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 چکیده:

در  و زیبا ناگونمنظره و چشم اندازهای گو .رودنگاری یکی از متداول ترین انواع نقاشی در تاریخ هنر جهان به شمار میمنظره 

ها بوده است. در طول حیات نقاشی، پیوسته نقاشانی مخاطبان آن البتهیکی از موضوعات مورد توجه نقاشان و  هموارهطبیعت، 

رایج امروزی از قرن نگاری به معنای منظرههرچند که اند. نگاری به عنوان سوژه اصلی آثار خود پرداختهبه منظره و منظره

منظره نگاری به عنوان یک موضوع از عمر زیادی برخوردار نیست با این حال  و به طور کلی وجود آمدهفدهم میالدی به

است با شیوه  . مقاله حاضر پژوهشی است تاریخی و توصیفی که سعی داشتهبسیار متأخرتر استمستقل در نقاشی ایرانی 

اصر ایران و همچنین معرفی چند تن از آغازگران این شیوه ای و میدانی به زمان  پیدایش منظره نگاری در نقاشی معکتابخانه

سرآغاز منظره نگاری در  بطور کلی نتایج تحقیق حاضر اذعان می دارد کهبپردازد.  "))ملک الشعرا((  محمودخان صبا"به ویژه 

این گونه از نقاشی در یکی از مهمترین آغازگران  "محمود خان صبا" و از سویی دیگر، رسدایران به دوران قاجار متأخر می

 دهند.  ای از آثار به جای مانده از وی را مناظر تشکیل میرود و تعداد قابل توجهایران به شمار می

 منظره، منظره نگاری، محمودخان صبا، کمال الملک. واژگان كلیدي:
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 مقدمه

 ادب فارسی قرار داشت با این همه هایت داستانایرو رایی وآواره در خدمت کتاب مه ،نقاشی ایرانی تا پیش از دوران معاصر 

هایش نقاش تمامی داستان ،های تغزلیصحنهترین شیرینتا  و موضوعات حماسی هاترین جنگها، از خشنبیشتر این نگارهدر 

تا شاعر اهمیت زیادی هنرمندان ایرانی از نقاش گرفته  کرده است.ایرانی ترسیم  یزیبا و شاعرانه زیباترین مناظرمیان در را 

با تطبیق نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ و هنر ایرانی با عناصر  اثبات این ادعا برای عناصر طبیعت قائل بوده و هستند،

ای مستقل و همچنین گیری منظره نگاری در نقاشی معاصر ایران به عنوان شیوهروند شکل شود.می میسر به راحتی طبیعت

 روند.به شمار مین این شیوه از اهداف این پژوهش غازگراآآشنایی با 

 :حاضر به شرح زیر می باشد های پژوهشپرسشاز اینرو  

 . منظره نگاری در نقاشی ایرانی از چه زمانی آغاز شد؟1

 ؟ندکسانی بود چه منظره نگاری در نقاشی معاصر ایران گرانآغاز. 2

 . ویژگی آثار محمود خان صبا چیست؟3

دان معاصر در میان آثار هنرمن از منظره نگاری موجود های اولیهو توصیفی است و با جستجوی نمونه قاله تاریخیرویکرد این م

از آغازگران منظره  "محمود خان صبا )ملک الشعرا("نقاشی منظره در ایران و همچنین معرفی  به روشن ساختن زمان آغاز

 پردازد.نگاری معاصر در ایران می

 منظره نگاري .1

نقاش وسایل و ابزار آالت خود را به طبیعت پردازد. منظره نگاری گونه ای از نقاشی است که به توصیف تصویری یک مکان می

     کند.مناظر اطراف را ترسیم می نگاری، برده و به شیوه واقع

نسان و حیوان نیز در آن حضور انداز و صحنه طبیعی، که گاه ا های مختلف بازنمایی چشم. شیوه ]نقاشی منظره [منظره نگاری

دور نیز سنت منظره نگاری  رهای منازل رومیان باستان بود. در خاواز موضوعات مرسوم در دیوار نگارهمنظره آرمانی  دارند.

کرد. مصوران شمال یعی را در معانی روحانی ارائه میهایی چون فصول و محیط طبای بس کهن داشت که مضمونپیشینه

ها ای برای پیکرها و تک چهرهزمینه آراستند. در دوران رنسانس، چشم اندازها فقط پسایام را با مناظر خیالی میکتاب  اروپا،

های دورر و داد. ولی در نقاشیهای خود اهمیت میسیمای طبیعت و تجسم عمق در پرده بودند. لئوناردو داوینچی به مطالعه

های هلندی و فالندری در سده هفدهم، با این حال، پیش از پیدایی مکتب فت.بروگل، منظره طبیعت گرایانه امکان بروز یا

نگاری به معنای امروزی با قرار نگرفته بود. در واقع، منظرهمنظره نگاری چون یک گونه مستقل نقاشی مورد توجه اروپاییان 

پیشرفتی نکرد، اما مهمترین تحوالت هنرمندانی چون روبنس، رامبرانت و یاکب رییزادال شروع شد. در سده هجدهم چندان 

ها، و هنرمندان پست امپرسیونیسم بود، که وسیعاً به موضوع منظره امپرسیونیستنقاشی سده نوزدهم مدیون نقاشان باربیزن، 

لورن، رمانتیسم  آرمانگرایی کالسیکی پوسن و کلود -طبیعی پرداختند. به طور کلی، تاریخ سه قرن منظره نگاری اروپایی

