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مشروطیت و ملیگرایی در آثار کمالالملک
مهدي حسيني ، 0رسول اسکندري

۲

چکيده
نهضت مشروطيت تنها يک رويداد سياسيـاجتماعي تلقي نميشود .تأثيرات اين نهضت بر شعر و موسيقي عصر قاجار
در قالب تصنيفها و اشعار ميهني و نقد اجتماعي بر جا مانده است .نقاشي نيز نميتوانست بيتأثير از اين رويداد باشد.
کمالالمک هنرمندي بود که در طول حياتش از نزديک شاهد حوادث دوران مشروطيت بود .در اين مقاله بازنمود
مشروطيت و تحوالت اجتماعي و سياسي حاصل از آن در آثار کمالالملک با تکيه بر آثار پيش و پس از مشروطيت
مطالعه شده است .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد که هنر نقاشي نيز بيتأثير از اين رويداد نمانده است .آثار
پيش از مشروطيت او متأثر از گفتمان روشنفکران و هنرمندان آن دوره ،نگرشي انتقادي به وضعيت زنان در دو حوزة
آموزش و مشارکت سياسي داشته است .واقعگرايي کمالالملک در بطن خود ،نقد خرافات و باور به خرد خودبنياد را که
از اساسيترين گفتمانهاي مطرحشدة روشنفکران همعصرش در مشروطيت بود نشان ميدهد .از سويي مليگرايي که
يکي از ارکان بنيادين و خواستهاي اساسي طبقات ممتاز و مردم در مشروطيت بود ،در آثار کمالالملک از طريق
ترسيم چهرة سياستمداران روشنفکر که ايدئولوژي و خاستگاه سياسيـاجتماعي مشابه داشتند بازنمايي شده است.
پژوهش اين نوشتار بر روش تاريخيـتحليلي استوار و روش گردآوري اطالعات بهصورت کتابخانهاي است .کوشش
شده تا با مقايسة تطبيقي آثار اين دوران با موضوعات و تاريخ و شخصيتهايي که توسط نقاش ترسيم شده است ،به
پرسشهاي اين پژوهش پاسخ داده شود.
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مقدمه
جنبش مشروطیت كه حاصل مبارزه و كوششهای طبقات گوناگون جامعة ايران در عصر
قاجار بوده است ،تأثیراتي چشمگیر بر هنر و ادبیات آن دوره نهاد .در ادبیات میراثي عظیم
از شعر دورة مشروطه به جا ماند و در موسیقي تصنیفهای علياكبر شیدا و عارف قزويني
و آثار علینقيخان وزيری 1متأثر از اين دوره ديده ميشود .ترديدی نیست كه هنرهای
تجسمي همچون نقاشي نیز در اين دوره از تاريخ ،ساية سنگین مشروطیت را بر سر خود
احساس كرد .اما اينكه اين جنبش سیاسيـاجتماعي بر آن چگونه تأثیر نهاد و اساساً رابطة
میان اين جنبش با هنر نقاشي به چه صورت در دورة قاجار رخ نماياند ،بحث مورد نظر
اين پژوهش است.
كمالالملک مهمترين نقاش اواخر دورة قاجار (از حدود  1366ه.ق تا سالهای نخستین
سلطنت پهلوی اول) مانند سنت گذشتة هنر ايران در جواني جذب دربار شد .شروع كارش
در دربار ناصرالدينشاه همزمان با تحوالتي بود كه از حكومت قاجار گرفته تا هنرمندان و
طبقات گوناگون از تأثیراتش بر كنار نماند .ناكارآمدی دستگاه حكومتي در ادارة امور ،سلطة
روزافزون استعمار و گسترش فقر و قحطي در عصر قاجار ،رفتهرفته زمینه را برای بروز
جنبشي عظیم فراهم كرد؛ مشروطیت و خواستهايي كه بهدنبال داشت بر بستر اين مصائب
شكل گرفت .در میانة اعتراضات ،ناصرالدينشاه كه حامي كمالالملک بود ،به قتل رسید.

.0کلنل علينقيخان وزيري متأثر از مدرنيسمي که در عصر قاجار به ايران وارد شد کوشش کرد تا موسيقي ايراني را بر اسا هارموني موسيقي
غربي داراي ويژگي چندصدايي کند .کوششي که نتايج آن چنانکه وزيري انتظار داشت به بار ننشست .براي آشنايي با تأثيرات متقابل موسيقي
ايران و مشروطيت نگاه کنيد به:
درويشي ،محمدرضا ( ،)0010نگاه به غرب؛ بحثي در تأثير موسيقي غرب بر موسيقي ايران ،چاپ دوم ،تهران :ماهور.
کوهستاني ،مسعود ( ،)0000موسيقي در عصر مشروطه ،چاپ اول ،تهران :مهرنامگ.
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اين حادثه نقطة عطف سیر فعالیت هنری كمالالملک بود .تا اين زمان كه سال 1313
هجری قمری است ،كمالالملک آثار نسبتاً زيادی در پروندة خود دارد؛ از منظرهپردازی
گرفته كه بسیاری از آنها اردوهای ناصرالدينشاه است ،تا تکچهرههايي كه عموماً رجال
سیاسي هستند .از سويي كمالالملک بهسبب انقطاع كامل از سنت ،نقطة عطف نقاشي ايران
شناخته شده است .پس از قتل ناصرالدينشاه كمالالملک كه اوضاع دربار شاه جديد را
برای ادامة كار مناسب نميديد ،در سال  1314ه.ق به اروپا سفر كرد تا از كار استادان
طبیعتگرا كپيبرداری كند .در اين دوره كار او از جهت تكنیک ،پیشرفت ملموس پیدا
كرد .پس از آن سفری به عراق كرد و پس از سه سال به درخواست مظفرالدين شاه به ايران
بازگشت .در اين دوره كه حدود سالهای  1313ه.ق تا  1322ه.ق است ،مشروطیت
رفتهرفته بهسوی تثبیت خود قدم برميدارد .بازگشت مجدد او از عراق همزمان با روی
كارآمدن دولت مشروطه و شكلگیری نخستین مجلس ملي در ايران است.
تأثیر رويدادها و دگرگونيهای سیاسي و اجتماعي بر هنر ،بهويژه در دوران ارتباط ايران
با فرهنگ و دنیای غرب ،انكارناپذير بود .تأثیرات مدرنیسم بر نقاشي ايران كه از
صنیعالملک بهطور رسمي آغاز شده بود با كمالالملک به تثبیت خود رسید .روزگاری كه
كمالالملک در آن زيست مملو از رويدادهای سیاسي و اجتماعي بسیار مهمي بود كه اين
نقاش را مانند ديگر هنرمندان از آن گريزی نبود .اتفاقاتي كه هريک ميتوانست بر نگرش
او به كارش تأثیر بگذارد .او ازجمله هنرمنداني بود كه در عصر خود با سیاستمداران
روشنفكر كه بر سرنوشت مشروطیت تأثیرگذار نیز بودند ،ارتباط مستقیم داشت .افزونبر
تاب نیاوردن استیالی استعمارگران ،گفتماني از سوی روشنفكران آن دوره مطرح شد كه
تنها به حوزة بحث و جدلهای سیاسي محدود نشد و حوزة فرهنگ و هنر را مجبور به
همسويي با خود كرد .از سوی ديگر نقاشي ايراني كه با آثار كمالالملک در فرم دچار
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تغییرات اساسي شده بود ،متأثر از همین گفتمان و همزمان با تحوالت در ساختار سیاسي و
اجتماعي از لحاظ محتوا نیز دستخوش تغییرات چشمگیر شد .بر همین اساس ،هدف در
اين نوشتار بررسي تأثیرات مشروطیت و گفتمان جامعة روشنفكر آن دوره ،از دو نقطهنظر
سیاسي و اجتماعي در آثار كمالالملک است .سوية سیاسي آثار او در مشروطیت بر اساس
نظرية ناسیونالیسم مورد تحلیل قرار گرفته و سوية اجتماعي آثار او بر اساس تحلیل و
مقايسة سه اثر از او در دوران شكلگیری مشروطیت انجام گرفته است .آنچه در اين
پژوهش از نظر نگارندگان جنبهای ناگفته از كار كمالالملک است و نسبت به ديگر وجوه
كار او كمتر بدان پرداخته شده و گاه ناديده گرفته شده است ،مشخصههای سیاسي و
اجت ماعي است كه در اثر و ارتباط با مشروطیت در كارهای او جلوة خود را نشان داد .در
برخي مقاالت راجعبه گرايش او به مشروطیت صحبت شده است ،اما داليل و تأثیرات
متقابل و بنیانهای آن نامشخص مانده است و تنها استناد به تکچهرة سردار اسعد بختیاری
را مشخصة گرايش او به مشروطیت دانستهاند؛ درحاليكه ميتوان تأثیرات اين جنبش را
فراتر از يک اثر تحلیل كرد .سه اثر در مورد رمالي و فالگیری وجود دارد كه تا جايي كه
نگارندگان بررسي كردهاند در هیچجا به تحلیل آنها و علتهای تصويرسازی از چنین
موضوعي در آن دورة تاريخي خاص پرداخته نشده است .برای تحلیل دقیقتر و منطقيتر
نیز كوشش شده است تا نگرش بینامتني به آثار مطرح باشد و آنها را با متون ديگر در حوزة
ادبیات و نقدهای سیاسي و اجتماعي مطابقت دهیم تا علتها و معاني آشكار و پنهان آن
مشخص شود .از طرفي تببین رابطة میان اين آثار و جايگاه و نقش سیاسيـاجتماعي زنان
در مشروطیت نیز ازجمله مسائلي است كه نهتنها در آثار كمالالملک ،بلكه در آثار نقاشان
ديگر اين مقطع تاريخي بهندرت به آن پرداخته شده است .پرسشهای اصلي در اين نوشتار
اين است كه تأثیرات جنبش مشروطیت در آثار كمالالملک به چه صورت نمود يافته
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است؟ و اگر ملي گرايي را بتوان از وجوه بارز نهضت مشروطه قلمداد كرد چگونه ميتوان
نمود مليگرايي را در آثار كمالالملک نشان داد؟

