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هم اندیشی محمودخان ملک الشعرا؛
 از سنت تا نوگرایی

داود احمدی بلوطکی

یاشا سالمی میالنی

»محمودخــان ملک الشــعرا )صبــا(؛ از ســنت تــا نوگرایــی« عنــوان 
کــه معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر  هم اندیشــی مجــازی ای بــود 
گلســتان  کاخ مــوزه  جمهــوری اســالمی ایــران بــا همــکاری مجموعــه 

کــرد. برگــزار 
لینکــی  طریــق  از   ،1399 اســفند   19 سه شــنبه،  هم اندیشــی  ایــن 
کــه در وب گاه فرهنگســتان هنــر، بــه نشــانی honar.ac.ir، قــرار داده 
گالــری  شــده بــود، بــه ســمع و بصــر مخاطبــان رســید. همچنیــن 
کــه  مجــازی ای از تصاویــر نقاشــی محمودخــان ملک الشــعرا )صبــا( 
ــار  ــزاری وبین ــا برگ گلســتان محفــوظ اســت، هم زمــان ب ــوزه  کاخ م در 
ــا پایــان فروردیــن 1400 نیــز در وب گاه  کــه ت گذاشــته شــد  بــه نمایــش 

ــود. ــل مشــاهده ب ــر قاب فرهنگســتان هن
امــور  مدیــرکل  ناصــری،  مســعود  هدایــت  بــا  برخــط  وبینــار  ایــن 
هنــری فرهنگســتان هنــر، و بــا مقدمــه ای دربــاره اهــداف برگــزاری 
میــالد  حســینی،  ســیدمهدی  ســپس  و  شــد  آغــاز  نشســت  ایــن 
کامیــار فاروقــی بیــان  جهانی ســیاهرودی، ســیدعباس حســینی و 
ارائه شــده آورده  از مقــاالت  کردنــد. در ادامــه خالصــه ای  مطلــب 

می شــود: 

محمودخان و مدرنیسم ایرانی
ســیدمهدی حســینی در ابتــدای ایــن هم اندیشــی مقالــه اش را بــا 
کــرد: محمودخــان  عنــوان »محمودخــان و مدرنیســم ایرانــی« ارائــه 
اینکــه  بــر  عــالوه  و  اســت  شــده  شــناخته  شــاعر  یــک  به عنــوان 
کار اســتثنایی دیگــر هــم در  مدیحه ســرا و شــاعر دربــار بــود، یــک 
کــودکان را بــه زبــان ســاده  کــه نخســتین شــعر  کنــار آن انجــام داد 
ســرود. امــا موضــوع صحبــت مــن راجــع بــه اشــعار ایــن شــخصیت 
منحصربه فــرد نیســت، بلکــه بیشــتر دربــاره آثــار نقاشــی محمودخــان 
ــودن  ــمی ب ــای تجس ــد هنره ــر هنرمن ــی ب ــان ادعای ــت. محمودخ اس
کــه آفریــده حــدود پانــزده عــدد اســت و تمــام آنهــا  نداشــت و آثــاری 
گلســتان محفــوظ اســت. محمودخــان بــرای دل خــود  کاخ  در مــوزه 

کــه او را از دیگــران مجــزا می کنــد، ایــن اســت  کار می کــرد و آن چیــزی 
کــه او احســاس غریبــی نســبت بــه زمــان داشــت. زمــان را خیلــی 
کنــد و در آثــارش نقش آفرینــی و بازآفرینــی  خــوب می توانســت حــس 
ــا  ــت. ب ــم داش ــمت مدرنیس ــه س ــردی ب یک ــاده تر رو ــظ س ــه لف ــد. ب کن
پــا ســفر نکــرده بــود و مدرنیســم را به طــور مســتقیم درک و  آنکــه بــه ارو
احســاس نکــرده بــود، خیلــی خــوب می توانســت مســئله مدرنیســم 
وقتــی  مثــال  به طــور  بیافرینــد؛  و  کنــد  لحــاظ  خــودش  آثــار  در  را 
گــواش  ــا آبرنــگ و  کــه ب ــه تابلــوی عمــارت شــمس العماره  به دقــت ب
کــه از هندســه مناظــر، یــا  کار شــده بــود نــگاه می کنیــم، می بینیــم 
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بــه لفــظ امــروزی پرســپکتیو، در آن اســتفاده شــده اســت. امــا وقتــی 
ــران  ــاد نگاره هــای ســنتی ای کنیــم، بیشــتر ی ــگاه  ــه ن کل قضی ــه  ــه ب ک

می افتیــم.