های شهودی وان گوگ نشان دهنده تنوع برخورد هنرمند با و تا تحلیل ساختاری سزان و تجربهرانه ترنر و کنستابل و کرشاع

های اکسپرسیونیست شود:از جمله مناظره ز رویکردهای گوناگونی را شامل میطبیعت است. منظره نگاری سده بیستم نی

 ( 544: 1385باز،)پاکهای سوررئالیست ماکس ارنست. کوکوشکا، منظره
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 در ايران آغاز منظره نگاري -2

برگرفته از طبیعت اطراف او اند که توسط نگارگر خالق آفریده شدههای باقی مانده از قرون اولیه هجری مناظر زیبایی در نگاره

انند سایر عناصر نگارگری م، اندکار رفتههای برای روایت داستان بزمینهپس تنها به عنوان که با این حال این مناظر  .هستند

در  در برخی موارد .منظره نگاری تفاوت بسیار دارنداز ریف امروزی او با تع اندز سرچشمه خیال و ذهن نقاش جوشیدهایرانی ا

د این قسم با این وجو ،ای از یک مکان خاص هستندمنظرهیابیم که صرفاً نشان دهنده تصاویری می ،های موجودالبه الی نگاره

و مانند  نیز خود برگی از کتب مصور هستند چرا که این آثارتقل به حساب آورد مس نگاریِ توان منظرهها را هم نمیگارهاز ن

 (.1)تصویر کنند.ها بخشی از داستان را روایت میسایر نگاره

با طیفی  ه.ق 12و11ز قرون ه اهای به جای مانددهد که با مراجعه به نگارهزمانی روی می منظره نگاری در ایران، اولین تحول 

ها بر روی این نقاشی .روندبه شمار میهای اروپایی کپی از روی نقاشی به نوعی که ، مناظریشویمروبرو می جدید از مناظر

ای او ساخت که برورده بودند، قرار داشت و نگارگر ایرانی را با دنیایی جدید روبرو میآوسایلی که تجار و اشراف از اروپا با خود 

سعی بر آن داشت تا اثری به این  که که تحت تأثیر این شیوه جدید از نقاشی قرارگرفته بودنقاش ایرانی  بسیار تازگی داشت.

 (.2)تصویر آوردای جدید پدید قاشی سنتی منظرهبا عناصری از ن هاتلفیق آناین مناظر و از روی شیوه بیافریند. او با کپی 

 نگاری در نقاشان ایرانی دانست.پیش درآمدی بر ایجاد عالقه به منظره  شاید بتوان این سنت را

ه.ق دانست. این دوران به دوران  13ه.ق تا اواسط 12آغاز منظره نگاری در ایران) به صورت طیفی مستقل( را می توان اواخر 

 قاجار متأخر معروف است و بخشی از نقاشی معاصر ایران را در بر می گیرد.

و به کپی از روی  در موزه ها تحت تأثیر قرار گرفتهبا دیدن نقاشی های غربی  ،ن نقاشانی که به اروپا سفر می کردنددر این زما

آنان می پرداختند. این نقاشان به طور ناگهانی با دنیایی جدید از نقاشی روبرو می شدند که با آنچه تا کنون به عنوان نقاشی 

براین پس از این شیوه ای جدید در نقاشی ایران رایج می شود که بی شباهت به آثار می شناختند کامالً متفاوت بود. بنا

که منظره نگاری یکی از این شاخه هاست )تصویر  شی ها به چند شاخه تقسیم می شوندم نیست. این نقا 17و16اروپایی قرون

3) 

 آغازگران منظره نگاري-3

فاری))کمال ، محمد غه.ق1228-1311ن صبا))ملک الشعرا((دخامحموه.ق، 13یحیی خان))پسر صنیع الملک(( نیمه دوم

نگاری در نقاشی ایران به شمار آغازگران منظره ه.ق، 1228-1311ه.ش، محمودخان صبا))ملک الشعرا((1227-1319الملک(( 

وضوعی که او . درمیان آغازگران نقاشی منظره، محمود خان صبا بیش از سایرین حائز اهمیت است چرا که بیشترین مروندمی

اثر، منظره هایی هستند که او از مناظر و  16اثر باقی مانده از وی  22تا آنجا که از میان  در آثارش بدان پرداخته، منظره است،

بنابراین پس از شرح کوتاهی از زندگی آغازگران منظره نگاری به شرح مفصل تری از های شهر تهران کشیده است، خیابان

 می پردازیم.زندگی و آثاری وی 

 ه.ق 13. يحیي خان))پسر صنیع الملک(( نیمه دوم 3-1

یحیی -سیف اله -اناز میرزا ابوالحسن خان صنیع الملک غفاری سه پسر باقی مانده که همه نقاش بوده و به نام های اسد اله خ

ناصرالدین شاه به  سویاز اند. پسر کوچکتر که نامش یحیی خان بود و صورتاً به پدر شباهت داشت، خان معروف بوده

 ابوالحسن ثالث ملقب گردید. یحیی خان که در خانواده هنری تولد یافته و هنر نقاشی را از پدر و منسوبانش به ارث برده بود،

به مرور اسم و رسمی پیدا کرده و به گروه هنرمندان پیوست، ابوالحسن ثالث در آبرنگ و رنگ روغن شیرین قلم بود. اوعالقه 
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ل می باشد که اصل آن شهورش کپی تابلوی آتش سوزی رافائبه کپی کردن آثار مشاهیر داشت، از جمله کارهای می زیادی 

م است تا سالیان لولی آنچه مس ،در موزه واتیکان قرار دارد. از احوال و زندگی آخر عمر یحیی خان، اطالع بیشتری نداریم

بهترین اثر باقی مانده از این نقاش منظره ای رنگ و  ( 1021: 1376)کریم زاده تبریزی، ه.ق در قید حیات بوده است.1324

( که علی رغم اشتباهات زیاد در پرسپکتیو و دورنمایی قابل توجه 4ه.ق )تصویر1303روغنی است؛ از میدان ارک تهران در سال

 است.