پيشينة تحقيق
مقاالتي در مورد كمالالملک نگارش شده كه در آنها به تحلیل ساختار و محتوای آثار او
پرداخته شده است .بعضي از مهمترين آنها در كتاب يادنامة كمالالملک آمده است .از آن
جمله ميتوان به مقالة رويین پاكباز با عنوان كمالالملک سنتشكن بزرگ اشاره كرد .در
اين مقاله سیر تحول هنری آثار كمالالمک در سه دورة «قبل از سفر اروپا»« ،آثار سفر اروپا»
و «آثار بعد از سفر اروپا» مورد ارزيابي قرار گرفته است .مقالة كمالالملک مهدی حسیني
به بررسي جنبههای فني آثار نقاش ،همچون نحوة برخورد با تركیببندی و
سايهروشنكاریهای دقیق او (مانند تاالر آيینه) پرداخته است .مقالة خاستگاه كمالالملک از
آيدين آغداشلو نیز به بررسي نقاط قوت و ضعف آثار كمالالملک پرداخته و جنبههای
اجتماعي آثار او نیز مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته است .همچنین مقالهای با عنوان
محمد غفاری :نقاش ايراني زندگي مدرن از لیال ديبا به بررسي جلوههای مدرن زندگي
ايراني و مدرنیسم در آثار او پرداخته است .استعمار و مدرنیته و تأثیر اين دو عامل در تولید
و آموزش آثار هنری با تكیه بر آثار محمد غفاری ازجمله مسائل مطرحشده در اين مقاله
است .همچنین مقالهای از فرشتة دفتری در كتاب تصويری از ايران 1وجود دارد كه در مورد
كمالالملک نوشته شده و در آن به جنبههای فني و تا حدودی سیاسي و اجتماعي آثار
كمالالملک پرداخته شده است .مقاله مرجان محمدینژاد و شهرام پرستش نیز تحت عنوان
تحلیل اجتماعي آثار كمالالملک در میدان نقاشي ايران بر اساس نظريات جامعهشناسي پیر
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بورديو به بررسي تأثیرات قدرت در تعیین محتوای آثار كمالالملک پرداخته است .در اين
مقاله محتوای اجتماعي در دورههای مختلف فعالیت او متأثر از حضورش در دربار و سپس
فاصله گرفتن از آن بررسي شده و نتايج حاصل از پژوهش نشان داده است كه كمالالملک
ازجمله نخستین نقاشاني بوده است كه با فعالیت در «قطب مستقل و عدموابستگي به
میدانهای قدرت و اجتماع» معنای تازهای از هنرمند را در ايران پديد آورد.

روش پژوهش
پژوهش اين نوشتار بر روش تاريخيـتحلیلي استوار و روش گردآوری اطالعات بهصورت
كتابخانهای است .بررسي سیر تاريخي آثار با محوريت آثار در آستانة مشروطیت و پس از
آن انجام پذيرفته و كوشش شده است تا با مقايسة تطبیقي آثار اين دوران با موضوعات و
تاريخ و همچنین شخصیتهايي كه توسط نقاش ترسیم شده است ،به پرسشهای اين
پژوهش پاسخ داده شود .چون در مقاله اهمیت روشنفكر بودن مطرح است بايد مستندات
تاريخي ارائه ميشد كه نشان دهد اين شخصیتها در حیات سیاسي و اجتماعيشان كار
روشنفكرانه داشتهاند .در آثاری كه جنبة رئالیستي دارند توصیف جزئیات تركیببندی و
تحلیل فرم ،بهزعم نگارندگان تا حدی به درک ماهیت محتوا و معاني ضمني آن كمک
ميكند.

چارچوب نظری
بیش از يک قرن است كه ناسیونالیسم يا همان مليگرايي مسئله و دغدغة دانشمندان حوزة
علوم اجتماعي و متفكران است .رساالت بسیاری در مورد آن نگاشته شده است و بحثها
در مورد آن كماكان ادامه دارد .مليگرايي ازآنجاكه بحثي است در حوزة علوم اجتماعي و
سیاسي ،در آن به يک يا چند نظريه برنميخوريم ،بلكه تضاد و كثرت آرا چنان در آن
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گستره است كه پرداختن به آن نه در صالحیت نگارنده است و نه در حوصلة اين نوشتار.
در مقالة پیشِرو چهار مسئله در ارتباط با آثار كمالالملک در دوران مشروطیت مطرح
است :نخست طبقة روشنفكر ،دوم نهضت (انقالب) مشروطیت ،سوم ظهور و بروز
مليگرايي و چهارم مدرنیسم .هدف در اين مقاله بررسي آثاری است از كمالالملک در
ارتباط با اين عناصر كه از مفاهیم بنیادين جامعهشناسي سیاسي هستند .سرآغاز حركت
ايران بهسمت مدرنیسم در مقطع زماني بود كه كمالالملک در آن از لحاظ هنری بالید.
اهمیت رابطة اين دولتمردان (كه تکچهرههايشان مورد بحث است) با مليگرايي از
آنجاست كه هريک از آنها كوششهايي قابلتوجه در جهت مدرنسازی زيرساختهای
بنیادين ايران داشتهاند؛ از توسعة صنايع مدرن گرفته تا توسعة آموزش و تدوين قانون و
غیره .مطالعة تاريخ مشروطیت از يک سو و همچنین بررسي آرای جامعهشناسان در مورد
مليگرايي و مدرنیسم از سوی ديگر نگارندگان را بر آن داشت كه در تحلیل آثار
كمالالملک از اين چارچوب استفاده كنند.
ناسیونالیسم نظريهای فراگیر است كه نگرش به آن عمدتاً در دو موضع قابل توجه است.
نخست نظريهای است كه ملت را مترادف با مفهوم «نژاد» تلقي ميكند و آن را يک اجتماع
مبتني بر نیاكان مشترک ميداند و از جهت اعتبار تاريخي به اعصار كهن و باستاني نسبت
ميدهد و غالباً از آنها در حوزة علوم اجتماعي با نام «ابدیباور»1ها ياد ميكنند و دوم
نظريه پردازان ناسیونالیسم در عصر حاضر كه مورد نظر اين پژوهش هستند و معرف
«پارادايم مدرنیسم كالسیک» در تبیین و تعريف مليگرايي .نظريهپردازان اين حوزه در
مورد يک مسئله با هم اتفاق نظر دارند :اينكه ناسیونالیسم پديدهای است محصول دوران

