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مقایسه تطبیقي گلستان هنر با مناقب هنروران 
) بخش نقاشي و نقاشان(

علي اصغر میرزایي مهر* 
عضو هیئت علمي دانشکده هنر، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: 90/8/11، تاریخ پذیرش نهایی: 90/10/4(

چکیده

   تمامي پژوهشگراني که در سده حاضر تالیفاتي در زمینه هنرهاي تصویري ایران داشته اند از دو کتاِب تاریخي »گلستان هنر«، 

نوشته قاضي میراحمد منشي قمي و »مناقب هنروران« اثر مصطفي عالي افندي که در زماني نزدیک به هم تالیف شده اند بهره ها برده و 

لزوماً ارجاعات بسیاري به آنها داشته اند این دو نسخه مهم یکي در ایران عصر صفوی و دیگري در سرزمین عثماني به رشته تحریر درآمده 

است. نوشتار حاضر مي کوشد پس از معرفي کتاب ها و نویسندگان شان مختصات آنها را با هم مقایسه کرده در بخش نقاشي و نقاشان، 

وجوه اشتراک و افتراق آنها را بررسي نماید و پس از شناسایي اختالف ها، در رفع و تحلیل برخي از آنها موثر باشد. براي سهولت در امر 

مقایسه، اطالعات دو کتاب درباره هنرمندان در جداول جداگانه اي تنظیم شده است تا هم شباهت ها و هم اختالف روایات روشن تر شود. 

با توجه به این نکته که برخي اطالعات هر کتاب مکمل آگاهي هاي کتاب دیگر است الجرم از تطبیق آنها یافته هاي جدیدي استنتاج 

مي شود که مي تواند در پژوهش هاي آینده به کار آید براي مثال مي توان دانست هنرمندي که عالي افندي وي را »میرنقاش اصفهاني« 

معرفي مي کند همان »آقا میرک« بوده است.

واژه های کلیدی

گلستان هنر، مناقب هنروران، نقاشي، نقاشان، صفوی، عثمانی.
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مقدمه
اگر به فهرست کتاب هایي که پیش از سده 10 هجري در ایران 
و جهان اسالم تألیف شده اند نگاهي بیاندازیم هیچ اثري مربوط 
به نقاشي و هنرهاي وابسته در آن نمي یابیم. در میان شاخه هاي 
مختلف هنرهاي تصویري، خوشنویسان اقبال بلندتري داشته اند 
که از سده هاي آغازین تمدن اسالمي نام و آوازه شان در منابع 
و مراجع آمده است1. در حالي که به جز ماني نقاش که به شکلي 
افسانه آمیز و تمثیلي از او یاد مي شود نام هنرمندان تصویرگر و 
نقاش در منابع به چشم نمي خورد و اگر چند نام انگشت شمار 
از عهد سلجوقي برجاي مانده نتیجه ي التفاتي است که هنرمندان 
خود در حق خویشتن روا داشته و مثالً در کنار نقشي که بر روي 
سفالي مینایي کشیده اند نام خویش را نیز ثبت کرده اند و یا مومن 
محمد خویي نقاش کتاب ارجمند ورقه و گلشاه عیوقي که احتمااًل 
خوشنویس اثر مذکور هم بوده در گوشه اي نام خویش را نیز 

آورده است.
از نویسندگان درباري و سیاست پیشه که کتاب ها در باب فتح 
و ظفر سالطین و البته آمیخته به اغراق ها، پرداخته اند، انتظاري 
نیست که نام نقاشان را در منظومه هاي خویش بیاورند اّما از 
سخن پردازان هنرمند از جمله سعدي بزرگ، غریب است که در 
آثار بي همال خویش که اغلب جنبه ي توصیفي بسیار دقیق دارد 
و گفتارهایي که مملو از حکایت هاي شیرین از سومنات و بغداد و 
بعلبک و بلخ و بامیان است نام هیچ نقاشي از اعصار پیش و نیز 
روزگار خویش براي ما به یادگار نگذاشته است2.  حال از حافظ 
و بزرگان دیگر که فرمایشاتشان توصیفي نیست و عارفانه است 

چه انتظاري مي رود.
با این وصف پیشینه مکتوب ما درباره چند و چون نقاشي بسیار 
فقیر است. از سده نهم هجری به بعد و در نتیجه هنرپروري نوادگان 

تیمور گورکاني است که کم کم شاخه هاي ِحَرف و صنایع و کتاب و 
هنرهاي وابسته به آن توسعه مي یابد و به تدریج نام و نشان اهل 
نقش و تصویر نیز در تذاکیر و منابع آورده مي شود. البته آن هم به 
صورت حاشیه و یا یک گفتار الحاقي و الصاقي. دوستداران تاریخ 
نقاشي ایران ثناگوي میرزا حیدر دوغالت، دوست محمدهروي و 
قطب الدین محمد قصه خوان و سام میرزا صفوي و انگشت شمار 
مولفین هنرمند و هنر دوستي هستند که ساختارشکني کرده و به 

موضوعاتي پرداختند که پیش تر چندان ارجي نداشت.
حبیب السیر،  همچون  هایي  کتاب  بخش بندي  به  اگر 
مجالس النفایس و تذکره دولتشاه و ... نگاه کنیم شاهد افزایش 
حضور هنرمندان نقاش خواهیم بود تا آن که قاضي میراحمد 
منشي که روانش خوش باد؛ در میانه هاي عهد صفوي و به 
روزگاري که هنرهاي کتاب آرایي در اوج بودند باالخره کتابي 

