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 اساس نظام سبکی ولفلین ایران بر 90و 80الملک با نقاشی دهه نسبت وجوه بازنمایانۀ سبک کمال

 چکیده
و  8۰دهۀ شمسی، نقاشی بازنمایی در ایران به محور اصلی تولیدات نقاشی  7۰جریان مدرنیسم از اواخر دهۀ  ینهژموشدن رنگپس از کم بیان مسئله:

اما آنچه در این حضور مجدد،  ؛دالیل بیرونی و داخلی خاص خود را داشت ،الملکیشک ظهور مجدد این جریان بعد از سنت کمالتبدیل شد. بی شمسی ۹۰

است. که خود وامدار نقاشی بازنمایی اروپایی  باشدمیالملک مختصات این نوع نقاشی نسبت با سنت تصویری کمال ها وواکاوی ویژگی ،نیازمند مداقه است

های فرمی از لفهچه مؤ ،ایران ۹۰و  8۰دهۀ در نقاشی بازنمایی  ،ولفلین هاینریش ه از منظر نظام سبکیاین است ک ،شده در این پژوهشمطرح هایپرسش

 دارد؟چه نسبتی های بازنمایی در تاریخ نقاشی اروپا این مختصات سبکی با روش د؟وجود دارالملک سبک کمال

الملک مسلط در نقاشی بازنمایی معاصر ایران و نسبت آن با سبک تصویری کمال های سبکیتحلیل ویژگیو بررسی با هدف  روپیش پژوهش هدف:

 .صورت گرفته است

پژوهش  این مبنای انجام شده است.ای و آرشیوهای موجود، از منابع کتابخانهتحلیلی و با استفاده ـبا روش توصیفی بنیادی وپژوهش این ش: روش پژوه

عمق،  / نقاشانه، سطحیت / در باب اصول متضاد دوگانه )خطی های فرم و سبک توسط هاینریش ولفلیننظریهاستفاده از  و با فرمالیستی بر اساس رویکرد

 بوده است.( مطلق / ، وضوح نسبیفرم بسته / وحدت، فرم باز / تکثر

الملک که بر ایران نشان داد بسیاری از وجوه تصویری نقاشی کمال ۹۰و  8۰دهۀ استفاده از رویکرد سبکی ولفلین در تطبیق با نقاشی بازنمایی  :هایافته

بنیادین نقاشی بازنمایی  در زیرساخت ،حاکمیت کیفیت خطی استراستا با سطح کادر و رو و همهب پایۀ عکس، پرداخت جزییات، نظام متکثر فضا، نماهای رو

داشته باشند، بر نسبتی  ،بیش از آنکه با نگرش نقاشانه و مفهوم فضا در تاریخ نقاشی غرب ،حضوری قاطع و چشمگیر دارد. این مختصات ،۹۰و  8۰دهۀ 

 کرد. وجوجستتوان تا سنت نگارگری ایرانی )فرم مثالی( را می هاهای آنمایهکه بن هستند)در مقابل نقاشانه( استوار  الگویی خطی
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 مقدمه
است.  هکرد و در خود هضم هنر ایران در طول تاریخ خود تأثیرات مختلفی از سایر هنرهای جهان را تجربه

محمد  گزیر بود.امری ضروری و ناقاجار  ۀو رشد هنر دور ادامههمین مسیر برای  تأثیرپذیری از هنر اروپایی در

 ،نیان خوداروپایی بود که برخالف پیشیو نقاشی ایرانی  واسط میان آخرین حلقۀ اتصال (الملککمال)غفاری 

ر نقاشی ایران داروپایی روش آغازگر دهندۀ سنت نگارگری ایرانی و انفصال کامل از دنیای مثالی و نوعی پایانبه

ای را از نظر تکنیکی ویژه پس از سفر به اروپا کیفیات متمایز و ویژهو به کاری ۀشود. آثار وی در سه دورشناخته می

یران و با اهای بصری که با گسست از سنت تصویری لفهاین مؤ .گذاردهای نقاشی اروپایی به نمایش میو اسلوب

ضای حاکم بر تا قبل از شروع جریان مدرنیسم در ایران، ف ،طور جدی پیگیری شدتقلید از زبان نقاشی غرب، به

 یهالفهؤماز  یاریبس ،یینوگرا انیجرتوسط  پیروانشالملک و پس از طرد سنت کمالداد. نقاشی ما را شکل می

د تا از پس قرن الزم بو میخود ادامه داد. حدود ن اتیبه ح رانیهنر ا یۀدر حاششاگردانش  از طریقمکتب او 

 شمسی 7۰دهۀ واخر ادر  دوباره ،روش اروپایییی بهمانده از مفهوم بازنمایآوار باق ،یرانیا سمیمدرن ۀطوفند البیس

در فرم  یول ارد؛د یو درون یرونیب لیدال اگرچه ،خاستگاه دوباره آن ،منظر نیاز ا شود. انینما رانیا یاشدر نق

ازنمایی ضرورت شناخت و واکاوی تحلیلی آثار نقاشی ب .الملکی استدهندۀ همان سنت کمالبیشتر نشانخود، 

 ،الملکمکتب کمال وقاجار  ۀن در دوردر ارتباط با سنت اولیۀ آ هدر دو دهۀ اخیر و رابطۀ این نوع نگرش بازنمایان

تر کند. این تواند سیر تحول و تغییرات این مسیر و جایگاه کنونی آن را با نقطۀ شروع این جریان مشخصمی

شناسی آسیب نیاز بهمرتبط با آن،  یو نهادها یکیسنت آکادم نداشتنوجود دلیلبه ران،یدر هنر ا ینقاش انیجر

ی معاصر ایران بدنۀ نقاش عظمبخش ا ،تاکنون 7۰ ۀاز اواخر ده .داردتری در روند ظهور دوبارۀ آن و بررسی دقیق

اروپایی به ایران  الملک آخرین نقطۀ نهایی ورود این جریانکمال گرا استوار بوده است. اگربر روش بازنمایی واقع

یی در درک نسبت اگونهبه متدولوژی ساخت تصویربوده، واضح است که وقوف بر روش و نگاه او از منظر فرم و 

اخیر ایران  ۀدو ده توان تبارشناسی نقاشی بازنمایانۀایی میگونهاست. به بسیار مهم زمانۀ ما با سنت بازنمایی او

های ز شاخصهاکرد. واضح است که برای دستیابی به تحلیلی جامع  وجوجستهای سبکی او لفهرا در وجوه و مؤ

موضوع  های بصری مسلط در این آثار به نسبتپرداختن به فرم و ویژگی ،دهۀ اخیر این نقاشی در دوبصری 

اهیم کلی تعادلی میان مشاهدات جزءنگرانه و مف ،های سبکی ولفلینشده ارجحیت دارد. مجموعۀ دوگانهنقاشی

ر این دهای فرمالیستی مسلط بکردن چارچوبندی و مشخصتوان به طبقهوسیلۀ آن میبرقرار ساخته است که به

ن جستار را چنین االت اصلی ایتوان سؤمی ،در نتیجه با توجه به این رویکرد در تحلیل آثار یافت؛نوع نقاشی دست 

های فرمی از سبک ایران، چه مؤلفه ۹۰و 8۰ از منظر نظام سبکی ولفلین در نقاشی بازنمایی دهۀ :بیان نمود

 های بازنمایی در تاریخ نقاشی اروپا چه نسبتی دارد؟ختصات سبکی با روشالملک وجود دارد؟ این مکمال

 

 روش پژوهش
تحلیلی است. گردآوری اطالعات و تصاویر از طریق ـبنیادی و روش پژوهش در این مقاله توصیفی موردنظر اثر

نقاشی معاصر است که آثار  ،حاضر پژوهشآماری  ۀجامعانجام شده است.  ای و آرشیوهای موجودمنابع کتابخانه

