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مقدمه
آفرید، هنر عرصة در که تحوالتی با کمالالملک
جایگاهیپرنفوذوتأثیرگذاررادرتاریخهنرایرانازآن
سنت نخستینبار برای که بود او است. خودکرده
طبیعتگرایی1اروپاییراجایگزینتلفیقهنرسنتیـ
این توسط که هنری ساختار دگرگونی کرد. اروپایی
هنرمندانجامشد،الزمةجامعةتجددخواهوروبهرشد
و عصر هر در جریان این بازتعریف لذا بود؛ زمانهاش
روز فرهنگ و بافتارهنر با متناظر بهشیوهای نظامی
ایران اخیر سدة تاریخی تحوالت میگیرد. صورت
بهصورتاجتنابناپذیریبرفرهنگوهنراینسرزمین
تأثیرنهادهاست.ازسال1۳0۴تا1۳۵7ش،مصادفبا
جامعه جوانب تمام در مدرنیزاسیون پهلوی، حكومت
فرهنگینیزبخشیازاین اجرامیشد،عرصةاجتماعیـ
نوگراییرابهخوداختصاصدادهبود.درآذرماهسال
1۳۴۳وزارتفرهنگوهنرتشكیلشد.اولینوظیفة
شناساندن و شناختن هنر، و فرهنگ وزارت اساسی
فرهنگوهنرملیبود)صدیق،۵۲۴:1۳۴9(ازکارهای
انجامشدهدراینوزارتخانهانتشارمجلة»هنرومردم«
اینمجلهو انتشار ازهنرمندانیکهدردورههای بود.
شده، پرداخته او بازتعریف به مدرنیزاسیون، با همسو

کمالالملکاست.
ازبین10۸۴مقالةمجلههنرومردمدر1۶دوره
انتشارازآبان1۳۴۲تامهر1۳۵7،در۶مقالهبهصورت
مستقیمبهموضوعکمالالملکپرداختهشده؛همچنین
درچندمقالةدیگرنیزازشیوةکمالالملکوجایگاهاین
هنرمندوشاگردانوییادشدهاست.دراینمجموعه
ازمقاالتنشریهکهآغازیدر1۳۴۲وانجامیدر1۳۵۴
مختص دیدگاههایی و مختلف نویسندگان با داشته،
زمانهمواجههستیم.التهاباتورودهنرنوگرابهعرصة
که رسمی هنر به آن تبدیل و تثبیت تا ایران هنر
جملگیبخشیازسیرمدرنیزاسیونجامعهبود،دراین
نویسندگان است. نهاده قابلتوجه تأثیری بازتعریف
داشتهاند؛ نقاشی در بازنمایی مسئله به نو رویكردی
مانند زمانه کلیدی واژگان از ردپایی همچنین
مقاالت این در شده نوشته مفاهیم از »غربزدگی«
چگونگی تحلیل با تا است آن بر پژوهش این است.

معرفیکمالالملکدرمجله»هنرومردم«،نسبتاین
معرفیراباتحوالتنوگراییدردهة۴0و۵0مشخص

نماید.

روش تحقیق
متن شرح به نخست مرحلة در پیشرو پژوهش
مقاالتدرجشدهدرمجلةهنرومردمپرداختهاست؛
تحوالت راستای در پژوهش بنیادی ازاینروکههدف
تاریخیدهه۴0و۵0حاصلمیشود،پژوهشپیشرواز
روشتاریخیـتحلیلیدرنگارشمقالهبهرهبردهاست.
اسنادی دادهها، جمعآوری منظر از پژوهش رویكرد
مردم، و هنر مجلة آرشیو از بهرهگیری با کتابخانهای
به دراینخصوص است. معاصر تاریخ مقاالت و کتب
کتبیباموضوعمدرنیزاسیونایراندردهههایمدنظر
مراجعهواینرویدادهایتاریخیراهمزماندرعرصة

هنرایراننیزواکاویکردهاست.

پیشینه
اولینپژوهشصورتگرفتهدرخصوصمجلةهنرو
مردمبهقلمصدیقهموحد)1۳۶۵(درکتابیباعنوان
فهرستتحلیلیمقاالتمجلههنرومردم1۳۵7-1۳۴۲
گردآوریشدهاست.مطالبمهمتمامیمقاالتنشریه
دراینکتاببهصورتچكیدهآمدهاست.اینپژوهش
انبوه یافتنمطالبموردنظردر برای بهمنزلةکلیدی

منابعمختلفمعرفیمیشود.
پایاننامهایبهقلمبابکخدادادکوچكی)1۳91(با
عنوان»بررسیتحلیلیمجلةهنرومردمازشمارگان1
الی19۳«تدوینشدهاست.دراینپایاننامه،دادههای
آماریوتحلیلیبرموضوعمقاالت،نویسندههاوحتی
است؛ گردیده بیان مجله تیتراژ و ظاهری جنبههای
همچنیناهدافمجلهراموردبررسیقراردادهونتیجه
هنر و فرهنگ پیكره بر مجله این تأثیر که میگیرد
کشورقابلتوجهبودهواینتأثیرحتیبرمجالتدیگر
دراینحوزههمقابلردیابیاست.نقشتأثیرگذارمجله
باارتباطپذیریدرستتوانستهمسطحکیفیخودرا
فرهنگ رشد برای مناسب بستری هم و ببرد باال
در که رشد روند این کند. آمادهسازی را کشورمان
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راستاینوگراییحكومتصورتگرفته،مدنظرپژوهش
حاضرنیزاست.

با مقالهای در مردم و هنر مجلة بر کمی تحلیلی
)از مردم و هنر مجله کمی تحلیلی »بررسی عنوان
بابک و رسولی زهرا توسط »)۵0 تا 1 شمارگان
این در است. شده نوشته )1۳91( خدادادکوچكی
پژوهشبهروندروبهرشددربخشکمیمجلهباافزایش
نتیجه اینچنین میگردد. اشاره مقاالت، و تیتراژ
میگیردکهنقشتأثیرگذاریکمجلهدرطولحیات
میان در را جدیدی دیدگاه و نگرش میتواند، خود
با موردبحث مقاله لحاظ این از کند. ایجاد مخاطبین
پژوهشحاضرهمسوشدهونگرشودیدگاهجدیدیرا
کهمجلههابهوجودمیآورندتبییننموده؛امابهاین
موضوعبهصورتکلیپرداختهاستودیدگاهجزئی)در

خصوصهنریاهنرمندی(رادرنظرنگرفتهاست.

1. کمال الملک
محمدغّفاریمشهوربهکمالالملکازمشهورترین
)حدود عمرطوالنیخود در وی است. ایرانی نقاشان
پنجشاه،دوسلسله 1۲۲۶-1۳19ش(شاهدحكومت
پادشاهیوانقالبمشروطهبود.درتهرانمتولدشدو
کودکیخودرادرکاشانگذراند.کمالالملکازخاندان
غفاریاهلکاشاناست،بسیاریازاعضایاینخانواده
خاصه نقاش غّفاری حسن محمد بودند. هنر اهل
ابوالحسن،کهازپدرشهرت فتحعلیشاهبود؛پسرش
بیشترییافتوبرایتحصیلبهایتالیااعزامگردید،بعداً
بهاستادیمحمدشاهقاجارگماردهشد)گودار1۳۸7:
در کمالالملک خانوادگی، پیشینه این با .)۲1۶1
تهران به دارالفنون، مدرسه در تحصیل برای نوجوانی
آمد.دربازدیدناصرالدینشاهازمدرسه،کارکمالالملک
موردتوجهقرارگرفتوبدینسبباوبهعنواننقاش
ازجمله لقبهایی ناصری دربار در شد. دربار وارد
»نقاشباشی«وبعدازمقبولیتدرجایگاهنقاشدربارو
معلمشاه،لقب»کمالالملک«بهویاعطاشد.پساز
بهمدتسه کمالالملک شاه، ناصرالدین کشتهشدن
سالبرایفراگیریهنربهاروپارفت.دراینمدتاودر
آثار از رونگاری به پاریس و رم فلورانس، موزههای

