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فرهنگ عامه و سنت

عکسها :کتاب «کمال الملک» از دکتر محمدحسن سمسار

«فرهنــگ» در زبــان و ادب فارســی واجد معناهای گوناگون
و گستردهایســت که در مقایسه با سایر زبانهای خارجی از
یادداشت
وســعت و غنای بینظیری برخوردار اســت .واژه فرهنگ با
مفاهیم گوناگون و بیانهای مختلف نزدیک به هم در زبان
نفیسه
فارســی به کار رفته اســت .این واژه از دو واژه «فر» و «هنگ»
امید قاعنی
ترکیب یافته است .با مراجعه به فرهنگهای معتبر فارسی
اطالعاتی به شرح ذیل فراهم میگردد:
« فر(-به فتح فا و سکون را) به معنای شأن ،شوکت و شکوه ،برازندگی و شکوه ،آواز
و آهنگ ،توانایی ،عدالت و امامت و جز اینها....
هنگ -به معنای سنگینی و تمکین و وقار ،قصد و اراده و آهنگ جایی و سویی ،زور،
دریافت فهم ،قوم و قبیله و لشکر و سپاه ،نگاهداری و جز اینها»...
فرهنگ در رابطه با جامعه نیز معانی گوناگونی مییابد؛ فرهنگ زائیده جامعه
استودرحرکتطبیعیخودبا«فطرت»بیگانهنیست.فرهنگمتعلقبهتمام
ی است
افراد یک جامعه اســت و نقشــی یگانهســاز و توحیدی دارد .فرهنگ قوها 
که جامعه را به کمال میرســاند .فرهنگ از ارزشهای جامعه نشــأت میگیرد و
با آنها یکی میشود .ارزشهای برین و متعالی جامعه ،به فعالیتهای فرهنگی
حقانیت میدهد .علم و هنر و معرفت و فقه و شــریعت ،جلوههایی از فرهنگ
جامعه هســتند که افراد در زیســت همه جانبه انســانی خود آن را فرا میگیرند.
فرهنگ به معنای میراث روحی و معنوی جامعه به وسیله (آموزش و پرورش) از
نسلیبهنسلدیگرمنتقلمیگردد.فرهنگدرتحولاستومردمهنگامساخته
شدن آن را بارور نیز میسازند.
ëëفرهنگعامه،تعاریفوویژگیها
فرهنگ عامه در ایران برگردانی برای واژه «فولکلور» ( )Folklorاســت که امروزه
بحثــی مهم در مردمشناســی به شــمار مــیرود .البتــه ایــن واژه بواقع بازســازی
واژه «انتولــوژی» ( )Anthologyبــوده اســت کــه در زبانهــای اروپایــی بخصوص
فرانســه کاربرد داشــته و در حال حاضر نیز این واژه که واژهای مرســوم در علوم به
معنای «مردمشناســی» اســت در انگلســتان جای خود را به واژه انسانشناســی
اجتماعــی( )Social anthropologyو در امریــکا ( )Cultural anthropologyداده
اســت و واژه فولکلــور چندان واژهای مرســوم در این کشــورها نیســت .امــروز واژه
فولکلوربیشتربهمعنایدانشغیرنخبگاندرتاریخانسانشناسیمطرحمیشود
و رابطــه نزدیکی با واژههایی همچــون  Pop cultureو  Popular Caltureبه لحاظ
معناییدارد.
اما واژه فولکلور که مرکب از دو بخش  Folkبه معنی توده و مردم و  Lorبه معنی
دانش است ،نخستین بار توسط یک باستان شناس انگلیسی ویلیام جان تامز (با
نام مستعار «آمبروز مورتون») در سال  1846میالدی پیشنهاد میشود« .ویلیام
تامز ،فولکلور را بهعنوان جانشینی برای اصطالحات نادرست «عتیقات عامیانه»
پیشنهاد کرد که عتیقهشناسان انگلیسی و زبانشناسان آلمانی در نیمه نخست
ســده نوزدهــم میالدی بــرای مطالعه راه و رســم زندگی طبقــات پایین اجتماع
ساخته بودند .ویلیام تامز ،فولکلور را گونهای نظم علمی میدانست که موضوع
آن بحث درباره دانش عامیانه و آداب و رســوم ســنتی اســت .اگرچه از نیمه دوم
قرن نوزدهم همگام با گسترش علوم اجتماعی و بخصوص مردم شناسی شاخه
جدیدفولکلوررفتهرفتهتوسعهیافت،لیکنهمیشهبهعنوانیکنظامعلمیکه
بــه موضوع خاصی میپردازد و در خود آن موضوع نیــز گونهای ابهام وجود دارد
به کار رفته است.
پژوهشــگران ابتــدا «فولکلور» را فقــط ادبیات عامه میدانســتند ،مانند قصهها،
افســانهها ،آرزوهــا ،ترانههــا ،مثلها ،متلهــا ،معماها و غیره .امــا کمکم تمامی
سنتهایی که در افواها آموخته میشود و آنچه مردمان در زندگی خارج از دبستان
توجوکنندگان اعتقادات و اوهام،
فرا میگیرند ،جزو آن گردید .چندی بعد جس 
پیشگویی درباره زمان ،نجوم ،تاریخ طبیعی ،طب و آنچه دانش عمومی نامیده
میشد مانند گاهنامه ،سنگشناسی ،جانور شناســی و داروهایی را که عوام بهکار
میبردند به این علم افزودند.
ëëفرهنگعامهوسنت
موضوع فولکلور پرداختن به جنبههای ســنتی جامعه ،یعنی شیوههای اعمال،