بر اساس هنرمندانی  مورد نظر گزینش آثار ؛اندخلق شده شمسی ۹۰و  8۰ ۀدهزمانی  ۀفاصلدر روش بازنمایی به

اخیر با برگزاری  ۀو در دو ده شودبارزتر دیده می یها به نحوآنسبک  در گرایانهی واقعبازنمای هکه وجواست 
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 بصورتروش انتخاب آثار اند. نگاه ثابتی در خلق آثار خود دست پیدا کردهروش و  به ،نمایشگاه و ارائه آثار

 در نظر گرفته شده است. نقاش ۱۳از  تصویر ۱۵ نمونهحجم  وگیری هدفمند نمونه

 

 پیشینه پژوهش
شترین الملک و مکتب او منتشر نشده است. بیهای زیادی درباره کمالرسد، پژوهشنظر می هخالف آنچه ببر

( ۱۳۹۲« )پوریاوری و رازی»تخصصی بوده است.  مرتبط با او در مقاالت، مطبوعات و مجالت علمیمطالب 

به  هستند. این اثر، «الملک(نگاهی تازه به استاد استادان نقاشی نوین ایران محمد غفاری )کمال»کتاب  نویسنده

نج فصل پشاگردانش اختصاص دارد که در و « الملکمحمد کمال»شرح احوال و آثار استاد نقاشی نوین ایران 

مقاالتی مجموعه (۱۳۹7« )خضریمسلم »به کوشش « تیو در نقاشی ایراننگره فیگورا»کتاب . تنظیم شده است

های است و نگرش شمسی ۹۰ ۀتا ده الملک به بعدفیگوراتیو از شاگردان کمال ۀگرایش همچنان زند است که شامل

 «حسینی واسکندری » کند.صرفاً معرفی می ،فیگوراتیو نقاشی معاصر ایران وجود داردجدیدی را که در فضای 

در مقاله  (۱۳8۹) «زادهپرستش و محمدی»و « الملکدر آثار کمال یگرایمشروطیت و ملی»در مقاله  (۱۳۹۶)

 هدر دوره مشروط ثار اوشناختی آبیشتر به تحلیل جامعه ،«الملک در میدان نقاشی ایرانتحلیل اجتماعی آثار کمال»

و « درانالملک در سفرهای مازننگاری کمالمنظره»پژوهشی با عنوان  در( ۱۳۹۱) «پاشازانوس»اند. پرداخته

الملک به ه کمالدالیل توج« الملکپردازانه در آثار کمالرویکرد منظره»در مقاله  (۱۳۹۱« )صادقپور فیروزآباد»

و را در او نوعی پژوهش تکنیکی درباره روش کار  کردهگذاری او را بررسی نگاری، اسلوب و نحوه رنگمنظره

ضوع تر بر موبیش ،الملک انجام شدههایی که تاکنون درباره کمالاست. تمرکز پژوهشنموده پردازی پیگیری منظره

با نقاشی بازنمایی  ثیرپذیری تکنیکی او از دیگران بوده است. از ارتباط و نسبت آنآثار او از منظر اجتماعی و تأ

های بصری ههمچنین از منظر رویکرد سبکی ولفلین شاخص ،های اخیر سخنی به میان نیامدهمعاصر ایران در دهه

 آثار او مورد مداقه قرار نگرفته است.

 

 مبانی نظری
. شده استشناسی تکنیکی انجام یک نگاه سبکی و روشفرمالیستی و در چارچوب  رویکرد رتکیه ببا  نوشتار حاضر

یا  جای تحلیل بافتاریبصری به فیزیکی وهای کارداشتن بیننده با ویژگیوراین رویکرد نسبت به آثار هنری بر س

(، ۱۹۱۵) «اصول تاریخ هنر»نام  در اثر مشهور خود به «ولفلین هاینریش» کند.کید میأبرای معنا ت وجوجست

نوعی مبانی را برای تحلیل بصری تطبیقی تاریخ هنر شکل داد که بر پایه تقابل امر خطی و امر نقاشانه استوار بود. 

. در شداستفاده  های بعد همدر دوره ،های رنسانس و باروک ابداع شده بوداین تقابل اصلی که برای تفکیک دوره

های ای دورهقابل تغییر مشابهی بر هنر حاکم است که مانند تکرار چرخهواقع او استدالل کرده بود که اصول غیر 

وضوح فرم را از فرم دید خطی به» کندنقاشانه را چنین بیان میکالسیک و باروک است. او تفاوت امر خطی و امر 

مورد، خطوط  در یک. گیردمی گیرد که مجموع چیزها را در براما طرف دیگر، حرکتی را هدف می ؛کندمتمایز می

 شوند.هم ترکیب می ها بدون تنش درشوند و در دیگری، مرزهای فرمیکنواخت و واضح است که از هم جدا می

زیرا فقط در کل است که آن تالقی اسرارآمیز  ؛در اینجا نه شکل مجزا، بلکه کلیت تصویر است که اهمیت دارد

در سبک خطی، مرزهای محکم و واضح » .(Wolfflin, 1922, p. 20) «بگذارندتوانند تأثیر فرم و نور و رنگ می
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ها حرکت کند و تواند با انگشتان خود در امتداد آندهد، گویی میاجسام جامد به تماشاگر احساس امنیت می

این (Wolfflin, 1922, p. 21)« کشیده شودطور کامل دنبال کند که واقعًا حس المسه به چالش قدر فرم را بهآن

خود شامل  ،داردقرابت گرایانه در تاریخ هنر گرایانه و رنگدوگانۀ اصلی در تعریف ولفلین که با گرایش خط

از این شوند. زیرمجموعه امر نقاشانه و امر خطی تلقی می هرکدامشود که های دیگری هم میبندی تقابلطبقه

و تحلیل دقیق مبتنی بر فرم و بر اساس  های فرم و سبک توسط هاینریش ولفلین در باب تجزیههنظری ،منظر

سبی/ وضوح ن، فرم بسته / فرم باز، وحدت / تکثر، عمق / سطحیت، خطی/ نقاشانهشامل،  اصول متضاد دوگانه

 ،یا سبک برای یک دورهولی  ؛کردن شیوۀ دیدن بودهرچند که هدف ولفلین، روشمند و علمی .، مطرح شدمطلق

های سبکی، تلقی خود را از روح تاریخی یک دوره بود و در نظر داشت با ایدههای بنیادینی ی ایدهوجوجستدر 

انی خاص که زمبلکه عموم آثار، یا فضای پایۀ  ؛یک اثر هنری اهمیتی ندارد». خاص در قالب زبان تصویر بیان کند

اگر باشد  ؛ها باشدخاص یا نظامی از گزارهتواند تفکری این آثار را پدید آورده ]مهم است[. این فضای پایه نمی

 .Friedrich, 1955, p) «ددار اییالیه بیانی( اتمسفر)اما فضا  ؛ندانخواهد بود. تفکرات مطلق (اتمسفر)دیگر فضا 

ها سخن گفته بودن آنو از نسبی شدهنقد  ،گامبریج و دیگران یشدۀ او در آرابندیهای دستهاگرچه مقوله. (146

 ها درنشان از اهمیت آن ،نگاری و روش کاربردی آنولی رسوخ این واژگان در ادبیات تجسمی و تاریخ ؛شده است

های پس از او ثیر بسیار زیادی بر اندیشهبندی ولفلین تأتقسیم»های بین فرم و ادوار تاریخی دارد. کشف نسبت

ساختار فرمی آثار هنری برای مورخان هنر فراهم ایی که دستور زبانی بنیادی برای بحث درباره گونهبهداشت، 

تواند الملک میگانه، با آثار کمالبندی سبکی پنجحال انطباق این دسته .(۳۵، ص. ۱۳۹۵)کشمیرشکن،  «کرد

و ارتباط روش بازنمایی او با سنت نقاشی  کندتری بیان کید مشخصهای او را با تأتفکر ساختاری غالب نقاشی