ــه  ــار محمودخــان وجــود دارد. وقتــی ب ــزود: حلقــه واســطی در آث او اف
کــه زمــان را در آثــار خــود  دیگــر آثــارش نــگاه می کنیــم، می بینیــم 
کــرده اســت. پیونــدش بــا زمــان خیلــی حســاس بــوده اســت؛  حفــظ 
کــه در مدرنیســم و به خصــوص در ســده نوزدهــم میــالدی در  چیــزی 
پــا بســیار آشــکار بــود؛ یعنــی اینکــه هنرمنــدان ســعی می کردنــد  ارو
یافــت و  کــه می بیننــد و حــس و تجربــه می کننــد، در کــه زندگــی ای را 
درونــی و ذهنــی کننــد و بــه نمایــش بگذارنــد. پس از به چاپ رســیدن 
روزنامــه در ایــران، دانــش در اختیــار همــه قــرار می گیــرد و همــه ایــن 
هــم  ایــران  در  به نوعــی  می افتــاد،  دنیــا  ســوی  آن  در  کــه  اتفاقــات 
کــه در ایــن دوره  داشــت رخ مــی داد؛ ولــی بســیاری از هنرمندانــی 
مــن  بودنــد.  بی اعتنــا  مســائل  ایــن  بــه  نســبت  می کردنــد  زندگــی 
کــه ســه تــن از ایــن هنرمنــدان  کنــم  می توانــم به صراحــت عنــوان 
کــه نســبت بــه ایــن تحــوالت و ایــن اتفاقــات بی اعتنــا نبودنــد؛  بودنــد 
اول محمودخــان، بعــد صنیع الملــک، و در آخــر اســماعیل جالیــر. 
تــالش  و  می کــرد  یافــت  در و  حــس  را  مســائل  ایــن  محمودخــان 

کنــد.  می کــرد آنهــا را در نقاشــی  های خــود خلــق 
حســینی در آخــر بــا اشــاره بــه نقاشــی »استنســاخ« و اســتعاره های 
گفــت: محمودخــان بــا هنرمنــدی تمــام توانســته بــا  موجــود در آن 
کنــد و  کنــار هــم قــراردادن فضــا و ســطوح مختلــف، اثــری خلــق  در 
کــه بعــدًا، در اوایــل ســده بیســتم، نقاشــان  آن را بــه ســطحی برســاند 
گرفته انــد. اینهــا بــرای  کوبیســِم تحلیلــی بــه میــزان فراوانــی از آن بهــره 

مــا سرمشــق اســت.

بررســی تحلیلــی و تطبیقــی دو پــرده به عنــوان تســهیل کننده و استنســاخ 
از محمودخــان ملک الشــعرا

در ســخنرانی بعــدی، میــالد جهانی ســیاهرودی بــا مقالــه »بررســی 
تحلیلــی و تطبیقــی دو پــرده به عنــوان تســهیل کننده و استنســاخ 
محمودخــان  کــرد:  ســخن  ایــراد  ملک الشــعرا«  محمودخــان  از 
بــود.  قاجــار  دوره  مهــم  هنرمندهــای  ایــن  از  یکــی  ملک الشــعرا 