رفتار ،عادت و باورهای سنتی است ،بنابراین در فرهنگ عامهشناسی ،سنت ،یک
واژهبنیادی استکه این دانشرا از دانشهای دیگرمتمایزمیکند .درزبان فارسی
واژه ســنت سه کاربرد عامیانه ،مذهبی و علمی دارد .در کاربرد عامیانه ،واژههای
ســنت و سنتی مترادف کهنه و قدیمی و گاهی منسوخ و متروک هستند .در دین،
سنت ،مفهومی مقدس دارد و به معنای ودیعه الهی است که توسط گذشتگان
به ما رســیده است و امکان هیچگونه دخل و تصرف و تغییری در آن وجود ندارد
و نگهداری و آموزش آن به دیگران و نســلهای آینده وظیفه هر دیندار اســت .از
نظر علمای اســام «ســنت» معنای «طریقه» و «سیره» میدهد ،که مسلمانان
ملزم به عمل کردن به آن هســتند .در فرهنگ عامهشناســی ،تعریف و برداشت
م مردمشناســی از ســنت در نظر اســت .از این دیدگاه ،سنت مجموعه
خاص عل 
افکار ،عمل و اعمال و احساسات و در حقیقت میراث مشترک زندگی اجتماعی
یک گروه است که از نسلهای گذشته به جا مانده است .افراد معموالً برای انجام
اعمالوپذیرشافکاروبروزاحساساتیکهسنتیهستندنیازیبهدلیلندارند،زیرا
جنبههای ســنتی جامعه در بین عموم افراد متداول است .از دید مردمشناسی،
جنبههای ســنتی جامعه در بین عموم افراد متداول است .از دید مردمشناسی،
جنبههــای ســنتی فرهنگ نه تنها میراث گذشــته اســت ،بلکه هر عنصر ســنتی
حامل یک ارزش و مبین داوری جامعه درباره چیزی اســت .هر جامعهای آداب
را به خوبی میشناسد و پارهای از آنها را پسندیده یا ناپسند میداند .سنت ،حفظ
داوریهای جامعه است و هر عنصر سنتی از یک ایده و ارزش حکایت میکند.
ëëفرهنگعامهدرایران
بحث فرهنگ عامه و پژوهش در این زمینه نیز جای بحث دارد ،هم در رابطه با
نخســتین پژوهشها و نخستین پژوهشگر ایرانی عالقهمند به این موضوع و هم
کارهای انجام گرفته در این رابطه؛ که البته بسیاری از پژوهشهای فرهنگ عامه
درباره فرهنگ ایرانی را مستشرقین و پژوهشگران خارجی انجام دادهاند .برخی
منابع صادق هدایت را بهعنوان نخستین فردی میشناسند که بهصورت علمی و
آکادمیک بنیاد روشهای مطالعه فرهنگ عوام را پیریزی کرده است و با انتشار
آثاری همچون «اوسانه»(1310ش)« ،نیرنگستان»(1312ش)« ،ترانههای محلی
عامیانــه»( 1318ش) و مقالههایــی در روش تحقیق بهعنوان یکی از بنیانگذاران
و پیشــگامان این دانش در ایران شــناخته میشــود .اما به گفته ابوالقاسم انجوی
شــیرازی ،یکــی از دوســتان هدایــت ،نخســتین فردی کــه مســائل فولکلوریک را
گردآوری و تألیف کرده اســت ،آقای جمال خوانســاری است .وی تحقیقات خود
را در کتابی بهنام «عقایدالنساء» گردآوری کرد .این کتاب که مورد توجه مردم نیز
قرار میگیرد ،در میان عوام به اســم «کلثومننه» معروف اســت .این کتاب دارای
نثری شیوا و آمیخته به طنز است و برخی آداب و معتقدات زنان دوره صفویه در
آن نوشته شده است .به طور کلی میتوان گفت که از آغاز نخستین سالهای سده
چهاردهم ه .ش چند نفر از نویسندگان ،دانشمندان و پژوهشگران ایرانی با آگاهی
از فرهنگ و زبان غربی و آشــنایی با فرهنگ عمومی در غرب و چگونگی شــیوه و
روش غربیها در زمینه پژوهش درباره فرهنگ عامه ،این دانش جوان را به مردم
ایران شناســاندند .این دانشــمندان و نویســندگان ،هر یک به ذوق و سلیقه خود،
معادلی فارســی در برابر واژه انگلیســی «فولکلور» مانند :فرهنگ عامه ،فرهنگ
عــوام ،فرهنگ عامیانه ،فرهنــگ مردم ،دانش عامه ،ادب عامــه ،دانش مردم و
دانش تودهها را وضع و معرفی کردند .اصطالح «فرهنگ عامه» را نیز نخستین
بارمرحوم«رشیدیاسمی»استاددانشگاهتهراندربرگردانکلمهفولکلوربرگزیده
و بهکار برده است.
محمدعلیفروغیوچندیننفرازدانشمندانونویسندگاندیگرهمچونحسین
کوهی کرمانی ،عباس شوقی ،علی اکبر دهخدا ،امیرقلی امینی ،صادق هدایت،
دکترمحمدجعفرمحجوب،علیبلوکباشی،صادقهمایونی،ابوالقاسمفقیری،
ابراهیم شکورزاده ،هوشنگ پورکریم ،جالل آلاحمد ،دکتر غالمحسین ساعدی،
جواد صفینژاد و ...نیز با همت و عالقه و پشــتکار به بررســی فرهنگ و ادب توده
مرد م و گردآوری و انتشار صورتهایی از فرهنگ عامه ایران پرداختند.

