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چكيده
 درزمان قاجار يکي ازهنرمندان درخشان محمودخان ملک الشعرا  است که درنقاشي دورنماسازي ازمنظره هاي 
شهري از اساتيد برجسته اين دوران است. آثار او داراي زمينه هاي متفاوتي نسبت به زمانه خود و جلوتر از آن است 
و او را مي توان از پيشگامان هنر نقاشي مدرن درايران دانست. دانش رياضي باال وکاربردي کردن آن درهنرنقاشي، 
سه بعدي يا چند بعدي ديدن يک موضوع از زواياي متعدد، دانش رنگ گذاري، ذهن گرايي، نورپردازي، پيوند هندسي 
ميان ســطوح هنرمندي متفاوت از او در اين زمان مي ســازد. هدف ازاين پژوهش پي بردن به ويژگي هاي بصري 
آثارمناظرشــهري محمودخان ملک الشعرا با تأثيرپذيري از هنرعکاسي در اين دوران است. منظره نگاري شهري 
و دورنماسازي از بناهاي اين دوران درآثار نقاشي او از اين لحاظ حايز اهميت است که او تهران و ساختمان هاي 
ــواالت اين پژوهش به اين شرح است: ١-ويژگي هاي  جديد آن دوران را به نوعي مســتند نگاري ساخته است. س
بصري منظره پردازي از مناظر شهري درآثار محمودخان ملک الشعرا کدام است؟ ٢- آيا آثارمحمودخان ملک الشعرا 
متأثر ازعکاســي اســت؟ اين تأثيرات درکدام بخش ها است؟ ٣- تأثيرنقاشي غرب و ايران درکدام يک از بخش ها و 
عناصربصري آثار محمودخان ملک الشعرا ديده مي شود؟ روش تحقيق دراين پژوهش به شيوه توصيفي- تحليلي و 
جمع آوري اطالع به صورت اسنادي(کتابخانه اي) است. شيوه تحليل آثار براساس بررسي اصول و قواعد تجسمي 
به کار رفته در ويژگي هاي ظاهري آثار نقاشي است. نتايج يافته ها دراين پژوهش نشان مي دهد محمودخان يکي 
ازهنرمندان پيشــگام درعرصه نقاشي نوين درايران دوره قاجارمي باشد. او درنقاشي هاي خود ازعکاسي و نگاه 
عکاسانه براي تکميل آثار استفاده مي کند ولي تالش ندارد موضوع را مانند عکس نشان دهد و تفاوت تفکر نقاشي 
و عکاسي را به درستي و آگاهانه در نقاشي خود به کار مي برد و آن را با ذهن گرايي، خالقيت هنري مي آميزد. او 
نوع متفاوتي از نقاشي منظره سازي را در دوران قاجار با تأثيرپذيري از هنرايراني و هنرعکاسي آغازمي کند و به 

مستندنگاري نقاشي شهري مي پردازد. 
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مقدمه 
نقاشي در دوران قاجار متأثر از هنر پيکرنگاري بوده و 
حتي مفهومي ترين و تزييني ترين اثرهنري پيکره محور 
است. همواره درطول تاريخ هنرمندان نسبت به زمان و 
موقعيت و سليقه خود هنرخود را تصوير مي کنند. يکي 
محمودخان  آثار  کليه  در  شده  ديده  موارد  ازنخستين 
مقاله  است.  قاجار  دوران  معماري  مناظر  و  ساختمان ها 
تفاوت ساختار  به بررسي ويژگي هاي هنري و  حاضر 
از  او  تأثيرپذيري  و  آثارمعماري  به  هنرمند  نگار  نوع  و 
تحوالت  بررسي  است.  قاجار  دردوران  عکاسي  هنر 
ازهندسه،  درست  و  جا  به  استفاده  گرايي،  فرم  بصري، 
لحاظ  به  را  قاجار  دوران  بناهاي  و  ساختمان  جزييات 
هنري و تجسمي درآثار او بررسي مي نمايد. هدف ازاين 
پژوهش پي بردن به ويژگي هاي بصري آثارمناظرشهري 
محمودخان ملک الشعرا با تأثيرپذيري از هنرعکاسي در 
دورنماسازي  و  شهري  نگاري  منظره  است.  دوران  اين 
از بناهاي اين دوران درآثار نقاشي او از اين لحاظ حايز 
اهميت است که او تهران و ساختمان هاي جديد آن دوران 
را به نوعي مستند نگاري ساخته است. سوال اين پژوهش 
به اين شرح است: ۱. ويژگي هاي بصري منظره پردازي 
کدام  الشعرا  ملک  محمودخان  درآثار  شهري  مناظر  از 
است؟ ۲. آيا آثارمحمودخان ملک الشعرا متأثر ازعکاسي 
است؟ اين تأثيرات درکدام بخش ها است؟ ۳- تأثيرنقاشي 
غرب و ايران درکدام يک از بخش ها و عناصربصري آثار 
محمودخان ملک الشعرا ديده مي شود؟ضرورت و اهميت 
تحقيق دراين است که جايگاه محمودخان هنرمند نوگرايي 
فرهنگي  لحاظ  به  قاجار  دوره  تصويري  نابغه  و  ايراني 
او  اهميت ويژه بوده وآثار مستندنگاري  و هنري داراي 
بيانگر ويژگي هاي  از فضاي هاي شهري دراين دوران 
فرهنگي هنري دوران قاجاراست که تأثيرات هنر عکاسي 
در آن قابل مشاهده است. اين موضوع عليرغم اين موارد 
تاکنون به صورت پژوهشي مستقل انجام نشده است و 

ضرورت اين پژوهش را نشان مي دهد. 

روش تحقيق 
از  با استفاده  اين پژوهش به روش توصيفي- تحليلي و 
منابع کتابخانه اي و فيش برداري انجام شده است. جامعه 
آماري اين پژوهش آثار محمودخان ازبناهاي دولتي است 
که براي بررسي دقيق تر به روش نمونه گيري خوشه اي و 
تصادفي انتخاب شده اند و ازهر موضوع چندنمونه به روش 
تصادفي انتخاب شده و مورد مطالعه قرارگرفته اند که به 
وسيله معيارهاي مرتبط و به روش منطقي و قياسي مورد 
تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. شيوه تحليل آثار براساس 
تحليل منطقي و قياسي است. اين پژوهش به مطالعه آثار و 
زندگي محمودخان، مستندسازي او دربناهاي دوره قاجار 
و شهرنگاري برمبناي عکاسي مي پردازد و ويژگي هاي 

آنها مورد مطالعه قرارمي گيرند. 

پيشينه تحقيق 
و  زندگي  به  پژوهشگران  از  معدودي  تعداد  تاکنون 
انجام  هاي  پژوهش  بيشتر  اند.  پرداخته  آثارمحمودخان 
و  بوده  متمرکز  قاجار  دوران  نقاشي  درالبالي  شده 
او  آثارهنري  و  اشاره شده  او  به  پژوهش ها  در حاشيه 
نقاشي، ماکت و کالژ  نوع  از  لحاظ هنري و تجسمي  به 
بررسي نشده است. به خصوص هيچ يک ازپژوهش ها به 
اند.  اقدام ننموده  شهرنگاري و ويژگي هاي تجسمي آن 
نوآوري  جنبه  و  پژوهش  اين  ضرورت  موضوع  همين 
آن را نشان مي دهد. در ادامه به معرفي پژوهش هاي نام 
برده پرداخته مي شود. درتحقيقات و پژوهش هاي داخلي 
درزمينه اين هنرمند نوشته مانند ذکا درکتاب سال ۱۳۴۱، 
۱۳۵۴ بانگاهي به نگارگري ايران انتشارات دفترمخصوص 
کامل ترين مطالب درمورد زندگي و آثار اين هنرمند را 
شماره  هنر  فصلنامه   ،۱۳۸۱ پور  کعبي  است،  ذکرکرده 
۵۶ در مقاله اي به شرح تابلوي استنساخ پرداخته است و 
زمينه هاي نوآوري دراين اثر را مورد بررسي قرارداده 
است. شريفي کوشا۱۳۸۹ درمجله گلستانه شماره ۱۰۴به 
در   ۱۳۹۱ صادقي  است  داشته  اشاره  او  آثار  و  زندگي 
روزنامه جوان در شماره ۳۸۵۶ با پدرام صبا از نوادگان 
محمودخان مصاحبه اي منتشر کرده است و درمقاله خود 
صحبت هايي در مورد جد خود محمودخان ارائه داده است. 
افتخاري ۱۳۹۵ در کتاب خود به محمودخان اشاره داشته 
کتاب  هنرمندان  دربخش  تبريزي۱۳۶۷  زاده  کريم  است. 
خود به تاريخچه زندگي محمودخان پرداخته، پاکباز ۱۳۷۹ 
است.  داشته  آثاراو  و  زندگي  به  اشاره اي  درکتاب خود 
زندگينامه  به  خود صفحه اي  افشارمهاجر ۱۳۹۱درکتاب 
اول  دربخش  افتخاري ۱۳۹۵  است.  پرداخته  هنرمند  اين 
کتاب خود به هنر و زندگي او اشاره کاملي داشته است، 
همچنين وحيد زاده (بي تا) از قديمي ترين منابعي است 
که به زندگي و آثار او اشاره کرده است. فاروقي ۱۳۹۹ 
در کتاب خود به زندگي و آثار محمودخان پرداخته است، 
درمجموع مي توان نتيجه گرفت که مقاالت و کتب مربوط 
به اين زمينه کم بوده و اين زمينه پژوهشي و شهرنگاري 
درآثار محمودخان عليرغم اهميت هنري آن دردوره قاجار 
مورد غفلت واقع شده است و به خصوص مستندسازي 
او از بناهاي دوران قاجار ناصري زمينه پژوهشي نبوده 
است. بنابراين دراين مقاله سعي مي وشود بابهره گيري از 
منابع مرتبط و همچنين استفاده از نمونه هاي موجود به 

بررسي و تحليل اين موضوع پرداخته شود. 

هنر نقاشي درباري در دوران ناصرالدين شاه قاجار 
ناصرالدين شاه، شاهي صاحب ذوق و نگرش کنجکاوانه 
بخصوص  هنر،  به  عالقمند  و  طبيعت  زيباي  مظاهر  به 
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و  هنر  ترويج  به  تمايالت  همين  سبب  به  و  بود  نقاشي 
نقاشي پرداخت. ناصرالدين شاه از دوران وليعهدي بنا به 
تقاضاي خودش به رياست کتابخانه سلطنتي منصوب شد 
که درطول پادشاهي و تا زمان مرگش همچنان کتابخانه 
را تحت سلطه خويش نگاهداشت. وي در سراسر دوران 
رياست بر کتابخانه به جمع آوري و خريد و کتب مرقعات 
و تابلوهاي نقاشي و سايرآثار هنري پرداخت و باسعي 
و تالشي که درنگهداري اين نفايس به کاربرد کتابخانه را 
بيش ازپيش غني ساخت.(قاضي ها، ۱۳۹۴: ۲۸) ناصرالدين 
درسال ق۱۲۹۰/  اش  اروپايي  ازنخستين سفر  پس  شاه 
۱۸۷۳ م و بازديد ازکاخ و موزه هاي کشورهاي اروپايي 
به صرافت ايجاد موزه اي درکاخ سلطنتي افتاد تا هم هدايا 
و اشيايي را که سوغات اين سفر بودند به نمايش بگذارد 
و هم صاحب موزه اي شبيه به موزه هاي همتايان فرنگي 
خود شود. او که ظاهرًا پيش ازسفرفرنگ هم با فکر موزه 
آشنا بوده و حتي تاالري درعمارت خروجي را اتاق موزه 
نام گذاري کرده بود پس ازبازگشت ازفرنگ دستور ايجاد 
تغييراتي در ساختمان کاخ گلستان داد.(دل زنده، ۱۳۹۵: 
نقاشي توسط محمودخان تصوير  اين  ۴۸)( تصوير۲۵) 
امري  قاجار  دوره  برنقاشي  تأثيرعکاسي  است).  شده 
بدون ترديد است. دربرخي نقاشي ها ازناصرالدين شاه، 
ازهمان  درعکسي  که  است  داده  نشان  کتي  همان  با  او 

دوره او ديده مي شود. در اين نقاشي نقوش زينتي لباس 
اين  اند.  درآمده  به تصوير  قالي  نقوش  همان ظرافت  به 
گونه واقع نمايي، بانگاه مستقيم خالي از فروتني شاه که 
تا قبل ازدوره قاجار، درنقاشي امري غيرقابل تصوربود، 
همسو شده است. اگرچه شاه چيزي بيش از صورت ظاهر 
وي را آشکار نمي سازد، اما چهره اش انساني است نه 
نقاشي هاي  با  نگاري  نوع چهره  اين  آرماني،  يک چهره 
فتحعلي شاه از دوره اول که کامًال آرماني بود متفاوت 
است. جزييات اندام، نظير پا روي پا قراردادن يا چسباندن 
انگشتاني مياني به يکديگر ازويژگي هاي فردي ناصرالدين 
زرد  ديوار  مخملي،  رنگ  قرمز  کاناپه  است.  بوده  شاه 
روشن و پنجره هاي مات نشان از تمايالت اروپايي شاه 
در اواسط سده سيزدهم ه.ق دارد، نيز معرف دنياي بسته 
و بدون منفذي است که ازسوي نيروهاي مختلف، کشور 
و رهبر مورد تهاجم قرار مي گيرد. شاه جديد ابوالحسن 
خان را به مقام نقاش باشي دربارمنصوب کرد. ابوالحسن 
غفاري حتي پيش ازسفر به ايتاليا مهارت خود را در شبيه 
سازي با استفاده ازاسلوب پرداز نشان داده بود. درهمان 
دوران ابوالحسن مصورسازي نسخه خطي هزار و يکشب 
در۶ جلد و مشتمل بر۱۱۳۴ صفحه تصوير را با همکاري 
در  عظيم  پروژه  دراين  او  رسانيد.  انجام  به  شاگردانش 
راس گروهي مرکب ازسي و چهار نفر نقاش بود، اما اکثر 
طراحي هاي اصلي و تعدادي ازنقاشي هاي پايان يافته آن 
را خود تصوير کرده است. عشق و عالقه اوليه او چهره 
نگاري بود و از اين هنر براي روزنامه هفتگي رسمي دولت 
عليه ايران دردهه۱۸۵۰/۱۲۶۷و۱۸۶۰/۱۲۶۷ براي کشيدن 
سلسله  ازيک  مرکب  چهره ها  اين  گرفت.  بهره  چهره ها 
چهره هاي بي ترحم و نافذ از شاهزادگان، سياستمداران 
و ديگران بود. اين نسخه مصور نمايانگر واپسين کوشش 
براي حفظ سنت کتاب نگاري ايراني است.(رابينسن،۱۳۷۶: 
۹۱) (تصوير۱ )پرتره ناصرالدين شاه درجواني و ابتداي 