توان خوانش شده، میبندیهای طبقهلفهدر نتیجه با استفاده از این مؤ ؛دبیشتری ببخش اروپایی را وضوح

دست آورد. به عقیدۀ  هالملک و نقاشی بازنمایی معاصر بهای مشترک و مسلط در آثار کمالتری از سویهآکادمیک

کار بندیم و  آثار هنری بهفرض نظری برای سنجش بدون هرگونه پیش»های سبکی را بندیولفلین اگر این دسته

 «خواهد یافتعلمی شناسی ما ماهیتی شبههای کلی مبادرت ورزیم، روشبندی و برساختن نظریهسپس به طبقه

ساختن زیرساخت انتزاعی نقاشی بازنمایی در ایران، عالوه بر عیان ،با این نگرش .(۱۵، ص. ۱۳۹7 دوست،)یگانه

البته واضح است که  ؛های مسلط این جریان، ردیابی کردبصری را نیز در فرمتوان دالیل رجوع به این کیفیات می

بندی سبکی ولفلین را با تمام آثار یک هنرمند توان هر پنج دستههای مورد بحث این پژوهش، نمیدر تحلیل

و نقاشانه  سبک غالب هنرمند در اکثر آثارش است که بیشتر بر پایه دوگانۀ خطی ،آنچه که مهم است ؛مطابقت داد

های ولفلین هم مصداق دارد همه موارد با آثار یک هنرمند حتی در تحلیل پوشانیهماستوار خواهد بود. این عدم 

 که بر پایه گزینش و انتخاب همراه بوده است.

 

 تعاریف پنج جفت مفهوم سبکی ولفلین

شوند و برخالف روشنی دیده میها به های فضایی آنهای شکل و جهتدر آثار خطی، حاشیه نقاشانه: / خطی

 ها اشاره دارد.وضوح نسبی حاشیه عدمفرم و  ،آن، آثار نقاشانه به احساس رنگ، حرکت آزاد قلم

یر در آثاری که بر سطح داللت دارند، فضای عناصر بصری در کادر، موازی با سطح تصو عمق: / سطحیت

ای )عمق( غالب است، عناصر بصری در راست نینشیدر آثاری که واپس ،شود و برخالف آنبندی میسازمان

 های فضایی افقی یا عمودی با صفحه تصویر نیست.صفحه
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های بندیی ترکیبتواند باز یا بسته باشد. فرم بسته دارابندی، میتصویر بسته به نوع قاب فرم بسته: / فرم باز

نطقی و مهای کادر است. کیفیتی خودبسنده و منظم و دارای حد و مرز محدود شده و با فاصله مشخص از لبه

 آورد.پذیری فراهم میدر مقابل، فرم باز همانند ذهن باز فرصتی برای احساس انعطاف است؛نسبتاً متقارن 

از هم گیرد، فضای بهای گوناگون را در نظر میها و دیدگاهها و مفهومگونه که انسان با ذهن باز اندیشههمان

 .(۳8، ص. ۱۳88 )آدامز،سازد و اشیا را ممکن می هاآسان و شارش پیکرهدسترسی 

 ماینر، )هایدست یات درون اثر و میزان استقالل هریک از اجزای آن اکید بر جزیاین مقوله، تأ در وحدت: / تکثر

 ارد.نشان از وجود انواع مختلف کانون توجه د ،مغایرت وحدت متکثر با وحدت یکپارچه .(۱۴، ص. ۱۳87

مطلق،  نقاشانه نزدیک است. نور در آثار با وضوح / دو قطبی خطی هاین دو مفهوم ب وضوح نسبی و مطلق:

ولی در  ؛س(اینجا نور تابع شکل است )آثار رنسان .شودنوعی شکل با نور تعریف میکننده شکل است و بهتعریف

یفیت کهمچنین  ؛)باروک( کند و در خدمت انسجام و پیوستگی کل فضاستل تبعیت نمیوضوح نسبی، نور از شک

 کاهد.ها میوار از وضوح حاشیهنقاشی

 

 الملکنقاشی اروپا و نسبت آن با سبک کمال
باید نگاه مطالعاتی او را در مدت حضورش در  ،الملکهای شاخص سبکی در آثار کماللفهپیش از پرداختن به مؤ

دوازده تابلو  در اروپا ملکالاقامت کمالۀ سالپنجهای اروپا، نسبت به این سنت غربی، ردیابی نمود. ماحصل موزه

 ۀملک نزد خود یا در اروپا آموخت، شیوالالچه کمآن»کپی از آثار بزرگان تاریخ نقاشی است.  هاآن است که اکثر

و قوانین علمی و فیزیکی نقاشی اروپایی را که کم داشت، بازآموزی کرد و یاد  روغن بود. اصول و کاربرد رنگ

های ضربه های قلمش را به آخر نگاه داشت و هیچگاه بهضربه ۀشدمألوف کاربرد ظریف و پرداخت ۀشیو ت.گرف

با  .(۲۳۰ص. ، ۱۳۶۴ )آغداشلو، «سکوئز، روبنس و تیسین خو نکردالو رامبراند، موی استادانی چونغلیظ و قلم

 یتیفیو فضا با ک گوریف یاز سازمانده یاژهینگرش و ندهیو رامبراند که نما نیسیاو به آثار ت خاص هتوجوجود 

ات مرتبط با یمتنوع و نظر یهاکیاجرا و تکن ۀاو از نحو قیعدم درک عم ،( بودندیخط تیفی)در برابر ک نقاشانه

 یهادر نگرش او به روش یهدفمند رییتغ ،آثارش ی و تکنیکیفیاروپا، با وجود رشد ک یدر نقاش ریساخت تصو

درستی درک او سبک و اسلوب پیچیدۀ نقاشانی چون رامبراند و روبنس را به «پاکباز»به گفته  نشد. جادیا ینقاش

نظام  یهااو را از آموزه ،یتجربه شخص یۀها و بر پامطالعه در موزه ،گرید ییاز سو( ۳۶۲، ص. ۱۳۹۵)پاکباز،  ؛نکرد

امر »وحدت بصری در روش نقاشانه یا به تعبیر ولفلین  همان آثار محروم کرد. یکیتکن یشناسروش و یکیآکادم

در نتیجه شیوۀ  ؛شدرنگ اولیه در جهت اتصال عناصر در یک کل پیوسته انجام میهای تکاز طریق الیه «نقاشانه

 این نگرش بر مجموع اجزا نقاشی غلبه دارد. شود و فضاسازماندهی فضا اصوالً با حرکت از کل به جز انجام می

 کیتمام عناصر  شودیو باعث م کندیم مرتبط مه به ینقاش ای یطراح کیرا در  زیچاست که همه یندیآفر»

ر از فاصله ترهیتر و تروشن ای ترکیدورتر و نزد نکهیبدون ا نهیزمسو پ یانیم یهاتا پالن نهیزمشیاز پ ینقاش

 گریکدیکنار هم قرار گرفتن  ۀاز نحو ،یبدون اغتشاش بصر ایالقا شوند و عناصر و اش یخوببه ،ندیاینظر ببه یواقع

 قیاز روابط منظم و دق یاروپا بر نظام یدر نقاش فضای نقاشانه مفهوم اگر .(Taylor, 1992, p. 217)د ابنیاستقرار 

 تیکننده از فواصل واقعمتقاعد کامالً یریکه تصو ییاگونهه، بگیردو عناصر در کنار هم شکل  ایاش ینینشاز هم

 یهاو روش کیکاربرد تکن ۀبا نحو فیظر ینحوامر به نیعرضه کند، ا یریتصو وستهیپمهکل منسجم و به کیدر 
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در  ...و ۳گنیزیگل ،۲ماتورایمپریا، ۱لیزایچون گر ییهاروشاز  استفاده مرتبط است. دیبوم سف یبر رو یآغاز نقاش