 ه.ش1227-1319 محمد غفاري))كمال الملک((. 3-2

معاصر ایران به شمار  هنر ش. مشهورترین و پرنفوذترین شخصیت در تاریخ 1848/1319غفاری ، محمد)نقاش ایرانی، حدود

قالب  گرایی اروپایی در و سنت طبیعت یرانی و اروپایی به پایان می رسدآید. با کار او جریان دویست ساله تلفیق سنتهای امی

ذرانید. در نوجوانی به تهران را در کاشان گهای کودکی . او در تهران متولد شد، ولی سالشودنوعی هنر آکادمیک تثبیت می

، به هنگام بازدید از به هنر آموزی کرد. ناصرالدین شاهلفنون، زیر نظر علی اکبر خان مزین الدوله، آغاز او در مدرسه داررفت 

حضور نقاشباشی و پیشخدمت "مدرسه، کار او را پسندید و وی را به دربار فراخواند، دیری نگذشت که شاه به او لقب

کمال "و از این رو لقب  ش(. فعالیت مستمر او در مقام نقاش دربار و معلم شاه بسیار مقبول افتاد1882/1226داد)"همایونی

 (361: 1385پاکباز، ) .گرفت "الملک

زیر اثر از این نقاش بر جای مانده است که از میان مناظر شاخص او به شرح  103، 2بنابر قول محمد علی کریم زاده تبریزی

 می باشد:

(. دور 5(. دور نمای شهرستانک)تصویر3دهکده مغانک)تصویر -دورنمای توچال-قصر ناصریهمنظره سرخه حصار و عمارت 

 .منظره خیابان دوشان تپه –باغچه کاخ گلستان  -دورنمای مزرعه در موقع باران -نمای کوه البرز

 ه.ق1228-1311 ()ملک الشعرا() محمودخان صبا .3-3

در تهران چشم به  1228ق ملک الشعرای صبای کاشانی است که به سالدن فرزند محمد حسین خان خلف الصمحمودخا

های ادبیات و کسب دانش و هنر پرداخت و در رشتهبه سن رشد رسید، به تحصیل علوم متعارفه زمان و و چون جهان گشود 

اش ها، به هنر مورد عالقه باطنیدر ورای این یادگیری پیدا نمود. ات و هیات و حکمت و عرفان و تاریخ شهرت بخصوصییریاض

 سازی روی آورد و در اندک زمانی شهره شهر و دیار خود گردید.پرستید، به نقاشی و تصویرآن را میکه عاشقانه و دیوانه وار 

 (1123: 1376)کریم زاده تبریزی، 

حس کنجکاوی، نه فقط قواعد طبیعت پردازی را دقیق مدد ذهن علمی و  به د ناصری کههمحمودخان نومایه ترین هنرمند ع

دست به آفرینش آثاری بدیع  ،انگیزه نوجویی و تلفیق سنتهای ایرانی و اروپاییبا تر از بسیاری نقاشان معاصرش بکار برد، بلکه 

 (524: ص1385)پاکباز،  زد.

                                                             
(، احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی از مشاهیر هند و عثمانی، مستوفی، 1376محمد علی، )کریم زاده تبریزی، رجوع کنید به:  2

 تهران.

 



5 

 

 اعری با عالقه به نوآوری آمیخته شده بود.در او روحیه دانشمندی و ش محمودخان ملک الشعرا هنرمندی خود آموخته بود.

محمودخان عمدتاً به موضع نگاری و نقاشی از چشم اندازهای شهری می پرداخت. اوج خالقیت و نوآوری او را در یک پرده 

در اینجا شعور هنری محمودخان با ابتکارات و تدابیری چون هندسی  (6رنگ و روغن با عنوان استنساخ می توان دید،)تصویر

کردن و ساده سازی صور طبیعی، اغراق در شکلهای نور و سایه، تلفیق عناصر دو بعدی و سه بعدی و اجتناب از هر گونه ریزه 

کاری غیر الزم مجال بروز می یابد، بی شک این نقاشی کاری تازه و یکتا در آن روزگار بود، حتی می توان آن را چون پیش 

 (163: 1387نست. )پاکباز، نمونه ای برای نقاشی نوگرای معاصر دا

 اند.عصرش استعداد او را در شعر ستودهولی تذکره نویسان هم ی را از اجداد خود به ارث برد،یمحمودخان ملک الشعرا

خود انسجام و لطافت الفاظ و روانی سخن و ظرافت معانی را دارد و طراوت خاصی در سخن  محمودخان ملک الشعرا در اشعار

: 1376)کریم زاده تبریزی،  .آوردعار او بیشتر اوقات شعرهای فرخی و منوچهری و عنصری را به خاطر میخود آورده است، اش

1123) 

ی بی حد او به طبیعت که در نقاشی های او اشعاری را در وصف طبیعت سروده است که عالوه بر مهارت او در شعر ، از عالقه