اختصاصي در باب اهل هنر تألیف کرد به نام »گلستان هنر«3. 
شرایط هنري و اجتماعي همسایه غربي ما، دولت عثماني نیز 
تقریباً مشابه ماست. در آنجا نیز هم زمان با قاضي احمد اندیشمند 
ترکي به نام مصطفي عالي افندي کتابي مي نویسد به نام »مناقب 
هنروران«4 که شباهت هاي بسیاري با گلستان هنر دارد سال هاي 
تألیف مناقب هنروران، روزگار اوج قدرت و سطوت سیاسي 
دولت عثماني )روم( است آنان نیز در گذشته به این گونه هنرها 
نپرداخته اند اّما رقابت با دولت هنر پرور صفوي، توسعه کّمي 
هنرها و بیرون آمدن هنر از انحصار دربارها، شرایطي فراهم 
مي کند تا کتابي ویژه درباره هنر و هنرمندان نوشته شود. دو 
کتاب مذکور شباهت هاي بسیاري با هم دارند تا جایي که مي توان 
آن دو را مکمل یکدیگر نامید گرچه مولفین آنها به دو دولت 

متخاصم وابسته باشند.

قرابت شخصیتي مولفین و مختصات 
کتاب ها

الف: قاضي میر احمد منشي قمي
مولف کتاب گلستان هنر، قاضي میر احمد منشي قمي است. 
پدر وي معروف به میرمنشي از دانشمندان و شعرا و منشیان 
دربار شاه تهماسب صفوي 984- 930ه ، بوده و مسئولیت هاي 
دولتي متعددي داشته از جمله وزارت سلطان ابراهیم میرزا حاکم 
هنرپرور خراسان را تا سال 968ه ، عهده دار بوده است. قاضي 
احمد از 11 سالگي تا 31 سالگي در سایه توجه ابراهیم میرزا 
صفوي و تربیت پدر عالي قدرش رشد کرده و در محضر فضال 
و شعرا به کسب علم و دانش کوشیده. وي والدت خود را در سال 
935 ه  در قم مي داند در دوره شاه اسماعیل دوم 985 – 984ه و 
شاه سلطان محمد خدابنده صفوي 996- 985ه سمت هاي دولتي 
داشته از جمله به سال 988 ه »استیفاء شرعیات با وزارت دیوان 

الصداره شاه سلطان محمد« )منشی قمی، 1366، 58( بدو تفویض 
شده است او از سال 1007ه مورد بي مهري شاه عباس واقع شده 

و پایان کار او چندان معلوم نیست.
از تالیفات قاضي احمد منشی قمی 1- خالصه التواریخ که به 
سال 1000 ه به اتمام رسیده 2- گلستان هنر که ظاهراً دو تحریر 
دارد یعني قاضي احمد نسخه اول را قبل از سال 1000ه نگاشته 
و بعد از چند سال در آن تجدیدنظر کرده است. 3- مجمع الشعرا 
و مناقب الفضال 4- جمیع الخیار که باز تذکره الشعرایي دیگرست 

)منشی قمی، 1366، 60(.
قاضي احمد فلسفه نوشتن کتاب گلستان هنر را این گونه بیان 
مي کند: »بر مرآت حقایق ارتسام و ضمیر خورشید انتظام کافه 
انام ظاهر باشد که اداي حقوق استادان و ذکر ایشان و ابقاي 
آثار و حاالت آن جمع بي کران بر ذّمه شاگردان و ابناي جنس 
در هر زمان واجب است...« )منشی قمی، 1366، 5( و سپس چنین 
ادامه مي دهد: »چون فقیر کثیر التقصیر قاضي احمدبن میر منشي 
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ابراهیم الحسیني القمي رفع اهلل قدرهما با النبي و الوصي به خدمت 
اهل فضل مي رسید و از خرمن افضال ایشان خوشه مي چید به 
خاطر رسید که نسخه اي پاکیزه در باب حدوث قلم و پیدا شدن و 
اسناد آن به حضرت شاه والیت پناه امیر مومنان صلوات اهلل و 
سالمه علیه و احوال هریک از استادان و خوشنویسان و نقاشان و 
افشانگران و سایر هنروران که به این طبقه منیفه منوط اند و از اهل 
کتب و کتابخانه اند و طریق ساختن مرکب و ترتیب سایر لون هاي 
مختلف و تذهیب در سلک تحریر و نمط تسطیر درآورد...« )منشی 

قمی، 1366، 6(.

ب- مصطفي عالي افندي
مولف کتاب مناقب هنروران مصطفي عالي افندي است وي 
فرزند خواجه احمد بن عبداهلل نامي از غالمان عثماني است که 
سال 948ه در کلیبولي دیده به جهان گشود. در جواني تفسیر 
و فقه خواند، طبع شعر داشت و »عالي« تخلص مي کرد. در سال 
968 به فرمان شاهزاده سلیم عثماني )سلیم ثاني( مقام انشاء به 
او محول شد. مدتي در شام به مصطفي پاشا خدمت کرد او کاتب 
دیوان شاهزاده مصطفي پاشا بود همراه مخدوم خود به مصر 
رفت. احتماالً در سال 976ه به استانبول بازگشت. مرگ او به سال 