نقاشانیچونرامبرانت1وتیسین۲پرداخت.همانااین
سفربراسلوبکاروحتیطرزدیداوتأثیرنهاد)پاکباز،
از بعد سالهای در سفر این تجربیات .)۳۶1 :1۳90
مشروطهبهتأسیسمدرسةصنایعمستظرفه)1۲۸9ش(
انجامید.نظامآموزشهنرونقاشیایرانیباردیگردر
تماسبااروپاواقعشدوباتأثیرپذیریازمكتباروپایی
هنر عرصة .) ۲1۶۲ :1۳۸7 )گودار، تازهیافت تحولی
ایرانازاینتاریخجلوهایدیگریافتو»باکاراوجریان
دویستسالةتلفیقسنتهایایرانیواروپاییبهپایان
میرسد،وسنتطبیعتگرایی۳اروپاییدرقالبنوعی
)پاکباز،۳۶1:1۳90(. تثبیتمیشود« آکادمیک۴ هنر
نسلیازهنرمندانایرانیدراینمدرسهپرورشیافتند
کهتاچنددهه»مكتبکمالالملک«۵رابهعنوانهنر
زمانه در اینكه وجود با کردهاند. تثبیت رسمیایران
مانند معتبری نقاشان او از پیش یا کمالالملک
الشعراءصبا(وچند »صنیعالملک،محمودخان)ملک
تندیگر«)پاکباز،۳1:1۳7۶(بهفعالیتمشغولبودند؛
نقاشو باکوششهایخوددرمقام اما»کمالالملک
فرهنگی و اجتماعی باشرایط متناسب ،پاسخی معلم
زمانهاشبهضرورتتحولهنریجامعهداد.بازتاباین
نحوة اخالقی، خصوصیات مردم، ذهن در کوششها
افسانهای مرد یک او از شدنش، کور واقعه و زندگی،
ساخت«)پاکباز1۶۳:1۳90(کهجایگاهاورادرحافظه

تاریخیهنرایرانهمیشهحفظمیکند.
آثارکمالالملکرابراساسمراحلمختلفزندگی

اوبهسهگروهمیتوانتقسیمکرد:
1.آثارقبلازسفراروپاکهشاخصهقابلتوجهاین
آثار،بامضمونزندگیوفضایدربار،بیشترمنظرهسازی

وبدونپرسوناژفعالاست.
۲.آثاریکهدرسفراروپاکشیدهشدهاستکهبه
شده ترسیم نقاشی، بزرگان آثار روی از نسخهبرداری

است.
به آثارتوجه این اروپا.در بازگشت از آثارپس .۳
نورپردازیوپرسوناژهایفعال،اورابهسبکواقعگرایی

نزدیکترکردهاست)پاکباز،۳۵1:1۳7۶(.
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2. مجلة هنر و مردم
مجلةهنرومردمماهنامهایباموضوعهنر،فرهنگ
وادببهزبانفارسیودرحكومتپهلویدومانتشار
مییافت.یكیازاداراتتابعةادارههنرهایزیبایکشور
دروزارتفرهنگ،ادارهکلروابطبینالمللوانتشارات،
باهدفشناساندنفرهنگوتمدنوهنرمندانکشور،
درآبانماهسال1۳۴1اقدامبهچاپایننشریهنمود.
البتهاینادارهدرسال1۳۴۳بهادارهکلروابطفرهنگی
وزارتفرهنگوهنرتغییرنامداد.ایننشریهدر1۶
ماه دو شمارگان برخی در و ماهنامه بهصورت دوره
یکبارمنتشرشدهاست.جلدشماره1درآبانماه1۳۴1
به مربوط باشمارة19۳، نشریه، این وآخریننسخه
آبانوآذرسال1۳۵7است.ابتدایشروعبهکارمجله،
»عنایتاهلل سردبیر و خدابندهلو« »آقای مدیرمسئول
خجسته«بودند.ازشمارة1۳۳،آبانماه1۳۵۲،»بیژن
سمندر«بهعنوانسردبیرنشریهتعیینوازشمارة1۶۸،
مهرماه1۳۵۵،سردبیرآنهیئتتحریریهگردید)مرکز

اسنادومدارکسازمانمیراثفرهنگی،بیتا(.
مجله،برایمعرفیخودمتنیبهعنواناهدافمجله
درشمارهاولتادهممنتشرکردهاست.دربنداولاین
دریچهای دنبالگشودن به که است تأکیدشده متن
استبرایارتباطمردمباهنرودراینخصوصمینویسد:

»کمالکوششماهموارهبراینبودهوخواهدبودکه
بینشماازیکسووهنروهنرمندازسویدیگرتفاهم
دولتی، مجلة این .)۳ :1۳۴1 )بینا، آوریم« وجود به
این در میپرداخت فعالیت به حاکمه نظام با همسو
آن جامعة اجتماعی و فرهنگی هنری، تحوالت راستا
زمانراباتوجهبهسیاستنظام،دراختیارخوانندگان
نوع این ارتباطی پیامهای که همانطور میداد. قرار
نشریاتدربرگیرندةانگارهها،عقایدومضامینیهستند
کهاهمیتواولویتهایارزشییکفرهنگیارهبران
همكاران، و )رایف میسازند منعكس را فرهنگ آن

.)1۳-1۲:1۳۸1
در1۵سالعمرمجلهدرسهمقطعزمانیبهدرج
مقاالتیباموضوعکمالالملکپرداختهشدهکه،شرح
مشخصاتاینمقاالتدرجدولشماره1بهتفصیلآمده
است.اینمقاالتدر۶شمارهمجلهبینسالهای1۳۴۲
الی1۳۵۴بانویسندگانمتفاوتمنتشرشدهاست.در
چهارمقالةسال1۳۵۴،هیچنامیبراینویسندهذکر
»کمالالملک عنوان با مقالهای البته است؛ نشده
سنتشكنبزرگ«بهقلم»رویینپاکباز«درتاریخآبان
که شده چاپ تماشا مجله 1۸۶ شماره در 1۳۵۳
اشتراکاتعمدهایبامقاالت»کمالالملک،سنتشكنو
سنتگذار«درسال1۳۵۴مجله»هنرومردم«داردو

شماره و دوره مجله تاریخ ان)شار نوی نده عنواپ مقاله ردیف

شماره7دوره1 اردیبهشتـ1۳۴۲ اسماعیلآشتیانی شرححالوتاریخحیات
کمالالملک

1

شماره۳۵دوره۳ شهریورـ1۳۴۴ سیدمحمدعلیجمالزاده کمالالملک ۲

شماره1۵0دوره1۳ فروردینـ1۳۵۴ بدوننامنویسنده کمالالملک،سنتشكنو
سنتگذار

۳

شماره1۵1دوره1۳ اردیبهشتـ1۳۵۴ بدوننامنویسنده کمالالملک،سنتشكنو
سنتگذار

۴

شماره1۵۲دوره1۳ خردادـ1۳۵۴ بدوننامنویسنده کمالالملک،سنتشكنو
سنتگذار

۵

شماره1۵۵دوره1۳ شهریورـ1۳۵۴ بدوننامنویسنده کمالالملک،سنتشكنو
سنتگذار

۶

جدول شماره 1. مشخصات مقاالت با موضوع کمال الملك

جدول شماره 1. مشخصات مقاالت با موضوع کمال الملك
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ارجاعمستقیمنیزبهمتنآندادهشدهاست.

۳. هنر نوگرایی ایراپ
نوگراییرابهروشوبیانیتعریفکردهاندکهویژة
از خودآگاهانه گسستن نیز هنر در باشد. نو روزگار
نوگرایی را جدید قالبهای جستجوی و گذشته
میخوانند.اینتحوالتاجتماعی،فرهنگیوهنریاروپا
درقرن19بودکهزایشگرمدرنیسمشد.»تالشبرای
رهاییازبنبستهنرآکادمیککهخودعصارةسنت
طبیعتگراییبودهنرمندنوجورابهتجربههایجدید
کشانید....دراینرهگذر،دگرگونیبنیادیدرمعیارها
ومفاهیمزیباییشناختیواصولفنیهنرایجادشد؛و
ازمجموعةدستاوردهاینوپدید،زبانهنرینوینیبرای
تبیینوتفسیرمفهومعمیقتریازواقعیتشكلگرفت.
تغییری سنتی، ارزشهای نفی روند در مدرنیسم،
اساسیدرپایگاهاجتماعیهنرمندوکارکردهنرپدید
آورد«)پاکباز،۵۲۶:1۳90(.هنرمعاصرایرانمانندسایر
کشورهاپسازجنگجهانیدومتحوالتیراتجربهکرد.
درسال1۳19باتأسیسدانشكدههنرهایزیبا،زمینة
زمان این در شد. ایجاد ایران هنر در نوگرایی ظهور
پرداختند غرب نوین سبکهای تجربه به هنرمندان
)سیدصدر،791:1۳۸۸(.بعدازدودههتالشبرایبه

با ۴0و۵0 دهة در نوگرا، هنر شدن شناخته رسمیت
حمایتهایدولتیاینسبکازهنربههنررسمیکشور

مبدلشد.