1. perennialist
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مدرن؛ ارنست گلنر ،1الي كدوری ،2جان بريولي ،3تام نرن ،4آنتوني اسمیت 1و بسیاری ديگر.
اين افراد گرچه هريک از منظری متفاوت به ناسیونالیسم پرداختهاند ،اما اتفاق نظر دارند كه
بستری كه ناسیونالیسم را پرورش داد و به منصة ظهور رساند مدرنیته بود .از نظر آنها تا
پیش از ظهور مدرنیته ملتها در سیطرة حكومتهايي قرار داشتند كه حیات و آسايش و
حتي هويت خود را متكي به آن ميدانستند و شاه بهمثابه ظلاهلل ،حافظ جان و مال و
نگهدارندة مرزها انگاشته ميشد« .حقوق برابر شهروندی»« ،ايجاد هويت ملي و انسجام
اجتماعي» ،پیوند دولت و ملت و ظهور توأمان سرمايهداری و توسعة صنعت ،آموزش و
فرهنگ و برخي خصايص ديگر ،از نظر آنها ازجمله عناصر مليگرايي در دوران مدرنیسم
است .با ظهور مدرنیسم است كه خودآگاهي در ملتها پديدار ميشود و تعريف و ماهیت
ملت با مفاهیمي گره ميخورد كه همگي رهاورد پیدايش مدرنیسم است« :ملت واسطهای
شد برای مشروعیت سیاسي ،يكپارچگي اجتماع و بسیج مردم .اين انديشة ملي به نماد
جامعة مدرن بدل گشت [ ]...در معنای انقالبي خود اجتماع همة شهروندان آگاه سیاسي
بوده [و] بنابراين ملت در مفهوم مدرن خود در پي تبديل جامعة رعايا به جامعة شهروندان
بوجود آمد» (جفرودی .) 43:1333 ،پديدار شدن ناسیونالیسم از سويي اعتباری ديگرگونه به
مفهوم و كاركرد دولت داد؛ دولت مدرن كه در پي ايجاد پیوند با ملت است و وارد كردن
ملت در فرايند ادارة سرنوشت خود .بهعبارت ديگر «اجتماع قومي» و «شهرياری فئودالي»
در جهان مدرن جای خود را به «دولتـملت» ميدهد؛ مفهومي بنیادين در ناسیونالیسم كه
مايكل مان 1جامعهشناس در مورد تعريف ملت و رابطة آن با دولت چنین ميگويد« :يک
1. Ernest Gellner
2. Elie Kedourie
3. John Breuilly
4. Tom Nairn
5. Anthony D. Smith
2. Michael Mann
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اجتماع وسیع میانطبقاتي كه بر هويت و تاريخ متمايز خود تأكید ميورزد و خواهان دولت
خاص خود است( ».دی اسمیت .)116:1314،آنتوني دی اسمیت نیز عقیده دارد كه بسیاری
از نظريهپردازان ،دولت ديوانساالرانه مدرن را منبع و چارچوب ملتها و مليگرايي مدرن
تلقي كردهاند و نیروها و نهادهای سیاسي و نظامي را عامل ظهور آنها دانستهاند.1
كريگ كالهون ،2جامعهشناس معاصر آمريكايي و از ديگر نظريهپردازان ناسیونالیسم ،از
سويي نهضتها و انقالبهای عصر جديد را بستری برای روی كار آمدن
ناسیونالیستهايي دانست كه مفهوم و كاركرد دولت مدرن را حیات تازه بخشیدند:
«انقالبهای جديد افزون بر آنكه افراد جديدی را در موضع قدرت قرار داد ،بلكه سازمان
اجتماعي واقعي قدرت سیاسي و سرشت حیات اجتماعي را بهكلي دگرگون كرد»
(كالهون .)142:1313،ازجمله اين افراد جديد روشنفكراني هستند كه سهمي بارز در
ناسیونالیسم دارند و در مورد تأثیرگذاری آنها در شكلدهي به مفهوم ناسیونالیسم صحبت
شده است  .الي كدوری ،جان بريولي ،تام نرن ،ارنست گلنر و آنتوني دی اسمیت به تفصیل
تحلیلهای جامعهشناختي خود در ارتباط با ناسیونالیسم و روشنفكران را ارائه كردهاند.
«برای خیليها ،مليگرايي به طور اخص ،جنبش روشنفكران است ،يا بهطور اعم ،جنبش
طبقة تحصیلكرده و فرهیخته [ ]...در اين توصیف حقیقت بزرگي نهفته است .بسیاری از
مليگراييها را روشنفكران و يا ارباب حرف رهبری ميكنند .روشنفكران تعاريف و وجوه
ممیز پاية ملت را ارائه ميكنند و طبقة تحصیلكرده و فرهیخته مشتاقترين عرضهكنندگان و
مصرفكنندگان اسطورة ناسیونالیسي هستند( ».دی اسمیت .)111:1314 ،تام نرن نیز در

.1نگاه کنيد به:
دي اسميت ،آنتوني ( ،)0034ناسيوناليسم و مدرنيسم ،ترجمة کاظم فيروزمند ،چاپ دوم :تهران ص 040.
2.Craig Calhoun
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تحلیل خود مركز عصبي حقیقي مليگرايي را «ارتباط خاص طبقة روشنفكر و
تحصیلكردگان و مردم» ميداند.1
تسری نظريه ای چنین فراگیر و پیچیده به كشور ايران و نهضت مشروطه اگر دقیق
نباشد ،بیراه نیست .از طلوع مدرنیسم در ايران كه تقريباً اكثريت نظريهپردازان آن را به
دوران قاجار نسبت ميدهند تا «بیداری ملت ايران» و بسیج تودهها و طبقات مختلف و
آگاهي نسبي سیاسي و حق تعیین سرنوشت و نقش بارز روشنفكران در پايهريزی مفهوم
ناسیونالیسم تا شكلگیری مجلس و حق رأی و دولت مدرن را ميشود در بطن نهضت
مشروطه رديابي كرد.
شكستهای پيدرپي از روسیه و نیاز به نوسازی زيرساختها ،ضرورت انكارناپذير
اصالحات را بر حكومت قاجار تحمیل كرد .نمونة بارز آن كوششهای عباسمیرزا،
میرزاحسین خان سپهساالر و امیركبیر بود .افزونبر آن انديشههای عبدالرحیم طالبوف،
میرزافتحعلي آخوندزاده و سیدجمالالدين اسدآبادی و میرزاملكمخان ناظمالدوله و
میرزاآقاخان كرماني و ديگران ،شعلههای آتشي را فروزان كرد كه نتیجه و خواست آن
مشروطیت شد .بسیاری از مورخان و نظريهپردازان علم سیاست يكي از وجوه بارز نهضت
مشروطیت را مليگرايي آن دانستهاند« :ناسیونالیسم از عناصر اصلي نهضت مشروطهخواهي
مظاهر گوناگون داشت .از بارزترين نمودهايش وجهة نظر ضداستعمار غربي است».
(آدمیت .)433:1334،آدمیت ضمن تحلیل دقیق اين مشخصه در مبارزات مشروطهخواهي،
نقش بارز و چشمگیر روشنفكراني كه دست اندركار امور حكومت بودند و نیز روشنفكران
مستقل از حكومت را به تفصیل مورد بررسي قرار داده است .2آبراهامیان نیز در تحلیلي
. 1همان ،ص 060
 .2براي دسترسي به تحليل آراي روشنفکران عصر مشروطيت نگاه کنيد به
آدميت ،فريدون (  ،)0000انديشههاي طالبوف تبريزي ،تهران :نويد.
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مشابه به نقش روشنفكران تحصیلكردة مليگرا در سمتگیری نهضت مشروطیت اشاره
ميكند« :جهانبیني اين روشنفكران تحصیلكردة جديد با انديشههای روشنفكران قديم
درباری تفاوتهای بنیادی داشت .آنان نه به حق الهي پادشاهان بلكه به حقوق
واگذارناشدني فرد معتقد بودند؛ نه مزايای استبداد سلطنتي و محافظهكاری سیاسي ،بلكه به
اصول لیبرالیسم ،ناسیونالیسم و حتي سوسیالیسم را تبلیغ ميكردند( ».آبراهامیان.)11:1333،
اين نظريه پرداز تاريخ معاصر ايران در واكاوی تحلیل خود «مشروطیت»« ،سكوالريسم» و
«ناسیونالیسم» را سه ابزار كلیدی ميداند كه طبقة روشنفكر در عصر قاجار برای ساختن
جامعهای نوين ضروری دانسته است  .1از طرفي میل به مدرنیزاسیون يا شايد هم ضرورت
آن ،كه در اثر ارتباط ايران با تمدن غرب در عصر قاجار شكل گرفت ،مسئلهای است كه
جامعهشناسان و مورخان در ايران بر آن تأكید و آن را تحلیل كردهاند. 2