1008ه در جّده اتفاق افتاد.
تالیفات عالي بسیار است او را مي توان دانشمند، شاعر، مورخ 
و کارشناس امور مالي شمرد. اّما مورخ بودن او بر جنبه هاي 
دیگر برتري دارد او 12 جلد آثار تاریخي دارد که مناقب هنروران 
یکي از آنهاست. 13 جلد آثار منظوم و 25 جلد آثار منثور از او به 

یادگار مانده است )عالي افندي، 1369، 6-11(.
فلسفه تالیف کتاب مناقب هنروران مشابهت به گلستان هنر 
دارد. عالي افندي نیز همانند قاضي احمد پس از حمد و ثناي 
الهي  ارادت به چهار یار صدیق، کاتبان وحي  ابراز  خداوند و 
و سلطان جمله سالطین  است  که سنه 995ه  »حال  مي گوید: 
خاقان عالي شأن سکندر نشین .... حضرت سلطان مرادخان بن 
سلطان سلیم خان ... زینت گر ریاحین آدمیان و صفاگستر فرادیس 
عالمیان است در روزگار قرین النصر وي ارباب معرفت خوشحال 
و اصحاب لطایف مرّفه البال اند، رغبت به صاحبین علوم و فنون و 
عنایت به اعالي کماالت گوناگون وجهه ي همت قرار گرفته است 
عالمان، شاعران، عارفان، خوشنویسان، مذّهبان و تصویرگران و 
بالجمله همه ي هنروران سرآمد و جمله صنادید طرفه کار مورد 
احترام اند ... ضروري بود تحقیق و تدقیق شود که این کاتبان 
خوشنویس و قاطعان و تذهیب گران و مصوران و نقاشان چه 
کساني بوده اند و در کدام سرزمین به ظهور رسیده و پیش کدام 
استاد تحصیل کماالت کرده و با التفات بي غایت چند سلطان بدان 
مرتبت رسیده بودند. رغبت به قطعات و خطوط و تصاویر و 
تذاهیب مضبوط موافق رأي کامالن بود بعضي دوستان خرده بین 
و اخوان خرده دان که منتظر چنین تدقیقي بودند متعجب بودند که 
چرا تو که تاکنون قریب بیست جلد تالیف و رساله متنوع به رشته 
تحریر درآورده اي و شهره آفاق شده اي در این زمینه کتابي تالیف 
نمي کني؟ علي الخصوص سلطان المدّققین... موالنا سعدالدین بن 

حسن جان.... 5 براي تحقق این نیت با اعتراف به قلّت بضاعت و 
کثرت اضاعت.... بر تسطیر و تحریر آن مباشرت و به تصنیف  

دلپذیر آن مساعدت مبذول شد )عالي افندي، 1369، 20(.

ویژگي هاي گلستان هنر

تنها نسخه چاپ شده ي گلستان هنر که امروزه در دست 
ماست با حجمي حدود 150 صفحه داراي یک مقدمه و چهار 
فصل است. مولف کتاب در پایان مقدمه مي گوید: »این مجموعه بر 
مقدمه و چهار فصل و خاتمه مرتب گردید. مقدمه در باب احداث 
قلم و پیدا شدن خط و اسناد آن به حضرت امیرالمومنین علي 
علیه السالم و موضوع علم خط. فصل اول در بیان خط ثلث و 
مایشابهه. فصل دوم در ذکر خط تعلیق. فصل سوم در شرح خط 
نسخ تعلیق. فصل چهارم در ذکر احوال نقاشان و مذهبان و عکس 
سازان و قاطعان خط و افشانگران و صحافان و خاتمه در باب 
تذهیب و جدول و رنگ الوان و ساختن مرکب به انواع مختلف« 
)منشی قمی، 1366، 67(. با این توصیف پیداست که بخش اندکي 
از اوراق کتاب به نقاشان اختصاص دارد و ایشان را در زمره ي 

دیگر کتاب آرایان در انتهاي کتاب جاي داده است.

ویژگي هاي مناقب هنروران

تنها نسخه ترجمه و چاپ شده مناقب هنروران که در دست 
ماست داراي متني حدود 70 صفحه است با مقدمه گونه اي به عنوان 
»صدرالکتاب« آغاز مي شود که در باب اصناف خوشنویسان و 
ضرورت خوشنویسي و انواع قلم ها و خطوط است. کتاب در 
پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول کاتبان وحي، فصل دوم 
استادان شش قلم. فصل سوم نستعلیق نویسان. فصل چهارم 
درباره خطاطان چپ دست و دیواني و سیاقت نویس و فصل 
تذهیب گران،  پنجم قطاعان، تصویرگران، طراحان، جلدسازان، 
جدول کشان و وّصاالن را معرفي مي کند. پیداست که دیدگاه 
عالي افندي همانند همتاي ایراني اوست. حجم عمده کتاب طبعاً به 
خوشنویسان و هنر خوشنویسي مربوط است و حدود یک پنجم 
آن و همچون گلستان هنر در قسمت پایاني و در ذیل دیگر کتاب 