و به تبع  ریو انسجام ساختار تصو یوستگیدر خدمت پ ینوعبه ،ییاروپا یدر سنت نقاش ینقاش کی انیشروع و پا

علم به ۀ و نحو ریتصو کیساخت  یهاآغازگاه و کاریرنگ و لعابی تکهاکیتکن نیمفهوم فضا است. ا انیآن ب

 نداشتنوجود .کل همگن است کیدر  یریوحدت تصوکننده نیتضم یاگونهکار، به یآن تا انتها ۀادام یچگونگ

 اتییو جز فیو نظام متکثر و توجه به ظرا رانیا یدر نقاش فضای چندساحتی یخیتار ۀهمراه سابق عوامل به نیا

 ؛کرد لیشکن تبدساختار یالملک را به نقاشاست، اگرچه کمال رانیا یریسنت تصو نیادیبن ۀفراوان آن که مولف

 قبل از خود استوار بود یبر بستر نقاش وداد  کلرا ش اتییو جز لیپر از تفص سمیناتورال یرفتار نقاشانه او نوع یول

را که  ینقاش کیشروع  ۀتوان نحویتمام او ممهیدر معدود آثار ن کند.تر مینزدیک «امرخطی» که سبک او را به

های ساخت فضا در نقاشی و آن را با روشمشاهده  ،آن به کل تابلو است میو تعم ءحرکت او از جز ۀدهندنشان

و روش  ۴آمیزی مردهاز رنگدر اسلوب اروپایی استفاده  .(۲ و ۱)تصاویر رنسانس و باروک( مقایسه کرد ) اروپایی

ایی که ساختار و روابط بیش از گونه به ؛ثر استو بیان یک سازمان فضایی، بسیار مؤگریزایل در اتصال عناصر 

الملک و روش او در بازنمایی، های نقاشی اروپاست که در آثار کمالمؤلفهمهمترین و این از  دبایاهمیت میعناصر 

 مغفول مانده است.

 

 

 

 
 . شمسی ۱۳۰۴ ،الملکپیرمرد در حال مطالعه، کمال .1تصویر

 http://malekmuseum.org: منبع

، داکی هومو، )مرد را ببینید(، رامبران .2تصویر 

 میالدی.  ۱۶۳۴

 https://.nationalgallery.co.ukمنبع: 

 

 الملک در نظام سبکی ولفلینوجوه بازنمایی کمال
 توان به چهار دسته تقسیم نمود:شده میموضوعات نقاشیلملک را بر مبنای اثار کمالآ

کار نقاش در این آثار به گیرد. : نقاشی با موضوع طبیعت، حجم بیشتر آثار اولیه او را در بر میپردازیطبیعت .1

ر کلیت جای توجه ب. بهدهددست می ثابت و خشک به ،یک دوربین عکاسی بیشتر شبیه است که تصویری ساده

الیسم رب غالب این تصاویر است و ناتوگونه عناصر طبیعی، اسلویات و پرداخت وسواسو اتمسفر منظره و فضا، جزی

ای دهد که نقاش با نوشتهعکاسانۀ این آثار، بیشتر نوعی مستندنگاری دقیق از مراحل سفر شاه ناصری را نمایش می

http://malekmuseum.org/
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سمت شدن این مناظر و فضاها بیشتر از آنکه بهبعدیسه» مستند نموده است. اردر پای تصویر، اصالت محل 

 .(۵۱، ص. ۱۳۹۵)دادبه،  «گرایش داردشدن خیال سوی نوعی ثالثهبه ،پرسپکتیو میل کندباوری و قوانین علم

 ی، حضورکپارچه فضای تیکل از شیو نقوش عناصر، ب اتییشده، جزییبازنما یهامکان در :معماریابنیه و  .2

 ینظام ...ها، بافت درختان ونهییآ یهاؤلو تأل یقال کیاز  ینقش ای یکاش کیاز  ییکننده دارد. هر جزنییقاطع و تع

ین آثار و ادر بیشتر  .است رانیا یپرداخت عناصر در نگارگر تیفیهمان ک هیمتکثر را سازمان داده که بر پا

ام متکثر های فرمی قابل مشاهده است: نظه، ویژگییهای مشهور آن همچون تاالر آینه و حوض صاحبقراننمونه

کاری(، حاکمیت )پرداخت دقیق آجرکاری و کاشی پیوستگی فضا و عناصرفضا در پرداخت جزییات و عدم وحدت و 

انجامد. نور های بسته و تمرکز بر مرکزگرایی که بیشتر به تقارن میبندیکیفیت خطی بر روش نقاشانه، ترکیب

یا  نداشتندهد. حضورها و نقوش است و حضور خود را از طریق تعریف اشکال نمایش میدر خدمت وضوح شکل

راستا با ز همدید بنا و نقطه گریدهی زاویهبودن نقش فیگور )در اندازه کوچک( به نسبت معماری، سازمانرنگکم

 صفحه تصویر است.

ها انجام شده است. اسلوب نگاری او با کیفیت عکاسانه و پرداخت دقیق رنگسایهعمده آثار پرترهنگاری: پرتره .3

 شناسانهروان شده که این آثار کمتر با کیفیت موجبها، او در بازنمایی چهره گونه(عکس واقع نمایی) وریسمی

 غافل بمانند.درگیرشدن در باطن و ضمیر سوژه همراه شوند و از 

مال هستند که اوج پختگی انر، تابلوهای فالگیر بغدادی و رهای این ژبهترین نمونهموضوعات اجتماعی:  .۴

بندی فیگورها در فضای داخلی اگرچه به انسجامی از منظر دهد. گروهاروپا نشان میکاری او را بعد از سفر به سبک

در واقع رنگ  .ولی وحدت بین فضا و فیگورها از پیوستگی نقاشانه برخوردار نیست ؛بندی دست یافته استترکیب

ده و با وضوح مشخص های اشکال کاماًل با خطوط محدودکنندر قیاس با خط و رنگسایه، نقشی ثانویه دارد و لبه

 .مانع اتصال فیگورها به زمینه شده است )در سمت چپ نقاشی رمال، سطح زمین رابطۀ منطقی با فضا ندارد(

ای گونهبه ارثآفضای  ،حالاینبا ؛نمایی استفاده کرده استای برای ایجاد عمقنقطهاز پرسپکتیو یکهرچند نقاش 

رفتگی به سطح تصویر، عمق و پس ه نسبتنزمیو پس شودنمیدیده  آثارطراحی شده است که عمق زیادی در 

ی بندمیتوان بر اساس تقسیم ندارد. سازماندهی فیگورها و عناصر اصلی بیشتر در جهت امتداد سطح تصویر است.