یافتههای تحقيق
همزمان با تحوالت سیاسي و اجتماعي ،عرصة فرهنگ متأثر از مشروطیت ،گامهايي اساسي
بهسوی تغییر رويكرد برداشت .مجموعة عظیمي كه تحت عنوان شعر دورة مشروطه
مي شناسیم پاسخي بود به اين تحوالت .شفیعي كدكني شعر دوران مشروطه را از لحاظ فرم
و محتوا متفاوت از ادوار پیشین ميداند و در مورد آن چنین ميگويد« :صدای اصلي [شعر]
آدميت ،فريدون ( ،)0051انديشههاي ميرزاآقاخان کرماني ،تهران :پيام.
آدميت ،فريدون ( ،)0043انديشههاي ميرزافتحعلي آخوندزاده ،تهران :خوارزمي.
آجداني ،لطفاهلل ( ،)0001روشنفکران ايران در عصر مشروطيت ،تهران :اختران.
بهرامي کميل ،نظام ( ،)0035گونهشناسي روشنفکران ايراني ،تهران :کوير.
.1آبراهاميان ،يرواند ( ،)0000ايران بين دو انقالب ،ترجمة احمد گلمحمدي و ابراهيم فتاحي ،تهران :ني ،ص .06
.2دسترسي به تحليل جامع از شکلگيري مدرنيسم در عصر قاجار در سه کتاب زير ميسر است:
بهنام ،جمشيد ( ،)0015ايرانيان و انديشة تجدد ،تهران :فرزان روز.
کسرايي ،محمدساالر ( ،)0013چالش سنت و مدرنيته؛ از مشروطه تا  ،0006تهران :مرکز.
ميرسپاسي ،علي ( ،)0034تأملي در مدرنيتة ايراني؛ بحثي دربارة گفتمانهاي روشنفکري و سياست مدرنيزاسيون در ايران ،ترجمة جالل
توکليان ،تهران :نشر ثالث.

113

جامعهشناسي هنر و ادبيات ،دوره  ،9شماره دوم ،پاييز و زمستان 6991

مشروطیت ،يا میهنپرستي است يا انتقاد اجتماعي»( .شفیعي كدكني .)34:1343 ،تحت تأثیر
مدرنیسم ،اندكي پیشتر ،دگرگونيهايي در نقاشي ايراني روی داده بود .ابوالحسن غفاری
مشهور به صنیعالملک در سفرِ سال  1312میالدی به اروپا ،با شیوههای نقاشي اروپايي آشنا
شد و آن آموزهها را به شاگردان خود در ايران نیز انتقال داد .شاگردان او در دارالفنون در
كنار نقاشي سنتي ايراني با شیوههای نقاشي اروپايي نیز آشنايي پیدا كردند .اين رويه تا
ظهور كمالالملک ادامه پیدا كرد .اما در كار او واپسین كوششهای همامیزی نقاشي سنتي
ايران و اروپا به فرجام خود رسید .كمالالملک كه در جواني با كشیدن چهرة معلمش،
اعتضادالسلطنه ،در دارالفنون مورد تحسین ناصرالدين شاه قرار گرفت ،بهطور كامل ارتباط
خود با نقاشي ايراني را قطع كرد و به شیوهای روی آورد كه نهتنها مطلوب خودش بود،
بلكه تحسین دربار قاجار را نیز در پي داشت .1شیوة نقاشي اروپايي پاسخي مناسب نهتنها
به ذوق دربار قاجار ،بهخصوص ناصرالدينشاه بود ،بلكه نیاز حاكمیت در رويهای را
برآورد كه در آن تاريخ و شخصیتهای دوران ناصرالدينشاه را سنديت ميبخشید« :يكي
از اهداف اصلي كاربست مضامین سیاسي در هنرهای تجسمي به رخ كشیدن شكوه و
شوكت حاكم و سلسة او بود .شاهان قاجار بیش از سلسههای ديگر ايراني تالش ميكردند
تا قدرت و اهمیت خود در داخل و خارج را بهوسیلة هنر به رخ مردم بكشند»
(افهمي .)24:1331،شاه كه خود شیفتة عكاسي و نقاشي بود با حمايت از كمالالملک
مسیری در نقاشي ايراني ايجاد كرد كه در آن تقلید از طبیعت و شباهت هرچه بیشتر به
سوژه ،هدف غايي نقاشي دستكم در دوران سلطنت او و فرزندش مظفرالدينشاه شد.