سلطنت را نشان مي دهد. 
محمدغفاري (کمال الملک) بيش از هرنقاش ديگري در اين 
موفقيت سهم داشت. محمد غفاري بر زمينه هنري که مزين 
الدوله و ديگران ساخته بودن، توانست نوعي هنر آکادميک 
را در دربار ناصرالدين شاه تثبيت کند. اين هنري بود که 
درآکادمي هاي اروپا به عنوان ميراث استادان رنسانس 
و باروک معرفي مي شد، ولي تمامي ارزشها و معيارهاي 
طبيعت گرايي را به صناعت کاري استادانه تقليل مي داد. 
درسده نوزدهم م فقط آن نقاشي مورد قبول و تاييد محافل 
بتواند تصويري دقيق و  اروپا قرارمي گرفت که  رسمي 
عکس گونه از واقعيت عيني ارائه دهد. دراين نوع طبيعت 
نگاري جايي براي تفسير بيانگرانه از واقعيت وجود نداشت. 
محمد غفاري از همان ابتدا شيفته چنين هنري شد، به همين 
سبب نيز بيش ازساير معاصرانش دراين جهت کوشيد و 
رامبرانت  و  رافائل  استاداني چون  پيرو  را  همواره خود 

تصوير ١. پرتره ناصر الدين شاه، کاغذ، آبرنگ، ١٨٥٥م، نقاش محمد 
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مي دانست. محمد غفاري هنرآموزي را در اوان نوجواني 
در دارالفنون و زير نظر مزين الدوله آغاز کرد. ناصرالدين 
شاه هنگام بازديد از اين مدرسه، کار او را پسنديد و وي را 
به دربار فرا خواند. شاه درسال ۱۳۰۰ه.ق به او لقب نقاش 
باشي و پيشخدمت حضور همايوني داد. فعاليت مستمر 
او درمقام نقاش دربارو معلم شاه بسيار مقبول افتاد و 
از اين رو لقب کمال الملک گرفت، پرده معروف تاالرآينه، 
ازجمله مهم ترين آثاري بود که دراين سال ها به وجود 

آورد.(پاکباز، ۱۳۷۹: ۱۵۰-۱۷۳).(تصوير ۲)
دردوره دوم قاجار هنرايران دو مرحله اساسي را پشت 
تحوالت  شاه،  ناصرالدين  بااستقرارحکومت  سرگذاشت. 
اجتماعي و اعزام دانشجويان به فرنگ، تاسيس دارالفنون، 
اختراع دوربين عکاسي و استفاده ازعکس براي نقاشي، 
هنر نقاشي اين دوران دچار تحول شد و سليقه و معيار 

هنر رنگ و بوي اروپايي گرفت.

عکاسي و تأثيرآن بر هنر نقاشي در دوران قاجار 
درباري  پيکرنگاري  نقاشي  بر  ديگر  تأثيرگذار  ازمسايل 
ايرانيان چاپ عکس بود. ايرانيان از تأثير عکس و چاپ 
برسبک نقاشي شان کامًال آگاه بودند. عکس و عکاسي 
از سال ۱۸۴۴/۱۲۶۰ به ايران دوره قاجار وارد شده بود 
ولي درابتدا متوليان آن اروپاييان بودند. نخستين عکاسان 
اعتماد  پرداختند.  فعاليت  به  دهه ۱۸۷۰/۱۲۸۷  در  ايراني 
که  وقتي  مي نويسد:"«...از   ۱۸۸۶/۱۳۰۳ درسال  السلطنه 
عکس ظهوريافته به صنعت تصويرخدمتي خطير کرده، 

دورنماسازي و شبيه کشي و وانمود سايه روشن و به 
کاربردن قانون تناسب و ساير نکات اين فن، همه از عکس 
درکتاب  السلطنه  پذيرفت...»اعتضاد  تکميل  و  يافت  تاهل 
خود اکسيرالتواريخ به سال۱۸۴۴/۱۲۶۰ مي نويسد:«که فن 
جديد التاسيس عکاسي نوعي ازنقاشي است» و حتي ازاين 
زمان به بعد واژه عکس فارسي که يک زماني از دوره 
صفويان به بعد نوعي از فنون نقاشي بر روي کاغذ بوده، 
براي فتوگرافي فرنگي به کاررفت. با اينکه ساير نقاشان 
درواقع فقط رتوش عکس ها را انجام مي دادند و يا آنها را 
رنگي مي کردند، ولي ميرزامهدي خان مصورالملک خود 
يک نفر عکاس حرفه اي بود. نقاشي چهره نگاري شديدًا 
وابسته به عکاسي شد و اصوًال مدت زمان نشستن افراد 
مدل دربرابر نقاش کاهش پيدا کرد. پيکرهاي نقاشي شده 
جالب  نظر  اين  از  م  نوزدهم  سده  دوم  نيمه  وار  عکس 
توجه است که نقاشي هاي چهره نگاري با تک چهره هاي 
عکاسي مورد مقايسه قرار گيرد.(فلور،۱۳۸۱: ۲۶) عالوه 
سايه  و  دورنماسازي  پرتره،  درنقاشي  عکاسي  برتأثير 
روشن اجسام، نقاشان ازعکاسي براي نقاشي هاي خود 
ايران  نقاشي  انحطاط  و  سقوط  به  و  مي کردند  استفاده 
سرعت بخشيدند.(افشارمهاجر،۱۳۹۱: ۱۴۵) درهنرنقاشي 
پس ازسپري شدن دوران آموزش به شيوه سنتي قديم 
بايد ازآموزش نوين با معيارهاي متفاوت و جديد صحبت 
مدرن  به  اشتياق  ه.ق  قرن۱۳  نيمه  رسيدن  فرا  با  کرد. 
را  فرهنگي  هاي  زمينه  دگرگوني  مسير  شدن(اروپايي)، 
بازنمود و آموزش هنر و پيرو آن آموزش نقاشي از اولين 

 تصوير ٢. تاالر آينه، کمال الملک ١٢٦٤ه.ق، مأخذ:کشمير شکن، ١٣٩٣: ٤٥

 مطالعة مناظر شهري در آثار نقاشي 
محمود خان ملک الشعرا با تأثيرپذيري  
از عکاسي در دوره دوم قاجار/ ١١١-

١٣٧



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۱۵

فصلنامة علمي نگره

مواردي بودکه تحول يافت. درآن زمان رويکرد آموزش 
هنر نقاشي متأثر از هنر عکاسي و موازي با آن بود. ازيک 
طرف اشتياق فراواني براي گرفتن عکس يا نقاشي عکس 
گونه وجود داشت و ازطرف ديگر عکاسي خدمت بزرگي 
منظره  يا  ازشخص  ابتدا  زيرا  مي کرد.  مصورکردن  به 
موردنظر عکس مي گرفتند و سپس نقاش از روي عکس به 
تصويرگري مي پرداخت.(پروين، ۱۳۷۷: ۱۱۹) عکاسي اين 
امکان را فراهم مي کرد که نقاشان و تصويرگران بتوانند 
آثار واقع گرا به وجود بياورند. بدين ترتيب دراولين مراکز 
که  بود  شاگرداني  تربيت  اصلي  هدف  نقاشي،  آموزش 
اصول و قواعد نقاشي واقع گرا و شبيه به عکس را ياد 
از تصاوير استادان رنسانس  بنابراين شاگردان  بگيرند. 
کپي  عکاسي  آثار  و  آثارليتوگرافي  از  همچنين  و  اروپا 
عکاسي  بتدريج   (Ekhtiar,2001: 160-161).مي کردند
که دربين مردم و درباريان يک شاخه علمي درنظرگرفته 
مي شد و عکسان را مهندس مي ناميدند خود را به محدوده 
هنر نزديک تر نمود و هنر عکاسي نوعي از نقاشي محسوب 
گرديد. گسترش عکاسي درجريان نوين نقاشي توصيفي و 
رئاليستي آن دوران تأثير بسزايي داشت.(احمدي، ۱۳۹۲: 

 (۶۸

زندگي و آثار محمودخان ملک الشعرا
مجسمه  کار،  منبت  شاعرايراني،  خوشنويس،  نقاش، 

در  (۱۲۲۸/۱۸۱۱ه.ق-۱۸۹۳-۱۳۱۱ه.ق)  سازايراني 
از مفاخر  از اساتيد و  الدين شاه قاجاريکي  دوره ناصر 
است.  ايران  نوابغ  از  و  ه. ق  سيزدهم  قرن  هنرمندان 
محمودخان در دربار ناصرالدين شاه چون طبعي لطيف 
و ذوقي سرشار داشت درشعر و شاعري شهرتي بسزا 
و  نقاشي  و  خط  حسن  ازقبيل  ديگر  درفنون  وي  يافت. 
منبت کاري و مجسمه سازي و سوزن دوزي بهره کافي 
داشت و او را بايد مظهري از صنايع ظريفه دردوران خود 
مي توان  را  محمودخان   (۴۱۸ تا:  دانست.(وحيدزاده،بي 
پديده ناپيداي تاريخ هنر ايران درهمه اعصار دانست. او 
تدوين گر و پيشگام راهي نوين و مستقل در مسير نقاشي 
ايران عصر قاجار است که در بستر ضرورت تاريخي آن 
نخست چشم اندازي از انديشه هاي نو و پيشرو و مدرن و 
ازسوي ديگر جريان عبور ازمرزهاي سنت و حفظ هويت 
و تداوم اصالت هاي فرهنگي – هنري مي توانند جايگاهي 
هنرمندي  محمودخان  کنند.  بازي  اساسي  نقشي  و  مهم 
تمام عيار، نجيب و آزاده بود که بي هيچ ادعا و هياهو با 
هوش و فراست و مهارتي شگفت از دل پرآشوب تاريخ 
اجتماعي قاجار سربرآورد و فصلي نو بارويکردي متفاوت 
درهنرگشود.(افتخاري، ۱۳۹۵: ۱۱) محمودخان گياه خوار 
بود، وي سرانجام در۸۳ سالگي درسال ۱۸۹۳-۴/۱۳۱۱ 
در تهران درگذشت. اين نقاش بزرگ اغلب آثارش را با لفظ 
ساده و بي پيرايه محمود امضا مي کرد، ازتظاهر و غرور 
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دوبار  جز  به  را  الشعرايي  ملک  لقب  مي کرد.  خودداري 
يکي درحاشيه نسخه قصيده موجود درکتابخانه سلطنتي 
ايران که نوشته«اين بنده محمود الملقب في الدوله العليه 
الناصريه ملک الشعرا»و ديگر ذيل تابلوي استنساخ رنگ و 
روغني که به صراحت خود را ملک الشعرا ناميده درجاي 
ديگر ذکرنکرده است.(کعبي پور،۱۳۸۲: ۹۲) محمودخان 
در سال ۱۳۱۱ق دارفاني را وداع گفت و در حرم حضرت 
به  کاظم  موسي  حمزه  امام  درجوارحضرت  عبدالعظيم 
خاک سپرده شد.(افتخاري، ۱۳۹۵: ۱۱) لقب ملک الشعرايي 
براي محمودخان بيشتر جنبه موروثي و تشريفاتي داشته 
و اگرچه متضمن مزاياي مالي بوده ولي التزام بر فعاليت 
(محمودخان)  آن  دارنده  انتخاب  و  ميل  کنشي خالف  و 
او  تاريخي  اجتماعي،  خاص  وضعيت  اين  است.  نداشته 
از  فارغ  زيادي  تاحد  توانست  که  قرارداد  درموقعيتي  را 
انديشه معاش و وابستگي هاي مادي، آزادانه سال هاي 
عمر خويش را وقف آموختن، تجربه و آفرينش در زمينه 
هاي مورد عالقه اش يعني نقاشي بنمايد. درکليت آثار او 
نه پرتره هاي سلطنتي و اشرافي به چشم مي خورد و نه 
آثار تزييني و کپي کاري. مزيت اين موقعيت ويژه وي به 
عنوان هنرمند آزاد درباري نسبت به وضعيت صنيع الملک 
که نقاش باشي رسمي دربار بود نيز درهمين حق آزادانه 

انتخاب موضوع و شيوه اجرا است.(فاروقي، ۱۳۹۹: ۲۵) 
محمودخان از کاخ هاي سطلنتي و باغ هاي آن تصاوير 
نيز  او  ديگر  فرزند  خان  حسن  علي  کرد.  تهيه  زيادي 
نقاشي  از  تعدادي  و  مي کرد  کار  آبرنگ  و  بود  نقاش 
هاي او درکتابخانه سلطنتي محفوظ است. (فلور،۱۳۸۱ : 

۶۰).(تصاوير ۴-۳)
او اين بيت را درباره مرگ خود سروده است :

دريغ و درد که در خاک نهان شد گنجي که بود گوهر او 
همچو نام محمود

فرهادميرزا معتمدالدوله نيز درمرثيه و تاريخ درگذشت او 
قصيده سروده که مطلعش اين است:

دريغ و درد که شد واژه گونه هنر سياه گشت و تبه 
گشت روزگار هنر

همچنان که آثارمنظوم محمودخان اندک است، آثار منثور 
و مدونش نيز بسيارنادراست زيرا اين هنرمند و دانشمند 
بزرگ تمام اوقات شبانه روزي خود را به کسب دانش و 
مطالعه و آفريدن آثارهنري گذرانيده و براي تاليف و تدوين 
مجال کافي نبوده است. ازنوشته هاي او جزنمونه اي چند 
به دست نيامده است. از آن جمله مقدمه اي برمنشات قائم 
مقام نوشته که درآغاز چاپ تهران و تبريز جاي داده اند 
و دو نمونه ديگر درکشکول فرهاد ميرزا به چاپ رسيده 
است. اعتماد السلطنه در الماثر و االثار تاليف ۱۳۰۶ ه.ق 
نوشته که درآن سالها به فرمان ناصرالدين شاه مشغول 
تاليف کتابي درتراجم صاحبان القاب آن زمان بوده است 
ولي ظاهرًا موفق باتمام آن نشده و اکنون چيزي از آن 