)نظام  هر دو یهادو جبهه و نسبت آن با خاستگاه نیا یو ساخت فکر نقاشی اروپا خیدر تارنقاشانه،  / خطی نظام

اگر به  تر کرد.مشخص های دوقطبی ولفلینبا توجه به مقوله الملک رادر سنت کمال ییبازنما وجوه، سلطنتی(

توان سبک می ،کند توجه شودهای دوتایی که شاخصه کلی دو دوره رنسانس و باروک را مشخص میاین تقابل

تر دانست و کلیت نمود بصری رنسانس نزدیکهای بصری دوره طور نسبی با مشخصهالملک را بهتصویری کمال

 فرم بسته / نظام متکثر / توجه به سطح / کیفیت خطی :این سنت اروپایی را در آثار او با این مفاهیم تعریف کرد

خود،  ۀسنت توانست با توجه به روح زمان نیاروپا، ا ینقاش راتیثأواسطه تچه بهاگر. وضوح مطلق / )چندگانگی(

 انیجر نیا یدهنده و حامو مرجع سفارش یخاستگاه درباری ول ؛انتخاب را انجام دهد نیرتریو ناگز نیتریمنطق

 تیفیشک در تبلور کیباز سویی و حضور و رسوب دیرپای سنت مثالی نگارگری در ناخودآگاه زیست هنرمند، 

 یعلت بود که نقاش نیهم به؛ ه استنبود ریثأتیب اتییگونه از جزکارانه و پرداخت وسواسو روش محافظه یخط

 نیالملک مشهود است. اکمال یهاگفته رد یحتارانه ذگارزش یعنوان امرهبه عکس ب یمحور و تشابه نقاشعکس

. دندیبه تعامل رس شاه()دربار ناصرالدین پاترون قهیصرف، همزمان با روش نقاش و سل یسازبر شباهت یگیفتش
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 سزایی داشت وهثیر بکارانه تأو صناعت گرایانهگیری شیوۀ عینیتشکل ناصری برورود عکاسی و رشد آن در دوره 

ای بود که تقلید از طبیعت به موازات دوربین عکاسی اندیشه» .کشیدندمینقاشان بسیاری از روی عکس نقاشی 

المک با بندی آثار کمالبا توجه به ژانر .(۹۵، ص. ۱۳۹۵، گودرزی)« الملک حاکم بودتقریباً بر همۀ پیروان کمال

بندی کرد تا با روشی توان آثار نقاشان معاصر در دو دهه اخیر را نیز با همین رویکرد دستهموضوعات متنوع، می

شده دادهبیشتری بررسی کرد. قرارگیری آثار تطبیق پوشانیهمتطبیقی بتوان نظام تصویری این آثار را از نظر فرم با 

قرار  موردنظرهای نظام سبکی ولفلین لفهنظر شباهت موضوعی بلکه بر اساس مؤاز  نه صرفاً  ،در جداول مربوط

 .گرفته است

 

 ایران شمسی 90و  80ژانرهای بازنمایی در نقاشی دو دهۀ 
نگاری شهری با توجه به وسعت این مفهوم و تنوع موضوعات منظرهدر : نگاری شهریایرانی و منظرهبناهای . 1

برای نگاری شهری در نظر بگیریم. عنوان معیاری برای منظرهتری از شهر را بهحدود مشخصبرای بازنمایی باید 

عنوان زیرساخت قرار خواهیم داد. آنچه اینجا درباره ترین حالت ممکن بهتعریف این حدود، شهر را در عینی

الملک ترسیم از دوران کمال». ترین شکل آن استترین و فیزیکیمفهوم شهر در عینی ،نگاری مدنظر استمنظره

ها، معماری و فضای های عمومی معروف تهران متداول بوده است. در این نوع نقاشیها، اماکن و باغساختمان

ر باشکوه و مجلل مورد تأکید قرار گرفته د این آثازمینه، بلکه به قصد نمایش خوعنوان پسشهری معموالً نه به

در کنار این بخشی هم به معماری قدیم شهرهای ایران مربوط است که  .(۱77، ص. ۱۳8۱ می،ی)امیرابراه« است

ذیل همین موضوع بررسی خواهد شد. این رویکرد موضوعی تا همین امروز در آثار نقاشان معاصر ادامه داشته 

بیژن  و امیر ابراهیمی، ایمان افسریان، شهره مهران، جواد مدرسی، طاهر پورحیدریاست. نقاشانی چون ثمیال 

های موردی اند. هریک از نمونهورزی کردهپور از عمده نقاشانی هستند که در دو دهه اخیر در این ژانر تجربهغنچه

ای تطبیقی در . در مطالعهعنوان مشخصۀ سبکی آثار این نقاشان قابل شناسایی استشده در این بخش، بهانتخاب

 ،گلستان ۀ عمارتحوضخانصاحبقرانیه،  کاخ ۀحوضخانالملک چون ویژگی بارز آثار مهم کمال توانمی ۱ جدول

اش را در آثار این نقاشان و طبیعی اولیه ، تکیۀ دولت و مناظرتاالر سالمساختمان  آباد،سلطنت کاخ ۀحوضخان

بندی نظام ولفلین )گرایش خطی و چهار نمود دیگر( و مشاهده کرد. طبق طبقه موردنظرنحوه برخورد با سوژه 

آثار این نقاشان  الملک، تکرار دقیق همین اصول، درشده در آثار کمالهای سبکی بیانآن با مشخصه پوشانیهم

ای ها و بیان گونهقابل ردیابی است. غیبت کامل عنصر انسانی، استفاده از اصول متقارن در بازنمایی نمای ساختمان

با سطح تصویر و بیان نوعی کیفیت  بناها طراز بودن سطح زاویه دیدهای مرکزگرا )فرم بسته(، همبندیز ترکیبا

ایستا و سکون پایدار )نظام سطح(، حسی از فقدان و نوستالژی را در آثار افسریان، طاهر پورحیدری و بهرام 

ای نزدیک دارد. پرداخت دقیق جزییات در هدهد که به طریقی سعی در عدم فراموشی گذشتپور نمایش میغنچه

)نظام متکثر(، در خدمت ارجاعی تاریخی به متریال  موردنظر بناهایتک آجرکاری در بافت شهری چون ترسیم تک

 مدرسی جواد هایساختمان گونه درو مفهوم آجر در نظام معماری سنتی ایران است. این پرداخت و جزییات بافت

عناصر معماری و فضای پیرامون در یک  نیافتناتصال انجامد.می و اضمحالل شهر مدرن به نمایشی از فرسودگی

عنوان عاملی در از حاکمیت نور به نکردن)نظام خطی(، استفاده نظام منسجم فضایی و ساخت اتمسفر نقاشانه

نگاری منظره دهنده تسلط رویکردی از فضا درجهت سازماندهی فضا و معماری )وضوح مطلق( به روشنی نشان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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الملک در نقاشی بر سنت پرداخت جزییات معماری در نقاشی ایرانی و پس از آن سبک کمال شهری است که کامالً 

خرتری از شهر معاصر است أنمای مت ، فقطرسد آنچه در این آثار جدید تغییر کردهنظر می بناها استوار است. به

الملک در مناظر طبیعی در های کمالنگاریبدیل منظره که با همان اسلوب و فرم پیشین نقاشی شده است.

توان در آثار ثمیال امیرابراهیمی مشاهده کرد. با اینکه امیرابراهیمی بیش از دیگران همراهی با معماری را هم می

همین دلیل و دلیل انتخاب این سوژه در شب هم به های شهری توجه کردهبه مفهوم فضای یکپارچه در نقاشی

ها در معماری و تفکیک دقیق سطوح از هم، او را ولی نحوه برخورد خطی با عناصر شهری و وضوح لبۀ فرم ؛است

 کماکان در قطب خطی قرار خواهد داد.

 
 منبع: نگارنده .الملک با نقاشان معاصرنگاری شهری کمالو منظره بناهاتطبیقی از آثار  .1جدول 

   

  

 حوضخانه الملک،کمال

 ۱۳۰8آباد، سلطنتکاخ 

 منبع:. ه.ش
https://fa.wikipedi

a.org/wiki 

 حوضخانه الملک،کمال

 ۱۳۰7عمارت گلستان، 

 منبع:. ه.ش
https://fa.wikipedia

.orgl/wiki 

الملک، تکیه دولت، کمال

 منبع:. ه.ش ۱۲7۱
https://fa.wikipedi

a.org/wiki 

 حوضخانه الملک،کمال

 ۱۳۰۱کاخ صاحبقرانیه،

 منبع:. ه.ش
https://fa.wikipedi

a.org/wiki 

 دورنمای الملک،کمال

 شهرستانک،عمارت 

 منبع:. ه.ش ۱۳۰۴
https://fa.wikipedi

a.org/wiki 

     

نمای  مدرسی، جواد

 .۱۳۹8 پشتی،

 منبع:
https://assarartgall

ery.com 

بدون  پورحیدری، طاهر

 منبع:. ۱۳۹۹ عنوان،
https://galleryinfo.i

r 

ایمان افسریان، بدون 

 منبع:. ۱۳۹۴ عنوان،
https://assarartgall

ery.com 

پور، بدون غنچه بهرام

 منبع:. ۱۳۹۴ عنوان،
https://iranshahrvi

sion.com 

ثمیال امیرابراهیمی، پل 

 منبع:. ۱۳8۴ دماوند،
ttps://vistaart.galle

ry 

 

طور معمول شامل ترکیبی از روزمره که بهنقاشی موضوعات : موضوعات اجتماعی )رابطه فیگور و فضا(. 2

که در بیان تصویری دورۀ  باشدمیموضوعاتی  مهمتریناز  ،فیگورهای انسانی و فضاهای داخلی و بیرونی است

الملک هم این ژانر تصویری )آثار بعد از اروپا( به نسبت دیگر آثار او از پختگی آثار کمال قاجار نمود بارزی دارد. در

گرای قرن هفدهم و واقع نقاشان ۵برادران لوننآثار بررسی این دسته آثار او که با »قابل توجهی برخوردار است. 