تاریخ  و  حال  »شرح   مقالة  چگ،  دهه  اب)دای  گ. 
حیات کمال الملک«

اردیبهشت تاریخ به مجله، از شماره هفتمین در
عنوان با آشتیانی«، »اسماعیل قلم به مقالهای 1۳۴۲
»شرححالوتاریخحیاتکمالالملک«بهچاپرسیده
اصلی عنوان با مقاالتی رشته طی مقاله این است.
»چهرههایجاویدانهنر«ازاولینشمارهمجلهسعیدر
است.هفتمین داشته زمانه معرفیهنرمندانشاخص
هنرمندمدنظربرایمعرفی،توسطیكیازشاگردانش
میگردد؛ توصیف است بوده نیز نام به نقاشی که
همچنینایناسماعیلآشتیانیبودکهپسازاستعفای
مستظرفه صنایع مدرسه از کمالالملک
)1۳0۶ش/1۳۴۵ق(بهمدیریتمدرسهمنصوبشدو
)کشمیرشكن، گرفت پیش در را خویش استاد راه

.)۵۵-۵۴:1۳9۶
مقاله،11صفحهازمجلهرابهخوداختصاصداده
استوشاملسهبخشاست.درمواردیشاهدتغییر
دیدگاهدرنوشتهوبیانمتفاوتدرخصوصیکمسئله

بخش دوم مقاله بخش اول مقاله مطلب بیاپ شده در م)ن مقاله ردیف

بهواسطهدقتزیاددرکار ندانستنقواعدپرسپكتیو)بهعنواننمونه
۵ در آینه تاالر تابلو ترسیم شده بیان

سال(

دلیلصرفزمانطوالنیبرای
خلقآثارش

1

فرقیبااصلندارندورنگهاازاصلپاکترو
پختهتراست.

بهصورتمستقیمتوصیفیازاینتابلوها
نیاورده

تابلوهاییکهدرموزههایاروپا
کشیده

۲

قواعداصلیپرسپكتیوراخودپیداکردوبعداً
دراروپاتكمیلنمود.

قبلازسفربهفرنگستانپرسپكتیو
نخواندهبود

پرسپكتیودرآثارش ۳

توجهیبهکمپوزیسیونوحالتمختلف
نداشت.

مطلبیبیاننشده کمپوزیسیوندرآثارش ۴

تأکیدفراوانبرحسناخالقشدهاست.
خوشرفتاریوبخشندگیدرخصوص

شاگردانمدرسه

تأکیدفراوانبرحسناخالقشدهاست.
خوشرفتاریوبخشندگیدرخصوص

شاگردانمدرسه

درخصوصاخالقیات ۵

جدول 2. اشتراك و افتراق در دو بخش مقاله شماره هفت مجله 
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هستیم.درجدولشماره۲بهچندوجهاشتراکوافتراق
دوبخشابتداییمقالهاشارهمیکنیم.دربخشسومنیز
بهنقلازرساله»کمالالملک«بهقلم»حسنعلیوزیری«
در مطالبی است، کمالالملک شاگردان از نیز او که
خصوصجایگاهواال،حسناخالقدربرخوردبامردمو
شاگردانمدرسه،وبهتفصیلموضوعمیهنپرستینقاش

بیانشدهاست.

گ. 1. با(تأریف شاگرد ا( ار)اد، پس ا( موا هه با 
نقدهای نوگرایاپ در ارلوب نقاشی

قالیچهای تصویر بر عالوه مقاله نخست درصفحه
خط به بندی کمالالملک، چهره از دستبافت
مینویسد: است. شده نگاشته شكستهنستعلیق
نقاشیچیرهدستکهکارهایشدیدگان »کمالالملک
هنرشناسانمغربزمینراخیرهمیسازدوبامرگاو
نهتنهاجامعههنریایرانداغدارمیگردد؛بلكهشاگردان
اوپدریمهربانراازدستمیدهندومیهنپرستانو
محروم استوار همگامی همراهی از ایراندوستان
میتوان را بند این .)۸ :1۳۴۲ )آشتیانی، میمانند«
دیدگاه شمرد. بر مقاله مابقی برای چكیدهای بهمثابة
نویسندهبهروشنیدرتمامیجمالتاینبندهویداست.
هنرشناسان ازجمله، کلیدی کلمات چكیده این برای
مغربزمین،جامعةهنری،پدریمهربانبرایشاگردان
مفاهیمیکه نظرگرفت؛ در رامیتوان میهنپرستی و

متنمقالهدرتوصیفوتشریحآنمیکوشد.
بدنهاصلیمقالهازبیوگرافیدرموردکمالالملکو
کسبلقب»کمالالملک«بهمحمدغّفاری)درسرتاسر
متننویسندهبرایخطاببهاوازعنواناستاداستفاده
اینلقب، با تابلوییکه اولین میکند(شروعمیشود.
امضامیکندتابلو»تاالرآینه«است.بالفاصلهبعدازاین
شرح،موضوععدموجودپرسپكتیودراینتابلورابیان
کرده،مینویسد:»چوندرطرحاینتابلواغالطیدیده
و بصری ازحدمخروط اینموقع در استاد یا میشود
اندازهفاصلهنقاشیباسوژهبیاطالعبودهویاانتخاب
اندازهسوژهبنابهارادهومیلناصرالدینشاهصورتگرفته
ازعدماطالعبهنكاتعلمیفوقالذکر«)آشتیانی، نه
9:1۳۴۲-10(.البتهدراینجاذکرایننكتهالزماست

کهدراینتابلونظراتشاهدخیلبودهاست،همانطور
کهکمالالملکنیزمیگوید:»درصنعتبهذوقصنعتی
منزیادتحمیلشده؛مثاًلپردهتاالرآینهخیلیخوب
و )بهنامشباهنگ است« تحمیل باالخره ولی شده؛
دهباشی،19:1۳۶۶(.باوجوداینكهاسماعیلآشتیانی
روبهرشد روند اما بود؛ کمالالملک راه رهرو و شاگرد
نوگرایدهههایگذشته، نویندرجامعه درکهنری
ظهور با بود. داده رشد را وی زیباییشناسی دیدگاه
پهلویوانقراضسلسلةقاجار،رویكردناتورالیستیکه
توسطناصرالدینشاهموردتأییدوترویجقرارگرفتهبود
دنبال به پهلوی و نداشت قرار توجه کانون در دیگر
برآورد را او سیاسی تمتع که بود متفاوت رویكردی
یا مرایا و مناظر علم ازاینرو )تنظیفی،1۶1:1۳99(
همانپرسپكتیو)کهبهگفتةشاگردانمدرسهصنایع
مستظرفهدر1۶سالابتداییتأسیس،هیچگاهتدریس
توصیف اصول بنیادیترین از یكی به نمیشد(
البته است. شده تبدیل کمالالملک تابلو مشهورترین
بعدازبیانایننكته،بالفاصلهبهتابلوصفت»شاهكار
ادامهمقالهدر نیزاعطامیکند.در صنعتنقاشی«را
خصوصنقاشیهایکمالالملکمطلبیآورده،مینویسد
»درصحتطرحوپختگیرنگودقتساختمانسرآمد
اقرانوازاینحیثازهیچیکازاساتیدبزرگفنکمتر

نبود«)آشتیانی،1۶:1۳۴۲(.
باریبااینتوصیفاتوارجنهادنبهتواناییهنرمند،
درمقالهبااینتعریفنویسندهازکمالزیباییوارزش
تولیدهنرمواجههستیمکهاثرکمالالملکمانندعكس
بودوقابلتشخیصباعكسنیست.البتهاینتوقعاز
کمالالملکدرزمانةخودتوقعیمتداولبود.اودردربار
ازوروددوربینعكاسیهم»میبایسترویدادها، بعد
اشخاص،ساختمانها،باغهاوغیرهراهمچونعكاسی
دقیقثبتکند،تابهعادیترینمظاهرزندگیومحیط
درباریسندیّتتاریخیبخشد«)پاکباز،1۶۲:1۳90(.