گوید:او نیز اهمیت بسزایی دارد، سخن می

ل و سنبل است یکسره پر ز گ

 گلزارها

 بیا به باغ ای صنم ، بهل همه کارها

 قافله روم و چین بر در شهر آمدند                            

فکنده بر کوه و دشت ز هر طرف 

 بارها

 باد ز شهر تتار رسید و بگشود بار                            

به بارهاش اندرون ز مشک  

 خراوارها

ن تا به روم یکی کمان از حد چی

 شد پدید                 

 کبود و سرخ و بنفش از بر کهسارها

 ابر برآورده تیغ، باد شده حمله ور                          

 از بر البرز کوه ساخته پیکارها 

 بر سر هر تل فکند باد صبا چادری                          

 زبرجدین پودهاش، زمردین تارها

 تی از باغ زرد زخیری و شنبلید                        لخ

 لخت دگر سرخ فام ز روی گلنارها

هیچ بهاری نبود چنین نو آیین، که 

 من                 

 بهار را دیده ام به عمر خود بارها

 برقد گلبن بدید باد صبا اطلسی                         

که نیست زو یک بدست در همه 

 بازارها

باد خوش فرودین کرده به وقت 

 سحر                 

 در گلوی مرغکان تعبیه مزمارها

 فاخته از اوستاد قافیه گیرد به یاد                     

که می کند با مداد به درس 

 تکرارها

زروی سوری به باغ هر جا فر 

 خارهاست                

 ز بوی سنبل به راغ هر سو تا تارها

 لزارها فرش ستبرق فکند                         ابر به گ

 بو که شهنشه نهد روی به گلزارها

 (129: 1371پور، )آرین

. استاد بودقلمدان سازی و خوشنویسی دستی گرفته تا و صنایع  هنرهای زمان خود از مجسمه سازی بیشترمحمودخان در 

از محمودخان چنین یاد کرده است: محمودخان ملک الشعرای مرحوم هدایت اله لسان الملک در تذکره خوشنویسان خود، 

ابن محمد حسین خان ملک الشعرا ابن فتحعلی خان ملک الشعرا  .السلطان السالطین اعلیحضرت ناصرالدین شاه قاجار است

ر علوم است، نستعلیق را کمتر از اساتید سلف ننوشته و شکسته را نیز استادی ماهر گشت و شعر چون متقدمین گفت و د
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ضرب المثل ی حافظه اسازی چون وی دیده نشده و در قوهو نظیری نداشت و در صنعت نقاشی و دور نمو ادبیه و عربیه کف

 (85: 1360)لسان الملک،  شد.

ی در آرامگاه ))جیران(( محبوبه ناصرالدین شاه، که پس از دو ر ه.ق در تهران درگذشت، او را در شهر1311محموخان در سال

 بخاک سپردند و گویی این بیت را درباره مرگ خود سروده است: فن خود شاه شد،سال مد

 (1130)همان،  که بود گوهر او همچو نام او محمود     که در خاک شد نهان گنجی     د دریغ و در

 ((ملک الشعراصبا ))شیوه نقاشي محمود خان  -4

ی ریز در یکی از تابلوهای طرز پرداز زنی با نقطه اند.و مقایسه کردهشیوه نقاشی محمودخان را گاه با نقاشان اروپایی بعد از ا

کند و نقطه ها بزرگتر شده تبدیل به سطوح کوچک رنگی به شیوه ))سورا و سینیاک(( آبرنگ محمود خان تحول پیدا می

شود. در حالی که در آن زدیک میهای او از نظر آزادی در رنگ گذاری یا استفاده از قلم مو، به وان گوگ نشود و گاهی پردهمی

)کریم زاده  زمان هنوز کارهای وان گوگ شهرت الزم را به دست نیاورده بود و محمودخان مطلقاً از شیوه کار وی خبر نداشت.

 (1131: 1376تبریزی، 

ورزید و به فنای میاش عشق او به هنر مورد عالقه از دالیل عالقه او به نقاشی ابنیه و آثار قدیمی چنین آورده شده است:

نمود تا موقعیکه سیل بنیان کن روزگار تیشه بر بنیاد قصور قدیمی نزده، بازسازی زودرس طبیعت ایمان داشت و آرزو می

نموده و نقش آنان را چنانچه بوده، صحیح و سالم به دست آیندگان سپارد، مثالً در آبرنگ شمس العماره، قصر چنان پر 

و تیز نگاری ترسیم نموده که کوچکترین نکته ای را از نظر دور نداشته و صحیح و چشم آذین  عظمتی را طوری با حالوت

، که گویی با رنگها بازی کرده و ( و یا در مناظر دیگر، رنگها را طوری متناجس و هم اخت گرفته7ترسیم کرده است، )تصویر

: 1376د خوش نشانده است. )کریم زاده تبریزی، ، در جای خوآنچه را که در اصل بوده ، بهمان ترتیب و دقت مخصوص

1128) 

عصرش برخوردار است که این امر،  در بین آثار محمودخان صبا مناظر وی از پرسپکتیو دقیق تری نسبت به هنرمندان هم

هنر قاجار و  تأملی در"با نام  ای در مقاله "الگ گرابار" توجه ما را به استفاده احتمالی وی از دوربین عکاسی جلب می کند.