اهمیــت ایــن هنرمنــد، در درجــه اول، دانــش او بــه علــم ژرفانمایــی1 
کــه بســیاری از آثــارش در همیــن حیطــه رقــم خــورده اســت. از  بــوده 
کــه ایــن  ــزاری اســت  دیگــر دالیــل اهمیــت او تفــاوت تکنیکــی و اب
کاری خــود نســبت بــه دیگــر هنرمندهــای دوره  هنرمنــد در حــوزه 
ــار  ــار ایــن هنرمنــد یــک موضــوع دو ب قاجــار دارد. در هیــچ یــک از آث
گلســتان  کاخ  بــه تصویــر درنیامــده اســت؛ به عنــوان نمونــه در ســوژه 
کــه می تــوان  یه دیــد خــود را تغییــر دهــد. تنهــا اثــری  کــه زاو ســعی دارد 
گفــت دو بــار بــه تصویــر درآمــده، اثــری بــا عنــوان »استنســاخ« اســت. 
دغدغه هــای  از  کــی  حا کــه  دارد  وجــود  1278ق  ســال  در  اثــر  دو 
کاخ  در  بادگیــر  عمــارت  اوســت؛  مستندســازی  و  ژرفانمایــی 
بیرونــی و شــمالی  نمــای  کــه  گلســتان  کاخ  آینــه  تــاالر  و  گلســتان 
عمــارت خروجــی را نشــان می دهــد. در ســال 1280ق، محمودخــان 
کــه تــاالر خروجــی اســت. ایــن تصویــر یــک پرســپکتیو  اثــری دارد 
کــه محمودخــان بــا دانــش  تک نقطــه ای دارد و پــر از جزئیاتــی اســت 
کــه هنرمنــد  گرفــت  کار بســته اســت. می تــوان نتیجــه  و ظرافــت بــه 
در هیــچ یــک از آثــار خــود دخــل و تصرفــی نکــرده اســت و حتــی بــه 

دنبــال تغییــر و دفرمه ســازی و اندیشــه های متفــاوت نیســت.

علــم  از  اســتفاده  بــا  محمودخــان  داد:  توضیــح  هنرمنــد  ایــن 
ژرفانمایــی خــود ســعی دارد در همیــن اثــر نیــز در مقیــاس و عمــق 
یــک موقعیــت تک نقطــه ای  از آن بهــره بگیــرد؛ بنابرایــن در  کمتــر 
کمکــی،  قــرار می گیــرد و بــا اســتفاده از خطــوط راهنمــا و خطــوط 
یــه  اجســام را در آنجــا چیدمــان می کنــد. ایــن فیگورهــا دارای یــک زاو

مشــخص اند. هندســی 
کــه محمودخــان رقــم زده همچــون دیگــر  گفــت: اثــری  او در پایــان 
کامــل اســت و هنرمنــد پــس از ســه دهــه مجــددًا  آثــار آبرنگــی او اثــری 
کار می کنــد. نســخه اول نشــان  تصویــر را بــا ویژگی هــای متفاوتــی 
ــر در قالــب واقعی نمایــی،  کــه هنرمنــد در پــی بازنمایــی اث می دهــد 
کــه در نســخه دوم  ــر خــود را رقــم زده اســت. ایــن در حالــی اســت  اث
تغییــرات بســیاری در تصویــر می دهــد و متناســب بــا دانــش خــود 

ــر می کشــد. ــه تصوی ــر را ب ایــن اث

محمودخان صبا و امپرسیونیسم ایرانی
ســیدعباس حســینی در بیــان مقالــه اش بــا عنــوان »محمودخــان 
یکــرد بهتــری  گفــت: بــرای اینکــه رو صبــا و امپرسیونیســم ایرانــی« 
ی در بازنمایــی محیــط  در بررســی آثــار محمودخــان و نــوع نــگاه و
اجتماعــی عصــر خــود داشــته باشــیم، نگاهــی هــم بــه آثــار اســتاد 
کــه ایــن دو هنرمنــد در یــک  کمال الملــک خواهیــم انداخــت؛ چرا

یســت و فعالیــت می کردنــد.  فضــای اجتماعــی و فرهنگــی ز
مصــور  نســخه های  شــکل گیری  درخصــوص  پژوهشــگر  ایــن 
کاخ هــای دوران  افــزود: دیوارنگاره هــای  و  خطــی توضیحاتــی داد 
صفــوی پــر از طرح هــا و نقش هــای دیــواری بــود، ولــی تنهــا تعــداد 
حــال  شــرح  یادداشــت ها،  و  دست نوشــته ها  از  انگشت شــماری 
کاخ و بافــت مذهبــی و بافــت شــهری  مختصــری از زندگــی بیــرون از 

و مردمــی را در اختیــار مخاطــب قــرار می دهــد. 
و  پرداخــت  محمودخــان  آثــار  فضاهــای  بررســی  بــه  ادامــه  در  او 