جامعهاش هــم به ناگزیر پیــروی میکند.
پس منصفانه نیست اگر تنها کمالالملک
را آغازگر نقاشــی اروپایــی در ایران بدانیم و
جهتگیری صدها هنرمند ایرانی دیگر به
همانسمتوسو،نادیدهگرفتهشود.کمال
الملک ،تبلور نقاشی دوره ناصرالدینشاه
است و نمایانگر وضعیت و نمونه حقیقی
هنرمند آن دوران است».
برخــی دیگــر کمالالملــک را هنرمنــد
زمانه خویش نمیدانند و معتقدند که این
نقاش بــا آنکه در زمانه امپرسیونیســتها
به فرانســه مــیرود ،با گرایشــی دیگر که به
نسبت سبکهای روزآمد آن زمان ،گرایشی
قدیمی بوده اســت بــه ایران بازگشــته و به
ترویج آن میپردازد.
امــا بــه هــر صــورت کمالالملــک بــا
تمــام نوآوریهایــش بازهــم بــه حــال و
هــوای ایرانــی خــود نزدیــک اســت و ایــن
مســأله را جــدای از آثــاری کــه بــرای دربــار
کار کــرده اســت ،در انتخــاب موضوعــات
نقاشــیهایش میتــوان دیــد .موضوعاتی
همچــون منظرهپردازیهــای بــا ســبک و