.1نگاه کنيد به:
حسينيراد ،عبدالمجيد ( ،)0030بررسي حجمپردازي دورة قاجار از صخرة نگار باستاني تا مجسمة همايوني ،فصلنامه جامعه شناسي هنر و
ادبيات ،دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ،دورة  ،01شمارة  0ص.00-00
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كمالالملک در سالهای نخستین حضور در دربار ،حدود  1212هجری قمری تا حدود
سالهای  1312ه.ق ،در منظره پردازی تقريباً پركار است .نقاش در مناظری كه مربوط به
اردوهای ناصرالدينشاه است ،از چشماندازی نسبتاً دور موضوع مورد نظرش را تصوير
ميكند .به نظر ميرسد محوريت ،اردو است كه در وسط اثر كشیده ميشود با چادرهايي به
رنگ سفید (شايد برای جلب توجه بیننده) و مناظر اطراف اردو .كمالالملک تقريباً در
هیچيک از اين آثار به درون اردو نميرود تا تصويری دقیقتر و جامعتر از اردوی شاه و
اطرافیانش به دست آيد .پیكره های انساني بسیار ريز هستند و به چشم نميآيند و اطالعات
دقیقي از اعمال و رفتار و طبقة اجتماعي اشخاص حاضر در اردو به دست نميدهد.
افزون بر اردوهای شاهي ،به استثنای تاالر آيینه و تكیه دولت و چند اثر ديگر ،در مناظر
كمالالمک غیبت آشكار پیكرههای انساني جالب توجه است .حتي در نمای بیروني و
اندروني كاخها اثری از انسان به چشم نميخورد .قتل ناصرالدينشاه در سال  1313ه.ق كه
همزمان با آغاز اعتراضات طبقات مختلف مردم به حكومت است فرصتي برای نقاش ايجاد
ميكند كه از نمای بیروني و اندروني كاخها و اردوهای شاهي فاصله بگیرد .رويدادهايي از
اين دست توجه كمالالملک را از نقاشي مناظر به سمتي سوق ميدهد كه با جهان بیرون از
كاخ و اندروني شاه در ارتباط است .در اين دوران ناكارآمدی حكومت در فائق آمدن بر
مشكالت ،كار را به اعتراض فراگیر ميكشاند .فريدون آدمیت دربارة اين دورة تاريخي
( 1213تا  1313ه.ق) چنین ميگويد« :دولت مطلقاً راه قهقرا ميپیمود ،قدرت اقتصادیاش
تحلیل ميرفت؛ مرجعیت و اعتبار سیاسياش را در افكار عام بهتدريج از دست ميداد؛ هیچ
اصالح اجتماعي سرنگرفت و نفوذ امپريالیسم خارجي به اوج خود رسید»
(آدمیت.)3:1334،
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از آثار در آستانه يا پیش از مشروطه كمالالملک كه سوية اجتماعي آنها برجسته است،
ميتوان به «عموصادق شیرازی؛  1363ه.ق»« ،مادر و دخترگدا؛ 1363ه.ق»« ،رمال؛
1361ه.ق»« ،عرب در خواب؛ 1312ه.ق»« ،فالگیر بغدادی؛ 1311ه.ق» و «زرگر بغدادی؛
1311ه.ق» اشاره كرد .در میان آثار نامبرده دو اثر وجود دارد كه با روح مشروطیت و نیز با
گفتماني كه روشنفكران در آن دوران مطرح كردند ارتباط مستقیم دارد« :رمال» (تصوير )1
و «فالگیر بغدادی» (تصوير . )2در هر دو اثر كه به نظر ساختي روايتگونه دارند نوعي
وحدت رويه در اجرای كار به چشم ميخورد .پیكرهها در فرمي مثلثشكل در وسط قاب
قرار دارند و نقاش در اجرای تكنیكي اثر دقت خود را به كار بسته است .سايهروشنكاری
دقیق است و پیكرهها با مهارت نقاشي شدهاند .حالت چهرهها واقعگرايانه است و
شبیهسازی از روی صورت با مهارت انجام گرفته است  .در هر دو ،رمال دست راست را به
اشاره بهسوی شخصي كه قرار است طالعش بیان شود برده و لباس رمالها شبیه به هم
است؛ دستاری بر سر است و عبايي بلند برتن .در چهرة رمالها نوعي اعتمادبهنفس مشاهده
ميشود و از سوی ديگر در چهرة اشخاصي كه نزد رمالها هستند نیز نوعي احساس
رضايت توأم با تسیلم است.

تصوير  .1رمال 1361 ،ه.ق ،رنگ .

تصوير  .2فالگیر بغدادی 1311 ،ه.ق ،رنگ

وروغن بر روی بوم ،كاخ سعد آباد

و روغن بر روی بوم ،موزه مجلس
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نگاه توأم با انفعال زني كه روبندة خود را كنار زده و نگاه خیره زن ديگر كه روبهروی
رمال است (تصوير  )1و خنده و دست زير چانة زني كه در وسط نشسته و نگاههای توأم
با لبخند پیرمرد نشسته در وسط و زن جواني كه طالع او قرار است بیان شود ،نشاندهنده
اين مسئله است (تصوير  .)2اثری ديگر وجود دارد كه به كمالالملک منسوب است و در
آن به گونهای طنزپردازانة عمل جنگیری را به تصوير كشیده است( 1تصوير  .)3بسیاری از
عناصر ذكر شده در دو اثر باال ،در اين اثر به چشم ميخورد .تنها تفاوت آن در اجرای
عمقنمايي و سايهروشنكاری است كه ضعف آن در مقايسه با دو اثر باال مشهود است و به
احتمال زياد مر بوط به پیش از سفرش به اروپاست ،اما از اهمیت موضوعي آن كاسته
نميشود.

تصوير  .3جنگیر (منسوب به كمالالمک)،
رنگوروغن بر روی بوم ،مجموعة خصوصي[ ،بي تا])Diba,1112 :295( ،

آنچه در اين سه اثر جلب توجه ميكند حضور زن بهعنوان فردی است كه برای
طالعبیني آمده است؛ مسئلهای كه در حوزة نقدهای سیاسي و اجتماعي روشنفكران و
همچنین شعرای دورة مشروطه به آن اشاره شده است« :در دورة مشروطه [ ]...در جامعة
شهری ،برای اكثريت زنان خارج از خانه هیچگونه وظیفهای وجود نداشت .فقر فرهنگي
حاكم بر كل جامعه ،در میان زنان از شدت بیشتری برخوردار بود و سنتهای غلط و
دستوپاگیر ،مانع آموزش آنها ميشد»( .خارابي .)143:1341،فريدون آدمیت در كتاب
1. Diba, Lyla; Ekhtiar, Maryam (1112). Royal Persain Painting, USA: I.B.TAURIS, p. 249.
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ايدئولوژی نهضت مشروطیت ايران ،در شرح مختصری كه بر سیاحتنامة ابراهیمبیگ
نوشته ،از انتقاد بسیار تند او و ديگر روشنفكران به رمالي و فالگیری سخن گفته 1است.
شفیعي كدكني نیز يكي از مضامین اصلي شعر مشروطه را نقد خرافات عنوان ميكند2؛
نمونة درخشان آن ،شعر اشرف الدين حسیني معروف به نسیم شمال است:
«ای قاسم عمو حاجتم امروز رواشد /به به! چه به جا شد!
از لطف خدا درد من خسته دوا شد /به به! چه به جا شد!
ديدی كه دعای ننه معصومه اثر كرد /چون تیر گذر كرد
اندر سر پیری پسری قسمت ما شد /به به! چه به جا شد!
هرچند در اين خانه تو را بود دو دختر /رخشنده و اختر
«اوالد ذكور» از اثر حكم دعا شد /به به! چه به جا شد!
«جنگیر» بیاريد شبیخون نزند «آل» /كودک نشود الل
هر چند كه از ترس دعا آل فنا شد /به به! چه به جا شد
«رمال» بیاريد بگیريد «الولو» را/آتش زند او را( »...شفیعي كدكني.) 14-13 :1316،
در مقايسهای تطبیقي ،عناصری را كه نسیم شمال در شعرش آورده است در نقاشي
كمالالملک نیز ميتوان ديد .اشاره به كلمه رمال و جنگیر يكي از آنهاست .در نقاشي
«جنگیر» شخصي كتابي در دست دارد كه احتماالً مشغول خواندن دعاست .در شعر نسیم
شمال نیز چند بار به عمل دعا و ورد خواندن اشاره شده است .تصويرسازی مكرر و ترسیم
دقیق جزئیات موضوع ،فرايند تبديل شدن رمالي به يک پیشه را نشان ميدهد .در اين سه
اثر ،زنان در حوزههای خصوصي و در فضايي بسته و مرموز نشان داده شدهاند .از اين
 .1آدميت در اين بخش بهتفصيل رويکرد روشنفکران و منقدان اجتماعي آن عصر به خرافات را تحليل نموده است؛ نگاه کنيد به:
ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران ،ص .005-044
 .2شفيعي کدکني ،محمدرضا ( ،)0036با چراغ و آيينه؛ در جستجوي ريشههاي تحول شعر معاصر ايران ،تهران :سخن ،ص .00-04
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همین رو ،ميتوان به نوعي اشاره به نقش منفعالنه و عدم حضور آنها در محافل اجتماعي
را درک كرد .در میان تالطم حوادث مشروطیت و بستر اجتماعي كه حوادث در آن جريان
داشته ،تصويری واقعگرايانه از زنان جامعة ايران عصر قاجار پیش روی ما قرار گرفته است.
واقعگراييای كه عاری از نقد و تعريض نیست؛ بهعبارت ديگر از يک سو آگاهي زن از
موقعیتش مورد پرسش قرار گرفته است و از سويي سیاست اتخاذشده توسط حكومت
قاجار در زمینة آموزش به زنان و بيتفاوتي نظام حكومتي به گرايش بهسمت خرافات از
سوی ديگر .پس از قوت يافتن مبارزات برای مشروطیت ،زن در حوزه و فضايي متفاوت
حضورش را نشان داد و سوية منفعالنة نقش اجتماعياش تبديل به جنبهای كنشگرانه شد و
به تشكیل انجمنها و ايجاد همكاری گسترده در جهت پیشبرد اهداف نهضت مشروطیت
منجر گرديد تا بدان جا كه در مجلس دوم مشروطه طیف نسبتاً وسیعي از نمايندگان به
آموزش رايگان برای زنان و دختران رأی دادند.1