بندی، وضوع، ترکیبگرایی در منظر واقع سنخیت دارد، تحول کار او را از قرن نوزدهمی ۶های کوربهنقاشی

ی آثاری چون عموصادق شیراز .(۹۰، ص. ۱۳۹۵)امیرابراهیمی، « دهدنشان میآمیزی فضاسازی، نورپردازی و رنگ

بدنۀ اصلی نقاشی بازنمایی اخیر در ایران بر  .اندن نمونهای یهودی ازفالگیر  و مالفروشان، زرگر بغدادی، رو کهنه

نشینی فیگورها و فضاهای داخلی یا بیرونی تشکیل شده از هم که اصوالً اشدبمی هایی استوارپایه چنین نقاشی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki
https://fa.wikipedia.org/wiki
https://assarartgallery.com/
https://assarartgallery.com/
https://iranshahrvision.com/
https://iranshahrvision.com/
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، واحد خاکدان، شهره مهران، مسعود کشمیری و مرشدلو، مهرداد محبعلی، امین نورانی است. نقاشانی چون احمد

 الملکاز آثار کمالای تطبیقی اند. در مشاهدهآثارشان را با چنین رویکردی نمایش داده ،ترنقاشان جوان از بسیاری

توان در همان نظام خطی و این آثار را می بیشترخر نقاشان ایرانی خواهیم دید که تقریباً أ)در این ژانر( با آثار مت

سطح  ها برشده و بدون حرکت و انتقال آنهای کالژگونه مرشدلو از تصاویر عکاسیغیرنقاشانه جای داد. تلفیق

بلکه با  ؛دهندۀ همان نگاه عکاسانه هستندتنها بازتابزمینه، نهارتباطی با پسدوبعدی و تخت، بدون کوچکترین 

ای منطقی از نظر وحدت زمان، مکان و موضوع در خود هایی که اصوالً به مخاطب خیره شده و رابطهارائۀ ژست

فرم لباس، اشیا و  ،آثار دهند. در اینهای بازنمایی نقاشانه را در روش اجرا نمایش میندارند، کمترین حد از روش

تنهایی از گسیخته، نقاشی شده که حتی تک فیگورها هم بههای پرتفصیل و ازهماجزای چهره با چنان پرداخت

پردازی نمود آثار مهرداد محبعلی هم همین برخورد با تنوع بیشتری در رنگ برخوردار نیستند. در یکلیت منسجم

یک وحدت کند میهای متراکم سعی فیگورها در گروه پوشانیهمتر و هترکیبات پیچیددارد. اگرچه محبعلی با 

های دور و نزدیک در نقاشی در تمامی پالن ءولی پرداخت یکسان به هر جز ایجاد نماید؛بندی تصویری در ترکیب

است. این وضوح مطلق  «عمله طرب»الملک در تابلوهایی چون های اولیه کمالبه نوعی بازگشت به سبک بازنمایی

دهد. این رویکرد بصری از هم قرار می در پرداخت جزییات، سطوح متعدد تصویر را در یک سلسله مراتب عمود بر

زمینه، رسد عدم ایجاد عمق در پسنظر می شباهت با همان نظام متکثر نگارگری ایرانی نیست. بهنظر الگویی بی

پیوستگی و ایجاد یک رابطه مکانمند و دقیق بین فیگور و فضای پیرامون از زمینه، عدم انباشت فیگورها در پیش

بخش در امر نقاشانه در تعریف عنوان عاملی وحدتهای چند دهه اخیر است. نور هم بههای اصلی نقاشیویژگی

ت تصاویرش ولفلین، در این آثار نقشی در وحدت بخشی عناصر ندارد. امین نورانی از معدود نقاشانی است که نسب

هایی که از قرارگیری چند فیگور در فضای بسته توان تشخیص داد. چالشالملک بهتر میرا با این ژانر از آثار کمال

دهندۀ درگیری نشان ،گیردای و نمادین( برای ایجاد روابط بصری در آثار او شکل می)بدون ارجاع به مفاهیم نشانه

پردازی، پرسپکتیو غیرمرکزگرا و ترکیب توان عمقنه است. در بعضی آثار او میآمدن بر این زبان نقاشااو برای فائق

بخشیدن به فضا و فیگورها را از نظر ارتباطی همراه با سایه و روشن در جهت القای اتمسفر مشاهده کرد. شکل

ایران است.  اتمسفر از جنس روش نقاشانه در تاریخ نقاشی )دوره باروک(، قابلیتی کمیاب در هنرهای تصویری

الملک است که تا حدودی به پیوستگی های فالگیر بغدادی و رمال کمالتالش نورانی در این موارد، وامدار نقاشی

 های جدی تاریخ بازنمایی در ایران بهاند. شاید بتوان گفت این دو اثر، نطفۀ اولین تالشفیگور و فضا نزدیک شده

ها و محیط پیرامون برای ارتباط و هماهنگی بین کنش سوژه نقاشیی است که سعی و پختگی نسبی روش اروپا

توانست روح هنر ایرانی به روح غربی زمانی می تغییر»قول آریاسپ دادبه، به .(۲)جدول  ها مشهود استدر آن

 این در غیر ؛کردبینی تغییر میبینی به واقعهارمونی و از حقیقت اتفاق بیفتد که بافت اثر از تزیین به سیستم

 .( ۵۲. . ص۱۳۹۵)دادبه،  «افتد.ها صرفًا در ظاهر و الیۀ اولیه اثر اتفاق میتمامی این اقتباس ،صورت

نقاشان ایرانی جان از اولین ژانرهایی بودند که پرتره و طبیعت بیژانرهای : جاننگاری و طبیعت بیپرتره. 3

الملک و شاگردانش هم به ژانر پرتره کمالهای خود را در این دو رویکرد متفاوت بیازمایند. ورزیتجربه کوشیدند

 مهارتدر این ژانر به نوعی بیانگر میزان ثر از عکاسی بود أهایی که البته متسازیویژه داشتند و شبیه تعلق خاطر

 اسی و مشروطه به ثبت رسانده است.های سیهای متفاوتی از چهرهالملک پرترهکمالو توانایی تکنیکی بود. 

آنچه که های کوچه و بازار روی آوردند. سازی از تیپدر این مسیر به نقاشی از کسبه یا چهرههم  شاگردان او

های محور اوست. منبع تصویری بسیاری از پرترهکند، رویکرد عکسالملک را متمایز میکمال سازیویژگی پرتره
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 مواقعی مهارت خود را با عکاسی قابل قیاس ایی که درگونهبه ؛عکس بوده استسازی دقیق او برای شباهت

شک کیفیتی از مدت، بیبا مدل زنده در جلسات طوالنی نداشتن دانست. این نحوۀ ساخت پرتره و برخوردمی

اندکی از او های طراحی پرداخت پرتفصیل و تسلطی از روش خطی در نقاشی را در این آثار ظهور بخشیده است.