کــه بیشــتر آنهــا ،بعدهــا نیــز در کار هنری
و تدریــس ،روش کمالالملــک را دنبــال
4
کردند».
پــس از کنارهگیــری کمالالملــک از
مدرســه صنایــع مســتظرفه ،اســماعیل
آشتیانی جانشین او میشود که بعدها نیز
به پاس ارادتی که نســبت به کمالالملک
داشــته هنرســتانی را ب ه نــام او برپا میکند
که در آن شــاگردان کمالالملک ،همچون
محمدعلی حیدریان ،به آموزش و تعلیم
هنرجویــان میپردازنــد .مدرســه صنایــع
مســتظرفه نیز به «هنرســتان عالــی» بدل
میشــود .هنرســتان دیگــری نیــز بــا نــام
«هنرســتان ملــی ایــران» زیر نظر حســین
طاهــرزاده بهــزاد تأســیس میشــود که در
آن بیشــتر زریبافی ،خاتمکاری و نگارگری
پرداختــه میشــود .بــا وجــود آنکه از ســال
 1300به این ســو کشــور دچــار یک خفقان
سیاســی میشــود و حتی آن ادبیات پر شر
و شــور مشــروطه نیز به خاموشی میگراید
و بسیاری نیز به قتل رسیده(مانند میرزاده
عشــقی یا فرخــی یــزدی) یا بــه کنــج انزوا
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فرهنگ عامه و تأثیرات آن بر نقاشی دوره قاجار

کمالالملک چه تصوری از نقاشی در ذهن مردم ساخت؟
محمود مکتبی

خبرنگار

نوشــتن از فرهنــگ عامــه و تأثیــرات آن
بــر هنرهای تجســمی شــاید تا ســالهایی
نهچنــدان دور آنچنان که بایــد به آن توجه
نمیشــد و فرهنگ عامه بــه نوعی چندان
جدیگرفتهنمیشد،بخصوصدربحثاز
یک هنر رسمی و پیشرو؛ اما در جهان امروز
نگاه ویژهای به ایــن فرهنگ برآمده از یک
عمومیتوقدمتمیشود.
البتــه ایــن تأثیــرات را باید بهطــور کلی
در نقاشــی مــدرن غربــی بهصــورت یــک
نوع بدویگرایی بهعنوان تجربــهای عام از
مدرن شــدن دید ،تجربهای که بواسطه آن
هنرمندان مــدرن در مقابل جامعه جدید
یــا همــان جامعــه بورژوایــی موضعگیری
کــرده و بــا درونی کردن ایــن تجربه به بیان
شخصی خود میپرداختند .بیانی که بواقع
بــه یک پویش فرهنگی میانجامــد ،اما در
حقیقت این تجربه برای هنرمندان مدرن،
یک تجربه واقعی و مربوط به زندگی رایج
خودشــان نیســت و بــا آن همچــون یــک
نوســتالژی و امــری عامیانــه کــه در مقابل
فرهنگرسمیقرارمیگیردنگاهمیکردند.
این نــوع نــگاه را میتوان در مورد نقاشــان
مدرنیستایرانیکهمابیندهههایبیست
تا پنجاه خورشیدی کار میکردند و جنبشی
همچــون نقاشــان ســقاخانهای دیــد .ایــن
نقاشــان برخالف آموزههای کمالالملکی
که توسط شــاگردان او تا این زمان نیز باقی
مانــده بــود ،عــاوه بــر تغییــر در تکنیک و
توجوی خود را در زمینه
ک کاری ،جس 
سب 
فرهنگ عامه به گونهای پیش میگیرند که
بســیار متفاوت از نقاشان پیش از خودشان
اســت .تأثیرات فرهنــگ عامه در آثــار این
نقاشــان بیش از آنکه در موضوع یا مفهوم
خود را نشان دهد ،در قالب فرم و بافت به
کار گرفته میشــود و به بیانی دیگر نقاشان
مدرنیســت ایرانی نیز به تجربهای دســت
میزنند که برآمــده از رفتارها و کنشهایی
متعلق به فرهنگی دورتر و مربوط به باورها
و اعتقــادات مردمــی متفاوت از خودشــان
اســت .در حالــی کــه اگــر بــه تأثیــرات ایــن
فرهنگ در آثار نقاشی مانند کمالالملک
توجــه کنیــم ،ایــن نقــاش موضوعــات
نقاشــیهای خــود را آنچنــان برگرفتــه از
موضوعــات عامیانــه انتخــاب میکنــد که
میتوان اینگونه پنداشت این نقاش ،خود
از جنس مردم و نقاشیهایش دارای همان
اعتقاداتوباورهاست.
ëëنقاشیدردورانقاجار
«کمالالملــک و ســپس شــاگردان او
چنین تصوری را از نقاش و نقاشی در اذهان
مردم عامه برانگیختند که نقاش عکاســی
اســت که به جای دوربین قلم مو به دست
دارد -تصــوری کــه تــا بــه امــروز همچنــان
ثابت مانده است -سه نمایشگاه دوساالنه
اخیر نقاشــی در تهران (نمایشگاههای برپا
شــده در ســالهای  72 ،1370و  )74کــه
عرصــه نمایش آثار پیــر و جوان او و شــیوه
کمالالملکی بودن شــاهدی اســت بر این
مدعا 1».آنچه که دلیل پرداختن به تأثیرات
فرهنگ عامه بر نقاشی دوران قاجار است،
ی است که فرهنگ
تأثیرات فراوان و متنوع 
عامه بنابــر جریانهای پیشآمــده در این
دوره مانند جریان مشــروطه ،بر نقاشــیها
میگــذارد .ایــن دوره کــه بــا تاجگــذاری
آغامحمدخــان قاجــار ،در ســال  1210ه.ق