دست داشتن در هنر کند که وی علی رغم گی و آثار محمودخان، بیان میدباره زندر "یحیی ذکاء"به نقل از مقاله  "اهمیت آن

یی ذکاء مطلبی در این با مراجعه به متن کامل مقاله یح محقق های خود از عکس بهره نگرفته است؛ که البتهعکاسی در نقاشی

 ند که در سندی آورده نشده است که او از عکس استفاده کرده باشد، ولی با توجه به زوایایچال هر . با این حمورد نیافت

های اولیه استفاده وی از عکس برای طرح ،ای برای آن در نقاشی ایراناند و عدم پیش زمینهصحیحی که در مناظر او بکار رفته

  رسد.اثر محتمل به نظر می

 ((ک الشعرامل)) صبا آثار محمودخان -5

 شوند، عبارتند از: میاند و عمدتاً در کاخ گلستان نگهداریآثار رقم دار این هنرمند که شناخته شده

 هنرمندی تمام تصویر شده رقم دارد:اآبرنگ استادانه قصر شمس العماره که ب -1

 چاپ شده است. 56م شماره(( عکس رنگی این اثر زیبا، بر روی جلد مجله هنر و مرد1285))بنده درگاه محمود سنه 
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آبرنگ گوشه ای از عمارت گلستان که به عمارت بادگیر موسوم است، در این اثر با حالوت، انعکاس ساختمان برروی حوض  -2

(تصویر 1278بزرگ آب افتاده و مناره ها و نقوش دیگر آن، به زبر دستی ترسیم یافته است.رقم دارد )بنده درگاه محمود سنه 

 (1522در صفحه) (A 36شماره )

 دیده می شود. 67عکس رنگی این آبرنگ ، در روی جلد مجله هنر و مردم شماره 

فت نقش بسته و  رقم اهمان استادی و لطا تصویر این ساختمان ، که از باالی شمس العماره و دید دیگری ترسیم شده و ب -3

 ((1285دارد:))بنده درگاه محمود سنه 

 5رهعکس در مجله هنر و مردم شما

باستادی نقش بسته و باغبان فرنگی را در حین  های چوبی آن،ن در آبرنگ است، که معجرتصویر چشم آذین کاخ گلستا -4

 انجام کار نشان می دهد.

زیبایی و طراوت درختان، دلکش و دوست داشتنی است و دربان مخصوص کاخ، با چوب عصا جلب نظر می کند.رقم 

 71(( عکس رنگی روی جلد هنر و مردم شماره 1278دارد:))بنده درگاه محمود سنه 

مشغول است،  دود کردن چپقه آبرنگ ارک دولتی از پشت بام است که نگهبان سرخپوش اسلحه را زمین گذاشته و ب -5

در حین باال آمدن از پله ها دیده می شود. منظره کوه پر برف و درختان سر سبز و فرم  جوانی که کوزه آب بدست دارد، کارگر

 انتخاب موضوع که با دید انحصاری و ابتکاری مقرون بوده، شایسته تحسین است و رقم دارد:       

 81روی جلد مجله هنر و مردم شماره (( عکس رنگی در1281))بنده درگاه محمود سنه  

آبرنگ تاالر خروجی که در کمال چابک قلمی و تردستی نقش پذیرفته و قوانین پرسپکتیو به نیکوترین وجهی اجرا شده ،  -6

 یکی دیگر از آثار گرانقدر این استاد بشمار می آید.

بایی که بر روی دیوارها ترسیم یافته، جالب و در این تصویر، چهل چراغهای تاالر و فرش بزرگ کف آن و نقوش ترسیمی زی

 5(( عکس در هنر و مردم شماره1280دلپذیر است و رقم دارد:))بنده درگاه محمود سنه 

 منظره آبرنگی تاالر عاج که در مقابل آن، حوض بزرگ و پر آبی دیده می شود. -7

ن و بلند که از دور دیده می شوند، زیبایی را مضاعف در این آبرنگ، درختان سرسبز باغ و سروهای بلند قامت و چراغهای روش

 ساخته و هنر نقاش را با نیکوترین وجهی عرضه کرده است.

 5(( عکس در مجله هنر و مردم شماره1286رقم دارد:))بنده درگاه محمود سنه

ر سفره، نشسته و مجلس بزمی و سرور سلسله قاجاریه، که رجال و اعیان و خوانین محترم در حواشی تاالر و در س -8

 خدمتکاران مخصوص سرپا ایستاده و آماده پذیرایی هستند.

 طرب، در انتهای تاالر به ترنم مشغولند و زنان زیبای رقاص در وسط مجلس ،پایکوبی می نمایند. کارگرنوازندگان و 
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و تزیین و آرایش دیوارها و  رفتن و نشستن مهمانها در سر سفرهحاالت و قیافه نفرات و البسه مخصوص آنان و شیوه قرار گ

، از هر نظر پسندیده بوده و یکی از کارهای با ارزش نقاش بشمار اغها و آذین و تزئینات داخلی قصرترسیم استادانه چهل چر

 می آید.