ناسيوناليسم و مشروطيت
آنچه در مبارزات مشروطیت از نظر مورخان و نظريهپردازان علم سیاست حائز اهمیت بوده
حضور طبقات مختلف در اين كارزار است؛ آدمیت معتقد است كه جنبش همگاني و
اعتراض را بهطور عمده سه طبقه به وجود آوردند« :ترقيخواهان روشنفكر»« ،علما» و
«بازرگانان» .2كمالالملک با طبقة روشنفكر ارتباط تنگاتنگ داشت .اين ارتباط حتي در
سالهای پاياني حیاتش كه توأم با انزوا نیز بود ،دچار گسست نشد .پس از تثبیت

.0کوماراي جاي واردنه پژوهشگر علوم سياسي و استاد دانشگاه کلمبو و جان فوران استاد جامعهشناسي دانشگاه کاليفرنيا نقش زنان ايران در
نهضت مشروطه را مورد بررسي قرار دادهاند و از ماهيت نقش اجتماعي و سياسي آنها قبل و بعد از مشروطه سخن گفتهاند .نگاه کنيد به:
جاي واردنه ،کوماري ( ،)0030فمينيسم و ناسيوناليسم در جهان سوم ،ترجمة شهال طماسبي ،تهران :ژرف ،صص  .001-006و همچنين
فوران ،جان ( ،)0005مقاومت شکننده؛ تاريخ تحوالت اجتماعي ايران از صفويه تا سالهاي پس از انقالب ،تهران :رسا ،ص .015-010
.2ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران ،ص .01
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مشروطیت كمالالملک دوباره به سراغ چهرهنگاری رفت .شش اثر از كمالالملک در دست
است كه پس از تثبیت مشروطیت آنها را خلق كرد .هر شش تصوير از رجال سیاسي هستند
كه تقريباً تمامي آنها از نقطهنظر سیاسي و موضعگیریشان به مشروطیت مشابهتهايي
دارند .اين مشابهتها تنها در ايدئولوژی آنها نیست ،بلكه طبقة اجتماعيای كه بدان تعلق
دارند نیز به هم نزديک است .موضوع مورد مناقشه همین است كه اين افراد چه كساني
هستند؟ چرا از میان بيشمار آدم كه در اطراف نقاش حضور داشتهاند اين شش شخصیت
مورد توجه او قرار گرفتهاند ،آنهم در كوران مشروطیت؟ كمالالملک صاحب چندين فرزند
و مادری بوده كه بسیار به او عشق ميورزيده است .ما حتي يک تکچهره از آنها در دست
نداريم .بنابراين شباهت بیشازحد اين افراد آن هم در يک مقطع تاريخي خاص
پرسشهايي را به ذهن متبادر ميكند كه آيا معنا يا ارجاعي در پشت اين آثار هست يا خیر؟
بهاستثنای تکچهره سردار اسعد و حكیمالملک تنها نیمتنهای از شخصیتها پیش روی
ماست .از همین رو ،ناگزير از بررسي كارنامة فرهنگي و بستر سیاسي و اجتماعيای كه اين
افراد در آن زيستهاند هستیم تا بتوانیم از اين طريق معنا و ارجاعات تاريخي و سیاسي آثار
را تفسیر كنیم.
در میان شش اثر يادشده ،حكیمالملک (تصوير  )4و سردار اسعد (تصوير  )1شبیه به هم
نقاشي شدهاند .هر دو شخصیت بر روی صندلي نشستهاند و نگاه خیرهای به بیننده دارند.
نوری از سمت راست تابیده است كه لطافت و قدرت سايهروشنكاری را نشان ميدهد.
لباس ها و فضای پیرامون هر دو شخصیت مرتب و مجلل است .میزی در سمت راست هر
دو قرار دارد و پردهای سبزرنگ در سمت چپ.
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تصوير  .4حكیمالملک 1323 ،ه.ق،

تصوير  .1علیقليخان سردار اسعد 1323 ،ه.ق،

رنگوروغن بر روی بوم ،موزة نیاوران

رنگ و روغن بر روی بوم ،موزه مجلس

عناصر ديگری توسط نقاش ترسیم شده است كه ميتواند در شناخت موقعیت سیاسي و
اجتماعي شخصیتها ياریرسان باشد؛ از آن جمله به كتابهايي ميتوان اشاره كرد كه در
كنار دست بر روی میز است و كتابخانهای كه پشت سر قرار دارد و يا قلم و دوات كنار
دست سردار اسعد .دقت در نشانههايي كه در تصوير است نشان ميدهد كه هر دو
شخصیت به طبقة روشنفكر تعلق دارند« :حكیمالملک كه بر اثر ده سال اقامت در اروپا
روشنفكر و آزادی خواه بار آمده بود خدمت دربار را موافق طبع خود نیافت و بدين سبب
پس از مرگ مظفرالدينشاه از دربار و درباريان كناره گرفت [ ]...و در استقرار مشروطیت
با ديگر آزادیخواهان همگام و همآواز شد( ».يغمايي 1.)33:1341،پس از به توپ بستن
مجلس و قتل و سركوبي مشروطهخواهان توسط محمدعليشاه ،سردار اسعد بختیاری كه
دارای موقعیت اجتماعي ممتاز در میان ايل بختیاری بود با كمک محمدوليخان تنكابني
تهران را فتح كرد و به تثبیت موقت دولت مشروطه و شكست «استبداد صغیر» ياری رساند:
«علیقليخان سردار اسعد [ ]...از خوانین فرهنگدوست بختیاری بود .او طي دوران زندگي
 . 1براي شناخت نقش حکيمالملک در دوران مشروطيت نگاه کنيد به:
ملکزاده ،مهدي ( ،)0001تاريخ انقالب مشروطيت ايران ،تهران :سخن ،ص .401
 . 0با چراغ و آيينه ،ص  006و 000
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خود با عالقه و اشتیاق بسیار به پرورش معارف و پیشرفت فرهنگ پرداخت و عالوهبر
اينكه خود نويسنده و بهويژه تاريخنويس بود ،از نگارش ،ترجمه ،چاپ و نشر كتاب
تشويق و حمايت به عمل ميآورد( ».پوربختیار.)11:1343،
سیدنصراله تقوی (تصوير  ،)1روحاني میانهروی مشروطهخواهي بود كه در مجلس
شورای ملي چند بار بهعنوان نماينده علما و طالب انتخاب شد و با ادبیات و حتي نقد
شعر نیز آشنايي داشت .2عكسهايي از او در دست است كه لباس روحانیون به تن ندارد،
اما كمالالملک ترجیح داد كه او را در كسوت روحاني نقاشي كند .شايد علت آن بهنوعي
برجسته كردن نقش اين طبقه در مبارزات مشروطیت بوده است .او به مباني قانون و حقوق
اروپا آشنايي داشت و بعدها در تدوين قانون مدني در ايران نقش بسزايي ايفا نمود و رئیس
ديوان عالي كشور نیز شد« :وی از پیشگامان راهاندازی مراكز علمي و فرهنگي بود .او عضو
ثابت فرهنگستان ايران ،و عضو انجمن كمیسیون تشكیل دانشگاه تهران نیز بهشمار ميآمد.
وی كتابخانة ملي را با كمک ملکالمتكلمین و میرزامحمدعلیخان نصرالسلطان در خیابان
ناصری (ناصرخسرو فعلي) تأسیس كرد(».زنديه.)43:1311،