(1170ه.ش)آغــاز میشــود تــا  1344ه.ق
( 1304ه.ش) ادامــه مییابــد و ایــن دوره
تاریخــی نســبتاً طوالنــی آبســتن حــوادث
گوناگونی اســت .نقاشــی در ایــن دوران در
ادامــه نقاشــی دوره افشــار و زنــد و تأثیرات
هنر غربی که از اواخر دوره صفویه آغاز شده
بــود ،به شــکلی نه چنــدان متفــاوت با این
دوران به کار خود ادامه میدهد اما در طول
حکومت 134ساله قاجار تغییراتی مییابد
کــه در نهایت به جریان کمالالملک ختم
شــده و در دورههــای بعــد و پــس از مــرگ
این نقاش معروف قاجاری در ســال ،1319
توســط شــاگردان وی این جریــان تأثیرات
خود را به نســلهای بعد انتقــال میدهد.
نقاشــی و بــه طــور کلــی هنــر دوران قاجــار
برخــاف ادبیات ایــن دوره که کمتــر مورد
توجه و پســند منتقــدان قرار گرفتــه و از آن
با عنوان دوره بازگشــت یاد میکنند ،امروز
یکی از پر ارجاعترین منابع تصویری است
که نقاشان به بازسازی و خلق آثاری برپایه
هنر این دوره میپردازند و شاید این دوره به
سبب آنکه در نهایت تأثیرات هنر غربی را
که از چند ســده پیش از دوران قاجاریه آغاز
شــده بــود ،بهصورت رســمی و مشــخصی
بــه یــک ســرانجام میرســاند و پایــهای
برای نقاشــیهای مــدرن دورههای بعدی
میشــود ،بــرای هنرمنــدان و هنرشناســان
مختلف از اهمیت فراوانی برخوردار است.
امــا دربــاره تأثیــرات فرهنگ عامــه بر این
نقاشــیها بایــد گفت کــه هرچند نقاشــان
قاجــاری بــه مانند شــاعران و نویســندگان
ایــن دوره با شــور و حس فــراوان به جریان
مشــروطه و آگاهســازی مــردم از طریق آثار
خود نمیپردازند اما به هر صورت تأثیرات
فرهنــگ عامــه زمــان خــود را بهصــورت
موضوعــی و نــوع نــگاه موجــود در آثــار به
نمایشمیگذارند.
دوره قاجــار پیــش از مشــروطه در مورد
ادبیــات و اصــوالً بســیاری مــوارد دیگر یک
دوره کســالتآور را میگذرانــد امــا دوره
مشــروطه حاصــل تغییــر و دگرگونیهای
سیاســی-اجتماعی و زیربنایــی اســت کــه
بهوسیله روزنامه ،ترجمه و بهدست برخی
فرنــگ رفتههای آن زمان صــورت گرفته و
به آگاهی بیشتر مردم منجر میشود .شاید
خود مردم آن زمان هم از طرز زندگیشان
و اوضاع نابســامان مملکت به ستوه آمده
بودنــد؛ چنانکــه میــرزا رضــا کرمانــی پس
از کشــتن ناصرالدیــن شــاه در  1313ه.ق
میگوید« :چنین شــجر را باید قطع کرد که
2
دیگر این نوع ثمر ندهد!»
با آغاز ســلطنت ناصرالدین شاه قاجار
( 1264ه.ق) و تقــارن ایــن عصــر بــا بســط
اســتعمار اروپایــی و شــکلگیری تغییرات
اجتماعــی و فرهنگــی بنیانــی ،نقاشــی
قاجاری هم از ایــن دگرگونی تأثیر گرفت و
مراجعت نقاشــان تحصیلکــرده در اروپا-
ابوالحسنخانصنیعالملکومزینالدوله
و دیگــران -زوال ســبک و مکتــب نقاشــی
فتحعلیشــاهی آغاز شــد .نقاشــی رســمی
و دربــاری عصــر ناصرالدینشــاه قاجــار
هرچنــد در ابتــدا هنــوز از شــیوههای فنی و
اجرایی اســتادان پیشــین برخوردار بود ،اما
از دهــه  1280هجری قمری به بعد ،نســل
جدیــدی از هنرمنــدان ظاهر شــدند و اوج
گرفتند که دیگر چندان در بنــد وفاداری به
شیوههای گذشته خود نبودند .از میان اینان
و شــاید مهمترینشــان -بایــد از محمــدغفاری(کمالالملــک) یــاد کرد کــه جز در