دراینمقالهازافتخاراتوارجنهادنبهکمالالملک
نشریه از شماره یک اختصاص به ناصری دربار در
»شرافت«بهمعرفیکمالالملکیادمیشود.ازآنجاکه
و کرد برپا دولت نخست ایران در را »روزنامهها
روزنامههاینخستینرسمیبودند.اززمانناصرالدینشاه
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کم نبوده دولتی که فارسی زبان به روزنامهای
میشناسیم«)کسروی،1۸:1۳۶۳(.روزنامةشرافتنیز
شماره۶0 میشد. منتشر دولت مستقیم نظارت تحت
اینروزنامه)1۳19ق(بهمعرفیکمالالملکاختصاص
دادهشدهودرتصویرشماره1،صفحهنخستاینروزنامه
آمدهاست.دردهه۴0و۵0تمامیمقاالتبهایننسخه
به بنا امادرهردوره اشارهکردهاند؛ ازنشریهشرافت

اقتضایزمانهبخشیازآنمدنظرقرارگرفتهاست.


گ. 2. ران)ار مأین غربی در رار)ای مدرنییاریوپ
یكیازکلیدواژگاناینمقالهعبارت»نظرهنرشناسان
به بیچونچرا گرایش نشانیبر که است، مغربزمین«
غرباست.اسماعیلآشتیانیدربازتعریفازکمالالملک
و هنرمندان تعریف و تأکید در را استادش اعتبار
هنرشناسانغربیبیانمیکند.از»گردیجان«7و»بنزور«۸
دو هر که میکند یاد فرانسوی معروف نقاشان بهعنوان
شیفتةآثارکمالالملکبودهاند.حتیایندیدگاهتأییداز
غرب،بعدازتشریحروندساختوتأسیسمدرسةصنایع
مستظرفه،باردیگرهمبیانمیشود.برایروندپیشرفت
صنایع مدرسه کار تدریجاً »باری مینویسد: مدرسه
و شدند تربیت قابلی شاگردان و گرفت باال مستظرفه
گردید« واقع اروپاییان تقدیر و توجه مورد مدرسه
)آشتیانی،1۴:1۳۴۲(.بعدازذکراینتأییدازاروپااست
کهبهسمتتعریفوتمجیدوبازدیدوزرا،پادشاهانوقت
وولیعهدو...میپردازد.ارزشدرجامعةهنریزمانه،مورد
تأییدغرببودناستواولویتدومازآنایرانیاناستچه
این در باشد. نیز مملكت مقام باالترین ایرانی، این بسا
خلوتگزینی زمان از برههای شرح در حتی خصوص
کمالالملکنیزایننكتهرابهتفصیلبیانمیکند،که
تنها میرفتند. استاد دیدن به مستشرقین و اروپاییان
نامیکهبیانمیشودپرفسوریفرانسویبهنام»ماسه«9
است.دربخشدوممقالهنیزبااینمفهوماینچنینروبه
رومیشویم:»پایهمقامشدرهنربقدریرفیعاستکه
»جاکسن«10نمایندهامریكاکهدرموقعقراردادوثوقالدوله
دیدین و صنایعمستظرفه مدرسة دیدن به انگلیس و
و کمالالملک ایران تا گفت: بود آمده استاد کارهای
به برکناراستوتن استعمار و بندگی از فردوسیدارد

اسارتواستثماردیگراننخواهدداد«)آشتیانی،1۳۴۲:
.)1۸

مدرنیزاسیون روند پهلوی حكومت شروع ابتدای از
با تحوالت این ادوار تمام در و میگردید اجرا گزینشی
سرعت با چهل دهة شروع بود. غربی تمدن از اقتباس
روبهرشدروندمدرنیزاسیونمواجهبودومصادفبااجرای
شكلیازتجدددرپیرویازتحوالتوساختارهایمعّین
غربیبود)کشمیرشكن،1۳:1۳9۶-1۵(.گوییالگوییرا
مدنظرقراردادهکهتمامتالشجامعهبرایانطباقبهآن
زمانی نیز ارزش پس میشد، برنامهریزی غربی، الگوی
حاصلمیآمدکهکمالالملکباتأییدهنرشناسانغربیو

پارامترهایآنهاهمسوباشد.

۵. میانه دهه چگ، مقاله ای با عنواپ »کمال الملک«
مقاالتمجلههنرومردمدردههنخستانتشارمجله،
تعدادصفحاتبیشتریداشتهاست.اینمقاالتبهصورت
معمولازگردآوریچندمقالهمرتبطکهپیشازآندر
مجالتمتفاوتدرجشدهاست،تشكیلمیشوند.اینچنین
نیزشامل میانهدهه۴0 در نوشتهشده مقاله که است
از پس تحوالت و پهلوی حكومت ابتدای از بخشهایی
انقالبسفیدتاسال1۳۴۴راشاملمیشود.درادامههر
یکازاجزایتشكیلدهندهمقالهباعنوان»کمالالملک«
کهدرسال1۳۴۴درمجلههنرومردمچاپشدهاست

بهصورتمجزاتشریحمیگردد.

تصویر 1. صفحه نخست از شماره 60 نشریه شرافت به تاریخ 1360 ق
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۵. 1.  امأه ای در موا ه با ممهوم غرب (دگی، و 
پذیرش هنر نوگرا

موضوع که است نوبتی دومین 1۳۴۴ شهریور
کمالالملکدرمجلهمطرحمیشود.اینمقالهبهقلم
با نویسندهای خود که جمالزاده« محمدعلی »سید
رویكردینوگرایانهاست،نوشتهشده.بخشابتداییتا
چهارصفحهاولمقالهبهخاطراتوشرححالیاز۳تن
در و است اختصاصدادهشده کمالالملک شاگردان از
۳ با )مصادف اوت19۲۸ تاریخ۲۵ به مقالهای ادامه
شهریور1۳07(بهقلم»حبیباهللابهری«کهدربرلین
نوشتهشدهآمدهاست.دراینتاریخکمالالملکدرقید
حیاتبودهوبهتازگیخلوتگزینیدریكیازشهرهای
خراسانرابهمدیریتمدرسهصنایعمستظرفهترجیح
ازمتفاوتتریننوشتههادر دادهاست.بدینسانیكی

خصوصکمالالملکاست.

۵. 1. 1. دورنمایی ا( کمال الملک در (ماپ حیاتش 
در و ایران از خارج در شد اشاره که همانطور
روند که کرد برداشت اینچنین میتوان بنابراین
مدرنیزاسیونپهلویکهرضاشاهبانیآنبود)آبراهامیان،
1۴1:1۳۸9(هنوزبرایننوشتهرخنهنكردهاستوبه
تعریفکمالالملکبامعیارهایپیشینپرداختهاست.
درسطراولاینمقالهنامکمالالملکرا»میرزامحمدخان
غفاریکمالالملک«بیانمیکند.ایندرصورتیاست
کهیكیازاقداماترضاشاهدرروندمدرنیزاسیونحذف
القاباشرافیوکوتاهکردننامبود)همان:1۵1(بنابراین
درمابقیمقاالتونوشتههاییکهپسازاینتاریخدرج
تنها و شده بسنده اسم از کوتاهتری بیان به میشود

»محمدغفاری«ویا»کمالالملک«رابهکارمیبرند.
درادامهماننددیگرمقالهنوشتهشدهتوسطشاگرد
وی دورههایکاری و زندگینامه شرح به کمالالملک،
میپردازد.بخشقابلتوجهیازکلایننوشتاربهتشریح
و یهودی« »رمال تابلو بهویژه کمالالملک تابلوهای
این در نكته دو است. اختصاصدادهشده آینه« »تاالر
مطلبقابلتوجهاست،نخستارجنهادنبهاینآثاراز
است؛ تصویر جزئیات به پرداخت و واقعنمایی حیث
چهبسادرقسمتیمثالمیزندکهچطورآثارهنریکه

بهدستکمالالملکتولیدمیشدهبااجسامواقعیقابل
بین میشود بیان آنكه دوم است. نبوده تشخیص
مخاطبیکهارزشواالیتابلورادرککندتامردمعامی
کهتابلوصحرایکربالیاروزمحشررابهصدقسماین
تابلوهاترجیحمیدهند،تفاوتاست.مخاطباینتابلو
راافرادیمعرفیمیکندکهعشقنقاشیداشتهواگردر
مقابلاینتابلوقراربگیرندازنكاتاینتابلومدهوش
میشوند)جمالزاده،1۳:1۳۴۴(.اینحدازواالمقامی
کمالالملکواعجازنقاشیهایش)بهخصوصتابلوتاالر
آینه(رابااینتأسفبیانمیکند:»متأسفانهاینتابلوو
تابلوهایدیگرچونبیپولیوبیعالقگیاجازهنمیدهد
کهدرمطابعمهمدنیابهشكلباسمهوکارتپستالهای
رنگیوغیرهرنگیچاپشده،میانمردموممالکدنیا

منتشرشود«)همان:1۳(.