دهندۀ وابستگی او به عکاسی است. هرچند او جای مانده که نشان برای مطالعۀ چهره، حاالت و عواطف آن از او بر

پردازی و های سایه، به تبحر خاصی در روش«تیسین»و  «رامبراند»برداری از آثار سفر به اروپا و نسخهپس از 

های درونی مدل، اولیه به الیه خود خلق نمود، نتوانست از سطحهایی که ولی در پرتره ؛دست یافت 7کیاروسکو

و رسمی  غمگینطرزی ها بهاین پرتره های انسانی خود عرضه کند.شناسانه از سوژهنزدیک شود و کیفیتی روان

 اند.دوختهچشم مخاطب اثر  به

  
 .منبع : نگارنده .فیگور و فضا( موضوعات اجتماعی و نقاشان معاصر )رابطه تطبیقی از .2 دولج

     

الملک،زرگر کمال

 . منبع: ۱۳۱۹بغدادی، 
https://fa.wikipedi

a.org 

لملک، رمال، اکمال

 . منبع: ۱۳۰۹
https://fa.wikipedia.o

rgl 

لملک، فالگیر اکمال

 . منبع: ۱۳۱۶یهودی، 
https://fa.wikipedia.

org 

 لملک، عمله طرب. اکمال

 منبع: 
https://fa.wikipedia.orgl 

فروش  لملک،پارچهاکمال

 . منبع:۱۳۰8گرد، دوره
https://fa.wikipedia.

org 

   
 

 

امین نورانی، قلمرو 

، ۱ناامن شماره 

 . منبع:۱۳۹۰
https://darz.ar 

نورانی، قلمرو  امین

. ۱۳8۹، ۲ه ناامن شمار

 https://darz.artمنبع: 

واحد خاکدان، معمای 

 . منبع: ۱۳8۹، سیاه
http://www.tajasomi

online.ir 

محبعلی، ما  مهرداد

. ۱۳۹8، 8 میرقصیدیم

 https://darz.artمنبع: 

احمد مرشدلو، بدون 

 . منبع: ۱۳87، عنوان
https://artchart.net 

قبل از او،  اصوالً .شودتبدیل میگونگی احساسی و عکسای از بیگاهی از این هم فراتر رفته و جدیت به درجه

ای متحیر به گونهاند و بهزدگی شدههایی گرایش داشتند که گویی در برابر نقاش دچار بهتنقاشان قاجار به پرتره

ای ندارند و در یک مند و لحظهالملک خصلتی زمانهای صنیعنگاریچهره ،مثال رایب ؛اندمخاطب خیره مانده

ها سراغ گرفت. واضح توان در این چهرهنمیرا اند و حاالت متنوع انسانی تصویر نشدهلحظه خاص از یک فعل 

ای داشت. های مقابل آن است که در این دوره رواج ویژهثر از رسانه عکاسی و ژستأاست که چنین بیانی بیشتر مت

رامبراند  )همانند ۹زی ایمپاستوپرداهای متفاوت از رقت و غلظت رنگ، رنگجلوه ایجاد 8رفتار آالپریماجرم رنگی، 

ژانر پرتره در کشف  ،الملک نمود پیدا نکرد و در نتیجههایی است که هیچگاه در آثار کماللفهو تیسین( از مؤ

زاده، شهره میران، مسعود کشمیری و نقاشان دیگر با های کامران یوسفدرونیات سوژه انسانی ناتوان ماند. نقاشی

های زمینهگون، با پسمل و مراقبهو در حال تأ خود فرورفته شده به مخاطب یا درخیرهنماهای ساکن و ایستا، 

بر پایۀ عکس و پرداخت جزییات در چهره  اند که اساساً ای نقاشی شدهگونهارتباط با پرتره بهتخت و بی کامالً 
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های از مایهرنگبا  ثر از عکسأمتپردازی صورت منفک از هم با رنگها بهچهره در این پرتره یاستوار است. اجزا

ها پردازی و نمایش جسمیت همراه است. وجه مشترک و بارز پرترهای و در کمترین حد از حجمکر، نارنجی و قهوهاُ

ب است که در بسیاری طیافته و مستقیم به مخاد و نگاه انجمادنهای معاصر همان خصلت غیر زمانمو سلف پرتره

توان نظام سبکی ولفلین را در هم رواج چشمگیری داشته است. در این ژانر پرتره هم میاز نقاشان دو دهه اخیر 

های جان هم سوژهدر معدود آثار طبیعت بی کرد. الملک مشاهدهتعریف آثار خطی و ارتباط آن با سنت کمال

رو نمایش هسطح تصویر از روبراستا با هایی نسبتاً تیره و راکد همزمینهخلوت در یک ترکیب مرکزی و ایستا با پس

طور مکرر در آثار شاگردانش با موضوعات ایرانی دیگر قابل مشاهده هدید با تمهیداتی دیگر، باند. این زاویهداده شده

میان های قرن هفدهم اروپا است. در این بندی و زاویه نگاه متداول در نقاشیاست. این آثار بر اساس همان ترکیب

اند. در بسیاری نقاشان دیگر در نظامی مشابه تولید شده ان واحد خاکدان و فریدون غفاری وجآثار طبیعت بی

های زمینهبندی مرکزی، چیدمان سوژه حول نقطه مرکزی کادر در یک فرم بسته، پساینجا هم نماهای ایستا و قاب

آثار خاکدان،  روش عکاسانه دربیش از همه ساخت بافت فضا به ؛عمق و متمایل به سطح، شاخصه این آثار استکم

آثار خاکدان جزییات دیوارهای فرسوده، ترک و لک و پیس دیوارهای  اهمیت است. برخالف روش نقاشانه، در دارای

گونه و کیفیت دقیق خطی ساز دقیق عکسونه از مسیر بافت واقعی و جرم رنگ در نقاشی، که با ساخت ،کهنه

 .(۳)جدول  اشیا همراه است

 
 .منبع: نگارنده .الملک و نقاشان معاصرجان کمالبی نگاری و طبیعتتطبیقی از پرتره .3جدول 

     

الملک، پرتره کمال

شاه قاجار، ناصرالدین

منبع: . ۱۲۶8
https://fa.wikipedi

a.orgl 

جوانی لملک، اکمال

 . منبع:۱۳۱۵، نقاش
https://fa.wikipe

dia.orgl 

 ۀپرترلملک، اکمال

الدوله، نیمه دوم انیس

 منبع: م. ۱۹قرن 
https://fa.wikiped

ia.orgl 

 ۀپرند لملک،اکمال

 . منبع:۱۳۱۲شده، شکار
https://fa.wikipedi

a.orgl 

قفس  و گربهلملک، اکمال

 . منبع:۱۳۰8، قناری
https://fa.wikipedia.or

gl 

 
 

  

 
مسعود کشمیری، بدون 

 .۱۳۹۵عنوان، 

 منبع:
https://galleryinfo 

.ir 

زاده، یوسف امرانک

 منبع:. ۱۳8۶، باغبان
https://vistaart.gall

ery 

 شهره مهران، بدون

 منبع:. ۱۳88عنوان، 
https://galleryinfo.ir 

، ن غفاری، بشقابوفرید

 منبع:. ۱۳8۴
https://darz.art 

. ۱۳۹8، محرابواحد خاکدان، 

 منبع:
https://tehranauction.co

m 

 

https://galleryinfo.ir/
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 نتیجه
کند. یم انیخود را ع یتر از نقاششیجلوتر و پ کسحضور ع ،بازنمایی در دو دهه اخیر انیدر پس عموم آثار جر

اهر پورحیدری، تهران )جواد مدرسی، ط یشهر یفضاها ییمعاصر، از بازنما ییمختلف بازنما یبه ژانرها ینگاه اب

