در اش نـام اشـ   غالباً در پرده رو،  از همين ؛گذاري هر چه بيشتر بر مخاطب بود اثر

  .)201 -  198  :1384پاكباز، ( نوشت كنار تصويرشان مي

آمـد، نقـاش    جا بر پرده مي كنار هم و يك گوناگونكه معموالً حوادث ايام  ،در اين آثار
طـور كـه از    مشتري و مخاطب اين نقاشـي، همـان  . اي از زمان و مكان داشت استنباط ويژه

دوسـت هـر دو از مـردم عـادي      هنرمند و هنـر . دم كوچه و بازار بودنداسمش پيداست، مر
  .)1378مسكوب، (خالف هنر درباري   بودند، درست بر

  
  گيري نتيجه
كـه هـر دو بـه شـعب      دهـد  مـي  نشـان شعر و نقاشـي در عهـد قاجاريـه    دربارة  ها بررسي

دمي و عاميانه، كـه  مر ،طلب تلفيقي، تجدد، گرا هاي سنت جريان: ندا هاي تقسيم شد چهارگانه
بـاب چرايـي     تأمـل در  بـا . هايي كامالً جديد بود از اين ميان، موردهاي دوم و سوم، آزمون

كـه شـرايط    گيـريم  مـي هاي چهارگانه در شعر و نقاشـي نتيجـه    آور جريان  شباهت شگفت
سرگذشت مشتركي را براي اين دو هنر رقـم زده اسـت؛ زيـرا     اجتماعي و فرهنگي مشترك

هاي عينـي زنـدگي در جامعـه     لي است از شعور اجتماعي و بازتاب فعال واقعيتهنر شك«
  .)48: 1374فاروق فالح، (» است

) هشـتم  و هفتم هاي قرن(صفويه و شعر فارسي چند قرن قبل از آن عصر نگارگري ايران در 
سـاير  اي بود كه شـعر و نقاشـي ماننـد     بنابراين، عصر قاجار دوره. به اوج هنري خود رسيده بود

عالوه بر ايـن، هنرمنـدان ايـن عهـد     . ندسر گذاشته بود  طاليي و اوج خود را پشت دورانهنرها 
بودند كه شرايط خاص اجتماعي و فرهنگي آن دوران بـراي   گوي نيازهاي جديدي مي بايد پاسخ
  . آن را نداشت  گويي به كرده بود و هنر سنتي به هيچ روي توان پاسخ فراهماولين بار 
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كاري، معمـاري،   كاري، نساجي، فلز گري، كاشي جمله سفال  گاري كه اغلب هنرها ازدر روز
، )103: 1384، تـاريخ هنـر ايـران   (ي دچار افـول و انحطـاط شـده بـود     كار خاتم ،بافي قالي

هـاي   آزمـون . هاي جديدي را آزمودند  راه، رفت از بحران هنرمندان اين دو رشته براي برون
و شـكل و فـرم، و نيـز تحـول در حـوزة      ) تكنيك(حوزة فن  ردنك طريق دگرگون  ازجديد 

، بـا نـوگرايي در جامعـة سـنتي     ،اصحاب هر دو هنـر . موضوع و مضمون صورت پذيرفت
كه راهكار جديد اين هنرمندان را در   چند  سر گذاشتند؛ هر  قاجار را پشت بحران هنر دوران

  .داد اي قرار هاي تازه برابر چالش
  

  نوشت پي
  .است...  و ري و جمله اصفهان  يعني نواحي مركزي ايران، از ،راق عجمع منظور .1
  .بودبسيار ضعيف شعر فارسي  ،اناين دوردر  ،است كهسبب تسمية فترت به آن  .2
شاهرخ مسـكوب را از نسـخة    ةمقال ه، نگارندنامه ايران چاپي ةبه نسخ نداشتن علت دسترسي به .3

متني  در ارجاعات درون ،است و به اين علت داشتهن صفحهة اينترنتي نشريه اخذ كرده كه شمار
  .شمارة صفحه ذكر نشده است ،به اين مقاله