تصوير  .1سیدنصراله تقوی 1323 ،ه.ق ،رنگوروغن بر روی بوم ،موزة مجلس،
(سهیلي خوانساری)216:1313 ،
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تکچهرهای كه كمالالملک از او كشید ،از لحاظ مهارت در شبیهسازی و طراحي در
شمار شاخصترين آثار او بهشمار ميرود .سیدنصراله تقوی در اين نقاشي چهرهای مصمم
و نگاهي نافذ دارد .نشانههای اعتمادبهنفس و قاطعیت در شخصیت او را كه در مقام يک
حقوقدان و سیاستمدار است ،با تكیهای كه به میز داده است و دستان به هم فشرده
ميتوان حس نمود.
در میان شش اثر يادشده تکچهرة ناصرالملک قرهگوزلو (تصوير  )4و مرتضي قليخان
صنیعالدوله (تصوير  )3شبیه به هم نقاشي شدهاند .جنبههای روانشناختي هر دو شخصیت
در كار نقاش قابل درک است؛ هر دو لباسهايي مرتب و رسمي چنان كه سزاوار يک
سیاستمدار است به تن دارند .برخالف ناصرالملک ،نگاه صنیعالدوله به بیننده دوخته
نشده است .در اين دو كار نیز شبیهسازی عكسگونه از روی چهره با مهارت انجام گرفته و
نقاش تالش كرده است شأن و جايگاه هر دو سیاستمدار را چنان كه شايسته است به
تصوير بكشد.

تصوير  .4ناصرالملک 1321 ،ه.ق ،رنگ و

تصوير  .3مرتضي قليخان صنیع الدوله1331 ،

روغن بر روی بوم ،موزةه دفینه

ه.ق ،رنگ و روغن بر روی بوم ،موزة مجلس،
(سهیلي خوانساری)1313:،234،

263

جامعهشناسي هنر و ادبيات ،دوره  ،9شماره دوم ،پاييز و زمستان 6991

ناصرالملک در جواني برای تحصیل به انگلستان رفت و از دانشگاه آكسفورد مدرک
علوم سیاسي گرفت« :ناصرالملک مردی درس خوانده و سیاستمداری آگاه بود و با
آبرومندی زندگي كرد [ .]...در ايام فراغت به كار مطالعه و ترجمه ميپرداخت .كتاب تاريخ
نادر با مختصری از تاريخ مغول نوشته جیمز فريزر را به دستور ناصرالدينشاه به فارسي
ترجمه كرد [ ]...داستان تاجر ونیزی و نمايشنامة اتللو شكسپیر را هم از انگلیسي به فارسي
برگردانده است» (وحیدنیا .)4،1313،مرتضي قليخان صنیعالدوله ،نخستین رئیس مجلس
در ايران ،كه از خاندان هدايت بود در جواني برای تحصیل به آلمان رفت .وی در رشتة
معدن با درجه ممتاز فارغالتحصیل شد و به ايران بازگشت .او سیاستمداری مليگرا بود و
باني راهاندازی و تأسیس بسیاری از صنايع در ايران بود« :تا وقايع مشروطهخواهي ،عمدة
تالشهای صنیعالدوله در عرصة نوسازی صنعتي جلوهگر شد و پس از آن بهسبب آشنايي
با حیات سیاسي غرب نقشي كاربردی در هدايت خواستهای عمومي به نظام پارلماني
داشت [ .]...او بهفراست دريافته بود كه اگر حكومتگران هرگونه حصر قانوني قدرت را
نميپذيرفتند ،اقدامهای افراطي و عاری از شناخت نظام پارلماني به قیام عمومي و
هرجومرج منتهي نميشد .از اين روست كه صنیعالدوله با پرچمداری جناح اعتدالي مجلس
نهتنها از تقابل دربار و مشروطهخوا هان مي كاست ،كه ضمن هدايت ايشان به اسلوبي
مدون ،در استقرار ساختار تازه تأثیری شگرف داشت» (تشكری و چاهیان.)46:1316،
میرزامحمدحسین فروغي ملقب به ذكاالملک ،مترجم ،روزنامهنگار و شاعر و روشنفكر
برجسته دوران قاجار بود (تصوير  .)1خطوط پیری در چهره او با قدرتي كه نقاش در
ترسیم جزئیات و سايهروشنكاری داشته نمايان است .نگاه متفكرانة او با حیرت همراه
است و حسي از عصبیت را نیز ميتوان در نگاه او دريافت .او ازجمله روشنفكران منتقدی
بود كه آثارش با سانسور حكومت نیز مواجه شد و كیفیت ترجمههای او تا به امروز از نظر
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كارشناسان دارای اعتبار معرفي شده است« :دستگاه دارالترجمه دولتي هم كه در آن برخي
مترجمان قابل در كار بودند و رياست آن با نويسندة دانشمند میرزامحمدحسینخان
ذكاء الملک بود ،گرايش قطعي به روشنفكری داشت .آثار سودمندی را به ترجمه
ميرساندند .ا ما نشر آنها با مزاج سیاسي زمانه چندان سازگار نبود ،خاصه حاال كه دورة
ستیزهرويي مردم و طغیان افكار بود» (آدمیت.)13:1343،