۵. 1. 2. آبار کمال الملک ا( منظر نقاداپ اروپایی، 
و تو یهی برای ممهوم غرب (دگی

جایگاه سر بر چالشبرانگیز سؤالی با مقاله
کمالالملکدرعرصةهنرجهان،آغازمیشود.سؤالی
فرهنگی و سیاسی التهابات در دارد، قصد گویی که
اجتماعیذهنخوانندهرابهسویهنرنوگراهدایتکند.
دردههایکهبارشدشدیداقتصادیوافزایشقیمت
دولتحمایتگر انقالبسفید)1۳۴1ش(، از بعد نفت
از یكی میکرد. عمل زمینه این در تأثیرگذار و هنر
نوگرادر بهرسمیتشناختنهنر اینحرکات اهداف
هنرمندان از بسیاری سالها این در همانا بود، کشور
بودند درآمده هنر و فرهنگ وزارت استخدام به نوگرا

)کشمیرشكن،1۶۲-1۶۳:1۳9۶(.
دربنداولاینمقالهازمطلبییادمیشودکهدرتیر
بهصورت و رسیده چاپ به »سخن« مجله در 1۳۴۳
نگاشته کمالالملک نقاشیهای خصوص در تخصصی
شدهاست.درادامهبهشرحبینال11چهارممیپردازدو
و صاحبمقام که فرنگی معروف هنری منتقدین از
نوع »این مینویسد: میکند؛ یاد هستند شهرت
»بیینال«هابهنقاشهایهنرمندایرانیاجازهخواهدداد
کههنرخودراباهنرممالکدیگرمقایسهنمودهبسنجد
دادچونکه ترتیب آنها برای باید را نمایشها این و



43

����������������������������������������������������������������������������������� چیونیی با(تأریف کمال الملک در مجلة هنر و مردم دهة گچو۵چ و ن یت آپ با  ریاپ مدرنییاریوپ

براستیمستحقوسزاوارآنهستندونیزبهآنهاکمک
خواهدنمودتاخودراازینتمایلیکهدرنزدبعضیاز
آنهاقوتگرفتهاسترهاییبخشندواینتمایلعبارت
استازاینکهآنچهرادرکشورآنهادرقرننوزدهم
نقاشیمینامیدهاندازنوزندهنمایند،درصورتیکهآن
نقاشیهیچارزشهنرینداشتوترجمهایبیشنبوده
ازیک»آکادمیسم«سهلوسادهوبراستیجایتاسف
استکهبعضیازینجوانانباهنردرصددباشندچیزی
رادوبارهزندهنمایندکههرگززندهنبودهوجاننداشته
این بازنشر از پس .)17 :1۳۴۴ )جمالزاده، است«
بخش،درمقالهفوق،نویسندهبهواکاویزوایاییازاین
نقدپرداختهوباطرحسؤاالتیموضوعرابیانمیکند.
نخستمینویسد،گوییایننقادایتالیایی،اعتقادیبه
نقاشیقرن19ماکههماننقاشیقاجاراستندارد.
نقاشان از باشنیدةخود اینمسئله از را تعجبخود
قاجارکه»کسانواشخاصباهنر«بودندوتربیتکننده
حتی میکند. بیان کمالالملک، مانند بزرگی نقاش
بدون که منتقد این نظر در کمالالملک آیا میپرسد
قاجار نقاشان جز است بصیرت و نظر اهل تردید
بهپرسشنخست اینبخش دستهبندیمیشود؟!در
مقالهاشارهمیکندکه11صفحهقبلدرپیطرحآن
ما بزرگ نقاش از »چرا است. شده بیان مطلب
و اخالق خداوند براستی هنر عالوهبر که کمالالملک
انسانیتهمبوددرموزههایفرنگستان)تاآنجاکهبر
در )همان(. نمیشود« دیده پردهای است( معلوم من
آبستره نقاشی به نقاد تکبعدی نگاه را دلیل ابتدا
قدیمیبیان سبکهای دیگر نپسندیدن و )تجریدی(
و قدیمی سبکهای تشریح به بالفاصله است. کرده
جایگاه از میپردازد. کمالالملک نقاشیهای چهبسا
نقلقولودیدگاه»دیگری«بیانمیکندکهچهنظری
درخصوصایننوعنقاشیدارند.اینبخشدرتوجیه
روشنگری همان یا دیدگاه تغییر و غربی نقاد نظرات
نقاشی سبک ازاینرو میکوشد؛ خواننده، ذهن
کمالالملکراکپیوآینهمیخواند.البتهکهنویسندة
اینمتنخودنقاشنبودهودرجاییازاینبندبهاشتباه
درخصوصکمپوزیسیونمینویسد»...بامناظربزرگ
ومتحرک)دینامیک(ازقبیلجنگوحریقوفرارو

»کمپوزیسیون« فرنگیان اصطالح به که امثالهم
تعریف در )همان(. نداشته« سروکار میخوانند
»عمل آمده: ترکیببندی همان یا کمپوزیسیون
بهمنظور است هنری اثر یک عناصر همة سازماندهی
ایجادیککلمنسجموحاویبیانهنری.امكاندارد
هرعنصرباویژگیهایذاتیاشجلوهنماید،ولیبایدبه
طریقیعملکندکهکلمهمترازاجزاباشد«)پاکباز
1۶1:1۳90(.پسمیتواناینچنینبرداشتکردکه
اینمفهومارتباطیباموضوعاثروسوژهنداشته؛ولی
همانطورکهدرمقالهشمارههفتمجلهنیزاشارهشده
کمالالملکدرآثارشبهکمپوزیسیونتوجهینداشته
استوبهرهایازایناصولنبردهاست.درخصوصعلم
مناظرومرایاامانظرمتفاوتینسبتبهمقالهقبلدارد.
یاندانستناینعلمهمنمیتواندبر اینجادانستن در
دیگر مقاله نویسندة مدنظر زیرا بیفزاید، کار ارزش
جلوة با را خواننده داشته سعی و نیست واقعنمایی

جدیدیازدنیایهنرآشناکند.
که بود سؤاالتی ابتداطرح از مقاله این خطمشی
خوانندهرابهتفكردرزمینةاطالعاتموجوددرجامعه
راستای در پس وادارد. زمانه( آن هنر عرصة )یا
جهتدهیمتنبرایآثاریکهآینهوارترسیممیشوند
نیزتبصرهقائلمیشود؛»مگرآنكهواقعاًنابغهوصاحب
»ژنی«باشندومسیحاقلمباشندودرکاروپردةخود
اسرار و ببخشند زندگی و بدمند روان و جان و روح
درونیومافیضمیرخودرادرکارخودمجسموآشكار
سازند«)جمالزاده،17:1۳۴۴(.بعدازاینطرحمسئله
آیا پرداخته،مینویسد:»حال ایرانی نقاش بهکارهای
کارهایکمالالملککهخودبدونتردیدصاحبذوق
سرشارواحساساتبلندوافكارارجمندبودهوخدای
عزتنفسشمیتوانخواندوآنهمهشیفتةشعرخوب
وعرفانیوطبیعتوزیباییونیكیبودهاستدارایاین
صفاتوخصوصیاتیکهدرفوقبراینقاششمردهایم
میرسد که جا بدین سخن )همان(. نه« یا هست
نویسندهاستیصالخودراازدرکاثرهنریابرازداشته
وجایگاهمخاطباثرهنریرااهلبینش،ذوقومعرفت
بیانکرده،همانهاییکهصاحببصیرتهستندوآشنا
بهنقاشیودرمقابلگروهبیخبروچشمبستهایکه
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نظرآنهابیارزشواعتباراست.
شد مشخص کار ضعف تفاصیل این با که حال
چالشبعدیاینمتنبرایخواننده،لزومنوسازیدر
فرضیه از است. جامعه آموختههای و بینش
آن براساس که میکند استفاده »برجستهسازی«
رسانههاباتأکیدرویبعضیمسائلنظیرتكراریکخبر،
طولومحلدرجآنبهمرورزمانبامردمارتباطبرقرار
کهچه میگویند آنها به تلویحی بهطور و میکنند
موضوعاتیمهمهستند)رایفوهمكاران،1۵:1۳۸1(.
پسازطرحآنسؤاالتوتفسیرداشتههایخود،حال
نگاهرابهطرفدیگریمیکشاندواورانقادیازسرزمین
در نفعی که کرده معرفی هنرشناس بالشک و هنر
این وجود اینجا در پس ندارد. نیز داوریها اینجور
کمبودرادرجامعةایران،باتربیتمردموفرستادنبه
مدرسهذوقوفهمادراکپرمیکند.حسنختاماینبند
نیزباالهامیازبیتموالنامینویسد»رهچنانرفتکه
تأکید که )1۸ :1۳۴۴ )جمالزاده، رفتند« رهروان