در دست نيست.(ذکا، ۱۳۵۴: ۸۷) تنها کتابي که راجع به 
محمودخان اطالعاتي داده، کتاب مجمع الصفحا است که 
معرفي  طور  اين  را  نقاش  آن  دوم  جلد   ۴۳۹ درصفحه 
مي نمايد:«... فرزند بي مانند محمدحسين خان ملک الشعرا 
متخلص به عندليب خلف الصدق سلطان الفصحا فتحعلي 
قرآن  الشعرا خاقان صاحب  ملک  به صبا  خان متخلص 
فتحعلي شاه طاب ثراه است. وي از بدو شباب به تحصيل 
علوم پرداخته با آنکه درحضرت خاقان صاحب قرآن عزتي 
مخصوص و قرابتي اعال داشته از اکتساب هنر بازنمانده 
درمراتب علم به توقف مقامي قانع نگشته، ايام عمر عزيز 
به لهو و لعب و عيش و تضييع نفرموده و دامن تعبد و 
تقدس را به اوناس شهواني و ارجاس نفساني نيالوده همه 
عمر با ارباب حال و اصحاب کمال بسر برده و پيوسته 
به تحصيل و تکميل علوم متنوعه کوشيده تا چنان شده 
که دراين ايام عديم النظير افتاده درعلوم ادبيه اديبي کامل 
است و در رياضيات و حکميات عالم و عامل، اخالقش به 
اوليا مشابهت و مسائل درسقم و صحت مباحث رايش 
برهان قاطع و تبيان ساطع است. خطوطش ازخطوط ميرزا 
صالح و شفيعا واپس نيايد و نقوشش ازتصاوير صادق و 
بهزاد کمتر نيرزد. درنظم و نثر از امثال و اقران ممتاز و 
در فضل و علم از توصيف و تعريف بيني، اي عجب با اين 
همه فضايل گرد کبر و غرور بر دامان خصايلش ننشسته 
و گرد او پندار و دعوي نگذشته، عماني بي جوش است 
و خزري بي خروش، کوهي متين است و چرخي آرميده 
آفتابي فيض بخش است و صبحي بردميده، ذلت و عزت 
درنظر همتش وقعي چندان نه و فقر و دولت را در نزد 
مکانتش فرقي چندان ني، اگرچه ميلي به شاعري ندارد، 
گاهي تفننًا تغزلي يا مدحتي منظوم کند، که طعنه برگفتار 
بلغاي سلف زند و دانشمندش هم رتبه سحر مبين خواند و 
هم درپايه در ثمين داند، دراين دولت ابد مدت (ناصرالدين 
شاه قاجار) باالرث واالستحقاق ملک الشعراي باالستقالل 
است. سپس اشعاري که درمدح حاجي ميرزا آغاسي و 
ستايش ناصرالدين شاه قاجار، فتحعلي شاه، محمدشاه، 
تهنيت عيد نوروز و وصف کاخ شاهانه سروده است بيان 
کرده و احوال نقاش را به پايان رسانده است(کريم زاده 
علوم  تحصيل  به  او   .(۱۱۲۵-۱۱۲۴ ج۲:  تبريزي،۱۳۶۹ 
مختلف پرداخت و درفقه و ادب، تفسير، عروض و قافيه، 
شعر و انشا و تاريخ، رياضيات، مناظره و فلسفه درميان 
اقران شاخص بود. او دربازي شطرنج هم دستي داشت و 
خطاطي زبردست بود.(فلور،۱۳۸۱: ۶۰)(دربرخي کتب محل 
تولد او را تهران دانسته اند که باتوجه به حضورخانواده 
او درآن زمان درکاشان مي تواند مورد تجديد نظر قرار 
گيرد. اين احتمال وجود دارد با توجه به حضورخانواده 
است،  متولدشده  درکاشان  او  زمان،  درآن  محمودخان 
فاميلي او کاشاني است و خانواده او درآن زمان درکاشان 
سکونت داشته اند و منطقي نيست که براي تولد محمود به 
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تهران آمده و مجددًا به کاشان کوچ کرده باشند. نگارنده). 
او درسال ۱۳۱۱ ه.ق وفات يافت. اشعار و قصايد او به 
دربار  الشعراي  ملک  او  است.  خراسان  شعراي  سبک 
وافر داشت  او عالقه اي  به  بوده و شاه  ناصرالدين شاه 
محمودخان  که  زماني  ه.ق   ۱۳۱۱ درسال  که  طوري  به 
غمگين  و  افسرده  بسيار  او  ازمرگ  شاه  درگذشت، 
شماره  شرف  درروزنامه   (۸۱۶ گرديد.(سرمدي،۱۳۷۹: 
هفتادم مورخ ۱۳۰۶ ه.ق ضمن معرفي محمودخان شرحي 
آمده است که بخش از آن چنين است:«... درصنعت نقاشي 
ازاساتيد معروف  يکي  مانند  خاصه شعبه دورنماسازي 
اروپ و کارهاي ايشان در نظر انورهمايون شاهنشاهي 
که شخص اول شناسانده اين صنعت هستند زياد مطبوع و 
مطلوب است. دربسياري از فنون ديگر نيز به غايت ماهر 
و درصنعت منبت روي عاج و چوب براساتيد چين مزيت 
دارند از جمله آثار ايشان ديوان قصايد است...»(روزنامه 
شرف، ش۷۰: ۴) ازاشعار و قصايد وي پيداست بازيبايي 
هاي طبيعت مانوس بوده است. سبب داشتن فکر شاعرانه، 
چشم هنرجو و زيباپرست دربرابر بدايع خلقت و طبيعت 
واله و حيران مي گشته است. از اشعار زير که در وصف 
کوه و صحرا در فصل بهاران سروده است، لطافت و ذوق 

او کامًال هويدا است.
زکوه برشدند خروشان سحاب ها 

غلطان شدند از بر البرز آب ها
باد صبا بيامد و بر بوستان گذشت

 بگرفت زلف سنبل از آن باد تاب ها
(کعبي پور، ۱۳۸۲: ۸۸)

گفتگو  بي  شاعري،  و  ازدانشمندي  گذشته  محمودخان 
يکي ازسيماهاي نجيب و شريف و نمونه ذوق و استعداد 
ايراني و ظهورکامل صنايع ظريفه و هنرهاي زيباي عصر 
خود بود. وي شطرنج را بسيار خوب مي باخت، خط نسخ 

و تعليق و شکسته را به مانند استادان فن بسيار خوش 
مي نوشت.(ذکا، ۱۳۵۴: ۱۱) محمودخان ملک الشعرا نقاشي 
به مدد  را  تناسبات طبيعي  فن رعايت  بود.  خود ساخته 
قريحه استثنائي اش آموخت، چنان که قواعد بااقتباس از 
طبيعت را بهتر ازبسياري ازنقاشان هم عصرش به کاربرده 
است. رسيدن به سازشي موزون و ماهيت دار درتلفيق 
فنون غربي و مايه هاي ايراني هدف غايي اوست. رضا 
قلي خان هدايت درمجمع الفصحا درشرح حال محمودخان 
بهزاد کمتر  از تصاوير صادق و  نقوشش  مي نويسد:«... 
نيرزد ....».(بني اردالن، ۱۳۸۷: ۹۴) ازکاغذ و مقوا و رنگ 
و چوب ماکت هاي ساختمان ها را درکمال دقت و ظرافت 
مي ساخت که اينک نمونه هايي از آنها درموزه کاخ گلستان 

محفوظ است.
درمنبت کاري روي چوب و عاج استاد و چند نمونه از 
آويخته  ديوار  به  گلستان  کاخ  سالم  تاالر  در  کارهايش 
است.(تصاوير ۶-۵) وي از قطعات بريده تمبرهاي ايراني و 
خارجي درداخل قابي مدور منظره اي ازجيزه و اهرام ثالثه 
پديد آورده که اکنون درموزه کاخ گلستان محفوظ است و 
جز به دقت فراوان نمي توان متوجه شد که از خرده هاي 
الشعرا در مجسمه سازی  تمبر ساخته شده است. ملک 
نيز سررشته کامل داشته ، اما مشخص ترين و برجسته 
ترين آثار هنري او نقاشي هاي او ازبناهاي دوران قاجار 

است.(همان: ۱۴)
( تصوير ۷)

اعتمادالسلطنه درسال ۱۸۸۳/۱۳۰۰ به محمودخان اشاره اي 
داشته و او را ازبهترين نقاشان دوران دانسته است: «...

ازمشهورين و مذکورين اساتيد اين صنعت جليل يکي جناب 
فخامت نصاب محمودخان ملک الشعراست....»(فلور،۱۳۸۱ 
: ۴۶) محمودخان ملک الشعرا باتوجه به تنوع آثار و روش 
هايي که به کاربرده به نظر نمي رسد شخصيتي ارتجاعي 

تصوير٥. برج و ساختمان کنارآب، تکنيک آبرنگ و معرق چوب، 
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يا وابسته مطلق به دربار باشد.(دل زنده، ۱۳۹۵: ۵۲) او 
به نقاشي مخصوصًا منظره سازي به شيوه آبرنگ عالقه 
داشت و نقاشي هاي پرارزشي از او برجاي مانده است که 
موضوع آنها بيشتر بناها و باغ هاي اطراف کاخ گلستان 
است، بيننده به هنگام تماشاي اين آثاربه زودي درمي يابد 
که محمودخان به روش نقاشان سنتي پيش از خود عمل 
استفاده  و  قواعد دورنمايي  به  نقاش  توجه  است.  نکرده 
نسبتًا آزاد او از قلم موي آبرنگ نشان مي دهد که از شيوه 
هاي اروپايي با اطالع بوده است و درعين حال سبک او 
داللت برنوعي تحول شخصي دارد که درواقع نوعي نقاش 
خود آموخته بود.(تاجبخش،۱۳۸۰: ۱۵۳-۱۵۴) (تصاوير 

(۹-۸
شايد اگرمحمود صبا نيز چون ابوالحسن غفاري(صنيع 
مزاياي  و  بالقب  بود  درباري  و  رسمي  نقاش  الملک) 
شاه  چهره  کشيدن  به  موظف  نيز  او  منصب،  اين  مالي 
وشاهزادگان و درباريان مي گشت. شايد موقعيت ويژه و 
ممتاز او يکي از عوامل مهم درآزاد بودن وي درانتخاب 
موضوع آثارش براساس منش، سليقه و عاليق شخصي 
که  دستگاهي  و  روزگار  در  همه  اين  با  است.  بوده  اش 
نوکر منشي و تظاهر، تملق و چاپلوسي کليد ترقي و يافتن 
مقام و جاه و مال بود. دوري گزيني ازچهره نگاري شاه 
پيچيدگي  درعين  که  است  موضوعي  زمانه  بزرگان  و 
جهت تفسير مي تواند جواب بسيار ساده نيز دراين زمينه 
داشته باشد و آن همان مساله اي است که پيش از اين نيز 
بدان اشاره شد: دغدغه و عاليق فردي، نقاشانه و هنري 
محودصبا چيزي جدا از تمايل و گرايش عمومي و غالب 
بر دربار ديوان و محيط هنري آن دوران بود.(فاروقي، 
۱۳۹۹: ۴۱) نومايه ترين هنرمند عهد ناصري، که به مدد 
ذهن علمي و حس کنجکاوي، نه فقط قواعد طبيعت پردازي 
را دقيق تر از بسياري از نقاشان معاصرش به کار برد، 
بلکه با انگيزه نوجويي و تلفيق سنت هاي ايراني و اروپايي 
دست به آفرينش آثاري بديع زد. با اين حال شايد به سبب 
حضور پر نفوذ کمال الملک و خواستارانش کوشش ها و 
ايران  ابتکارات محمودخان راهي مستقل و نو درنقاشي 
نگشود. محمودخان تصويرهايي دقيق و مستند از بناهاي 
آن زمان با مهارت خود را درکاربست قواعد ژرف نمايي 
و بازنمايي نور نشان داد. کيفيت لطيف و درخشان برخي 
از منظره هايش نيز تازگي داشت. دراسناد مختلف دوران 
زندگي نقاش، شرح احوال جامعي از اين هنرمند درج شده 
که جهت شناسايي لياقت و استعداد ذاتي وي، اسناد ذي 
قيمتي به شمار مي آيند که جمله آنها دراين مقاله عرضه 
مي گردد. درکتاب الماثر و اآلثار، تاليف محمدحسن خان 
اعتمادالسلطنه که به سال ۱۳۰۶ ه.ق تاليف شده درمورد 
او چنين مي نويسد، صفحه ۱۲۳ کتاب راجع به ترقي نقاشي 
از هنرمند نيز نام برده و او را چنين معرفي کرده است:«... 
صنعت  به  يافته  ظهور  عکس  که  وقتي  از  نقاشي  ترقي 

کشي  شبيه  دورنماسازي  خطيرکرده  تصويرخدمتي 
تناسب  قانون  کاربردن  به  و  روشن  سايه  روانمودن  و 
و سايرنکات اين فن همه از عکس تاصل يافت و تکميل 
پذيرفت از مشهورترين و مذکورترين اساتيد اين صنعت 
است  الشعرا  ملک  فخامت نصاب محمودخان  يکي  جليل 
و ديگر مرحوم ابوالحسن خان صنيع الملک که از آيات 
اين دولت بود و ديگر ميرزامحمدخان نقاش باشي (کمال 
الملک) و ديگر ميرزاجعفرخان زنجاني نقاش مخصوص 
که در جميع شعب اين صنعت مهارت عظيم دارد و ديگر 
ميرزاابوتراب خان نقاش باشي وزارت انطباعات و ديگر 
محمدحسن بيک افشار ارومي که هم الل بود وهم کر...». 
مرحوم هدايت اهللا لسان الملک در تذکره خوشنويسان خود 
از محمودخان چنين ياد کرده است: «... محمودخان ملک 
شاه  ناصرالدين  اعليحضرت  سالطين  سلطان  الشعراي 
قاجارخلداهللا ملکه است ابن محمدحسين خان ملک الشعرا ابن 
فتحعلي خان ملک الشعرا است، نستعليق را کمتر ازاساتيد 
سلف ننوشت و شکسته را نيز استادي ماهرگشت و شعر 
چون متقدمين گفت و در علوم ادبيه و عربيه و معارف کفو 
و نظيري نداشت و درصنعت نقاشي و دورنماسازي چون 
وي ديده نشده ودر قوه حافظه ضرب المثل شد...»(کريم 

زاده تبريزي،۱۳۶۹ ج۲: ۱۱۲۵-۱۱۲۴). 
مهم  مناصب  الشعرايي  ملک  برمقام  عالوه  محمودخان 
ديگري هم داشت. او پيشکار(مامور مالي) حاکم بروجرد 
زمان  در   ۱۸۴۵/۱۲۶۲ درسال  خان  قلي  اهللا  پيشکاري 
به دليل سرکشي و  اين جريان  سلطنت محمد شاه بود. 
شرارت ادعيه سلطنت داشتن اهللا قلي خان و درستکاري 
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براي  بروجرد  از  وي  فرار  به  صبا  محمود  وفاداري  و 
حفظ جان انجاميد. دردستگاه ناصري نيز پيشنهاد شغل 
سفارت را قبول ننموده و عمري در قناعت و درويشانه 
زيستن با خانواده بزرگ خويش سپري کرد. آن هم به 
گونه اي که در اواخر عمر به دليل بروز مصايبي چند خانه 
و کاشانه ازکف بداد و طي نامه اي (به احتمال زياد براي 
اولين بار وآخرين بار) از ناصرالدين شاه خانه اي براي 
درخواست  نفر)  موجود ۴۸  نامه  عيالش(طبق  و  سرپناه 
نمود و اين وضعيت اقتصادي فردي است که معاشرانش 
او را هنرمندي کامل و دانشمند و حکيمي يگانه مي دانستند 
که عمري را صرف مطالعه و فراگيري دانش و مشق و 
کسب مهارت و تجربه در نقاشي، خطاطي، قلمدان سازي، 
نقاش  او   (۴۲  :۱۳۹۹ نمود.(فاروقي،  کاري  مبت  و  مينا 
ناخودآگاه،  گونه  به  لحاظ  اين  از  و  بوده  مناظر شهري 
ديدگاهي همانند برخي از نقاشان پيشرو امپرسيونيست 
در ربع آخر قرن نوزدهم فرانسه دارد. او درآثارش، زمانه 
و عصر خويش را ثبت کرده و ازاين لحاظ آثار وي هم 
ارزش هنري دارند و هم ارزش تاريخي. او دنيايي را که 
در پيش چشمانش در حال تغيير و تحول است ثبت مي کند. 
درآثار او نه از شاه و درباريان خبري است (به جز تابلو 
جشن سي سالگي سلطنت)(تصوير ۲۵) نه با معشوقگان، 
دلدادگان و رقاصان مرسوم کاري دارد و نه درگير فراز 