1. Perspective
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گســتردگی و تنــوع آثــار صنیع الملــک  گفــت: آثــار محمودخــان بــه 
ی بــه بازنمایــی  کنــار وجــه هندســی، قرینــه و عالقــه و نیســت، امــا در 
گلســتان، نحــوه زندگــی  کاخ   از بناهــای معمــاری از عمارت هــای 
افــراد عامــه در ایــن بناهــای ســلطنتی و هندســه پنهــان و مســتتر در 
کــه بــه معرفــی  آن، یــادآور همــان دیــد بهــزاد در دوره تیمــوری اســت 
در  محمودخــان  نقاشــی های  بیشــتر  بــود.  پرداختــه  عامــی  افــراد 
فرم هــای  کــه  اســت  کوشــک ها  و  ســلطنتی  کاخ هــای  بازنمایــی 
ــار و  ــار را شــکل می دهــد و بعضــًا دو ب هندســی، ســاختار ترکیــب آث

از فضایــی متفــاوت بــه آن پرداختــه شــده اســت.
خالقانــه  و  مهــم  آثــار  از  یکــی  را  شهرســتانک  کاخ  اثــر  حســینی 
هــم  بــار  یــک  کــه  کاخ  ایــن  گفــت:  و  دانســت  محمودخــان 
کامــاًل  کشــیده اســت، ترکیب بنــدی  کمال الملــک آن را بــه تصویــر 
بــر  نشــان می دهــد.  را  ی عمــارت شهرســتانک  روبــه رو از  و  قرینــه 
کــوه  کرده انــد،  کــه ایــن عمــارت را نقاشــی  خــالف دیگــر هنرمندانــی 
کــه در پشــت شــیروانی ذوزنقــه قرمزرنــگ ایــن  کله قنــدی و تیــزی 
عمــارت وجــود دارد، بــه فضــای ســیال و پویــا و در حــال حرکــت 
کمال الملــک  و چرخــش تبدیــل شــده اســت. بــا مقایســه نقاشــی 
متوجــه  کرده انــد،  کار  ایــن عمــارت  از  دو  هــر  کــه  و محمودخــان 
عمــارت  هماننــد  عمــارت،  ایــن  شــیروانی  ســقف  کــه  می شــویم 
کــه می توانــد عاملــی  کامــاًل و به عمــد قرمزرنــگ شــده اســت  بادگیــر، 

کیــد فــرم هندســی در آثــار محمودخــان باشــد. بــرای تأ
بــه  توجــه  خــود  ســخنان  نتیجه گیــری  در  حســینی  ســیدعباس 
زندگــی شــهری، گذرابــودن در کنــار معرفــی فــرم معنــادار را ســه عامــل 
گفــت: ایــن فصــول مشــترک  مهــم در آثــار محمودخــان دانســت و 
آثــار محمودخــان هــم می توانــد اعتبــار جهانــی بــه آن ببخشــد و هــم 
ی چگونــه هماننــد هنرمنــدان امپرسیونیســت  کــه و نشــان می دهــد 
گاه بــود و در  کــه بــا خــود همــراه داشــت، آ بــه تحــوالت زندگــی مــدرن 

ــر خــود را تعریــف و خلــق می کــرد. همــان راســتا اث

محمودخان، پیشگام نقاشی نوین ایران
بــا  خــود  ســخنرانی  در  و  بــود  ســخنران  آخریــن  فاروقــی  کامیــار 

در  گفــت:  ایــران«  نویــن  نقاشــی  پیشــگام  »محمودخــان،  عنــوان 
کــه  کنــار صنیع الملــک به مــرور بــا آثــار یــک نقــاش روبــه رو شــدم 
ــا تمــام نقاشــی های دوران قاجــار متفــاوت بــود. اطالعاتــی  آثــارش ب
محمودخــان  شــخص  آن  نبــود.  دســترس  در  نقــاش  ایــن  از  هــم 
کــه از میــان تمــام آثــارش فقــط یــک تابلــوی نقاشــی  ملک الشــعرا بــود 
بــه نــام »استنســاخ« شــناخته شــده بــود. آثــار محمودخــان از لحــاظ 
گویــا ایــن  کــه  رنگ گــذاری چنــان حســی بــه بیننــده منتقــل می کــرد 