آرایان نقاشان نیز معرفي مي شوند.
امپراتوري  در  مناقب هنروران  با ویژگي هاي  کتابي  تالیف 
عثماني روشنگر نکات فرهنگي بسیار در عصر خویش است. در 
بررسي نام هنرمندان در فصول متعدد این کتاب شاهد برتري قاطع 
ایرانیان بر رومیان هستیم. تا جایي که نسبت هنرمندان ایراني اعم 
از نقاش و خوشنویس با رومیان تقریباً سه به یک است و این در 
حالي است که روابط سیاسي فیمابین دولتین ده ها سال است که 
تیره و تار است )شاو،1370، 170 و 200( و در سال هایي که عالي 
افندي مشغول تالیف کتاب بوده عناد و دشمني سیاسي و مذهبي 
میان دولت صفوي و عثماني برقرار است6  اّما یک نویسنده سّني 
مذهب ترک7 که سمت هاي دولتي متعددي هم دارد و وابستگي اش 
به نظام حکومتي عثماني مسجل است از ایرانیان و شاه تهماسب 

مقایسه تطبیقي گلستان هنر با مناقب هنروران 
) بخش نقاشي و نقاشان(
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)که به تازگي در گذشته است( و یا دیگر حکام ایراني به نیکي 
یاد مي کند.8  گویي مشکالت سیاسي و اختالفات عقیدتي را به 
مباحث هنري و فرهنگي دخالت نمي دهند. گرچه یکي از عوامل 
این پدیده سالمت نفس مولف و فرهیختگي فردي و اجتماعي 
عصر افندي است که توانسته اند عقده ها را از عقیده ها تفکیک کنند 
و این جاي سرور دارد ولي یک عامل دیگر هم مي تواند جایگاه 
بلند هنر و هنرمندان ایراني عهد صفوي باشد که رقیبان ترک را 
وادار به خشوع و تمجید مي کند گویي مرزهاي فراخ فرهنگي به 
محدوده هاي بسته و کوچک سیاسي وقعي نمي نهند و آنها را در 
مي نوردند. عالي افندي الحق خویشي و ملّیت را در تبیین جایگاه 
هنرمندان دخیل نمي کند و بعضاً از ایرانیان در تمام طیف ها، چنان 
با وجد و حال سخن مي راند که از رومیان هم میهن خویش چنان 

حکایت نمي کند.9
 از سویي دیگر، گویي هنرمندان نیز خود را مقّید به تعهدات 
سیاسي روزآمد نمي دانند و آمد و شد ایشان به مراکز فرهنگي 
دو کشور محدودیتي ندارد10 و این خود نشانه اي است از فضاي 
فرهنگي مناسب و سعه ي صدر حکام آن روزگار. نقاشان و 
خوشنویسان ایراني در آن دوره سمت هاي دولتي و مسئولیت هاي 
هنري قابل مالحظه اي را در روم احراز کرده بودند11. اهمیت 
مشاغل هنري به ویژه حساسیت کار هنرمندان خوشنویس یا 
نقاش وقتي روشن تر مي شود که به یاد داشته باشیم دستورها و 
فرامین حکام توسط خوشنویسان نوشته مي شد و ایشان اغلب به 
مهر و نشان هاي دولتي دسترسي داشتند و چه بسا افرادي گوش 

و بیني بر سر شیطنت با این مهرها از دست داده بودند.12
در منابع عهد صفوي به وضوح شاهد تعصبات مذهبي شیعي 
هستیم در حالي که در سراسر مناقب هنروران نشان از یادآوري 
مذهب هنرمندان و حساسیتي نسبت به آن نیست گویي به گفته 
شیخ ابوالحسن خرقاني میهمان را نانش مي دهند و از ایمانش 
نمي پرسند. این که بخشي از مشکالت میان ایران صفوي و روم 
عثماني بر سر اختالفات مذهبي شیعه و سني بود تردیدي نیست 
اّما در کتاب مناقب گفتگویي در این باب به میان نمي آید نویسنده 
بیش از آن که به شهرها و فرهنگ عمومي کشور خویش بپردازد 
به فضاهاي فرهنگي هرات و تبریز و مشهد و هنرمندان و حتي 
حکام هنر پرور آنها اشاره دارد اساساً حوزه فرهنگي ذهن او 
بیشتر جغرافیاي ایران است نه روم. با توجه به آنچه گذشت، 
شباهت این کتاب ها به یکدیگر طبیعي است حال وجوه اشتراک 

عمده این دو اثر را بررسي مي کنیم:

الف: شباهت ساختاري؛
هر دو با حمد خداي و نعت رسول و علي بن ابیطالب- کاتب 
ارزش خط و  باب  از مقدمه اي در  آغاز مي شوند پس  وحي- 
قدسي دانستن منشاء آن، به فصولي تقسیم شده درباره ي خط 
و خطاطان بحث مي کنند و در نهایت به دیگر کتاب آرایان از 
جمله نقاشان مي رسند و درباره ي آنها نیز اجماالً اشاراتي دارند 
اغلب تمجیدآمیز و همراه با مبالغه و درنهایت با خاتمه اي به پایان 

مي رسند.

ب: تشابه بیاني؛
هر دو کتاب از ادبیات مشترکي برخوردارند نه تنها کالم و 
منظر مولفین شاعرانه است بلکه جاي جاي نوشتار خود را به 
اشعاري برساخته خویش یا مقتبس از دیگران می آرایند بدون 
اینکه خود را ملزم به معرفي شاعر بدانند و با آوردن آیات الهي 
یا سخنان بزرگان دین، اِسناد عقیدتي کار خویش را تثبیت کرده 
پایگاه کالمشان را محکم مي کنند. براي جذاب تر شدن مطلب در 
میان گفتار، قصه و حکایت هاي اخالقي یا آموزشي را نیز چاشني 
به زبان ترکي نوشته شده و  مي کنند. گرچه مناقب هنروران 
گلستان هنر به زبان فارسي، ولي مولفین دوکتاب مطالب یا ابیاتي 
را به عنوان شاهد مثال از زبان دیگر در البه الي نوشتار خود 
مي گنجانند بدون آنکه تقّیدي نسبت به ترجمه آن داشته باشند. 
طبعاً آنان خواننده و مخاطب خود را مسلط به هر دو زبان مي دانند 
سرزمین  دو  گسترده ي  ارتباطات  از  محکمي  نشانه  خود  که 

اسالمي همسایه است.