دوبارهایبرالگوپذیریازغربباشد.
مقالهچهاردهصفحهایفوقتنهابدینمواردبسنده
نكردهودرادامهوجهیدیگرازمضامینومفاهیمرا
بازگوکردهکهمختصزمانهوگفتمانموجوددرجامعه
این مطالعة اهل و روشنفكر جامعة است. چهل دهة
زمانهباچاپکتابغربزدگیبامفاهیمجدیدیمواجه
شدهاند؛آلاحمددراینکتابدرابتدایدههچهلبیان
ایرانی معماران و نقاشان میان در »بهندرت میکند:
ودر نباشند مقلدغربیان یافتکه رامیشود کسانی
کارشانآنمشخصهایباشدکهاصالتونوآوریهنری
استوبهمجموعةکوششهنریدنیاچیزیمیافزاید.
حتیکاربهجاییکشیدهاستکهبرایقضاوتدرکار
نقاشان،قاضیومنتقدازفرنگواردمیکنیم«)آلاحمد،
11۶:1۳۸۴(.جامعةروشنفكریکهبامفهومغربزدگی
»غربزدگی او برای بود، شده آشنا روزگار این در
مفهومیمنفیومرتبطباموقعیتینامطلوبدرفرهنگ
گروه، این دید از دیگر، بیان به بود. ایرانی زندگی و
فرهنگاصیلگذشتةایرانبهخاطرایناشتیاقمفرط

بهغربدچارفسادوتباهیشدهبود«)کشمیرشكن،
۲0:1۳9۶(.آلاحمدملتغربزدهرااینچنینمعرفی
میکند:»آنوقتماغربزدگاندرستدرهمینروزگار
رهامیکنیم... نشناخته را استکهموسیقیخودمان
اصاًل مینیاتور و شمایلسازی در را ایرانی نقاشی
دارایی به نباید شرق ملل چرا آخر و ... نمیشناسیم
خویشبیداروبیناشوند؟وچرافقطبهاینعنوانکه
ماشینغربیاستوماازاقتباسشناچاریم،تمامدیگر
جانشین و بگیرند نیز را غربی زندگی مالکهای
مالکهایزندگیوآدابوهنرخودکنند؟«)آلاحمد،
1۲۸:1۳۸۴(پسدراینجانویسندةاینمقاله،میکوشد
باتفسیروتوضیح،اینرویدادرابرطبقسیاستهای
نظامحاکمهجلوهدهد؛اماازطرفیتوجیهیبرایاین
دیدگاههمباشد.بهاختصارمیتوانچنینبرداشتکرد
کهفرنگیانهممیتوانندصاحبنظر،راهنماوراهگشا
باشند،هممیتوانندبانظراتیبدونشناختازواقعیت
ایرانمارابهاشتباهبیندازند،پسبایدتوجهکردانسان
کنار را فرنگیان باید نه است. خطا« و السهو »جایز
گذاشتونهبایدسخنانآنهاراوحیقلمدادکرد.وی
اضافهمیکندبایدقائدهاصلیرابرقبولنظراتآنها
را جریان این وجه دو هر میکوشد نویسنده دانست.
نشاندهد،یکطرفهقضاوتنكندوحتیمطلبخودرا
ازموضعگیرییکجانبهوشعارگونه،برهاند.)جمالزاده،

)19:1۳۴۴
غالبجامعه وتشریحگفتمانهای تفاصیل این با
دههچهل،درخاتمةمتنمقاله،نویسندهباداشتههای
ساختهوپرداخته معجونی که کرده شروع ایرانیان
گذشتگانمیخواندش؛امادرمقابلدنیاییمتفاوتقرار
دارد؛تكلیفچیست؟یاراکدبودنراانتخابکنیمیا
تغییروتحولراکهقاعدهدنیاسترابپذیریم.درراستای
مدرنیزاسیونحكومت،نویسندهازخوانندگانمیخواهد
با و کرده حفظ یکدست با را گذشتگان داشتههای
اصولوقائدهداشتههایخوبوسودمندوزیبایدنیا
)ملی( خودمانی جلوهای حتی و بپذیرند نیز را امروز

بداندهند،تاازقافلهعقبنمانند.)همان(
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»کمال الملک،  مقاالت  مجموعه  چ۵،  دهه   .6
رنت شکن و رنت گذار«

پیور)ن  و  نوگرایی  رر  بر  پایاپ  دال ها   .1  .6
کمال الملک به تاریخ

مجلهدرسال1۳۵۴مقاالتیباعنوان»کمالالملک،
سنتشكنوسنتگذار«رادرچهارشمارهمنتشرکرده
است.دهه1۳۵0دههایاستکهنهماننددهة1۳۲0
با نوگرایان مبارزات و نوجویی التهابات و1۳۳0
سنتگرایانراداشتهونهدیگرنوگرایینیازبهتعریفو
تثبیتدارد.اگرصحنةهنرایراندردهه1۳۴0دورة
1۳۵0 دهه بالشک باشد، دولتی حمایتهای شروع
دورانبهثمرنشستنوشكوفاییهنرنوگرااست؛پس
دراینمجموعه،نویسندهبدوننیازبهدلیلوتبصره
برایقبوالندنیکجریانیاپسزدنجریانهایمقابل
باآسودگیخاطربهتشریحکمالالملکمیپردازد؛حال
کهکمالالملکمسئلهایحلشدهاستوقتآناست
کهدراینمرحلهعكسکمالالملکدررویجلدمجله
نیزنقشببنددکهدرتصویرشماره۲آمدهاست.گویی
ازرویدادتاریخیسخنمیگویدکهگذشتهوتمامشده
اهداف با هماهنگ تعاریف این که البته است.
مدرنیزاسیونودرراستایحدوحدودهنررسمیدولت
وقتانجاممیشود؛هنررسمیکهخودنیزدرراستای
مدرنیزاسیونباالهامازغرب،درجامعةایرانرایجشده

وبهرسمیتشناختهمیشود.
درشروعمقاله،دلیلپرداختنبهموضوعکمالالملک
رانویسندهبرگزارینمایشگاهآثارنقاشیکمالالملکو
بیان شاه« »مهر دولتی نگارخانه در مكتبش پیروان
میکند.همانابتداازتاریخیادکرده،مینویسد:»تاریخ
ایران نقاشی نوین نهضت گذار شالوده بهعنوان را او
میشناسد،مردیکهگشایندهافقهایجدیدوپیامآور
مذهبتازهوسننبالندهایدردنیایروبهزوالنقاشی
اینملکبود«)بینا،1۳۵۴الف:۶۳(.نویسندهمینیاتور
تأکید و کرده تشبیه شده مومیایی جسد به را ایران
میکندکهمضامینکهننقاشیدیگربااقتضایزمانه،
سازگارنیست.لزومهنرزندهوباطراوترادرهمراهیبا
بهمثابه نوین شرایط میکند، اشاره و دانسته زمانه