او  است.  بازار  و  کوچه  مردم  روزمره  زندگي  نشيب  و 
به نحوي ساده و بي تکلف و هنرمندانه جهان دگرگون 
شونده پيرامون خويش را به تصوير کشيده است.(همان: 
۳۳) در نگارگري به ياري ذهن علمي و حس کنجکاو خود 
نه فقط قواعد طبيعت پردازي را دقيق تر از بسياري نقاشان 
معاصر خويش به کاربرد، بلکه با انگيزه نوجويي و تلفيق 
سنت هاي ايراني اروپايي دست به آفرينش آثاري بديع زد. 
محمودخان ملک الشعرا از نبوغ خاصي بهره مند بود و 
بدون نگاه به هنر غرب در بعضي از آثارش مدرنيسم هنري 
اعجاب آوري ديده مي شود که مي توان گفت به صورت 
رسيده  موفقيت  از  حد  اين  به  فردي  تجربه  و  شهودي 
او  آثار  ازهمه  تر  : ۱۰۷) مهم  است.(افشار مهاجر،۱۳۹۱ 
نقاشي و آبرنگ هاي محمودخان است. درمجموع در آثار 
محمودخان کليه ويژگي هاي مدرنيسم نظير: ذهن گرايي، 
توجه به ساختار و دوري از روايت گري دراغلب آثار وي 
ديده مي شود و پيوسته به آن اتکا دارد. گويي مدرنيته به 
نوعي همسو و سازگار با ذهن خالق محمودخان بوده و 
همواره در آثارش استمرار يافته است.(ذکا، ۱۳۵۴: ۸۷) تا 
آنجا که مي دانيم ازمحمودخان صبا حدود بيست و چند 
اثر نقاشي به جاي مانده است. اين آثارشامل حدود بيست 
تابلو با فن آبرنگ، دو تابلو رنگ و روغن، يک تابلو با فن 
مرکب (سياه و سفيد) و يک تابلو کالژ (بريده هاي تمبر، 
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آثار او عالوه برداشتن جنبه هنري نمايانگر وضع تهران 
از قدرت و خالقيت وي خبر  او  قديم است. نقاشي هاي 
تصوير  محمودخان  در   (۱۱۷ مي دهند.(الماسي،۱۳۸۰: 
شيوه خاصي داشت. اضافه ها،آرايش هاي فرنگي و نکات 
غيرضروري را به سليقه خود حذف مي کرد و ابتکارات 
ابداعي خود را جايگزين آن سستي ها مي نمود.(کعبي پور، 
۱۳۸۲: ۸۹) محمودخان درنقاشي چشم اندازهاي شهري 
بسياري ازباغ ها و ساختمان ها، خيابان هاي شهر تهران 
را درتصاوير دقيق و مستندي کشيده است و توانايي خود 
دادن  نشان  بازنمايي  و  پرسپکتيو  قواعد  درکاربست  را 
نور نشان داده است. او به علت آشنايي با علم رياضيات 
و پرسپکتيو هندسي و اسلوب پردازي نقطه اي هنرمندي 
خالق و بديع بوده است.(صادقي، ۱۳۹۱: ۱۴) اين استاد 
عمارات  درترسيم  که  پروسواسي  زيباسازي  بر  عالوه 
سلطنتي و ساختمان هاي قديمي به کارمي برد، به علت 
به  اضالع  نقش  هندسي  برعلوم  که  احاطه اي  و  عالقه 
اصطالح معماران قديم رسمي سازي داشته، بافت هندسي 
و  خبره  مهندسي  به سان  نيز  را  بناها  معماري  عمق  و 
جستجوگر دقيق و صحيح مي کشيد و به سان نقشه اتمام 
يافته ساختمان ها، تميز و پاکيزه ارائه مي داد و در اجراي 
قوانين دقيق و بسيار پر مشکل پرسپکتيو، استادي دقيق 

آثار درکاخ  اين  آبرنگ و رنگ و روغن) مي باشند. همه 
نقاشي  تابلوهاي  اکثر  مي شود،  نگهداري  گلستان  موزه 
وي بازنمايي عمارت ها و فضاهاي بيروني و دروني اين 
مجموعه ازکاخ هاي سلطنتي دوره ناصري است. مي توان 
تصور نمود که او پس از اتمام بعضي ازکارهايش اين آثار 
را به شخص ناصرالدين شاه تقديم کرده و از اين طريق 
اين تابلوها جزو آثار هنري کاخ درآمده و خوشبختانه تابه 
اثر به جاي مانده  اند. قديمي ترين  امروز محفوظ مانده 
از محمود صبا تابلو عمارت بادگير از محوطه کاخ ۱۲۷۸ 
ه.ق /۱۸۶۱م است که متعلق به چهل و هشت سالگي او 
در  الشعرا  ملک  محمودخان   (۲۵  :۱۳۹۹ است.(فاروقي، 
نقاشي قديم و جديد بخصوص در دورنماسازي استادي 
ماهر بود و باتوجه به شيوه هاي نقاشي غربي و شرقي 
تاريخ  نو در  استاد فصلي  اين  يقين مي توان گفت که  به 
مکتب  با  همزمان  خود  آثار  با  و  گشود  ايران  نقاشي 
امپرسيونيسم اروپا به علت رعايت عناصري چون سطح 
و حجم حدودًا يک قرن پيش تر به سبک اروپايي دست 
کعبي   ،۳۵  :۱۳۶۶ هادي،   ،۶۷  :۱۳۸۷ بود.(جعفري،  يافته 
پور،۱۳۸۲: ۹۰) او دردوران قاجار نوعي سبک عکاسانه 
ناظرکاخ ها و  از  را در يک سلسله  داد که آن  را توسعه 
نمايش گذاشت.(رابينسن، ۱۳۷۶: ۹۱)  به  باغات سلطنتي 

تصوير۹. محمودخان ملک الشعرا، عمارت شمس العماره، کاخ گلستان، ۱۲۸۵ ه.ق، آبرنگ،کاخ گلستان، مأخذ: همان.
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فصلنامة علمي نگره

نگار بود و همه مراحل آن را به شايسته ترين وجهي به 
روي کاغذ آورده است.(کعبي پور، ۱۳۸۲: ۸۹) محمودخان 
درنقاشي به دو طريق رنگ و روغن و آبرنگ کار کرده 
و شيوه نقاشي هاي آبرنگ او رئاليسمي آميخته باريزه 
کاري و پرداز خاص نقاشي ايراني است. محمودخان در 
تنظيم و نقاشي مناظر و ابنيه نظير شمس العماره گاهي 
چنان دقتي دراعمال قواعد مناظر و مرايا به کارمي برد که 
مانند يک معمار رياضيدان هنرمند همه حجم ها را درست 
و منظم حساب مي کند و گاه در نقاشي مناظر طبيعي به 
قدري احساسات شاعرانه درکارش نشان مي دهد که خود 
را هنرمندي سرمست از زيبايي ها و شعر طبيعت معرفي 
مي نمايد.(ذکا، ۱۳۵۴: ۱۱) محمودخان را مي توان يکي از 
پيشروترين هنرمندان قاجار دانست. که درکارنامه آثارش، 
اثري از چهره شاه، درباريان و شاهزادگان نمي بينيم و 
عمده آثارش مناظر و ساختمان ها و فضاي معماري است. 
معماري درآثار او چنانچه در بخش هاي بعد مورد بررسي 
قرار مي گيرد به دو بخش معماري داخلي و معماري نماي 
داراي  دوبخش  درهر  که  مي شود  تقسيم  ساختمان ها 
نوآوري بوده و به مدد ذهن خالق خود آثار ماندگاري 
خلق کرده است که با آثارهنرمندان مدرن در دوره معاصر 
قابل برابري است. درآثار او کلمه مدرن در نقاشي معنا پيدا 
مي کند و به دستاوردهايي خالصانه و عارفانه درنقاشي 
رسيده است که درآثار هنرمندان دوره هاي بعد درجهان 
ديده مي شود. مهم ترين ويژگي وخصلت آثار او لطافت 
در نقاشي، بازي با نور و سايه، پرسپکتيو، ذهن خالق، 
فرم گرايي، دوري ازجزييات، ذهن گرايي درآثار نقاشي 
او معنا پيدا مي کند. با وجود اينکه او در دربار ناصري 
حضور داشته هيچ گاه به عنوان نقاش باشي رسمي دربار 
انتخاب نشده است. او هم دوره هنرمند بزرگ و بي بديل 
دوره قاجارابوالحسن خان غفاري ملقب به صنيع الملک 
است که آگاهانه هيچ تأثير پذيري ازهنرغرب را نپذيرفتند 
و دستاوردهاي ايراني خود را به درستي به نقاشي ايراني 
وارد کردند. در اين دوران خودآموخته بودن محمودخان، 
نداشتن آموزش آکادميک و تجربه گرايي و دانستن علم 

رياضي و کاربردي کردن آن در هنر نقاشي باعث خلق 
آثاري متفاوت شده است. به درستي نقاشي مدرن درايران 
با آثار محمودخان شروع مي شود و آثار او را شروع نقطه 
انساني  هاي  شخصيت  مي دانيم.  ايران  درنقاشي  مدرن 
درنقاشي هاي پيکرنگاري او با دقت و براساس شخصيت 
نگاري همان فرد کارشده است. شخصيت ها بادقت نظر 
استادانه محمودخان درجاهاي دقيق و درست در ترکيب 
بندي قرارگرفته اند. در نقاشي هاي با چشم انداز از باال 
مانند حرم مطهر امام رضا ع و خيابان باب همايون، نگاه 
دقيق او به انسان ها ازباال، مي تواند از تجربه او دربازي 
شطرنج و نگاه از باال به صفحه و مهره ها نشات گرفته 
باشد. دراين آثار چنانچه با چشم مسلح و با دقت به اين 
انسان ها نگاه شود درعين کوچکي داراي جزييات زيبا و 
بسيار دقيق است. محمودخان در زمينه ثبت آثار معماري 
بيشترين موضوع آثار خود را ساختمان هاي دولتي کاخ 
گلستان را قرار داده است و ميراث فرهنگي قاجار را با 
تصوير ثبت کرده است. درجدول شماره ۱ به شرايط و 
همزماني زندگي اين هنرمند و ديگر هنرمندان و اتفاقات 

عصر ناصري پرداخته مي شود. 

شهري  ازمناظر  سازي  منظره  به  تحليلي  نگرشي 
درنقاشي هاي محمودخان ملک الشعرا 

برخي ازتشابهات و نزديکي هاي بصري تعدادي ازنقاشي 
از  امپرسيونيست ها حاصل استفاده  با  هاي محمودصبا 
نحوي خاص  به  است  پرداز  از شيوه سنتي  او  خالقانه 
و تکامل يافته تر. بدون شک محمود صبا به نسخه هاي 
خطي مصورشده موجود درکتابخانه سلطنتي واقع درکاخ 
ازکتابخانه هاي خصوصي و  گلستان و همچنين برخي 
مجموعه کتاب هاي ديگر اشراف و اعيان دسترسي داشته 
است. به احتمال بسيار زياد آشنايي، رويت مطالعه و دقيق 
هاي  دراين نسخه  نگارگري موجود  نفيس  درآثار  شدن 
خطي و ديگر مرقعات در دسترس يکي از منابع مهم تغذيه 
الهام هنري براي وي بوده است.(فاروقي، ۱۳۹۹: ۳۵)  و 
درنگارگري به ياري ذهن علمي و حس کنجکاو خود نه 
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فقط قواعد طبيعت پردازي را دقيق تر از بسياري نقاشان 
معاصر خويش به کاربرد، بلکه با انگيزه نوجويي و تلفيق 
سنت هاي ايراني اروپايي دست به آفرينش آثاري بديع 
زد. محمودخان ملک الشعرا از نبوغ خاصي بهره مند بود 
و بدون نگاه به هنر غرب در بعضي از آثارش مدرنيسم 
به  گفت  مي توان  که  مي شود  ديده  آوري  اعجاب  هنري 
موفقيت  از  حد  اين  به  فردي  تجربه  و  صورت شهودي 
آبرنگ  تابلو   .(۱۰۷ است.(افشارمهاجر،۱۳۹۱:  رسيده 
ه.ق/۱۸۷۱   ۱۲۸۸ سردرالماسيه  و  همايون  باب  خيابان 
ارزش  از  متر(تصوير ۱۰)جداي  در ۳۷ سانتي   ۴۶/۵، م 
تاريخي آن در حوزه شهرسازي، معماري و مردم شناسي 
يکي ازآثار درخشان و چشمگير محمود صبا درعرصه 
نقاشي ايراني است. اين اثر يکي از کارهاي بسيار نفيس 
بديع، چشمگير و نوآورانه محمودخان صبا است که هنوز 
هم بعد ازگذشت يک سده تازگي و جذابيت ديداري و هنري 
آن محفوظ مانده است. دراينجا با يکي از مهم ترين ويژگي 
هاي آثار محمودخان روبرو هستيم و آن توان هنرمند و 
شعور هنري وي است در انتخاب موضوع هايي کامًال نو، 
يگانه و غيرمتعارف. دراين اثر وي تنها به ثبت خشک و بي 
روح اين دگرگوني ها، همچون يک دستگاه عکاسي ساده 
اکتفا نکرده و با تيزبيني و طبع شاعرانه و فطري خويش 