هفتسین ،حسین شیخ

تکیه دولت ،کمالالملک ،)93×cm109(،موزه کاخ گلستان

زرگر بغدادی ،کمالالملک1280 ،ش ،)43/5×53/cm5(،موزه کاخ گلستان

بعضی موضوعها و تناســبهای رنگی به
کار گرفتــه شــده در آثارش ،اصالً به ســنت
3
استادانشوابستهنماند.
ëëمحمدغفاری،کمالالملک
آثار بســیار دیگری وجود دارد که بازتاب
فرهنــگ عامه را میتوان در آنها مشــاهده
نمود(مانند آثار محمودخان ملکالشعرا
و نمونــه آثــار ایــن هنرمنــد) امــا بهدلیــل
مشــابه بــودن در نوع تأثیــرات و همچنین
گستردگی مطالب مورد نظر در این بخش،
بــه کمالالملک پرداختــه و روند آثــار این
نقاش معروف قاجاری را در آثار شــاگردان
و ادامــه آن در دانشــکدههای هنــری مــورد
بررسیقرارمیدهیم.کمالالملکبهزعم

بســیاری از منتقدین تأثیرگذارترین نقاش
دوره قاجاریه و نخســتین نقاشــی است که
بــه طــور کامــل از ســنتهای گذشــته خود
در نقاشــی ایرانی فاصله گرفتــه و آنچه که
بهعنــوان تأثیرات هنر غرب از دوره صفویه
بــه ایــن ســو در حال رشــد بــوده اســت ،در
آثــار کمالالملک به نتیجه رســیده و دیده
میشود.
«روی آوردن کمالالملــک و دههــا
نقــاش آن دوره ،بــه شــیوه نقاشــی غربی،
گواه این حقیقت اســت که نقاش و به طور
کلــی هنرمنــد ،در هــر حال آیینــه تحوالت
و ســلیقهها و جهتگیریهــای عصر خود
اســت و در عیــن نــوآوری ،از حرکــت کلــی