ی فرد یهاینگارهاز پرتری، خال نسبتاً یداخل یتا فضاها پور، ایمان افسریان و ثمیال امیرابراهیمی(بهرام غنچه

نی، مهراد ی )امین نوراگروه یکرنگاریبا پ یتا موضوعات زاده، مسعود کشمیری و شهره مهران()کامران یوسف

رک مفهوم توان نگاه مسلط در دیم ،)واحد خاکدان و فریدون غفاری( جانیب عتیو طب محبعلی، احمد مرشدلو(

نگاری شهری، انر منظرهدر ژ کرد. سهیامق با روش نقاشانه )امر نقاشانه( در نقاشی اروپاآثار را در نسبت  نیفضا در ا

عناصر  انهزپردازیر اتییبه جز ژهیتوجه و ،نهای متمایز و مشخص در خطوط کناره فرم ساختمااستفاده از لبه

های بسته، و بندی با فرمترکیب ،معماری در روهروب یاز نماها ۀ حداکثریاستفاد ،پنجره( ،)آجر، سنگ یمعمار

ژانر  الملک و نقاشی بازنمایی معاصر است. دراز مختصات مسلط و مشترک در آثار کمال ،عدم ایجاد عمق

و نگاه  ع عکسحضور قاط ،زمینهو پسفضا  با فیگورها یا چهره نیارتباط ب عدم ،نگاری و موضوعات اجتماعیپرتره

ستا و ، نماهای ایاسانهشنروان اتیفیو کنکاش در ک تیارجاع به واقع یجاهها بدر پرتره خیره به مخاطب

 ینقاش تیدر کل ییاز روش بازنما یلیشما از جرم رنگی و برخورد نقاشانه در برابر مشاهده واقعیت، نکردناستفاده

اروپا ندارد.  ییاهنر بازنم خیتاربا کیفیتی نقاشانه در با خلق مفهوم فضا  یکه نسبت دهدیدست م به رانیمعاصر ا

سطوح آن با  تباطاراز فرم و  یستیمدرن انیبا ب ینوعنقاشان معاصر، به هایو ایده آثار یدر برخ نکته نیاگرچه ا

کماکان بر  یول ؛شود لیتبد گرید یتا به سنتز پور()جواد مدرسی و بهرام غنچه شودیهمراه م ینگارگر تخت در

 گورها،یو ف عناصر ا،یاش یدارد. فواصل منطق هیتک بازنمایی قاجار برخورد خطی در نقاشیو  متکثر وجوه یۀپا

 یخط تیفیک حیرسد ترجینظر مدهد. به شینما رانیا ییبازنما یمتقاعدکننده از فضا را در نقاش یتیفینتوانست ک

آگاهانه و  یانتخاب ۀواسطبه نه صرفاً د،یجد ییاز بازنما یادیسطح در برابر عمق( در بخش ز یبر نقاشانه )به نوع

آن و فقدان تجربه  یهایدگیچیو ممارست در ثبت پ تیواقع ۀعدم تجرب لیدلهبلکه ب گر،ید یهاآن بر روش حیترج

 ییازنماب ینقاش انیقرن، بن کیبه  کینزد دکند. پس از حدویم لیست که خود را بر هنرمند تحما آن یخیتار

ا او بما  یخیو نسبت تار اکنون تیدرک موقع یاست که رجوع به آن برا یکماکان بر دوش سنت نقاش رانیا

 است. یضرور

 

 نوشتپی
1. Grisaille 

2. Imprimatura 

3. Glazing 

 شد.را میرنگ اجو به صورت تک بود های زندهکه فاقد رنگایی در نقاشی  مرحله( dead coloring. رنگ آمیزی مرده )4
5. Le Nain brothers 

6. Gustave courbet 

7. Chiaroscuro 

 ( روش نقاشی خیس در خیس با رنگ و روغن که در یک جلسه و با سرعت انجام می شود.Alla prima. آالپریما )  8

 .دهندقرار میبوم وعی تکنیک است که در آن رنگ را برای خلق اثر هنری به صورت خیلی سنگین و ضخیم بر روی ن( Impasto. ایمپاستو )۹
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 منابع
 .نظر(. تهران: ترجمه معصومی) شناسی هنرروش. (۱۳88) .آدامز، لوری -

، جامعه شناسی هنر و ادبیات .،الملکگرایی در آثار کمالمشروطیت و ملی (.۱۳۹۶. )مهدی حسینی، و اسکندری، کرمی -
 .۱8۳-۲۱۲، صص.(۲)۹

. (علی دهباشی واراب بهنام شباهنگ د به کوشش)الملککمال ۀالملک، در یادنامخاستگاه کمال .(۱۳۶۴) .غداشلو، آیدینآ -

 .نشر چکامه تهران:

 .۱8۱-۱7۶صص.  ،(۱) ،حرفه هنرمندشهر در انعکاس تصویر.  .(۱۳8۱ثمیال )ابراهیمی، امیر -

درآمدی بر تاریخ  االتمجموعه مق. (. نقاشی قاجار و تجربه مدرنیته. گرداوری ایمان افسریان۱۳۹۵امیر ابراهیمی، ثمیال ) -
 .رفه هنرمند، تهران(، ح ۹۵-۶7. )ص.انتقادی هنر معاصر ایران

 .۱۰۴-۱۱۳(، صص.۱۶۳، )ماه هنر کتاب .الملک در سفرهای مازندراننگاری کمالمنظره(. ۱۳۹۱. )پاشازانوس، محرم علی-

 ( دایره المعارف هنر، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر.۱۳۹۵) .پاکباز، رویین-

جامعه شناسی . الملک در میدان نقاشی ایرانتحلیل اجتماعی آثار کمال (.۱۳8۹. )محمدی زاده، مرجانو  مپرستش، شهرا-
 .۱۳۴-۱۰۳، صص.(۱) ت،هنر و ادبیا

بر تاریخ انتقادی  مجموعه مقاالت درآمدی(. روح زمان و روح هنر قاجار. گرداوری ایمان افسریان. ۱۳۹۵) .دادبه، آریاسب-
 .ه هنرمند، تهران(، حرف ۶۵-۳7. ) ص ص.هنر معاصر ایران

کتاب ماه . رویکرد منظره پردازانه در آثار کمال الملک(. ۱۳۹۱. )خلیل زاده مقدم، مریم و صادقپور فیروزآباد، ابوالفضل -
 .۱۲۵-۱۱8صص. (، ۱۶7) ،هنر
 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. :. تهرانایرانجستجوی هویت در نقاشی معاصر ( ۱۳۹۵) .گودرزی، مرتضی-

 نشر چشمه :تهران .درآمدی بر نظریه و اندیشه انتقادی در تاریخ هنر .(۱۳۹۶) .کشمیرشکن، حمید-

 .فرهنگستان هنر (. تهران:ترجمه مسعود قاسمیان) تاریخ هنر (.۱۳87ورنون. )ماینر،  هاید -

الملک( محمدغفاری)کمالنگاهی تازه به استاد استادان نقاشی نوین ایران .(۱۳۹۲) .، فاطمهرازی پور و یاوری پور، حسین -
 .نشر آذر و سیمای دانش: تهران .شاگردانشهمراه با تحلیل آثار او و شرح احوال و آثار

نگرۀ  ت )مجموعه مقاالخضری.  مسلمبه کوشش  پیشنهادهایی برای نگارش تاریخ هنر..(۱۳۹7)یگانه دوست، محمدرضا  -
 .نظر ،تهران ،(۱۹ -۱۱)ص ص.  (شناختنامه و نوشته هایی درباره هنرمندان .فیگوراتیو در نقاشی معاصر ایران

- Fredrich, Carl. J. (1955). Style as the principle of Historical Interperitation. The Journal of Aesthetic and Art 

Criticism, 14(2), PP. 140-153 
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