حتي چيزي بيش و عميق تر ازحس و حال فضاي موجود 
ا منتقل مي کند. اين نقاشي باوجود موضوع غيرمتعارف، 
استفاده از روش ژرف نمايي و سايه روشن ملهم از نقاشي 
اروپايي و داشتن فرم و فضايي نو بيش ازديگر آثار محمود 
صبا يادآور ساحت نگارگري کالسيک و نقاشي ايراني در 
دوره صفوي تا قاجار است. اين قرابت ديداري و حسي را 
مي توان حاصل کارکرد متعددي دانست همچون: ظرافت 
طبع و قلم و دقت درعمل طراحي ساختمان ها و پيکره هاي 
انساني و جانوري در ترسيم نحيف ترين خطوط مستقيم 
و منحني، تقليل اشکال و فرم ها به سطوح هندسي ساده 
به همراه رنگ آميزي منسجم، همساز و چشمگير مبتني 
بر به کارگيري رنگ هاي اصلي و درخشان به صورت 
تخت و يکدست.(فاروقي، ۱۳۹۹: ۱۱۱) دراين نقاشي طيف 
متعددي از افراد زن و مرد ديده مي شود. بازنمايي زندگي 
روزمره با چشم اندازي از شهر و خيابان در دوره قاجار 
ديده مي شود. دراثر محمودخان تنوع و ريتم زندگي و گذر 
زمان و روزمرگي موضوع نقاشي است. توده ابرها، کوه ها 
و آسمان آبي بسيار زيبا نقاشي شده است. ترکيب بندي 
محکم و استواري در اين اثر ديده مي شود که درکارنامه 
هنري محمودخان بي نظير و يکتا است. درمطالعه تطبيقي 
اثر محمودخان و پيسارو نخست ديده مي شود نظم هندسي، 

تصوير۱۰. خيابان همايون و سردرالماسيه، ابعاد ۵/۴۶ در ۳۷ آبرنگ، بنده درگاه محمود۱۲۸۸، کاخ گلستانمأخذ: همان.
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پرداز عالي و رنگ پردازي درخشان درنقاشي، پرسپکتيو 
دقيق علمي درتصوير مهمترين رکن تصوير است. اين اثر 
داراي هندسه و پرسپکتيو غربي و ايراني است که به مدد 
ذهن فعال و پوياي محمودخان و استفاده ازتجارب هندسي 
اش درزمينه منظره نگاري و آشنايي با هنر نگارگري ايراني 
اتفاق  اين مورد به خوبي  و تصوير بناهاي دوره قاجار 
افتاده است. کادر دراين نقاشي افقي بوده و همه قسمت 
هاي کادرتصوير داراي ارزش گذاري رنگي و فرمي است 
و درچرخش چشم نقش دارد. رنگ دراين نقاشي پخته، 
هماهنگ و موزون است و هماهنگي و اخت خاصي ميان 
رنگ هاي تيره و روشن درتصوير ديده مي شود. پاساژ 
رنگي يک رنگ در تصوير و پخش آن درنقاشي با تيرگي 
و روشني هاي رنگي مهارت نقاش و دانش رنگي او را 
به رخ مخاطب مي کشد. اليه هاي رنگي متنوع با شکل ها 
و فرم پيکره ها، معماري و طبيعت هماهنگ است. تمرکز 
اليه هاي رنگي درخشان در لباس افراد و سبزي درختان 
است و کم کم درفضاي معماري محو مي شود. رنگ هاي 
درخشان دراين تابلوي نقاشي محدود است و درپس اليه 
محمودخان  است.  شده  محو  معماري  خاکستري  هاي 
موردنظرش  فضاي  به  رسيدن  براي  که  است  هنرمندي 
تعمق فراواني کرده است و به ارتباط شکل و ارتباط آن 
بارنگ همراهش توجه داشته است و اين پيوند ساختاري 
بااليي  قدرت  اثر  اين  ساختارتصويري  به  رنگ  و  فرم 
بخشيده است. انتخاب خاکستري هاي رنگين براي فضاي 
معماري و نظم هندسي پنجره ها درسمت چپ و مغازه ها 
درسمت راست به درختاني سرسبز درانتهاي تصويرختم 
مي شود که با آسمان آبي پوشانده شده است. فرم ابرها 
و نور لطيفي که درپس آن سايه روشن ايجاد کرده است. 
نوري که درقسمت باالي تصوير ديده مي شود نوراروپايي 
و داراي سايه روشن است ولي نوري که در قسمت پايين 
ايران است و بدون  تصوير ديده مي شود نور نگارگري 
سايه روشن و گويي تخت نقاشي شده است. درختان و 
فرم قرار گيري متأثر از نگارگري ايراني است. نظم بسياري 
در محل قرارگيري جاي انسان ها و حيوانات و نظاميان 
در تصوير ديده مي شودکه درعين پراکندگي بسيار منظم 
است. افراد مانند مهره هاي شطرنج در خيابان چيده شده 
اند که مي تواند ناشي ازتجربه محمودخان دربازي شطرنج 
و نگاه از باال به صفحه و مهره هاي شطرنج باشد. خيابان 
و معماري اين اثر سيار درست و دقيق کار شده است زيرا 
محمودخان شناخت قابل قبولي از هنر ايران و هنر اروپايي 
داشته و به علم رياضيات احاطه داشته است اين دانش 
دغدغه اصلي اش درنقاشي از مناظر و ساختن ماکت هاي 
سه بعدي ازساختمان ها بوده است. نقاشي هاي او ازمناظر 
شهري همه داراي پرسپکتيو دقيق و اسکيس معماري گونه 
است درحالي که اکثر هنرمندان دوره قاجار درک درست و 
صحيحي ازپرسپکتيو غربي ندارند. پرسپکتيو دراين اثر هم 

به خوبي از باال نشان داده شده و دانش محمودخان از علم 
پرسپکتيو درنگاه از باال را نشان مي دهد که با آگاهي تمام 
نخواسته است پرسپکتيو غربي را درتمام اثر پياده کند و 
پرسپکتيو ايراني را با نگاه ازباال و زاويه ديدي متفاوت 
و  پيکره ها  جزييات  است.  کرده  اجرا  الماسيه  درخيابان 
انسانها در نقاشي محمودخان نقش مهمي دارند و دراندازه 
هاي کوچک ولي بانظم و جزييات و رنگ پردازي دقيق 
به  بيشتر  پرداختن  براي  وي  تمايل  است.  شده  نقاشي 
خيابان  بندي  درترکيب  هندسي  و  ساختاراصلي  و  فرم 
و عمق نمايي است تا به طور ناخواسته کيفيت صوري 
رنگ غالب برپيکره ها نباشد. اين نقاشي درعين ظرافت و 
دقت، زاويه ديد غيرمتعارف از بلندي براي نقاشي، ديد از 
اين دوره وضوح  هاي  نقاشي  درتمامي  که  باال درحالي 
و جزييات و بزرگ نمايي ديده مي شود امري است غير 
متعارف و نوگرا که محمودخان آن را به عمل درآورده 
است. اين نقاشي درجزييات مانند نگارگري ايراني بوده و 
داراي ريزه کاري و پردازهاي ظريف و زيبا است. نشان 
دادن آسمان زيبا و پر از ابر و درختان سبز در انتهاي 
اثر بر زيبايي و دل انگيزي آن افزوده است. حجره هاي 
زيبا و مرتب با کاشي کاري، انسان هايي که درمسير رفت 
آمد هستند همه دقيق و بسيار منظم درجاي درست خود 
تصوير شده اند. معماري ايراني در سقف ها، ديوارها و 
پنجره ها ديده مي شود. پرسپکتيو يک نقطه اي دراثر بسيار 
زيبا و به جا استفاده شده است و درانتهاي مرکز تصوير 
به يک ساختمان زيبا خلق مي شود که درپشت آن درختان 
سرسبز و آسماني آبي و پر ابر است. نقش پرچم يک لکه 
رنگي است که مانند نگارگري ايراني به جا استفاده شده 
است. زيباترين هنرنمايي محمودخان در کنار موارد ديگر 
نور لطيف و درخشان و منتشري است که نور زيباي صبح 

را نشان مي دهد و دلنشيني اين اثر را تکميل مي کند. 
درتصاوير۱۲-۱۱دو نقاشي از سرا ديده مي شود که به 
شيوه نقطه گذاري يا پوينتيليسم کارشده است. شيوه اي که 
به خاطر استفاده آن سرا به شهرت رسيد. در تصوير ۱۳ 
اثري از پيسارو ديده مي شود که به اين شيوه پيکره هايي 
را کار کرده است و در تصوير ۱۴ اثري از محمودخان 
دراواخر عمر ديده مي شود که به اين شيوه نقاشي شده 
نقطه  روش  به  بامداد  طراحي  محمودخان  دراثر  است. 
و  که شايد کهولت  ديده مي شود  ايراني  پرداز  و  گذاري 
عدم توانايي استفاده ازرنگ علت انتخاب اين تکنيک باشد. 
اينکه  اين طراحي از محمودخان گوياي چند مورد است 
نقاشي  به  بيماري  و  باپيري  عمرحتي  اواخر  تا  هنرمند 
مي پرداخته است و احتماًال توانايي استفاده از رنگ و قلم 
مو را نداشته و به اين علت شروع به طراحي هايي با مداد 
کرده است. او درگير بيماري و ناتواني جسمي بوده ولي 
با اين وجود خلق اثر هنري مي کرده است. هيچ طراحي 
ديگري از محمودخان ديده نشده و اين تنها نمونه موجود 



است. اينکه آيا اين آثار يک مجموعه بوده است و نمونه 
هاي ديگري نيز از اين دوران برجاي مانده است براي ما 
مشخص نيست. تصوير ۱۴ طراحي با مداد که يک سال 
قبل ازمرگ محمودخان به جاي مانده است، جزو آخرين 
آثار او است. دراين اثر هنرمند پختگي و مهارت درطراحي 
را دارد ولي درکنار آن عدم توانايي و کهولت سن نيز در 
طراحي مشخص است. محمودخان سبک پرداز ايراني که 
به کار مي برده  درآن خبره بوده و درنقاشي هاي خود 

را سعي داشته است بامداد در طراحي خود اجرا کند که 
تاحدودي موفق بوده است. او باشيوه پرداز ايراني آشنا 
بوده و اين اثر را تنها با نقطه انجام شده است و به شيوه 
پوينتيليسم يا نقطه گذاري دراروپا نزديک است. او در به 
کاربردن سايه روشن، برجسته نگاري، نشان دادن چين و 
چروک لباس ها بسيار هوشمندانه عمل کرده و تمام توان 
خود درسن باال به کار برده است. دراين طراحي نظم، دوام 
پرداز ظريف، دراثر ديده مي شود که متأثر از ذهن هندسه 
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جدول ٢- مطالعه تطبيقي بلوار الماسيه و بلوار مونمارت. مأخذ: نگارنده 

 مطالعة مناظر شهري در آثار نقاشي 
محمود خان ملک الشعرا با تأثيرپذيري  
از عکاسي در دوره دوم قاجار/ ١١١-
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شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۲۵

فصلنامة علمي نگره

گراي او درسال هاي گذشته است. ازاين لحاظ اثر او با 
هنرمندان پست امپرسيونيسم داراي قرابت است. 

نگرشي تحليلي به منظره سازي از مناظر شهري در 
نقاشي هاي محمودخان ملک الشعرا 

محمودخان ملک الشعرا در نقاشي قديم و جديد بخصوص 
به شيوه  باتوجه  و  بود  ماهر  استادي  دورنماسازي  در 
هاي نقاشي غربي و شرقي به يقين مي توان گفت که اين 
استاد فصلي نو در تاريخ نقاشي ايران گشود و با آثارخود 
رعايت  علت  به  اروپا  امپرسيونيسم  مکتب  با  همزمان 
عناصري چون سطح و حجم حدودًا يک قرن پيش تر به 
سبک اروپايي دست يافته بود.(جعفري، ۱۳۸۷:۶۷، هادي، 
۱۳۶۶:۳۵،کعبي پور،۱۳۸۲: ۹۰) او نقاشي خودساخته است. 
فن رعايت تناسبات طبيعي را به مدد قريحه استثنائي اش 
آموخت، چنانکه قواعد مقتبس از طبيعت را بهتر ازبسياري 
به  رسيدن  است.  برده  کار  به  عصرش  هم  نقاشان  از 
و  غربي  فنون  تلفيق  در  دار  ماهيت  و  موزون  سازشي 
مايه هاي ايراني هدف غايي اوست. رضاقلي خان هدايت 
درمجمع الفصحا در شرح حال محمودخان مي نويسد:«... 
نقوشش از تصاوير صادق و بهزاد کمتر نيرزد ....».(بني 
اردالن،۱۳۸۷: ۹۴) اونوعي سبک عکاسانه را توسعه داد 
که آن را در يک سلسله ازناظرکاخ ها و باغات سلطنتي به 
نمايش گذاشت.(رابينسن، ۱۳۷۶: ۹۱) طرز پرداز با نقطه 
هاي ريز دربعضي از تابلوهاي آبرنگ محمودخان تحول 
پيدا مي کند و نقطه ها بزرگتر شده تبديل به سطوح کوچک 

رنگي به شيوه سورا و سينياک مي شود و گاهي پرده هاي 
او ازنظر آزادي دررنگ گذاري يا استفاده ازقلم مو شباهت 
زيادي به کارهاي پيسارو و ونگوک پيدا مي کند. درحالي 
که درآن زمان هنوز کارهاي ونگوک شهرت الزم را به 
دست نياورده بود و محمودخان مطلقًا از شيوه کار وي 
خبر نداشت.(ذکا، ۱۳۵۴: ۸۶) در نگارگري به ياري ذهن 
علمي و حس کنجکاو خود نه فقط قواعد طبيعت پردازي را 
دقيق تر ازبسياري نقاشان معاصر خويش به کاربرد، بلکه 
با انگيزه نوجويي و تلفيق سنت هاي ايراني اروپايي دست 
به آفرينش آثاري بديع زد. محمودخان ملک الشعرا ازنبوغ 
خاصي بهره مند بود و بدون نگاه به هنر غرب دربعضي 
از آثارش مدرنيسم هنري اعجاب آوري ديده مي شود که 
مي توان گفت به صورت شهودي و تجربه فردي به اين 
حد ازموفقيت رسيده است.(افشار مهاجر،۱۳۹۱: ۱۰۷) او 
به نقاشي مخصوصًا منظره سازي به شيوه آبرنگ عالقه 
داشت و نقاشي هاي پرارزشي از او بر جاي مانده است 
که موضوع آنها بيشتر بناها و باغهاي اطراف کاخ گلستان 
است، بيننده به هنگام تماشاي اين آثار به زودي درمي يابد 
که محمودخان به روش نقاشان سنتي پيش از خود عمل 
استفاده  و  قواعد دورنمايي  به  نقاش  توجه  است.  نکرده 
نسبتًا آزاد او از قلم موي آبرنگ نشان مي دهد که از شيوه 
هاي اروپايي با اطالع بوده است و درعين حال سبک او 
داللت برنوعي تحول شخصي دارد چون محمودخان در 
واقع نوعي نقاش خود آموخته بود.(تاجبخش،۱۳۸۰: ۱۵۳-