ج: هم ترازي شخصیت نویسندگان؛
قاضي میراحمد و مصطفي عالي افندي هر دو در خانواده اي 
اهل فضل و هنر به دنیا آمده بودند. شرایط تربیتی شان بی شباهت 
نبود هر دو منصب هاي دیواني داشتند. در شهرهاي مختلف 
به روزگار خویش جهان دیده بودند.  لذا نسبت  فعالیت کرده 
شعر مي سرودند، خوشنویسي مي کردند، هر دو زبان ترکي و 
فارسي را بلد بودند، تاریخ خوانده بودند، به کتاب و کتابخانه ها 
دسترسي داشتند، با دولتمردان و هنرمندان محشور بودند، به 
مسایل سیاسي جامعه اشراف داشتند از علوم دیني بي خبر نبودند 
و جایگاه خود را در جهان درک مي کردند و چگونگي تعامل با آن 

را مي دانستند.

د: برخورد حضوري با هنرمندان و آثار؛
عالقه و استعداد شخصي، جایگاه اجتماعي و به ویژه سمت هاي 
دولتي، ایشان را به مراکز قدرت و حکومت وابسته مي کرد و از 
همین طریق این امکان برایشان فراهم مي شد که ارتباط گسترده اي 
با اهل هنر و هنرمندان از صنوف مختلف داشته باشند، آنان را 
به نام و نشان بشناسند و شخصاً آثارشان را دیده و سنجیده 
باشند. این ارتباط با هنرمندان را دو بزرگوار در مقدمه کتاب خود 
و البته در البه الي اوراق نیز به دفعات یادآوري کرده اند تا سندیت 
گفتار و نوشتار خود را تقویت کنند با این شرایط غالب آگاهي هایي 
که از افراد و آثارشان مي دهند حضوري و مستقیم است و لذا 
قابل اطمینان؛ به ویژه آنکه عمده هنرمنداني که در هر دو کتاب 
یاد مي شوند معاصران ایشان اند. گرچه باید گفت قاضي میراحمد 
نسبت به همتاي ترک خود، دقت بیشتري در توصیف و عالقه 

باالتري در رویت مستقیم آثار دارد.
براي مثال قاضي احمد در جایي مي گوید: »نواب میر عبدالباقي 
از دارالعباده ي یزد است و از اوالد عالم رّباني شاه نعمت اهلل ولي 
است سال ها منصب صدارت و وکالت پادشاه جلیل شاه اسماعیل 
نمود تعلیق را بسیار خوش مي نوشت، به نزاکت و پختگي خط او 
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کم مالحظه شده احکام و اسناد مشایخ و موالي دارالعباده ي یزد 
به خط شریف آن حضرت مشاهده شد )منشی قمی، 1366، 46(.

یا نمونه اي مشهورتر که از دقیق ترین اطالعات درباره زندگي 
رضا عباسي است و به وفور به آن استناد جسته اند »آقا رضا 
ولد موالنا علي اصغر کاشاني است. اگر زمانه به وجود با وجود 
او افتخار  نماید می شاید چون در تصویر و چهره گشایي و شبیه 
کشي نظیر و عدیل ندارد و اگر ماني زنده بودي و استاد بهزاد 
حیات یافتي روزي یکي صدآفرین بر وي نمودي و دیگري بوسه 
بر دست وي نهادي همگي استادان و مصوران نادره ي زمان او 
را به استادي مسلّم دارند و هنوز ایام ترّقي و جواني او باقي ست 
وي در خدمت اشرف شاه کامیاب مالک رقاب سپهر رکاب سلطان 
شاه عباس خلد اهلل ملکه مي باشد اما به غایت کاهل طبیعت افتاده و 
اختالط نامرادان و لوندان اوقات او را ضایع مي سازد و میل تمام 
به تماشاي کشتي گیران و وقوف در تعلیمات آن دارد یک مرتبه 
صورتي ساخته و پرداخته بود که شاه عالمیان به جایزه ي آن 

بوسه بر دست او نهادند« )منشی قمی، 1366، 150(.
عالي افندي نیز در جایي از کتاب خود مي گوید: »از شاگردان 
ما  زمان  در  که  است  مشهدي  رحیم  محمد  علي،  ماّل حسین 
قطعاتش پیدا و بضاعت کتابتش در اثناي سال 990 هویدا شد 
چون این حقیر به بغداد رسیدم به یکي دو قطعه ي او دست رسي 
یافتم چون از کیفیت ظهور او استفسار کردم و مداومت مشق او 
را از خط شناسان آن دیار جویا شدم گفتند که از سّید احمد تلمذي 

تمام یافته ...« )عالي افندي، 1369، 81(.