  .شوكينگ است. تأليف لوين ل شناسي ذوق ادبي جامعهدار كتاب  را وام» روح زمانه«ده تعبير ويسنن .4
در بزرگ او نيـز   كه پدر، كاشاني  الشعراي خان، معروف به ملك  نكتة جالب توجه دربارة محمود .5

آن است كه شيوة او  ،الشعراي معروف دربار ايران بود شاه ملك   فتحعليخان و   محمد آغا دوران
  :نقاشي زمينة در. در نقاشي كامالً با شيوة شاعري او متفاوت بود

  گـرا و هـم   او هم سـنت . در عين وابستگي به سنت، داراي حسن ابتكاري انقالبي است ،او
ديد . ه استجا جمع كرد صلت را در برخي آثار خود يكدو خ     شكن است و اين هر سنت

» سازي طبيعت«كه معموالً در منظره و  ،قاجار انبا شيوة نقاشان دور و برداشت او از طبيعت
  در اين تابلوها، دقت، ظرافت، نظم مينياتوري را در .، تفاوت داردهستند غربيمقلد استادان 
. اسـت  استنسـاخ ترين كارهاي او تـابلو   معروفيكي از . گرايي قرار داده است خدمت واقع

: اند دو نفر در كنار هم نشسته. نيروي ابداع و نوآوري نقاش در خلق اين اثر جسورانه است
هـاي اشـخاص بـر ديـوار،      سايه. دارد مي كشد و يكي در نور شمعي نسخه بر يكي چپق مي

. خاصي به تابلو مي بخشد گرا هم نيست؛ عظيم است و بعد و حالت بلكه واقع ،تنها دقيق نه
هـا و چهـارچوب    در ترسيم اشـيا و اشـخاص، تناسـب    در اين تابلو، با وجود دقت فراوان

گذارد و  پا مي  ها را زير نقاش آگاهانه آن. شود نقاشي كالسيك ايراني و اروپايي شكسته مي
البتـه بـا    .كنند ميها در فرانسه  دهد كه تقريباً پانزده سال بعد امپرسيونيست كاري را ارائه مي

اي در سير فرهنگي و هنري غرب است و  اين تفاوت كه در فرانسه، اين تحول جريان زنده
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شـود، ولـي در    رسد و تمام مي به كمال مي .يابد شود و ادامه مي گير مي به همين سبب همه
 ،بـه همـين سـبب    ؛پروازي هنري، محصول نبـوغ يـك نفـر اسـت     ايران اين جنبش و بلند

هم دارد  خان، ويژگي عمدة ديگري  كار محمود. شود يابد و زود فراموش مي ميعموميت ن
هـا،   اشـيا و اشـخاص، صـورت   . شـود  قاجار خيلي كم ديده مـي  كه نزد ساير نقاشان عصر

بـه  . ها متناسب و مخصوص خودشـان اسـت   ها طرز نشستن يا حركت هر يك از آن نگاره
كـه بيـنش و    اند كننده و معرف چيزي اندارند و اشخاص بي» شخصيت«عبارت ديگر، اشيا 

ها نشان تفاوت بزرگي است كه بين استنباط و  همة اين. خواهد شناختي نقاش مي حس زيبا
: ديـد  الشعرا جهان را جور ديگري مي خان ملكد محمو. شيوة بيان او و ديگران وجود دارد

 بخشـيد  مـي تحقق گري هم ديد خود را متفاوت از ديد و دريافت نقاشان ديگر، و جور دي
  .)1378مسكوب، (

ـ   خان، عـالوه   شود كه محمود يادآور مي   كـاري و  ر شـاعري و نقاشـي، در دو هنـر منبـت    ب
  .سازي نيز استاد بود مجسمه

  .شود آن با الك جالدهنده پوشانده مي ةكه روي روي اشياي مقوايي  نوعي نقاشي آبرنگ بر .6
  ).الملك كمال(ن غفاري كاشاني خا  ، شرح احوال و آثار ميرزا محمدگلبن، محمد .7
  .ها هجري قمري است تاريخ نقاشي .8
 .ناتمام ماند تابلو بر اثر ضايعة كوري استاد اين .9
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