۱۵۴) آثار او عالوه بر داشتن جنبه هنري نمايانگر وضع 
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تهران قديم است. نقاشي هاي او ازقدرت و خالقيت وي 
خبر مي دهند.(الماسي،۱۳۸۰: ۱۱۷) محمودخان درتصوير 
سازي شيوه خاصي داشت. اضافه ها، آرايش هاي فرنگي 
به سليقه خود حذف مي کرد و  را  نکات غيرضروري  و 
ابتکارات ابداعي خود راجايگزين آن سستي ها مي نمود. او 
به هنر مورد عالقه اش عشق مي ورزيد.(کعبي پور، ۱۳۸۲: 
۸۹) محمودخان را مي توان نقاشی تهران دوست معرفي 
ظرافت  و  هندسي  تقارن  او  معماري  آثار  درهمه  کرد. 
پرداخت چشمگير است.اين تقابل بخشي از سبک و شيوه 
کار محمودخان محسوب مي شود و تقريبًا درهمه آثار او 
شناسنامه اي است براي هويت او.(بني اردالن،۱۳۸۷: ۱۱۰) 
محمودخان عمدتًا درآثارش چشم اندازهاي شهري را به 
هايش  ازنقاشي  بسياري  و موضوع  مي کشيدند  تصوير 
باغ ها و ساختمان ها، خيابان هاي شهر تهران در تصاوير 
دقيق و مستندي است که از کاخ هاي سلطنتي کشيده است 
و توانايي خود را در کاربست قواعد پرسپکتيو و بازنمايي 
نورنشان داد و در دانش نورشناسي آگاهي داشته است. 
او به علت آشنايي باعلم رياضيات و پرسپکتيو هندسي 
بوده  بديع  و  هنرمندي خالق  نقطه اي  پردازي  اسلوب  و 
است.(صادقي، ۱۳۹۱: ۱۴) محمودخان تصويرهايي دقيق 
و مستند از بناهاي آن زمان ساخت و درآنها مهارت خود 
را در کاربست قواعد ژرف نمايي و بازنمايي نور نشان 
کيفيت  ۱۸۲۱ه.ق)  ۱۸۶۴م-  دولتي  (ارگ  نقاشي  در  داد. 
لطيف و درخشان برخي منظره هايش نيز تازگي داشت 
باغچه کاخ گلستان و باغبان فرنگي( تصوير ۲۶) طرز کار 
رنگ آميزي و اسلوب پرداز نقطه اي اش هم کامًال بيسايقه 
زيباسازي  بر  عالوه  استاد  اين   (۵۲۵ بود.(پاکباز،۱۳۷۹: 
پروسواسي که درترسيم عمارات سلطنتي و ساختمان هاي 
قديمي به کارمي برد، به علت عالقه و احاطه اي که برعلوم 
رسمي  قديم  معماران  اصطالح  به  اضالع  نقش  هندسي 
سازي داشته، بافت هندسي و عمق معماري بناها را نيز به 
سان مهندسي خبره و جستجوگر دقيق و صحيح مي کشيد 
و به سان نقشه اتمام يافته ساختمان ها، تميز و پاکيزه 

پرمشکل  بسيار  و  دقيق  قوانين  دراجراي  و  مي داد  ارائه 
پرسپکتيو، استادي دقيق نگار بود و همه مراحل آن را به 
شايسته ترين وجهي به روي کاغذ آورده است.(کعبي پور، 
بعضي  ازآثار  حتي  درنقاشي  عکاسي  تأثير   (۸۹  :۱۳۸۲
ازنقاشان ايران همچون محمودخان صبا شاعر درباري 
و نقاش باشي پيدا است که يک سلسه نقاشي هاي عکس 
آورد.(فلور،۱۳۸۱:  پديد  سلطنتي  باغات  و  ازکاخ ها  وار 
نيز  تاريخي  اسنادي  هنري،  برجنبه  آثار عالوه  اين   (۲۶
هستند، دراين آثار پرسپکتيو به شيوه علمي و اروپايي 
ديده  به وضوح  آن روزگار  معماري  و  آن رعايت شده 
مي شود. هنوز معماري مدرن و غربي وارد نشده بود و 
با آثاري موجه هستيم که آميزه هايي ازمعماري سنتي 
ايران و معماري غرب هستند. براي مثال ساختمان هاي 
صاحبقرانيه، سلطنت آباد و عشرت آباد را مي توان نام 
ايراني  شخصيتي  و  است  برتقارن  آنها  اساس  که  برد 
دارد(افشار مهاجر،۱۳۹۱ : ۱۰۷). از ويژگي هاي سبک او 
مي توان به طرز پرداززني با نقطه هاي ريز اشاره نمود که 
دريکي ازتابلوهاي آبرنگ محمودخان تحول پيدا مي کند و 
نقطه ها بزرگ تر شده، تبديل به سطوح کوچک رنگي به 
شيوه سورا، سينياک مي شود و گاهي پرده هاي او از نظر 
آزادي در رنگ گذاري يا استفاده از قلمو، شباهت زيادي 
به کارهاي پيسارو و وانگوک پيدا مي کند(ذکا، ۱۳۵۴: ۸۶). 
نقاشي هاي محمودخان هر چند رنگ و بوي غربي دارد اما 

تصوير۱۲- سورا، پل کوربووا، سال ۱۸۸۶-۱۸۸۷،رنگ روغن، 
لندن.مأخذ:گامبريج،۱۳۸۸: ۵۳۳.

تصوير۱۳. کامي پيسارو، بازارسن مارتن، ۱۸۸۶.مأخذ:پاکباز، 
۱۴۱ :۱۳۷۹
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وي هيچ گاه به تقليد صرف رو نياورد چنان که براي نمونه 
مي توان به تأثير پرسپکتيو در آثار او اشاره نمود که هرگز 
عصر  آثار  ازنوع  محض  وار  رياضي  روابط  آن  درگير 
رنسانس نمي شود.  محمودخان در نقاشي به دو طريق 
هاي  نقاشي  و شيوه  کرده  کار  آبرنگ  و  روغن  و  رنگ 
آبرنگ او رئاليسمي آميخته باريزه کاري و پرداز خاص 
ايراني است. محمودخان در تنظيم و نقاشي مناظر و ابنيه 
نظير شمس العماره گاهي چنان دقتي دراعمال قواعد مناظر 
و مرايا به کارمي برد که مانند يک معمار رياضيدان هنرمند 
همه حجم ها را درست و منظم حساب مي کند و گاه درنقاشي 
درکارش  شاعرانه  احساسات  قدري  به  طبيعي  مناظر 
نشان مي دهد که خود را هنرمندي سرمست اززيبايي ها 
و شعر طبيعت معرفي مي نمايد.(ذکا،۱۳۵۴: ۱۱)محمودخان 
از زمانه خود  هنرمندي در دوران قاجار بوده که فراتر 
با آگاهي و دانش خود آثاري زيبا و  نقاشي مي کرده و 
ايراني خلق کرده است. بخش عمده آثارمحمودخان نقاشي 
هاي منظره سازي او از تهران دوره قاجار است.(تصاوير 
۲۱-۲۲-۲۳) اين آثار را مي توان احتماًال متأثر از عکس 
برداشته مي شده  تهران  از  زمان  درآن  که  دانست  هايي 
و در روزنامه ها چاپ مي شده است و محمودخان رئيس 
اداره انطباعات آن زمان بوده است.(تصاوير ۱۷ الي ۲۰) 
سلطنتي  ارگ  بيروني  فضاي  از  محمودخان  آثار  نمونه 
که  است  تصاويري  تصاوير(۲۷-۲۶-۲۵-۲۴)  و  هستند 
محمودخان از درون عمارت هاي سلطنتي نقاشي کارکرده 
در  الشعرا  ملک  محمودخان  که  ازبناهايي  است.بسياري 
نقاشي هاي خود به آن پرداخته است امروزه وجود ندارند 

و تنها اسناد و عکس هاي آنها باقي مانده است مانند اتاق 
موزه درعمارت خروجي کاخ گلستان.(تصوير ۲۵)

هم زماني اين تاريخ ها و مطالعه فاصله زماني بين آثار 
محمودخان و ديگران نشان مي دهد که اين هنرمند چندين 
قرن جلوتر از سبک هاي هنري زمانه خود بوده است. او 
بدون اطالع داشتن ازسبک امپرسيونيست و اينکه درآن 
زمان در اروپا چه اتفاقاتي درحال رخ دادن است تابلوي 
باخرده  او  نقاشي کرده است.  را  الماسيه  سر درخيابان 
هاي تمبر و تلفيق آن با نقاشي اثري مانند کالژ دراروپا 
خلق کرده است. اثر استنساخ را سال ها قبل ازکوبيسم، 
سورئاليسم و واقع گرايي فلسفي خلق کرد و به مطالبي 
درهنر نقاشي رسيده بود که کمال الملک بازندگي و کسب 
تجربه در اروپاي آن زمان آن را درک نکرد و ازهنر زمانه 
خود غافل ماند. اين موارد تفاوت حيرت انگيز محمودخان 

باساير همعصران خود در دوره قاجاررا نشان مي دهد. 
او دراين دوران درنقاشي هاي خود بانشان دادن ديد از 
باال، کاشيکاري ايراني، طبيعت نگاري و درختاني متأثر از 
ايراني در آثارش  ايراني، ساختمان ها و معماري  نقاشي 
به  بندي  پاي  و  ايران  ازهنرگذشته  آگاهي  خود،  اصالت 
ريشه هاي خود را نشان مي داده است. درآثار معماري 
داخلي  معماري  فضاي  و  روبرو  از  ديد  ازباال،  ديد  او 
معماري براي اولين بار به عنوان سوژه اصلي به تنهايي 
ديده مي شود. بيشتر آثارمحمودخان از فضاهاي داخلي 
کاخ ها، اتاق ها و يا پشت بام کاخ ها است که به نظر نمي 
را داشته  اين مکان ها  به  امکان دسترسي  رسد هرکسي 
باشد. عمده آثار محمودخان نقاشي ازيک موضوع با دو 

خود،  کردن  گرم  حال  در  درويش  از  طراحي  تصوير۱۴. 
بر روي کاغذ، ۳۰ × ۲۲/۷  نرم  الشعرا، مداد  محمودخان ملک 
سانتي متر،۱۳۱۰، مرکز مطالعات شرق شناسي و هند، کتابخانه 

  :132Raby,1999 :بريتانيا، لندن. مأخذ

ناشناس.  قاجار، عکاس  در دوره  آباد  کاخ عشرت  تصوير۱۵. 
www.pinterest.com/pin/478718635366454017/ :مأخذ

?nic_v2=1a6RUAmN5



زاويه خاص بوده است که احتماًال دريک زمان اجرا شده 
است. او قاب هاي متنوع مانند بيضي، يا مستطيل بيضي را 
براي آثارخود انتخاب مي کرد. امضاي او مانند هنرمندان 
معاصر درميان نقاشي قراردارد و بسيارهوشمندانه است. 
تاريخ آثار او ۱۲۷۹ ه.ق را دربردارد و قبل از آن آثاري از 

او يافت نشده است. تجربه هنري او درنقاشي نشان مي دهد 
که او قطعًا پيش ازاين تاريخ نيز نقاشي مي کرده است ولي 
اثري از او قبل از اين تاريخ درموزه کاخ گلستان موجود 
دربار  از سوي  و  آثارسفارشي  اين  است  ممکن  نيست. 
باشد که اکنون جمعًا درکاخ گلستان نگهداري مي شود و 
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جدول ۳.تطبيق اختالف سال آثار محمود خان با سبک هاي اروپايي . مأخذ: نگارنده.
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يا تمام آثار ازسوي محمودخان به ناصرالدين شاه هديه 
درون  به  محمودخان  دسترسي  به  توجه  با  باشد.  شده 
کاخ ها، اتاق هاي خاص و پشت بام کاخ، حضور درجشن 
سطنت و فضاهايي که دسترسي آن براي عموم آزاد نمي 
گيرد.  قرار  يقين  و  مورد حدس  مي تواند  نکته  اين  باشد 
محمودخان بيشتر با تکنيک آبرنگ نقاشي مي کرده و اين 
احتماًال به خاطر روح حساس و لطيف هنرمندانه او بوده 
که به رنگ هاي روحي بيشتر ازرنگ هاي جسمي عالقه 
داشته است. او براي اولين بار نقاشي هاي دو قسمتي يا 
دو بخشي(دولت) را درايران آغاز مي کند. نقاشي هايي که 
کنار هم يا روبروي هم يک اتفاق و يک صحنه را از زواياي 
مختلف نشان مي دهد. محمودخان درنقاشي هاي خود با 
امضاي بنده درگاه خود را معرفي مي کند،که احتماًال به علت 
روح عارفانه و مطالعات حکمت و فلسفي او به بنده درگاه 
خداوند اشاره دارد و دروجه ديگر بنده درگاه همايوني و 
ناصرالدين شاه نيز تعبير مي شود. انتخاب موضوع نقاشي 
ازفضاهاي معماري درآثار محمودخان به سليقه شخصي 
و  تغيير  که محيط درحال  بازمي گردد  او  نگاه مدرن  و 
تحول تهران و کاخ هاي تازه ساز و زيبا و جديد را به 
عنوان موضوع کارنقاشي خود انتخاب مي کند تا نوگرايي 
در تهران آن زمان را به شيوه اي نو به مخاطب نشان دهد. 

 http://seeiran.ir/en/shamsolemareh :تصوير۱۷. کاخ گلستان در دوره قاجار، شمس العماره، عکاس ناشناس . مأخذ

اتاق موزه درآن زمان جديد بوده است و يا دکوراسيون 
اتاق زرد عمارت صاحبقرانيه به نظرش زيبا و جديد بوده 

و با ذهن نوگراي او همسو بوده است. 
در  ايران  نقاشي  ترازوي  ثقل  نقطه  بايد  را  محمودخان 
و  الملک  صنيع  ترازو  کفه  دريک  دانست.  قاجار  دوره 
دستاوردهايش و درکفه ديگر ترازو کمال الملک، شاگردانش 
هستند. محمودخان اين کفه را درتعادل نگه داشت و کم 

تصوير۱۸. شمس العماره،کاخ گلستان در دوره انتهايي قاجار، 
-http://www.iranontrip.ir/page/en :عکاس ناشناس. مأخذ
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کم کفه ترازو کمال الملک و شاگردانش قوت گرفت و هنر 
نقاشي اصيل ايراني درپي ايراني ستيزي هنري اين گروه 
به فراموشي سپرده شد. محمودخان دستاوردهاي صنيع 
الملک و حفظ مي کند و آن را يکه و تنها به جلو مي برد ولي 
پس از او نقاشي ايران به سمت سرازيري و فنا مي رود. 
سبک نقاشي محمودخان در دوره قاجار اصالت ايراني را 
الملک و شاگردانش آن  تحسين مي کند، چيزي که کمال 
را نفي مي کنند و درآثارنقاشي خود هرگونه ايراني بودن 
را با ستيز و عمدًا حذف مي کنند واثري از ايراني بودن 
و ريشه و گذشته نقاشي ايراني حتي اندکي درآثار آنان 
ديده نمي شود. هنرغرب، اشيا غربي و موضوعات غربي 
و طبيعت پردازانه و عکس گونه موضوعات نقاشي آنان 
ايراني بودن را  قرارمي گيرد. محمودخان برخالف آنان 
با نوعي هندسه گرايي کوبيسم وار از زواياي مختلف و با 
اشکال هندسي که ازذهن خالق او نشات مي گيرد انتخاب 
مي کند و با افتخار درآثار خود نمايش مي دهد. به اين داليل 
و با اقتدار تمام محمودخان صباي کاشاني به تنهايي و 
بااختالف زياد ازشروع کنندگان نقاشي مدرن ايراني است. 
ذهن تحليل گر و هندسي محمودخان، ديدن يک موضوع 