سیاقعامهپسند،کمترمیتواندتحتتأثیر
عکاســی باشد که همانگونه که پیشتر گفته
شددرایندوره،بیشترمختصبهعکاسیاز
صحنههایخاصوانسانهاستتامنظره.
موضوعات دیگری که در آثاری مانند تکیه
دولت ،فالگیریهودی،میدانکربالیمعال،
زرگر بغدادی ،رمال ،عمو صادق شیرازی و
کهنهفروشانیهودیمیشوددیدنیزحاکی
از نوع نگاه عامهپسند اوست که در برخورد
و گزینش موضوعات نقاشی مورد استفاده
قرار داده اســت .با توجه بــه زندگی درباری
کمالالملک ،برخــورد با افراد سرشــناس
زمانــه ،نقاشــیهای بیشــمار او از دربــار و
شاه و رجال سیاسی ،همچنین سفرهای او
بــه اروپا و آگاهی کــه از طریق یادگیری زبان
فرانسه و خواندن کتابهای فرانسوی زبان
و مواردی اینچنینی به دست آورد نمیتوان
او را بــا نقاشــان قهوهخانــهای ماننــد قوللر
آغاسی یا مدبر مقایسه کرد.
قهوهخانهایهــا بــر اســاس اعتقــادات
و باورهــای مردمــی نقاشــی میکردنــد که
خودشــان هــم از همــان بافــت فرهنگــی
بودند اما انتخاب موضوعات کمالالملک
بیشــتر بــر اســاس یــک نوع نــگاه خــارج از
فضای موضوع صورت میگیرد و شاید این
موضوعات انتخابی از ســوی کمالالملک
یــک جــور برآمــده از نــگاه عامهپســند او و
همچنین خواست و اقتضای زمانه او باشد.
البته اینگونه نیســت کــه کمالالملک را به
طور کلی بریده از ســنتهای نقاشی ایرانی
بدانیــم و اگــر بــه طــور دقیقتری به آثــار او
توجه کنیــم «هنرمنــدان آن دوره بــه روال
فرهنگ ایرانی تا انــدازهای هنوز بر اینگونه
عمــل نمودهاند کــه فرهنگ بیرونــی را در
خود مســتحیل ســازند ،نه خویشــتن را در
آن؛ و این از ارزشمندترین رویکردهای هنر
دوره قاجار اســت .همین روش مســتحیل
شــدن فرهنــگ و تکنولــوژی بیگانــه در
بافــت اثــر را در آثــار دوره اول کمالالملک
میبینیم،چنانچهباوجوداستفادهظاهری
از پرســپکتیو(در حدی نه چنــدان دقیق) و
ایجاد فضای ســه بعــدی بر پــرده تصویر،
روح کلــی نقاشــیهای او بســیار متفــاوت
اســت با منظــر اروپایی .مناظــر و فضاهای
داخلی این دوره کمالالملک را نگاه کنید؛
خ گلســتان ،آبشار
ســرخه حصار -حیاط کا 
دوقلو ،شهرستانک ،تاالر آینه و حوضخانه
صاحبقرانیه.
کمالالملک عــاوه بر تأثیرات فراوانی
کــه در نقاشــی زمانــه خــود میگــذارد  ،بــا
تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه بهترین
شــاگردان خــود را می پرورانــد و دارای
ســجایا و ویژگیهــای اخالقــی بوده اســت
کــه بخصــوص در اواخــر عمر ،بــا توجه به
اتفاقاتی که برای او میافتد و مجبور به ترک
مدرسه و رفتن به نیشابور میشود ،او را نزد
ایرانیانتبدیلبهیکقهرمانملیمیکند.
بــه همین صورت «نقاشــی و بــه طور کلی
هنرهایتجسمیایران،درسهدههنخست
حکومت پهلوی ،بیش از هر عامل دیگری،
از کمالالملــک و شــاگردان او متأثــر شــد.
«مکتــب کمالالملک» اصطالحی اســت
بــرای توصیف آثار شــاگردان کمالالملک
و پیــروان راه و روش او در نقاشــی و بــه این
گونه نقاشی «هنر آکادمیک» نیز میگویند.
فعالیت «مدرســه صنایع مســتظرفه»10 ،
ســال قبــل از کودتای رضاشــاه ،آغاز شــده
بــود و در آن عــدهای نقاش و مجسمهســاز
در مکتــب کمالالملــک پــرورش یافتنــد