ی زمیــن زندگــی نمی کنــد.  فــرد از ســیاره دیگــری آمــده و رو
کــه کمال الملــک  ایــن پژوهشــگر بــا بیــان اینکــه همــه تصــور می کننــد 
در  را  )پرســپکتیو(  ژرفا نمایــی  کــه   کســانی اند  اولیــن  دیگــران،  و 
گفــت: در حقیقــت محمودخــان  کردنــد،  نقاشــی ایرانــی پایه گــذاری 
کــه ژرفا نمایــی در دنیــای ذهنــی  کــرد. زمانــی  کار را  کــه ایــن  بــود 
جایــی  نقاشــان  دیگــر  و  کمال الملــک  زیبایی شناســی  و  تفکــر  و 
کــه ژرفا نمایــی  کشــیده بــود  نداشــت، محمودخــان آثــاری بــه تصویــر 

در آن به دقــت ترســیم شــده بــود.
ایــن مستندســاز در ادامــه محمودخــان را یکــی از محصــوالت ممتــاز 
گفــت: خوشــبختانه محمودخــان  فرهنگــی دوران قاجــار دانســت و 
لقــب ملک الشــعرایی را از پدربــزرگ و پــدر خــود بــه ارث بــرد و از 
ــه  ــرد و دغدغ ــت می ک یاف ــار در ــه  از درب ــرری ماهان ــت مق ــن جه همی
هنــری  کارهــای  را صــرف  وقتــش  تمــام  بنابرایــن  نداشــت؛  مالــی 
کثــر آثــار محمودخــان بــرای دِل خــودش بــوده  می کــرد؛ در نتیجــه ا
کــرده  نقاشــی  دربــار  بــرای  سفارشــی  اثــر  هــم  محــدودی  تعــداد  و 
کــه بــه احتمــال فــراوان بــه  کاخ شــمس العماره  اســت؛ ماننــد تابلــوی 
ســفارش ناصرالدیــن شــاه خلــق شــده اســت. محمودخــان بــه دلیــل 
کار دولتــی و حتــی شــغل ســفارت  عالقــه فراوانــش بــه نقاشــی، هیــچ 
ی  ی پیشــنهاد شــده بــود، قبــول نکــرد و تمــام وقتــش را رو کــه بــه و را 

گذاشــت. هنــر و نقاشــی 
او حفــظ ســنت قدیمــی نگارگــری در بعضــی از آثــار محمودخــان را 
گفــت: در نگارگــری  کــرد و  ی بیــان  یکــی دیگــر از خصوصیــات و
و  عرفانــی  مفاهیــم  کــه  دارد  وجــود  نشــانه هایی  و  نمادهــا  ایرانــی 
معرفــت اســالمی را متذکــر می شــود و محمودخــان از ایــن نمادهــا 
ــرده اســت؛ به عنــوان مثــال محمودخــان در تابلــوی »باغبــان  بهــره ب
کنــد. در مرکــز نقاشــی یــک  فرنگــی« خواســته بــاغ بهشــت را ترســیم 
ــا در  ــه اســت. ی ــان را هــم دربرگرفت ــه باغب ک ــی وجــود دارد  ــره نوران دای
کاخ شهرســتانک، بازگشــتی بــه عالــم خیــاِل نگارگــری را  نقاشــی 
کاخ، دنیایــی از  کهکشــان پشــت  بــه نمایــش می گــذارد و بــا ترســیم 

را نشــان می دهــد. خیالی کشــی و هندســی کاری 
ایــن پژوهشــگر در انتهــای ســخنرانی خــود محمودخــان را یکــی از 
یــخ هنــر ایــران دانســت و بــه نقــل از شــادروان  نقاشــان خــاص تار
گــر نقاشــی های محمودخــان و صنیع الملــک  گفــت: ا یحیــی ذکا 
احتیاجــی  بعــدی  نســل های  نقاشــان  شــاید  نمی مانــد،  ســایه  در 
بــا آثــارش  کپی کــردن از آثــار خارجــی نداشــتند. محمودخــان  بــه 
و  در ذات  ایرانــی  نقاشــی  کــه  اســت  ایــن حقیقــت  نشــان دهنده 
نویــن  نقاشــی  بــه  و  کنــد  پشــرفت  کــه  دارد  توانایــی  جوهــره خــود 
برســد؛ به عنــوان مثــال در تابلــوی »استنســاخ« ایــن هندسی ســازی، 
ترکیب بنــدی و توجــه دقیــق بــه اجــزا، شــاید می توانســت بــه چیــزی 
از محمودخــان در  بعــد  کــه ســال ها  کوبیســم منجــر شــود  مشــابه 

ــد. ــود آم ــه وج ــرب ب غ