تقاضای حرفه ی ه که جماعات مختلف در ایاب و ذهاب بوده و هر یک بنا ب رنگی منظره خیابان الماسیه استتصویر آب -9

دادو ستد مشغولند، منظره درختان و سر در مزین الماسیه، که در انتهای خیابان دیده می شوند به قوی دستی نقاشی ه ب ،خود

 شده و رقم دارد:

 ((1288))بنده درگاه محمود

 آبرنگ عمارات گلستان است که از روبرو نقاشی شده و چهل چراغ بزرگ آن جلب نظر می نماید. -10

 ر،صقصر، از طرفین دیده می شود.پرده نیمه بر افراشته و قالی پر نقش و نگار تاالر و تزیینات انتهایی قمنظره عمومی و حیاط 

 شمار می آید.ه دل پسند بوده و یکی از بهترین آبرنگهای استاد ب

جد زیبایی عمل آمده و صحن حیاط و سردرهای مساه تابلوی رنگ و روغنی صحن مطهر حضرت رضا علیه السالم که ب -11

 اطراف و گنبد طالیی بارگاه آن دیده می شود که بسی روح افزا است رقم دارد:

 ((1303))بنده درگاه محمود سنه 

آبرنگ دیگر هنرمند در این موزه ، تصویر دیگری از کاخ گلستان است که محل حالیه کتابخانه سلطنتی بوده و از دید  -12

 است.رقم دارد: دههمان عیار، خوش نقش و ارزنه دیگر طراحی شده ب

 ((1297))بنده درگاه محمود شعبان العظم

اما مهمترین و ممتاز ترین اثر محمود خان که تا حدی شهرت بین المللی دارد تابلوی استنساخ وی در موزه مذکور است  -13

 شمار آمده و مایه تحسین بینندگان قرار گرفته است.ه که معرف ابتکار و حس نوجوئی نقاش ب

بلوی ماهرانه که می شود گفت، یکی از نمونه های اولیه نقاشی مدرن ایرانی است،پرداخت نور و شیوه سایه ها و قیافه در این تا

و حرکات محمد حسین و محمد قاسمخان که به شیوه نوگرایانه ای شبیه سازی شده گشته و قوه ابتکار نقاش را هویدا ساخته 

 است.

 خط شکسته مخصوص وی درج شده چنین است:ه رنگ بوده و رقم نقاش که بطرح اولیه این اثر قابل توصیف، به آب

))شبیه محمد قاسمخان در حالتی که پیش چراغ تصحیح کتاب می کند و شبیه محمد حسین خان در حالتی که چپق می 

 (1523( در صفحه)37(( تصویر شماره)1275کشد العبد محمودالشریف

ر بهتر و با حالوت تری به توسط خود نقاش ترسیم شده که عین نقش اولیه آبرنگی اثر رنگ و روغن این آبرنگ، در معیا -14

است و مختصر اخالقی که با آبرنگ مذکور دارد، بلندی قلمدان ها و اندازه و قواره کتابهای روی زمین و سایر تفاوت های غیر 

 محسوس دیگر است که قابل  بحث نمی باشند.

ستعلیق زیبا بوده و اولین رقم وی در نقاشی است که خود را محمود خان ملک الشعرا نامیده رقم تابلوی رنگ و روغنی ، بخط ن

 5است. عکس در مجله هنر و مردم شماره
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از قلمدان های برازنده این هنرمند یک قلمدان شیوائی در مجموعه دکتر خلیلی است که در رویه آن، پل بزرگی که به  -15

ه و در روی پل ، دو اسب سوار و یک پیاده در حرکت بودند، در کناره انتهای پل و در ساختمانی منتهی می شد تصور گشت

 طرف باالئی آن، قصر بزرگی دیده می شد که ستون های بلندی داشت و بسان قصور قدیم یونانی بود.

آن، تصویر یک مسجد و یا در روبرو، دو درخت بلند جلب نظر می کرد و در انتهای منظره ، پل کوتاه دیگری بود که در انتهای 

 قلعه قدیمی رویت می گردید که در کنار آن خانه های دهقانی قرار گرفته بودند.

 مناظر دیده می شد. آن کناره قلمدان مناظر مشجر و پر درخت بود و یک مسجد گنبد دار در بین

 رائی رقم داشت:در کنار دست چپی نیز بسان همین منظره و قلعه قدیمی بود و در روی قلمدان بخط طغ

 ((1300))بنده درگاه محمود

قلمدان استادانه ای بود که کناره ها مناظر مختلف داشت و در رویه آن جمعی زیبا رویان را به اشکال و تنوع گوناگون  -16

 ترسیم نموده و رقم نهاده بود:))العبد محمود شریف((

که رویه ها و کناره های آنها منظره  وجود داردلمدان دیگری نیز سیاق این قلمدان ها و در شیوه انحصاری ملک الشعرا دو قه ب

و نقوش گوناگونی از ساخت ها و قصور و ابنیه قدیمی، در کناره ها نقش بسته بود، هر دوی این  سازی و چهره پردازی بود

 قلمدان ها، رقم نداشت و بدین دلیل از بحث بیشتر و ارائه مشخصات دیگر، خودداری گردید.

ز آثار روغنی این هنرمند در مجموعه نگارنده، بر چسب دان ظریف و کوچکی است که گویا جهت هدیه ای برای دوستان ا -17

 تهیه نموده و در نوع خود بسیار شیوا است.

در رویه این برچسب دان، منظره دریا و ساختمان گوناگون ساحل و اجرای صحیح قوانین مناظر و مرایا  بعمل آمده و درختان 

 سبز و بلند و کوتاهی نیز در جای خود نقش بسته است.سر

منظره مقابل نگاه می کند. در کناره رویه و در دو ه در روی دریا، چند قایق و قایقران تصویر شده و یک نفر عصا بدست، ب

وسطی رقم  همین ترتیب منظره دریا و ساختمان های زیبا و درختان پر برگ دیده می شوند و در کتیبهه دماغه طرفین، ب

 1287دارد.)محمود(

از دیگر آثار متنوع هنرمند در مجموعه نگارنده، آبرنگ تیره و سیاه قلمی امامزاده ای در باالی کوه است که در دامنه آن،  -18

 منظره شهری نیز دیده می شود.