میرونــد .اما شــاگردان کمالالملــک «راه
او را ادامــه داده و تــا دهه دوم بعد از جنگ
جهانــی دوم نیــز هنرهای تجســمی ایران
را زیــر نفوذ خود نگاه داشــتند .بــرای مثال
مرحوم «علی محمد حیدریــان» (-1370
 )1275یکــی از شــاگردان کمالالملــک ،تا
 1345که بازنشســته شــد ،سرپرستی رشته
نقاشی و معاونت دانشکده هنرهای زیبای
دانشــگاه تهران را به عهده داشــت .شــعار
و عملکرد پیــروان کمالالملــک و آنچه تا
امــروز از خود باقی گذاشــتهاند ایــن بود که
نقاشییعنی«تقلید»زیباییهایطبیعت
وبهتعبیریتقلید ازطبیعت.
بدینســان ،نقاشــی ایرانــی در زمانی به
طبیعتگرایــی صــرف نزدیــک گشــته و
شــبیه به عکس شــد که هنرمندان نوجوی
اروپایــی ،مرزهــای نوین هنر ضــد آکادمی
را میگشــودند .امپرسیونیســم ،در حــال
توجوی در
تکویــن بود و نقاشــان در جســ 
هــم شکســتن فرمهــا .بنابرایــن وقتــی که
شــاگردان کمالالملــک معلومــات خــود
را بــه نســل جدیــدی از هنرجویــان انتقال
داده بودند ،دیگر دوران کوبیســم هم کم و
بیش ســپری شــده بود ».تأثیرات فرهنگ
عامه در آثار شــاگردان کمالالملک نیز به
مانند نمونه آثار بررســی شــده از او ،بیشتر
به لحــاظ موضوعــی و نوع نــگاه عامیانه و
عامهپسندشــان بوده است .آثار خلق شده
در مکتب کمالالملــک در این دوره جدید
و ســپری شــدن مشــروطه و قاجــار و حتــی
نمونه آثاری که در دوره قاجار کار شــدهاند،
نوعــی نــگاه عامیانــه را نســبت به نقاشــی
آشکار میسازند که شــاید تهماندههای آن
را امروز در آموزشــکدهها و فرهنگســراهای
شهرهای کوچک و بزرگ میبینیم .نقاشی
بــرای این افراد به معنای توانایی و مهارت
فنــی الزم بــرای کشــیدن اشــیا و انســان در
حاالت مختلف به شــکلی کامــاً واقعگرا و
ی اســت.
بــه دور از هرگونــه ابهام و پیچیدگ 
موضوعــات انتخابــی هم بیشــتر از زندگی
روزمــره گرفتــه میشــود کــه بــرای همــه
افــراد از پیش آشناســت و نقــاش آنقدر در
نقاشــی زحمت به خرج میدهد که پیش
پاافتادهتریــن موضوعــات را بــه زیباتریــن
شکل نشان دهد .به طور مثال حسین شیخ
در جایی میگوید« :نقاشان مدرن ،نقاشی
قاجــار را هم خراب کردهانــد .حیف از بوم،
حیف از رنگ ،آنها برمیدارند و چهره یک
زن قاجاری را خیلی خوب میکشند .بعد،
بــه جــای پایــش دو تــا خط کج میکشــند.
درســت است که هنرمند باید ابتکار داشته
باشد و خیالی هم چیزهایی اضافه کند؛ اما
به این شرط که مثالً اگر زنی را میبیند و او را
5
میکشد،لباسقشنگیتنشکند!»
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