از زواياي متعدد و چند وجهي ديدن را درخود دارد که 
بعدها در مکتب کوبيسم تحليلي در اروپا ديده مي شود. 
نشان دادن امور غيرمعقول، آميختن خيال و واقعيت در 
نقاشي هاي محمودخان سال ها قبل از نقاشي دالي درکاخ 
شهرستانک ديده مي شود که آسماني غيرواقعي را نشان 
مي دهد که احتماًال تأثيري از سقوط شهاب سنگ درسال 
اين  براي وقوع  ۱۲۸۹ه.ق است که مي تواند حتي سندي 
ببرد.«درکاخ  زيرسوال  را  آن  باشد  ديگر  درجاي  حادثه 
گلستان سندي که سال ها پيش گم شده به زبان فارسي 
نوشته شده بود و تاريخ سقوط را ۸ جمادي االول سال 
۱۲۹۸ه.ق نشان مي داد و نامي از ورامين درآن ديده نمي 
شد. اين سند سال ها دور از چشم مانده بود و به همين 
تاريخ  نه  مي شدند.  داده  ارجاع  يکديگر  به  مقاالت  سبب 
سند و نه مکان فرود شهاب سنگ هيچ کدام باروايتي که 
درتاريخ به جا مانده مطابقتي ندارند. شايد رندي درباريان 
ورامين  نام  که  شده  سبب  فرنگي ها  کردن  گمراه  براي 
که  قرارگيرد  سنگي  شهاب  روي  تهران-بر  –درشرق 
درغرب تهران سقوط کرده است. درپرونده ورامين سندها 
و مدراکي موجود است تا شايد روزي که پرده از چهره 

قاجار،  دوره  ناشناس  عکاس  باال،  از  شاهي  ارگ  تصوير١٩. 
 https://qajar.wordpress.com :عکاس ناشناس. مأخذ
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ي اين مهم ترين شهاب سنگ ايران کامل برداشته شود. 
درهشتم جمادي االول سال ۱۲۹۸ هجري قمري، درمکاني 
بغدادي،  ايل شاهسون  زمستاني  منزلگاه  بوغين،  نام  به 
حدود سه ساعت قبل ازغروب آفتاب، درآسمان صاف بين 
بوغين و اشتهارد ابرکوچکي ظاهر شد که بي درنگ در پي 
آن صداي ترسناکي به گوش رسيد. خيلي از مردم به جنب 
و جوش افتادند و به درون چادرهاي خويش هجوم بردند. 
انفجار  انتظار ايستاده بودند، ۹  آنها درهمان حال که به 
ترسناک تر شبيه صداي شليک توپ را شنيدند. درپي اين 
صداها از ابري که درآسمان پديد آمده بود چيزي شبيه 
دود خارج شد که همه به طور آشکار آن را ديدند. اين 
دود که به سمت زمين پايين آمد و درعمق حدود ۲ متري 
زمين مدفون شد. چوپاني که درآن نزديکي بود از نقطه ي 
دقيق اصابت آگاهي يافت و آن را با ترس به مردم نشان 
داد. تني چند از مردم رفتند و سنگ را از خاک در آوردند. 
هدايت اله خان قاجار پسرعيسي خان بيگلربيگي، حکمران 
به  را  واقعه  را دراختيار گرفت و گزارش  ايل، آن سنگ 
تهران داد و سنگ را به آنجا فرستاد.»اين نوشته ترجمه اي 
است از ترجمه نخست ادوارد تايلر، کنسول وقت آمريکا، 

و  مي کند  ترجمه  انگليسي  به  فارسي  ازسند  را  متن  اين 
سپس به سبب گم شدن سند فارسي، باقي اسناد در تاريخ 
به همين ترجمه استناد مي کنند. درمقاله دکترحسن زاده 
نيز به همين متن استناد شده و ترجمه آن به فارسي عين 
متني است که درباال نوشته شده است. با اين تفاوت که 
تاريخ را از ۱۲۹۷ به ۱۲۹۸ موجود درسند فارسي و حتي 
مقاله ي سال ۱۹۰۱ هنري وارد تصحيح شده است. آن 
گونه که دراين سند اشاره شده است، درروز ۸ جمادي 
االول ۱۲۹۸ مطابق با ۷ آوريل ۱۸۸۱م، حوالي ساعت ۳ 
بعدازظهر (سه ساعت مانده به غروب آفتاب)، درمکاني 
بين بوغين و اشتهارد، درحالي که هوا صاف بوده است، 
به سبب ورود شهاب سنگ به جو، لکه ابري درآسمان 
پديدار مي شود و سپس صداي مهيبي به گوش مي رسد. 
دربارة تاريخ که همخواني دقيقي با برخي شواهد تاريخي 

ندارد.» ماهنامه ي نجوم، ارديبهشت ۱۳۸۹
محمودخان يک قدم جلوتر از ديگر هنرمنداني مانند ابوتراب 
و محمدغفاري بوده و واقعه مهم تري را ازکاخ شهرستانک 
نقاشي کرده است. سنگ بزرگ باالي شيرواني قرمز همان 
سنگ کهکشاني باشد که امروزه به عنوان سنگ ورامين 

تصوير۲۳. عمارت خروجي کاخ گلستان، ۳۷ در ۵۰، محمودخان 
۱۲۷۹ق، کاخ گلستان. مأخذ: همان.

 تصوير۲۴. عمارت صاحبقرانيه، ۵/۶۱ در ۴۲، آبرنگ، محمودخان 
۱۲۰۰، کاخ گلستان. مأخذ: همان.

تصوير۲۵. تاالر دربار، جشن سي سالگي سلطنت،محمودخان 
۱۲۹۵، آبرنگ۵۹ در ۵/۴۳، کاخ گلستان.مأخذ: همان.

اتاق موزه  تاالر خروجي  الشعرا،  تصوير۲۶.محمود خان ملک 
مأخذ:  گلستان،  ۵/۳۳کاخ  در   ۴۷  ،۱۲۸۰ محمودخان  سلطنتي، 

همان.



درنوشته ها و اسناد دوره قاجار معرفي مي شود. اين اثر 
را مي توان سندي مخفي از واقعيت مکان برخورد شهاب 
نشان  را  بزرگ  اتفاقي  که  مخفي  سندي  دانست،  سنگ 
ابهامي درمورد مکان برخورد شهاب  از  مي دهد و پرده 

سنگ برمال مي کند.(تصوير ۲۸)
آبرنگ   – استنساخ  محمودخان  مهم  بسيار  ديگرآثار  از 
۱۲۷۹ه.ق /۱۸۶۲ م است و تابلوي رنگ و روغن اين اثر 
متر  سانتي  در۱۰۸  /۱۸۰۹۱م ۸۲  ه.ق  درسال ۱۳۰۸  که 
پس از بيست و نه سال موضوع و ترکيب بندي اي را که 
محمودخان صبا نزديک به سه دهه پيش با آبرنگ برکاغذ 
و  کرباس  برروي  بارنگ روغن  بار  اين  بود  کرده  نقش 
دراندازه بزرگ نقش مي زند. مساله اي است که شايد هرگز 
نتوان جوابي حتي نزديک به اصل واقعه هم برايش يافت. 
در تابلوي رنگ و روغن استنساخ شاهد رشد و به کمال 
رسيدن نوعي هندسه سازي شکل و اجزا و ترکيب بندي 
در همسان سازي خالقانه اي با فضاي نوري پرکنتراست 
باجسارتي  صبا  محمود  هستيم.  درنقاشي  دراماتيک  و 
هوشمندانه و آگاهانه تمامي چهارچوب نظري و قالب هاي 
اجرايي مرسوم درنقاشي سنتي ايراني و نقاشي اروپايي 
را شکسته و ازآن ها عبور مي کند. برخي هنرشناسان اين 
اکسپرسيونيست مي دانند  بر سبک  پيش درآمدي  را  اثر 
درحالي که قابليت تطور و ارتقا بخش هندسي سازي آن 
را به گرايشات منتهي شونده به کوبيسم ازقلم انداخته و 
از ياد برده اند.(فاروقي،۱۳۹۹: ۱۳۸-۱۴۰) نقاشي آبرنگ 
استنساخ اثري است پيکره نما درترکيب بندي، طراحي و 
نورپردازي سعي دريافتن قالب و روشي دگرگونه براي 
به ذهنيات نقاش و خلق فضايي خاص  تجسم بخشيدن 
و متفاوت را دارد. اين نقاشي خود داللت برآن دارد که 
نقاش ديدگاه، انگيزه و خواسته هاي هنري بس متفاوتي 
با ديگر نقاشان هم عصرش داشته و درخيال فعال خويش 
ساحتي و تصاويري متمايز به صورت شهودي دريافته و 
برکاغذ آورده است. دراين نقاشي با گرايش ساده سازي 
و هندسي سازي اشيا و قسمت هاي مختلف اندام و چهره 
افراد مواجه هستيم آن هم به نوعي هنوز نرم، متعادل و نه 
به گونه اي کمال يافته تر، جامع تر و قاطعانه آن چنان که 
در تابلو رنگ و روغن استنساخ ۱۳۰۸ه.ق/۱۸۹۰م با بيست 
و نه سال فاصله روبرو هستيم. (تصاوير ۲۹-۳۰) طراحي 
اندام، اشيا ساده همراه بانوعي ظرافت و بدون قلم گيري 
سنتي است. نکته مهم تجسم افراد و اجسام به صورت 
نيمه هندسي است و تماميت اثر از آميختن خطوط منحني 
و خطوط راست شکل گرفت است به نحوي که مشخص 
است که نقاش سعي داشته است تاحجم هاي موجود را 
به صورت دايره، نيم دايره، بيضي،کره در تقابل با قطعات 
مستطيل و مثلثي شکل تجسم بخشد. سايه هاي بزرگ و 
غريب اين دوگويي تاحد زيادي ازاين قاعده بيرون اند و 
عملکردي ديگردارند. رنگ مايه ها و سايه زني و هاشورها 

همچون نقاشي اروپايي مشخص کننده شکل و فرم اجسام 
و قسمت هاي مختلف پيکره هااست. با اينکه مشخص است 
که فکر و هوشمندي، قوه خيال و خالقيت کافي درشکل 
حالت  گونه اي  همه  اين  با  است.  بوده  دخيل  آن  گيري 
سردستي و تعجيل که شايد به دليل استفاده ازماده آبرنگ 
و از ملزومات آن باشد به چشم مي آيد همچون شفافيت 
جلد و بخش پاييني قلمدان (درسمت چپ اثر) که از وراي 
آن نقش و رنگ مفرش پس زمينه پيدا است.(همان: ۷۵) 
ملک الشعرا با توجه به شيوه هاي سنتي غربي و شرقي 
به يقين مي توان گفت که اين استاد فصل نويي در تاريخ 
نقاشي معاصر ايران بازنموده است. درهمان سال هايي که 
مقدمات ايجاد مکاتب مدرن نقاشي دراروپا فراهم مي گرديد 
محمودخان بي خبر ازجريانات هنري آن ديارآثاري را به 
وجود آورد که امروزه مي توان آن را از مدرن ترين پرده 
هاي نقاشي محسوب داشت.(ذکا،1354: ۱۱) اوج خالقيت 
مي شود،  ديده  نقاشي  اثر  دراين  محمودخان  نوجويي  و 
است.  هنري  نوپردازي  و  درنهايت جستجوگري  اثر  اين 
دراينجا شعور هنري محمودخان با ابتکارات و تدابيري 
چون هنري کردن، ساده سازي صور طبيعي، اغراق در 
شکل هاي نور و سايه، تلفيق عناصر دو بعدي و سه بعدي، 
اجتناب از هرگونه ريزه کاري غيرالزم مجال بروزمي يابد. 
بي شک اين نقاشي کاري تازه و يکتا درآن روزگار بوده 
است.(پاکباز ،۱۳۷۹: ۱۶۳) مهمترين اثر محمودخان تابلوي 
استنساخ است که نقطه مهمي در کارنامه هنري او است 
و نقاشي محمودخان را به بعد از استنساخ و قبل ازآن 
تقسيم مي کند. اين اثر به فاصله زماني سي سال توسط 
هنرمند دوباره اجرا مي شود، بار اول آبرنگ و سي سال 
اثر سي سال  اين  متريال هنرمند است.  بعد رنگ روغن 
در  را  درنقاشي  او  ذهن جستجوگر  محمودخان،  تجربه 

باغبان فرنگي، محمودخان:  تصوير ۲۷. باغچه کاخ گلستان و 
۱۲۷۹ ق،ابعاد۵/۴۶ در ۵/۳۳، آبرنگ، موزه کاخ گلستان. مأخذ: 

بني اردالن، ۱۳۸۷: ۹۵.