بوه درختان و مسیر رودخانه و گنبد و مناره های تنها مسجد شهر، در وسط آن جلب نظر می نماید و در کنار انتهایی شهر، ان

 طرز استادانه ای نقش بسته است.ه گیاه های خود رو ب

 شیوه خاص استاد، سیاه قلمی شده و سایه های تکه ای دارد و رقمش چنین است))خانزاد محمود شریف((ه این اثر نیز ، ب

 می باشند. موجوده کاخ گلستان از آثار هنری دیگر این هنرمند، دو قطعه منبت کاری در روی چوب است که در موز

 در کنار دریا احداث شده و در نهایت هنرمندی است. ان داده کهدر یکی از آنها ، تصویر قلعه بندری را نش -19
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و در حوالی آن، انبوه است که در سه طبقه نقش پذیرفته ها  دیگری که گویا از همان منظره است، ساختمان دیده بانی کشتی

سان تابلوی زیبایی جلب ه هایی در انتها دیده می شود، کناره ها نیز، سطح گسترده آب دریا است که ب درختان و ساختمان

 نظر می نماید.

تصویر اهرام جیزه، بر روی بشقابی است که از خورده تمبر های باطله، بر روی هم چیده شده و منظره بدیعی را تشکیل  -20

 داده است.

از ساختمان  دو ماکت دقیق و ترسیم هندسی دوتاای ساختمانی وی، در موزه کاخ گلستان، از تصاویر هندسی و طراحی ه -21

های سلطنتی است که در کمال دقت ترسیم شده و قوانین مناظر و مرایا، به نیکوترین وجهی اجرا شده و از بهترین آثار نقاش 

 شمار می آیند.ه ب

هنرمندی از دهانه تنگ آن، در یکی از طرفین داخل شیشه، است که در کمال دقت و  تصویری در داخل یک بطری -22

خط نستعلیق زیبا درج کرده و دقت و نازک قلمی خود را در ه منظره و دختر چوپانی را نقاشی نموده و در سوی دیگر، ابیاتی ب

 (1134تا  1131 ،1376ترسیم این نقش بسیار دشوار ارائه داده است. )کریم زاده تبریزی، 

 صبا ))ملک الشعرا(( محمود خان رخي از آثارتحلیل ب -6

 (9. تابلوي آبرنگ،باغچه كاخ گلستان و باغبان فرنگي.)تصوير 6-1

مورد توجه  ،، معماری و فرشم در هنرهایی چون نقاشیقرینه سازی از قدی ترکیب بندی این اثر به صورت متقارن است.

زاویه دید نقاش از روبروست. در تصویری که از در این اثر  اند. اده کردهان نوعی ترکیب بندی استفایرانیان بوده و از آن به عنو

که نشان از  مشخص شده است *مکان قرار گرفتن نقاش با عالمت  ،(10)تصویر حال گرفته شده است نمحل نقاشی در زما

 توانایی باالی وی در تشخیص پرسپکتیو صحیح دارد.

را از یک زاویه دید واحد ترسیم کرده است. نوری که در اثر وجود دارد  مامی عناصربار نقاش ت ندر آثار محمودخان برای اولی

واسط روز دانست. نقاش در ترسیم نور و سایه دقت زیادی توان زمان احتمالی نقاشی را اها میروز است و با توجه به سایهنور 

 اشتباهات کوچک تقریباً موفق بوده است. که با وجود ، ترسیم کندبیند، آنچه را در واقعیت میعی نمودهکرده و س

 (7. تابلو آبرنگ ، عمارت شمس العماره.)تصوير6-2

ترکیب بندی این اثر متأثر از ترکیب بندی متقارن در معماری بنا است. نقاش از زاویه دید واحدی اثر را ترسیم کرده است. با 

توان به مهارت نقاش در پرداخت ( می8فته شده است.)تصویر مقایسه این اثر با عکسی که در زمان قاجار از شمس العماره گر

سایر آثار محمودخان به صورت مانند  ،ردازپ یبرد. شیوه ح او از پرسپکتیو و بعد نمایی پیجزئیات و همینطور استفاده صحی

های ها با شیوهو تلفیق آن رانی داردهای کامالً درخشان نشانی از پایبندی به اصول نقاشی ایاستفاده از رنگ، ای استنقطه

ای شوند، شیوهنقاشی غربی که در زاویه دید واحد، عینی بودن موضوع نقاشی، رعایت بعد نمایی و پالن بندی دیده  می

 منحصر به فرد به وجود آورده که تنها در آثار محمودخان صبا))ملک الشعرا(( قابل دیدن است.

 (11)تصوير .. تابلو آبرنگ،خیابان و سردر الماسیه6-3

ونیست شباهت زیادی به آثار نقاشان امپرسی ایرانی و فرنگی در آثار محمودخان است و نقاشی اثر فوق نمونه بارزی از تلفیق

 گیری ابرها در آسمان، هربرای مثال نحوه جای ،های نقاشی ایران هستنددارد. برخی از عناصر تصویر، کامالً نشان دهنده سنت
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ابرها با  .تاسها بر روی آسمان کامالً ایرانی گیری آنهای غربی است ولی نحوه قرارها شبیه نقاشیچند که پرداخت ابر

 های سنت نگارگری در اثر،نشانهدیگر  ازاند. ، گویی بر روی صفحه آبی کالژ شدهاندطی مشخص از سطح آسمان جدا شدهخطو

ولی تا آخرین  ندکوچکتر،اندهای عقبی واقع شدهکه در پالن درختانیهرچند که  شیوه برخورد نقاش با ترسیم درختان است.