ه: همزماني دو تالیف؛
گرچه زمان دقیق تالیف گلستان هنر مشخص نیست ولي 
همگان این کتاب را مربوط به سال هاي حدود 1000 ه مي دانند 
)پاکباز، 1378، 383(. سهیلي خوانساري مصحح و ناشر کتاب 
بر این باور است که »گلستان هنر دو تحریر دارد یعني قاضي 
میراحمد نسخه اول را قبل از سال 1000 ه نگاشته و بعد از چند 

سال در آن تجدید نظرکرده است« )منشی قمی، 1366، 60(.
و طبق آنچه عالي افندي در صدر الکتاب مناقب آورده است 
این اثر را در سال )خمس و تسعین و تسعمائه( 995ه نوشته 
است)عالي افندي، 1369، 18(. پس فاصله ي زماني چنداني میان 
تالیف دو کتاب نیست و هر دو به یک دوران و فضاي فرهنگي و 

هنري همزمان در دو کشور همسایه مربوط هستند.

و: گلستان هنر و مناقب هنروران اولین کتاب هاي 
اختصاصي هنر؛

پیش از سده ي دهم هجري با تذکره هاي بسیاري مواجهیم که 
شعر شاعران را در خود جمع دارند و به احوال و اطوار شاعران 
پرداخته اند ولي تذکره اي در باب هنرمندان عالم نقش و تصویر 
نداریم تا آنکه در سده ي 10 ه هنرمندان و هنرشناساني همانند 
میرزا حیدر دو غالت در تاریخ رشیدي، شمس الدین محمد وصفي 
در مقدمه مرقع شاه اسماعیل 916 ه و میرسید احمد مشهدي 
در مقدمه مرقع امیرنجیب بیک و یا سام میرزا صفوي در تحفه 

سامي 968ه و .... مطالبي درباره خوشنویسان و نقاشان و کتاب 
آرایان آورده اند که البته نشانه اي از افزایش اقبال عمومي نسبت 
به هنرهاي تصویري است تا آنکه قاضي میراحمد براي اولین 
بار کتابي صرفاً درباره ي کتاب آرایان به رشته تحریر درآورد و 
جالب آنکه در سرزمین عثماني نیز قبل از مناقب هنروران، کتابي 

مستقل در باب هنرمندان کتاب آرا تدوین نشده بود.

ز- جایگاه واالي خوشنویسي در نگاه هر دو مولف؛
این هنر خط و خوشنویسي  در هر دو کتاب مورد بحث، 
است که ریشه هاي قدسي اش مورد تأکید قرار مي گیرد و انبیا و 
اولیاي الهي به این هنر آراسته اند و از دیگر سو هر دو مولف خود 
خوشنویس اند و آگاهي و تسلط ایشان بر اصول و قواعد خط و 
آنچه به هنر خوشنویسي وابسته است به مراتب بیش از نقاشي 
است و در اصل هر دو کتاب درباره ي خط و خوشنویسي است 
اّما چون فعالیت نقاشان و مذهبان و جلدسازان و قطاعان و ... نیز 
با کتاب و خوشنویسي گره خورده است لذا به عنوان تکمله مقال 
از ایشان نیز یاد کرده اند. این مطلب را از مقایسه ي کّمي بخش هاي 
مربوط به خوشنویسان و دیگر هنرمندان نیز به سهولت مي توان 
دریافت.13 براي مثال در سراسر کتاب گلستان هنر از 180 هنرمند 
نام برده شده است از این میان 139 تن در زمره خوشنویسان اند 
در حالي که نقاشان و صحافان و مذهبان و قطاعان بر روي 
هم 41 تن را شامل مي شوند که به نوعي گواه جایگاه متفاوت 
خوشنویسان و نقاشان در چشم مولف و شاید در جامعه اي است 

که کتاب در آن تالیف شده است.
در کتاب مناقب هنروران نیز جمعاً از تعداد 311 هنرمند نام 
برده شده است که تنها 67 تن از ایشان جزو نقاشان مذهبان و 
قطاعان هستند، بقیه خوشنویس اند. از این 67 نفر 50 تن ایراني 
و  نقاش  تن  ایرانیان 41  از  دیگر رومي هستند  هنرمند  و 17 
تذهیب کارند 5 هنرمند مجلّد و 4 نفر قطاع به شمار مي روند. و 
از هنرمندان رومي نیز 12 نفر مذهب و نقاش، 4 تن مجلّد و 1 نفر 

قطاع معرفي شده اند.14
عالي افندي در قسمت پایاني آخرین فصل از کتاب خود که 
نقاشان و کتاب آرایان را معرفي می کند چنین مي گوید: »گذشته 
از آنان )خوشنویسان( صنف قطاعان و نقاشان و جلدسازان، که 
هرکدام به مثابه زیردست )!( آن فرقه جلیله اند و جمله صاحب 
حرفه و صنعت کارند« )عالي افندي، 1369، 115(. که بازتابي 
روشن از جایگاه متفاوت خوشنویسان و دیگر کتاب آرایان در 
چشم و دل مولف کتاب و جامعه و محیط هنري آن روز عثماني 

است.