گورکنارزشهاونهادهایفرتوتفرسودهاست.پسبا
ایناوصافزمینهسازیوپذیرشبرایتغییرونوسازی
رادرهنرامریبدیهیقلمدادکردهونیازجامعهنوین
میداند،وکمالالملکراناجیبرایهنرمعرفیمیکند.
درادامهبهموضوعواقعنماییدرآثارکمالالملکبا
نگاهیمتفاوتازگذشتهمینگرد.اینباردرآغازسخن
ازهویتوحقیقتیکهنقاشیایرانیازآندوربودیاد
کرده،آنرادروغونارواقلمدادمیکندوحتیپارافراتر
این از بخشی در میخواند. هنر رادشمن آن گذارده
لقب گرفتن از قبل که تابلوهایی به مقاالت مجموعه
کمالالملککشیدهشدهوامضای»نقاشباشی«رادارد
اشارهمیکند.»اماکارنقاشدراینآثاربهیکدوربین
عكاسیبیشترشبیهاستکهتصویریسادهوثابتو
خشکوظاهریبهدستمیدهدومایةخالقیتهای
کمتر آنها در هنرورانه نازکخیالیهای و فیالبداهه
مشهوداست«)بینا،1۳۴۵ب:۶۳(.برایناساسدراین
با همسو واقعیت ترسیم و بازنمایی از سخن مقاله
اقتضائاتزمانهاستوبرایتوصیفحضورفراترازواقع
هنرمنددراثرازاصطالح»بُعداضافه«استفادهمیشود.
دراینروزگاردیگرارزشبهمقایسهشدنباعكسو
ودیدگاهرشدیافتةجامعهدر نیست باطبیعت تشابه
بین شباهت انتظار دولت، مدرنیزاسیون اهداف سایة
قائل دو این بین تفاوت و نداشته را نقاشی و عكس
میشود.»اینهمانجوهراثیریهنراستکهیکتابلو
دوربین که تصویر رساترین و دقیقترین از را اصیل
)بینا، میکند« متمایز میدهد، بهدست عكاسی
1۳۵۴الف:۶۳(.باعباراتجدیدیمانندحضورنقاش،

تصویر 2. تصویر روی جلد و پشت جلد مجله هنر و مردم شماره 151، اردیبهشت 1354
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تخیلوعاطفهدراینجامواجههستیم.حتیتحلیلبر
فرمومحتوادرآثارمیآیدکهتاقبلازایندههبیسابقه
استوجلوهایازآشناییجامعةهنریبانقدمدرنیسم
آثارهنریغربیاست.هنرمندراداراینیروواستعداد
ذاتیجداازافرادعادیمیپندارد؛همچنینازاینروکه
هنرنوگرانفوذخودرادرعرصههنرایرانکاماًلبازکرده
بوددیگرمسئلهپرسپكتیودرهنرمانندگذشتهمسئله
مهمینیست.شیوهبرخوردمنتقدباآثاردراینبرهه
زمانیمتفاوتازقبلاست.جامعةهنریرشدیافتهدهة
دید از کمالالملک نقاشی آثار به بار این پنجاه
کمپوزیسیون مانند مباحثی و نگریسته حرفهایتری

قویورابطهپرسوناژهانیزبیانمیشود.
شخصیت از قصهای گویی مقاله این در نویسنده
اسطورهایتعریفکرده،کلمتنراباصفاتنیكوآراسته
است.کماکانتأییدوارزشراباتعاریفنقاشانفرانسوی
مانند»بنزور«و»فانتنالتور1۲«بیانمیکند.درهر
جاکهنیازدانستهبرایسندگفتارخویشازمصاحبهیا
نقلقولیاستفادهکردهاست.دومصاحبهدراینمتن
و شاگردانش از شیخ« »حسین سخنان اولی آمده،
دیگری»ایرانغفاری«کهنوةبزرگکمالالملکمعرفی
شرححالی و زندگینامه .)۶۴ 1۳۵۴ج، )بینا، میشود
ازکمالالملکرادراینجاشروعمیکندکهمشابهآندر
قلم اینبار ولی است؛ آمده مجله پیشین مقاله چند
نویسندهپروبالبیشتریباکمکازآرایههایادبیدر

نوشتار،بداندادهاست.
مقالةفوقلزومتحولدرجامعةعهدقاجاررابهمثابه
نیازیبرمیشمرد:»ایندگرگونیدرسبکومضمون،
و سلولها رشد از که بود ضرورتی نبود. تصادف یک
ایران جامعة تاریخی تكامل و اجتماعی بافتهای
مشروطیت انقالب به چه هر . میگرفت... سرچشمه
نوجوییو بیقرارتروضرورت نزدیکترمیشد،جامعه
جهان و ایران نیازهای پاسخگوی که دگرگونیهایی
متحولباشد،حادتروشعلهورترمیشد«)بینا،1۳۵۴ب:
۶۳(.اینگفتارزمینهسازیاستبرایسوقدادندیدگاه
خوانندهبهسمتلزومنوجوییدرهربرههتاریخکهاز
نیازهایجامعةرشدیافتهتعریفشدهاست.کمالالملک
همبنابهحرفهاشبازندگیوجامعهدرتماسوپیوند

بودوازاینتأثیراتبرکنارنماندوبهجبهةمشروطه
پارتیزان او نبود، اوتفنگودشنه پیوست،»اماحربة
جبههفرهنگشد.مشروطهبیشازآنچهکهبهتفنگو
و بالنده و مبارز فرهنگ محتاج داشت، نیاز جنگجو
تواناییبودکهبهآنتكیهدهد«)بینا،1۳۵۴د:۴9(.
از فرانسه انقالب نویسندگان آثار ترجمة به ازاینرو
جمله»ژانژاکروسو«1۳پرداخت.نویسندهبعدازبیان
قدرت به راهگشای که جامعه آزادیخواهانة تحوالت
رسیدنپهلویبود،مینویسد»نسلیکهدرزیرآفتاب
و ارزشها با فرهنگ، و هنر باید میزیست، مشروطه
نهادهاینوینمییافت.کمالالملکدرمدرسهصنایع
مستظرفهشروعبهپروردنچنیننسلیکرد«)همان(
فراخور که میکند معرفی نسلی بهعنوان را نسل این
زمانةخودپرورشدادهشدهاندوواکنشمناسبینسبت
بهرویدادهایزمانةخودداشتهاند؛امازمانهتغییرکرده

وهرنسلیبایدواکنشینونشاندهند.
باریپسازچنددههتالطمدرعرصةهنر،ایندهه
هنرمندی همچنین ظهور زمینههای در تأمل جای
شیوة نادرستی یا درستی سر بر بحث دیگر است.
کمالالملکنیست.نیازینیستتشریحشوددردنیاچه
بایدکنیم.گوییفرصتآن آمدهومادرواکنشچه
بنگریم. کمالالملک به و ایستاده دور از که رسیده
نمایندة او نیست فرد یک اینجا در تنها کمالالملک
ایران« هنر پارادایم تغییر »آغازگر که است مكتبی
با بودند، قاجار عهد در )۵9 :1۳9۶ )کشمیرشكن،
روشنفكریوحسمیهنپرستیمشروطهآشناشدهوبا
تأسیساولینمدرسههنرهایزیبایایرانباآموزشهای
بخشیدند. ایران هنر دهه چند به تحولی هنر، نوین
با ثباتی به دهه این هنری زمینة در مدرنیزاسیون
برای رقیبی کهجای است رسیده هنرنوگرا شكوفایی

تصاحباینجایگاهوجودندارد.

ن)یجه گیری
دهه۴0و۵0بیشترینشتابرادرنوگراییونوسازی
اجتماعی،سیاسیوفرهنگیدرپیداشتهاست.حال
بامجلهایوابستهبهبروکراسینظامحاکمروبهرو که
هستیم؛اینروندراهمسوباسیاستهایمدرنیزاسیون
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مقابلرشدفضایروشنفكری برشمردکهدر میتوان
جامعةآنزماننیزملزمبودواکنشیدرخورابرازکند.
توسطمجله، زمانه این در جریانمعرفیکمالالملک
مبحثیپویااست.ساختارمعّینغربیدرتمامجوانب
جامعة در ارزشگذاری برای شاخصهای هنر، ازجمله
ایرانبود.تعاریفمنتشرشدهازاینهنرمند،باتحوالت
هنرنوگراییایرانازمبارزهبرایمقبولیت،تاپذیرش،

حمایتوشكوفایی،همسوشدهاست.
بازتعریفکمالالملکدرمجلههنرومردمرادرسه

مرحلهمیتواندستهبندیکرد:
کمالالملک است. دهة1۳۴0 ابتدای در نخست
نقاشی بلندآوازهدرجهانوشگفتیآفریندر استادی
رهروان هنوز که است زمانی با مصادف است. ایران
مكتباوکمابیشمناسباتدولتیداشتهودررأسامور
بودهاند؛امااینگروهدرروندنوگراییحكومتباوجوهی
مبارزه قبلشاهد دهه دو و مواجهشده هنر از دیگر
بودهاند. ایران هنر عرصه در سنتگرایان و نوگراها
زمانی برهه این در کمالالملک شخصیت کماکان
میشود. توصیف میهنپرست و بیمانند اسطورهای
ازآنجاکهدرابتدایایندههروندمدرنیزاسیونبعداز
انقالبسفید،شتاببیشتریبهخودگرفتهبود،واولین
لذا بود؛ هنر از حمایت در حاکمه نظام قدمهای
کمالالملکدراینسالهابهعنوانهنرمندیتوانمندو
کارآمدبرایعرصةهنرآنروزگارمعرفیمیشود.باری
دراینزمانمدرنیزاسیونیکهبرسیستمآموزشهنر
نیزباتأسیسدانشگاههنرهایزیبا،تأثیرنهاده،برخی
و پرسپكتیو به توجه عدم مانند فنی، نقصهای
کمپوزیسیونونرسیدنبهحدشعردرنقاشیرادرآثار