نها را شمرد. توان آتا جایی که می ،اندصورت ردیفی از درختان آورده نشدهدرخت دارای شاخ و برگ قابل رویت هستند و به 

د که خود از دالیل جذابیت آثار نکند، بلکه تفاوتی در آنها ایجاد میزننای به آثار وی نمیها نه تنها لطمهالبته این ویژگی

 روند.به شمار میمحمودخان ملک الشعرا 

 (12)تصوير.. تابلو آبرنگ، عمارت بادگیر6-4

ترکیب ی تحت تأثیر موضوعی است که نقاش انتخاب کرده است و تقارن بنا بندترکیب  ،در این اثر مانند عمارت شمس العماره

ی تأثیر نیستند. با توجه به که خطوط اریب فراوانی که در اثر وجود دارند نیز بکند، هر چند متقارن را به اثر تحمیل می

بام است و توان پی به این مطلب برد که زاویه دید نقاش از باالی می ،ر قرار گرفته استای از بام که در سمت چپ تصویگوشه

 بااز پختگی بیشتری برخوردارند.  ،گر آثار محمود خانهای بکار رفته در اثر در مقایسه با دیبیند. رنگهمه چیز را از باال می

 ئیناتتزنقاش به  دقت توجهم( 13با تصویری که از عمارت بادگیر در زمان قاجار گرفته شده است)تصویر ،مقایسه این نقاشی

 های نقاشی محمود خان صبا است.از ویژگی شویم کهمیبنا 

 نتیجه گیري -7

. هرچند که به لحاظ تاریخی، ته.ق دانس 12قرناواخر توان را می ایران ل در نقاشیصورت مستق منظره نگاری به آغاز

اند، اما به دلیل کثرت مناظری که او نقاشی کرده است و هم مناظری ترسیم کرده محمود خان ملک الشعراهنرمندانی پیش از 

شیوه نقاشی  گر این بخش از نقاشی ایران نامید.باید محمود خان را مهمترین آغازبه حق میاو با منظره نگاری  نوع برخورد

به انسجام خوبی رسیده است.  در آثار وی و تلفیق منظره نگاری اروپاست که در نقاشی ایران های قبلمحمودخان ادامه سنت

ثار او را در ای که بتوان آ، مجموعهنوآور برای بسیاری از اهالی هنر در دسترس بودن آثار این نقاشرغم علیدر آخر این که 

توان ادامه به طور کلی شیوه نقاشی محمود خان را می .است نیافته باید راکه  جایگاهی تا به حالکنار هم دید وجود ندارد و 

ای که های مهرعلی)نیمه نخست سده سیزدهم ه.ق( وجود داشت، دانست با این تفاوت که سردرگمیهایی که در نقاشیتلفیق

شود و به انسجام خوب و های او دیگر دیده نمیعصرانش وجود داشت، در نقاشی و هم 3رین مهرعلیهای هرچند شیدر نقاشی

سابقه اند. طرز بازنمایی نور در آثار او کامالً بیکاملی رسیده است. در آثار او از لحاظ فنی قواعد پرسپکتیو تقریباً حفظ شده

ترین ایرانی هستند. ولی از آنجایی که اولین نقاش مطرح پس از وی، مطرحاند، بسیار است. مناظری که از این نقاش باقی مانده

باشد، به دلیل نفوذ بسیار او و شیوه کامالً جدیدی که وارد نقاشی ایران نقاش تاریخ نقاشی معاصر ایران یعنی کمال الملک می

ر برداشت کرد که اگر او درمقطع دیگری توان این طوکرد، حضور محمود خان تحت الشعاع وی قرار گرفت. به عبارت دیگر می

توانستیم با سبکی از نقاشی روبرو گردید، امروزه میهای جدیدالورود قطع نمیاش با روشاز زمان زیسته بود و شیوه نقاشی

 باشیم که بر خالف نقاشی معاصر ما هویتی کامالً ایرانی داشته باشد.

                                                             
3  
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The Origins of Landscape Painting in Iranian Contemporary Art with Mahmoud Khan-e Saba 

“Malek o-Sho’ara” 

Narges Zekrali 

Abstract: 

Landscape painting is considered one of the most common types of painting in the world history of 

art. Various natural sceneries and beautiful landscapes have always been a popular subject matter 

among painters and of course their audience. During the history of painting many painters have 

focused on landscapes and landscape painting as their main subject matter. Although landscape 

painting, in the sense that the term is used today, originated in the 17th century and it is relatively not 

that old, landscape painting as an independent subject matter in Iranian art is much more recent. This 

paper presents a historical and descriptive study on the era of the emergence of landscape painting in 

Iranian contemporary art. It also introduces some of the pioneers of this style, especially “Mahmoud 

Khan-e Saba (Malek o-Sho’ara)” through library research and field work. The result of this study can 

be explained as follows: the origin of landscape painting in Iran dates back to late Qajar period, 

“Mahmoud Khan-e Saba” is considered as one of the most important pioneers of this style of painting 

in Iran and a significant number of his remaining works are landscape paintings. 

Key words: Landscape- Landscape Painting- Mahmoud Khan-e Saba- Kamalolmolk. 

 

 

 

 