ح: اشتراك منابع؛
بر مبناي آگاهي هایي که در کتاب ها ارائه مي شود، منابع مورد 
استفاده دو نویسنده اغلب مشترک بوده است با این تفاوت که عالي 
افندي در جاي جاي کتاب به آنها اشاره دارد ولي قاضي احمد 
اشاره ي مستقیمي به منابع خویش نمي کند. عالي به منابعي همچون 
تذکره الشعراي دولت شاه سمرقندي، مجالس النفایس میرعلي شیر 

مقایسه تطبیقي گلستان هنر با مناقب هنروران 
) بخش نقاشي و نقاشان(
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و رساله قطبیه قطب الدین محمد یزدي و تحفه سامي دسترسي 
داشته است و در چند جا به بهره مندي خود از این منابع اشاره 
مي کند مثالً مي فرماید: »در تذکره دولت شاه و مجالس النفایس و 
تحفه سامي نوشته اند که وي )خواجه شهاب الدین عبداهلل مروارید 
کرماني( عالوه بر خط نسخ که ناسخ یاقوت بود و نظم روح فزا 
که ارواح اهل عرفان را سیراب مي کرد، نقش بوقلموني هر سطر 
دیواني اش که با رنگه و طالیه  مي آراست مطبوع نفوس مي گشت...« 
)عالي افندي، 1369، 97( و یا در جایي دیگر: »در مجالس النفایس 
آمده است که در اثناي بزم سلطان )سلطان حسین بایقرا( سلطان 
علي قایني.... اوقات خود را صرف نوشتن آثار و مولفات وي 
مي کرد« )عالي افندي، 1369، 60( و یا درباره ي میرعلي مي نویسد 
»در تحفه سامي بیان شده است که او از سادات معالي درجات و 
اشراف صفات ملکي الصفات بوده است تصریح کرده اند که از 
سلطان علي مشهدي تلمذ کرده« )عالي افندي، 1369،72( و باز »در 
رساله قطبیه15 آمده است که میرعلي مستقیماً از موالنا زین الدین 
محمود، شاگرد سلطانعلي، تلمذ کرده و بالواسطه از مشهدي مشق 

گرفته است. این مطلب اصابت مقرر است و احتمال خالف در آن 
غیر میّسر« )عالي افندي، 1369، 73(.

بدیهي است قاضي احمد که خود ایراني است و در دستگاه 
حکومتي و کتابخانه ها آمد و شد دارد به منابع مذکور و شاید 
منابعي دیگر دسترسي داشته است )منشی قمی، 1366، 61(. ولي 
اشاره مستقیمي به بهره مندي از این کتاب ها در گلستان هنر به 
چشم نمي خورد و این چندان عجیب نیست چون اسکندر بیک 
ترکمان نیز که شاگرد قاضي احمد بوده در اثر مشهور خویش به 
نام عالم آراي عباسي با آنکه از آثار قاضي احمد بهره ها برده ولي 

یادي از ایشان نمي کند)همان ، 59(.
 

اختالفات دو کتاب

آنچه گذشت شباهت هاي بسیار این دو کتاب و محتویات آن را 
نشان مي دهد اّما با تمام قرابت ها، اختالفات و بعضاً پریشاني هایي 
نیز در مطالب آنها به چشم مي خورد که بي توجهي به آن مي تواند 
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منشاء خطاهایي در نگارش تاریخ نقاشي ایران گردد. براي مثال 
قاضي احمد در گلستان هنر 34 نقاش معرفي مي کند و عالي افندي 
در اثر خود از 30 نقاش ایراني نام مي برد در این میان 13 تن 
در هر دو کتاب مشترک است آن هم با پیشوندها و پسوندهاي 

متفاوت )که در جدول 1 مالحظه مي شود(.
اّما دالیل این اختالفات را که موجد برخي اشتباهات است 
مي توان در عواملي از این قبیل جستجو کرد: نومایه بودن این 
گونه پژوهش ها، نبود تجربه کافي نویسندگان و فقدان الگوهاي 

مناسب در توصیف دقیق و واقعگرایانه مختصات زماني ومکاني 
پیرامون خویش. مخاطبین بسیار محدود این نوشته ها و کتاب ها 
و جغرافیاي محصورشان که از چارچوب کتابخانه اي سلطنتي 
یا اشرافي فراتر نمي رفت و مورد تحلیل و نقد قرار نمي گرفت. 
روح لطیف و شرقي مولف و دخالت دادن عواطف و احساسات 
شخصي در توصیف رویدادها و خصایص آثار هنري، عدم التزام 

مولف جهت ارایه سند جهت اثبات مدعاي خویش.
در اینجا به جهت تسهیل پژوهش هاي آتي، نام و نشان نقاشاني 

مقایسه تطبیقي گلستان هنر با مناقب هنروران 
) بخش نقاشي و نقاشان(
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که به نحوي از انحاء نام شان در دو کتاب مورد بحث آورده شده 
است در جدول هاي جداگانه اي ارایه مي گردد. جدول 1 هنرمنداني 
را معرفي مي کند که اسم آنان در هر دو منبع ذکر شده است 
همراه با برخي اطالعات که در ردیف هاي متعدد تنظیم شده اند. 
جدول هاي 2 و 3 هریک شامل اسامي نقاشاني است که فقط در 
یکي از کتاب ها نامشان را مي توان یافت. روشن است که نحوه 
ارجاع نویسندگان دو کتاب به شخصیت ها و اسامي افراد یکسان 
نیست گاهي اوقات اطالعات جالب و ارزشمندي از احوال، آثار و 
روزگار هنرمندان را ثبت نموده اند ولي برخي موارد نیز فقط به 

ذکر یک نام بسنده کرده اند.