 مطالعة مناظر شهري در آثار نقاشي 
محمود خان ملک الشعرا با تأثيرپذيري  
از عکاسي در دوره دوم قاجار/ ١١١-

١٣٧



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۳۳

فصلنامة علمي نگره

يک تصوير بازسازي شده به روشني ما نشان مي دهد. 
موضوع اثر ساده بوده و دو پيکره که روبروي شمعي 
نشسته اند يکي چپق مي کشد و ديگري مي نويسد، موضوع 
ايهام  سراسر  ذکرشد  چنانچه  ولي  است  ساده  درظاهر 
را  هنري  هاي  تمام سبک  راحتي  به  اثر  دراين  او  است. 
جاي داده است و تمام قوانين هنري را جابجا مي کند. واقع 
گرايي، رمانتيسم، کوبيسم، سورئاليسم دراين اثر نقاشي 
ديده مي شود. ظلمت نور و تاريکي و دانش جهل در برابر 
يک شمع ديده مي شود، قدرداني ازعموي معلم هنرمند و 
بزرگداشتي ازآموخته هاي او، دراين نقاشي ديده مي شود. 
اثر اول و دوم برتري بر يکديگر ندارند فقط داراي تشابه 
يک  که  هستند  کامل  آنقدر  دو  هر  و  هستند  موضوعي 
کارکامل تلقي شوند. ممکن است اين آثارشباهت داشته 
انتظار  غيرقابل  حد  درهمان  هم  آنها  تفاوت  ولي  باشند 
و  متضادترين  ترين،  مدرن  ترين،  تحليلي  اثر  اين  است. 
قانونمندترين و درعين حال بي قانون ترين اثر محمودخان 
هم  و  کرده  اجرا  هم  را  هنري  قوانين  تمام  که  است 
زيرسوال برده است. اين نقاشي مهم ترين نقاشي مدرن 
ايراني است.  ايران و نقطه عطف تحول فکري هنرمندان 
اين نقاشي که شباهت آن ۶۲ سال بعد درآثار دالي نماينده 
اين مکتب ديده مي شود مخاطب و ذهن او را به حيرت وا 
مي دارد و مشخص مي کند که محمودخان هنرمندي است 
که حداقل دويست سال جلوتر از زمانه خود متولد شده 
است.  مانده  ناشناخته  ذکرشد  که  داليلي  به  متاسفانه  و 
درنقاشي هاي او مهارت باال در پرسپکتيو، ژرف نمايي 

و بازنمايي دقيق و باکيفيت باال، نوري لطيف و درخشان 
و شفاف و پرسپکتيوي درست به مخاطب ديد مي شود. 
اوتهران دوره قاجار را که به سمت مدرن شدن مي رود 
در نقاشي هاي خود ثبت مي کند. محمودخان از اصول و 
قواعد منظره سازي، فرم و استفاده از آن، پرسپکتيو يک 
نقطه اي و دو نقطه اي آگاه بود و آن را استادانه در آثارش 
به کارمي بست. دانش رياضيات او، ماکت سازي از بناها 
قطعًا درديد هنري دقيق اين هنرمند و بازتاب آن درنقاشي 
سبک  داراي  او  آثارنقاشي  است.  داشته  مهمي  جايگاه 
عکاسانه است و ديد متفاوت، ذهن خالق، تنوع و نوگرايي 
و  نواز  چشم  و  شاعرانه  پردازي  طبيعت  درهنرنقاشي، 
شاعرانه دررنگ هاي درخشان او را نشان مي دهد. نقاشي 
هاي منظره سازي او داراي نيروي ابداع، ظرافت، مهارت، 
جسور در نقاشي است که سبک واقع گرايي و تلفيق هنر 
ايراني و اروپايي را آگاهانه استفاده کرده و تحول زيبايي 
که  کند  ايجادمي  قاجار  نقاشي  درهنر  متفاوتي  شناسي 
نشان از نبوغ هنري، ديد فلسفي او است. درآثار او روحيه 
تأثيرنگارگري  تأثيرات غرب گرايي،  ايراني، پرسپکتيو و 
ايران درنقاشي ها ديده مي شود. مهم ترين بخش فعاليت 
هنري او نور پردازي سحرآميز، لطيف و پرداز هاي غني 
زماني  در  است.  درخشان  و  بديع  گذاري  رنگ  و  لکه  و 
که هنرمندان بيشتر درباري بوده و پيکرنگاري و چهره 
نگاري کار مي کردند او سراغ طبيعت بي جان و منظره 
پردازي و طراحي ازفضاي درون و بيرون ساختمان ها 
را انتخاب مي کند و موضوعي را به عنوان موضوع اصلي 

www.honar.ac.ir :تصوير۲۸. کاخ شهرستانک، آبرنگ، محمودخان ۱۲۹۸، ۶۹ در ۴۸کاخ گلستان.مأخذ
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جدول ۴. مطالعه  تطبيقي تأثير عکاسي بر آثار منظره سازي و ساختماني محمودخان. مأخذ: نگارنده

 مطالعة مناظر شهري در آثار نقاشي 
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شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۳۵

فصلنامة علمي نگره

نقاشي انتخاب مي کند که براي ديگر هنرمندان حاشيه نقاشي 
آنها بوده است. درآثار او نور ايراني بر آثار حاکم است و 
نه نور غربي. درآثار او نور، داراي کيفيتي شاعرانه و ازلي 
است که ازوراي بازنمايي بناها و فضاهاي تهران مانند نسيم 
نور و سايه  بازي  به  او  ديده مي شود.  ماليمي درنقاشي 
درفضاهاي بيروني و اندروني دوره ناصري، به فرم گرايي و 
نورپردازي با کنتراست باال درنقاشي مي پردازد که سال هاي 
بعد درنقاشي اروپايي استفاده مي شود. درخشش و شفافيت 
رنگي آبرنگ، فرم هاي ساده شده، استفاده ازاصول و قواعد 
هندسي آثار او را ازهنرمندان دوره قاجار متفاوت مي کند. 
براي بررسي دقيق تر در جدولي(شماره ۴) به مقايسه و 
محمودخان  نقاشي  در  شده  استفاده  عکاسي  معيارهاي 
پرداخته مي شود. تناسب تجسمي و زيبايي شناسي عکاسانه 
ازمنظر به کار بردن اصول و قواعد تجسمي، تناسب محتوا 
با قاب تصويري و عناصر به کاررفته، انتخاب کادر تصوير، 
جزييات و...پرداخته مي شود تا ازاين طريق به مقايسه اي 

دقيق تر دراين مقوله پرداخته شود. 
آنچه درانتهاي اين بخش مشخص مي شود آثارمحمودخان 
با تأثيرپذيري ازنقاشي غربي و هنر عکاسي همچنان روحيه 
و هويت ايراني را درشيوه اجرا و پرداز رعايت کرده است. 

چشم اندازهاي محمودخان ازمناظر داراي زاويه ديدازباال، 
روبرو است و دربعضي مواقع ديد نقاشانه و عکاسانه او 
بايکديگر ادغام شده است. محمودخان درتصاوير نقاشي 
آبرنگ خود هرجا الزم بوده است به شيوه اي مدرن لکه اي 
رنگ را درفضاي نقاشي رها کرده است و ازنور لطيف و 
درخشاني بهره برده است که نورغربي است ولي با فضاي 
نقاشي ايراني آميخته شده است. او دربعضي قسمت هاي 
و  مي پردازد  کاري ها  ريزه  و  درختان  به جزييات  نقاشي 
دربخش هايي از تصوير جزييات را رها مي کند. او تنها هنرمند 
دوره قاجار است که سوژه عکاسي از هنر شهري را در آثار 
خود دنبال مي کند. سبکي که درسال هاي بعد درهنر اروپايي 
به عنوان سبک نقاشي شهري درآثار نقاشان و عکاسان 
دنبال مي شود. مهم ترين ويژگي آثار شهري نقاشي هاي 
محمودخان تلفيق هنر ايراني و هنراروپايي درتصاوير است 
و اينکه درکناراستفاده ازپرسپکتيو و فرم گرايي و نقوش 
هندسي آگاهانه، همچنان روحيه ايراني و هويت قاجاري 

ازالبالي تصاوير نقاشي خود را نشان مي دهد. 

تصوير۲۹- نقاشي استنساخ داراي نوشته: شبيه ميرزا قاسم خان 
در حالتي که پيش چراغ تصحيح کتاب مي کند و شبيه محمد حسين 
خان درحالتي که چپق مي کشد، امضا: العبد محمود شريف ۱۲۷۹،  

۵/۳۵ در ۲۸، تکنينک آبرنگ، کاخ موزه گلستان. مأخذ: همان.

عمل  امضا:  وروغن،  رنگ  در۱۴۶،   ۱۲۰ استنساخ،  تصوير۳۰. 
کاخ  است،  که درسال ۱۳۰۸ ساخته  الشعرا  ملک  محمود خان 

گلستان. مأخذ: همان.

نتيجه
محمودخان ملک الشعرا ازهنرمندان نقاش دوره ناصرالدين شاه قاجار است که درآثارش موضوعات 
جديدي ديده مي شود. او داراي سبک شخصي در نقاشي است که بر مبناي لکه گذاري، پرداز نقطه، 



پرسپکتيو علمي دقيق يک نقطه اي به شيوه غربي، فرم گرايي، مستندسازي از مناظر و ابنيه تهران در دوره 
قاجارمي باشد. آثار او در آن زمان براي نشان دادن جزييات و پرسپکتيو دقيق و ترکيب بندي احتماًال 
متأثر ازعکاسي هنري نوظهور در دوره قاجار است. آثار او به عنوان مستندي تاريخي– هنري، هويت 
ايراني قاجار را بازتاب مي دهد و متأثر از هنر غرب درديد نقاشي، اجرا و دقت درجزييات ساختمان ها است. 
آثار هويت ايراني و قاجاري را با هنرغربي درهم آميخته و سنت تصويري جديدي به وجود آورده است 
که تا قبل ازآن در دوره قاجار ديده نمي شود. نور و رنگ پردازي در نقاشي هاي محمودخان از مناظر 
تهران دردوره قاجار در بناهايي مانند کاخ گلستان، شمس العماره و عبارت بادگير ... ديده مي شود. او 
ازديد عکاسي درنقاشي خود تأثيرات فراواني گرفته و آن را به عنوان پايه اي براي نقاشي استفاده کرده و 
با پرداز ظريف، نور پردازي زيبا و عمق نمايي دقيق و نشان دادن پرسپکتيو علمي نقاشي درخشاني خلق 
کرده است. مطالعه تحليلي آثارمنظره سازي درنقاشي هاي محمودخان ملک الشعرا نشان مي دهد که او 
دراين مرحله به معنايي فراتر از يک ساختمان و ابنيه اشاره دارد و مواجهه ما بامناظر و ساختمان ها و 
ابنيه درتصاوير درواقع بازنمود قراردادهاي معنايي آن درجامعه مدرن قاجار را نشان مي دهد که هنرمند 
عامدانه ازآن به عنوان تمثيلي از براي نشان دادن تجدد در اين دوران و نشان دادن آن درشهر تهران 
استفاده کرده است و معناي آن به قرار دادهاي فرهنگي جامعه قاجار بازمي گردد. او به اهميت نقاشي 
ازبناهاي مهم دوره قاجار به عنوان مستندسازي آگاه بوده و براي کامل تر و دقيق شدن آثارش ازهنر 
عکاسي استفاده کرده است. او باوجود هنرعکاسي به اهميت و ارزش هنر نقاشي و بار معنايي آن آگاه 
بوده و بسياري ازتصاويرعکاسي را عامدانه مجدداً با نقاشي تصويرکرده است و سبک نقاشي شهري و 
مستندنگاري ازساختمان ها را که در سال هاي بعد دراروپا آغاز مي شود دردوران قاجار پيش مي گيرد و 
ساختمان را به عنوان موضوع اصلي کارخود قرار مي دهد. سبک شخصي نقاشي محمودخان از بناهاي 

شهري درآثار ديگر هنرمندان اين دوره و دوره هاي بعد ديده و تکرار نشد. 
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inquisitive mind is reflected in his precise naturalization, which is evident in the provided pictures, 

as well as in his European view in paintings and perspective, seen from above, and punctuation. In 

his paintings, high skill in perspective, in-depth and accurate representation and high quality, soft 

and bright light, clear and correct perspective can be seen by the audience. He paints the Qajar era 

Tehran, which is moving towards modernization. Mahmoud Khan was aware of the principles and 

rules of landscape painting, form and use, one-point and two-point perspective, and he used them 

masterfully in his works. His knowledge of mathematics, model making of buildings, has certainly 

played an important role in the artist,s precise artistic vision and its reflection in painting. His 

paintings have a photographic style and a different vision, creative mind, diversity and modernity 

in painting, and poetic naturalization which show his eye-catching and poetic choice of bright 

colors. His landscape paintings have the power of innovation, elegance, skill, and boldness in 

painting, that consciously use the style of realism and the combination of Iranian and European art 

as well as the evolution of aesthetics. He makes a difference in Qajar painting, which shows his 

artistic genius and philosophical vision. Iranian spirit, perspective and the effects of Westernism, 

and the influence of Iranian painting can be seen in his paintings and works of other painters in 

this period of gardens and the palaces that depicted royalty like the work of Yahya Ghaffari, son 

of Sani al-Mulk and Abu Turab Ghaffari, but none of them had the power and skill of Mahmud 

Khan, and none of them worked with watercolor technique so brilliantly and beautifully with such 

a great process. Most of their works were designed and produced in lithography, so the colorful 

nature of Mahmud Khan,s watercolor works and his knowledge of color set him apart from the 

others. It distinguishes him from his generation. The most important part of his artistic activity is 

magical lighting, subtle and rich processes and spots, and original and brilliant painting. At a time 

when artists were mostly courtiers and worked in sculpture and portraiture, he turned to inanimate 

nature, landscape painting and design of the interior and exterior of buildings, and chose a theme as 

the main subject of his painting. While other artists had been the fringes of their craft, he achieved 

a personal and different style in the art of watercolor painting that is not seen in the paintings of 

other artists. His works, while being influenced by Iranian art, have a different feature, and that is 

generalization versus partiality in Iranian art. 

Keywords: Qajar, Mahmoud Khan Malek al-Sho,ra, Tehran, Perspective, Landscape, Painting, 

Photography
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During the Qajar period, one of the brilliant artists was Mahmoud Khan, the king of poets, who was 

one of the prominent masters in painting urban landscapes. His works have different backgrounds 

considering his time and he is known as one of the pioneers of modern painting in Iran. Mindfulness, 

lighting, viewing angle, geometric connection between levels are the prominent features of his 

paintings. The purpose of this article is conducting an analytical study of the effect of photography 

on the landscapes by Mahmoud Khan Malek al-Sho,ra. The general questions in this article are 

as follows: 1- What are the visual features of landscapes in the works of Mahmoud Khan Malek 

al-Sho,ra? 2- Were the works of Mahmoud Khan Malek al-Sho,ra influenced by photography? 

In which sections are these influences evident? 3- The influence of Western and Iranian painting 

can be seen in which parts and visual elements of Mahmoud Khan Malek al-Sho,ra,s works? The 

content of the present study is qualitative and the method of collecting information is library-

based, and analyzing the landscape works of Mahmoud Khan. This research has been done by 

descriptive-analytical method. The importance of urban landscapes in the works of Mahmoud 

Khan during the Qajar period is due to the fact that he shows the new Tehran and new buildings in 

Tehran during the Qajar period, and his works document the buildings and landscapes of Tehran 

in this period. The results of this study show that Mahmoud Khan is one of the leading artists in 

the field of modern painting in Qajar era Iran. He shows a different type of landscape painting 

in the Qajar period with the influence of photography in his paintings. The important point in 

Mahmoud Khan,s architectural paintings is the absence of human beings, kings and courtiers, and 

only dealing with buildings and landscapes. These paintings show the location of buildings and 

structures, their composition and the combination of Iranian and European art. In the backgrounds 

of Mahmoud Khan,s works, the paintings and drawings of the earlier Qajar period can be seen 

in fine and segregated geometric surfaces. Mahmoud Khan,s paintings of buildings show his 

scientific and mathematical mind as well as his knowledge of geometry and perspective. In the 

second half of the Qajar period, he is the point of balance between Iranian and European art. His 
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