کمالالملکمطرحمیکند.
دومدرنیمةدهة1۳۴0است؛زمانهایکههنرنوگرا
ازسویحكومتپذیرفتهشدهولزومتجددونوسازی
درعرصةهنرجزسیاستهاینظامحاکمهاست.دیگر
زمانةکمالالملکبهسرآمدهوالزمةتحولونوجویی
شناختروشهایجدیدوبهروزدردنیایهنراست.از
طرفیدرواکنشبهمفهومغربزدگیکهگفتمانغالب
پذیرش به گذشته مانند دیگر است، دهه این در
بیچونوچرایغربیانبسندهنكرده،بهتحلیلوتشریح

نظریاتوداشتههایآنهامیپردازد.باسؤاالتیذهن
هنر جایگاه که میدهد سوق سویی به را خواننده
کمالالملکدرعرصةجهانیکجاست.هدفازطرحاین
سؤالوتشریحجنبههایمختلفپاسخشهمراستابا
مدرنیزاسیونیاستکهحكومتقصداجرایآنرادر
جامعهداشتهوسوقدادنبهسویتجددیغربیاست.
لزومپیشرفتوبهروزشدگیرهاییازسبکهایگذشته
شیوهای به البته نهادن غربی شیوههای بهسوی رو و

خودمانینیزاست.
مقاالتدستهسومکهدردهة1۳۵0منتشرشدهاند
و تاریخیمطرحکرده واقعهای بهمثابه را کمالالملک
دیگرمسئلهبرسردرستیراهاویاادامةراهاودرمیان
نیست.دردهةاوجشكوفاییهنرنوگرادرایرانکهاز
آن زمان است؛ برخوردار نیز دولت حمایتهمهجانبة
حرکت و ظهور زمینة واکاوی به فراغبال با رسیده،
کمالالملکبنگرد.کمالالملکدراینمرحلهناجیهنر
تمام با را ایرانی نقاشی او میشود. قلمداد ایران
ضعفهاییکهدرزمانقاجارداشته،دوبارهشكوفاکرده
مدرنیسم نقد بهروز مفاهیم از او آثار نقد برای است.
استفادهکردهبحثهماهنگیفرمومحتوارابهمیان
اثیریهنر یاهمانجوهر بُعددرونی آثار به میآورد.
با تشابه و واقعنمایی شباهت از واالتر که شده داده
لزوم مدرنیزاسیون، توجیه راستای در است. عكس
زمانه، خور در نوجویی در را موفق و پویا جامعهای
)چهبساباالگوییغربی(دانستهواینتحولخواهیرا

ارجمینهد.

پی نوشت ها
Rembrandt )1606-1669(.1نقاشهلندیسبکباروک

دوران ایتالیایی نقاش Tiziano Vecelli )1487-1576( .۲
رنسانس

Naturalism.۳:»اصطالحیدرتاریخهنرونقدهنریبرای
توصیفسنخیازهنرکهدرآنطبیعتبدانگونهکهبه

نظرمیآید،بازنماییمیشود«)پاکباز،۵۶9:1۳90(.
Academic Art.۴ :»اصطالحیبرایتوصیفهنرموردتأیید
آکادمیها؛آثاریکهبرطبقضوابطسنتطبیعتگراییو
نوزدهم، سده در باشند. شده ساخته استادانه نحو به
آکادمیهامراکزمخالفتباجنبشهایهنرینوبودند؛واز
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به امروزاصطالحهنرآکادمیکمعناییحقیرآمیز اینرو،
خودگرفته«)پاکباز،۶۵۲:1۳90(.

۵.»اصطالحیاستنهچنداندقیقبرایتوصیفآثارشاگردان
کمالالملکوپیروانراهوروشاو«)پاکباز،۵۳7:1۳90(.
6. Gordijan
7. Ben Zur 
Henri Masse )1886-1969(.۸ایرانشناسوخاورشناس

9. Jackson
Biennale.10:)دوساالنه(جشنوارهونمایشگاهبینالمللیاز
آثارهنرمندانمعاصردوسالیكباربااهدافوجوایزمعین
وهدایایخاص.۵بیینال،قبلازانقالبدرایرانبرپاشده

است.)پاکباز،110:1۳90(.
Fantin latour )1836-1904(.11نقاشفرانسوی

فیلسوف،  )Jean-Jacques Rousseau)1712-1778 .1۲
نویسندهوآهنگساز

ک)ابنامه
ترجمه  مدرن، ایران تاریخ ،)1۳۸9( یرواند. آبراهامیان،

محمدابراهیمفتاحی،تهران:نشرنی.
حیات تاریخ و »شرححال ،)1۳۴۲( اسماعیل. آشتیانی،

کمالالملک«،مجلههنرومردم7)1(،صص19-۸.
جامهدران. تهران: غربزدگی، ،)1۳۸۴( جالل. آلاحمد،

)دسترسیدربرنامهکتابخوانکتابراه(
یادنامه ،)1۳۶۶( علی. دهباشی، داراب؛ بهنامشباهنگ،

کمالالملک،تهران:چكامه.
و هنر نام به مجلهای دربارة شما با »سخنی ،)1۳۴1( بینا.

مردم«،مجلههنرومردم1)1(،ص۳.
ــــــــ)1۳۵۴الف(،»کمالالملک،سنتشكنوسنتگذار«،

مجلههنرومردم1۵0)1۳(،صص۶7-۶۳.
وسنتگذار«، »کمالالملک،سنتشكن )1۳۵۴ب(، ــــــــ

مجلههنرومردم1۵1)1۳(،صص۶۸-۶۳.
سنتگذار«، و سنتشكن »کمالالملک، )1۳۵۴ج(، ــــــــ

مجلههنرومردم1۵۲)1۳(،صص۶۶-۶۲.
سنتگذار«، و سنتشكن »کمالالملک، )1۳۵۴د(، ــــــــ

مجلههنرومردم1۵۵)1۳(،صص۵۲-۴7.
در بزرگ« سنتشكن »کمالالملک ،)1۳7۶( رویین. پاکباز،
باقرزاده. حمید زنده، همیشه هنرمند کمالالملک کتاب

گردآورنده،تهران:اشكان.
ــــــــ)1۳90(،دایرهالمعارفهنر،تهران:فرهنگمعاصر.

ایران، معاصر هنر تحلیلی تاریخ ،)1۴00( پریس. تنظیفی،
تهران:نشرچاپخش.

جمالزاده،سیدمحمدعلی.)1۳۴۴(،»کمالالملک«،مجلههنر
ومردم۳۵)۳(،صص19-۶.

،)1۳۸1( فیكو. فریدریکجی. و استفن لیسی، دانیل، رایف،
تحلیلپیامهایرسانهایتحلیلمحتوایکمیدرتحقیق،

ترجمهمهدختبروجردیعلوی.تهران:سروش.
سیدصدر،سیدابوالقاسم.)1۳۸۸(،دایرهالمعارفنقاشی،تهران:

سیمایدانش.
صدیق،عیسی.)1۳۴9(،تاریخفرهنگایران،تهران:انتشارات

دانشگاهتهران.
کسروی،احمد.)1۳۶۳(،تاریخمشروطةایران،تهران:امیرکبیر.
ایران، معاصر کشمیرشكن،حمید.)1۳9۶(،کنكاشیدرهنر

تهران:نشرنظر.

- الف صفوی دوره از پس »نگارگری ،)1۳۸7( آ. یدا گودار،
دوران از ایران هنر در سیری کتاب در تاریخی« بررسی
مرزبان. پرویز ترجمه پنجم، جلد امروز، تا پیشازتاریخ
صص۲1۵9-۲1۶۲،تهران:شرکتانتشاراتعلمیفرهنگی.

http:// ]بیتا[،  میراثفرهنگی. سازمان مدارک و اسناد مرکز
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