تصوير  .1میرزامحمدحسین اديب (فروغي) 1331 ،ه.ق ،رنگوروغن بر روی بوم ،موزة مجلس

بر اساس رابطة میان مليگرايي و روشنفكران كه در نظريات جامعهشناسان به آن اشاره
شد ،تأكید بر قطع يد از استعمار و وابستگي به وامهای كمرشكني كه شاه از كشورهايي
مانند روسیه و انگلیس مي گرفت ،تمايل به ايجاد مجلس شورا ،و كوشش جهت تقويت
دموكراسي و مبارزه با استبداد حكومت قاجار گوشهای از كوششهای نیروهای جديدی
بود كه در طلیعة مدرنیسم ،بنیانهای مليگرايي را پايه گذاشتند .كريگ كالهون در تحلیلي
بر انقالبها و جنبشهای سیاسيـاجتماعي كه رويكرد مليگرايانه داشتهاند ميگويد:
«برخي از نخستین انقالبهای آشكارا مليگرا در دنیا ،توسط كساني رهبری شدند كه در
زمرة نخبگان ممتاز بودند ،كساني كه همزبان و همدين با آن كساني بودند كه با حكومت
آنان به چالش برخاستند» (كالهون.)264:1314،
گفتمان جامعة روشنفكر ايران در آغاز ورود به مدرنیته و اساساً محتوای متون ادبي و
نقادی سیاسي و اجتماعي عصر مشروطه بر اصول و ايدئولوژی مشترک متمركز بوده است.
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آثار كمالالملک در آستانة مشروطیت و پس از تثبیت آن نیز بيارتباط با اين متون نیست.
سیر تحول آثار كمالالملک از آغاز تا پايان سالهای فعالیت هنری ،قدرت او در
تکچهرهسازی را نشان ميدهد .در واقع آثار او با نوعي گزيدهگويي و اختصار و ابهام به
سراغ بیان ماهیت سیاسي و اجتماعي حوادث دورانش رفته است .موضوعات بيشماری
اعم از فقر ،استعمار ،قتل و سركوبي مشروطهخواهان ،ترسیم صحنههای نبرد نیروهای
مخالف و موافق مشروطیت ،به توپ بستن مجلس ،بستنشینيها و بسیاری موارد ديگر،
ميتوانست موضوع كار نقاش در اين دورة تاريخي باشد .اما تكنیک نقاش در اين موقعیت
تاريخي خاص ،مجموعهای از تکچهرهها را پیش روی ما قرار داده است .تکچهرههای
كمالالملک تصويری جامع ،انقالبي و بیان دقیق از جزئیات و جريانات پیچیدة مشروطیت
به دست نميدهد ،اما درعینحال به آرمانها و ماهیت ايدئولوژيک آن بيتفاوت نیست .در
مقايسه با شعر شايد ناچیز به نظر بیايد ،اما همین اندک آثار دارای نوعي وحدت رويه ،چه
از نظر اجرا و چه از جهت محتوا هستند .در عین وفاداری به اصل موضوع كه
تکچهرهسازی و بیان ويژگيهای روانشناختي است ،تصويری آرماني از سیاستمداراني
تكنوكرات و مبارز پیش روی ما قرار گرفته است .از سال های آغازين مشروطه تا تثبیت
آن ،در آثار كمالالملک ،تکچهرهها هستند كه تاريخ را روايت ميكنند و به آن سنديت
ميبخشند .هرچند آيینگي رويدادها و تبیین اوضاع سیاسي در اين آثار ضمني است و
نمادين ،لیكن به سبب تأكید بر نقاشي چهرههايي كه ايدئولوژی مشترک به مشروطیت و
مدرنسازی ايران عصر قاجار داشتهاند ،معنايي از مليگرايي را در نقاشي مدرن ايران
ميتوان دريافت .چنانكه پیشتر ذكر شد ،بسیاری از جامعهشناسان معاصر مليگرايي را در
واقع جنبش تحصیلكردگاني ميدانند كه از طبقات ممتاز و زمرة روشنفكران بودهاند.
روشنفكراني كه اگرچه مخالف سرسخت حكومت قاجار نبودند ،در كارزار مشروطیت،
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جانب ملت و دولت مشروطه را گرفتند .در آثار كمالالملک گرايش به چنین رويكردی
بهصورتي نمادين جلوهگر ميشود؛ چنانكه خود طبقة روشنفكر به گفتة جامعهشناسان
معاصر نماد مليگرايي قلمداد ميشوند.

نتيجه
برداشت صرفاً تكنیكي و فني از آثار كمالالملک در دوران مشروطیت نميتواند درک
درستي از وجوه سیاسيـاجتماعي آثار او به دست دهد .نگاهي به آثار كمالالملک از آغاز
فعالیت در دربار تا تثبیت مشروطیت و تشكیل نخستین مجلس ملي در ايران حكايت از
سیر تطور و تحول ميكند .محتوای آثار او در آغاز ،چهرة شاه و سیاستمداران غالباً
محافظهكار و وابسته استعمار و اندروني و اردوها و كاخها است .رفتهرفته با بروز تحوالت
سیاسي و اجتماعي ،چرخشي ،آگاهانه يا ناآگاهانه در محتوای آثار كمالالملک به وجود
ميآيد .اگر در آثار آغازين ،غیبت پیكرههای انساني ،طبقات سیاسي و اجتماعي و واكنش و
اعمال آنها در ارتباط با سیاست و تحوالت اجتماعي نمايان است ،در آستانه شكلگیری
تحول مهمي چون مشروطیت ،محتوای آثار او بهسبب تصويرسازی از سیاستمداراني با
موقعیتهای مشابه ،معنای سیاسي آشكار پیدا ميكند .نقاشي از چهرة سیاستمداران و
همچنین ترسیم بخش هايي از زندگي طبقات فرودست را بدون ترديد نميتوان صرفاً به
دوستي او با اين افراد و تفنن يا تمايالتي از اين دست تقلیل داد؛ آن هم در يک بزنگاه
تاريخي حساس .آثار اين دورة كمالالملک عاری از تعینها و خصلتها بارز سیاسي و
اجتماعي نیست .بسیاری از وجوه مليگرايي را كه همزمان با طلوع مدرنیسم و مبارزات
مشروطه است اگر در غالب كنشها و اعمال انقالبي در آثار او نميبینیم ،اما از طريق
نقاشي چهرة سیاستمداران تحصیلكرده و روشنفكر ،در تکچهره شخصیتهايي كه نماد
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مليگرايي و مدرنیسم بودند ميتوان درک نمود .اگر برای هنر نیز قائل به نوعي مسئولیت
فرهنگي در قبال مليگرايي باشیم ،آثار او بهنوعي مليگرايي فرهنگي را در غالب
تکچهرهها نمايان ميسازد .از طرفي موضوع گرايش به خرافات در طلیعة مدرنیسم ،در
آثار واقعگرايانة كمالالملک چهرة خود را نشان ميدهد .سه اثر او بیاني انتقادی از موقعیت
سیاسيـاجتماعي زنان عصر قاجار به دست ميدهد؛ اگر راهحلي برای برونرفت از علت
های عقبماندگي جامعه در آثاری از اين دست ديده نميشود ،اما تأكید و باور به «خرد
خودبنیاد» را كه از مضامین اصلي گفتمان روشنفكری عصر قاجار است ،ميتوان از آثار او
استنباط كرد .تصويرسازی واقع گرايانه در آثار كمالالملک گويای اين نكته است كه نقاشي
اگر به گستردگي ادبیات و نقدهای سیاسي و اجتماعي روشنفكران به موضوعات سیاسي و
اجتماعي نپرداخت ،اما تا حد امكان خود توانست تصويری صادقانه از تحوالت زمانه ارائه
دهد.
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معاصر ايران ،تهران :سخن.
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مشروطيت و مليگرايي در آثار کمالالملک


شفیعي كدكني ،محمدرضا ( ،)1334ادوار شعر فارسی از مشروطيت تا سقوط سلطنت،
تهران :سخن.



فاضلي ،نعمت اله؛ سلیماني قره گل ،هادی( ،)1311نقش روشنفکران اواخر دوره قاجار
در شکل گيری نخستين دولت مدرن در ايران ،فصلنامه جامعه شناسي تاريخي ،دوره
چهارم ،شماره ،2ص ص .41 - 1



فوران ،جان ( ،)1331مقاومت شکننده؛ تاريخ تحوالت جتماعی ايران از صفويه تا
سالهای پس از انقالب ،تهران :رسا.



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



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



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



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



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



مدرسي ،علي ( ،)1341مدرس ،مجلس و تاريخ؛ ناصرالملک کار خود را کرد ،فصلنامه
مجلس و راهبرد ،شماره  ،11ص ص211

..236 -



ملک زاده ،مهدی ( ،)1334تاريخ انقالب مشروطيت ايران ،تهران :سخن.



میرسپاسي ،علي ( ،)1314تأملی در مدرنيته ايرانی ،بحثی درباره گفتمان های
روشنفکری و سياست مدرنيزاسيون در ايران ،تهران :ثالث.



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



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



وحیدنیا ،سیف اهلل ( ،)1313ناصرالملک ،ماهنامه وحید ،شماره  214و  ،211صص 13
– .46
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6991  پاييز و زمستان، شماره دوم،9  دوره،جامعهشناسي هنر و ادبيات

 ماهنامه، سرداراسعدبختياری و خدمات او به مشروطيت،)1333(  سیف اهلل،وحیدنیا



.34 - 31 ص ص،11 شماره،حافظ
، مرتضی قلی خان صنيع الدوله؛ هفتمين وزير علوم و معارف،)1343(  اقبال،يغمايي



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