تالش براي رفع برخي اختالف ها که در 
جدول 1 به چشم مي خورد

ردیف 1- موطن آقا میرک، اصفهان یا تبریز؟ گلستان هنر 
آقا میرک را اصفهاني و مناقب هنروران وي را تبریزي دانسته 

است. با توجه به این که منابع پیش از گلستان هنر به ویژه 
دوست محمد در دیباچه مرقع بهرام میرزا و سام میرزا در تحفه 
سامي متّفقاً او را از سادات اصفهان معرفي کرده اند. باید پذیرفت 
که نظر عالي افندي در تبریزي بودن ایشان قرین صحت نیست 
و خطا از آنجا پدید آمده که وي در تبریز و در کتابخانه شاه 
تهماسب فعال بوده است لذا عالي افندي که با وي بعد زماني 
و مکاني داشته او را تبریزي پنداشته است )کریم زاده تبریزی، 

1369، ج 1، 108(.
احمد  سید  یاپیر  میرک  روح اهلل  بهزاد،  استادِ   -2 ردیف 
تبریزي؟ اختالف نظر قاضي احمد و عالي افندي در استادان 
بهزاد چندان نکته ناآشنایي نیست اول آن که قطعاً منظور قاضي 
احمد از »استاد میرک« روح اهلل میرک خراساني است که کتابدار 
سلطان حسین بایقرا در هرات بود نه جالل الدین میرک اصفهاني. 
همچنین پیش از قاضي احمد؛ مولف تاریخ رشیدي، میرزا حیدر 
دو غالت نیز که هم عصر بهزاد بود او را شاگرد موالنا میرک 

مي داند )بینیون، 1378، 431(.
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اّما جز عالي افندي، منبع دیگري از نسبت استاد و شاگردي 
بهزاد و پیر سید احمد تبریزي سخني به میان نیاورده اند. اینکه 
هنرجویي مستعد که احتماالً نسبتي نیز با روح اهلل میرک کتابدار 
داشته و به کتابخانه سلطنتي و کارگاه هاي هنري وابسته به آن 
آمد و شد مي کرده و با استاداني که در آنجا مشغول بوده اند 
نکته  از چند هنرمند بهره مند شده باشد هیچ  محشور بوده، 
ابهام آمیزي ندارد. اّما متأسفانه پیر سیداحمد تبریزي هنرمندي 
است که جز مناقب هنروران، دیگر منابع تاریخي ذکري روشن 
از ایشان به میان نیاورده اند و لذا شخصیتي ناشناخته براي 

هنرپژوهان امروزي است.
ردیف 7- استادِ سیاوش بیک کیست؟ منابع مختلف سیاوش 
بیک را متفقاً از اهالي گرجستان دانسته اند. وي در جواني مورد 
اسکندربیک  گفته  به  بنا  و  بود  تهماسب  شاه  خاص  توجه 
ترکمان در عالم آراي عباسي اواخر عمر را در خدمت شاه 
عباس صفوي به سربرده است این که عالي افندي او را شاگرد 
استاد حسن بغدادي رییس نگارخانه شاه تهماسب و همچنین 
خود شاه تهماسب دانسته و قاضي احمد منشی قمی استاد وي 
را موالنا مظفر علي و در عالم آراي عباسي معلم اولیه او را 
استاد حسینعلي مصور نوشته اند مي تواند نشانه آن باشد که 
این استاد واالمقام که از مأنوسان شاه تهماسب بوده است و 
به کتابخانه و کارگاه هاي هنري درباري آمد و شد داشته از 
تعلیم استادان متعدد بهره مند گشته و خود را به زیور هنرهاي 
مختلف از جمله تذهیب که عالي افندي به آن اشاره دارد آراسته 

است16.
هنر  گلستان  اصفهاني؟  یا  کاشاني  عبدالعزیز   -8 ردیف 
اصفهاني  را  وي  هنروران  مناقب  ولي  کاشاني  را  عبدالعزیز 
از  طیف  این  فعالیت  وابستگي  به  توجه  با  کرده اند.  معرفي 
در  حضورشان  قدرت،  پایگاه هاي  و  مراکز  به  هنرمندان 
شهرهایي که فعالیت هاي هنري در آن تمرکز داشت طبیعي 
بوده است جز گلستان  هنر و مناقب هنروران دیگر منابع از 
موطن ایشان یادی نکرده اند، عبدالعزیز نیز در آثار بر جای 
مانده از خود اشاره اي به زادگاه خود ندارد )کریم زاده تبریزی، 

1369، ج1، 339(.
با توجه به این که در دوره فعالیت عبدالعزیز )میانه سده 
10 ه( اصفهان چندان مرکزیت هنري نداشته است و با توجه به 
نزدیکي قاضي احمد به بطن ماجرا و چه بسا آشنایي حضوري 

با این هنرمند، احتمال صحت نظر قاضي احمد بیشتر است.
زادگاه  سلطانیه اي؟  یا  بدخشاني  میرمصور   -10 ردیف 
منصور، ملقب به میرمصور )پدر میر سیدعلي( را گلستان هنر؛ 
بدخشان و مناقب هنروران شهر سلطانیه دانسته اند. در دیگر 
منابع به زادگاه این دو هنرمند اشاره اي نشده است مگر دیباچه 
پراهمیت مرقع بهرام میرزا به قلم دوست محمد. وي نیم سده 
پیش تر از قاضي احمد در توصیف میرمصور این گونه مي گوید: 
»سید پاکیزه قلم و یگانه امم، زبده النوادر میر مصور که تا صانع 
بدخشان لعلي و الجوردي اختري به رنگ آمیزي صورت دلکش 
چهره او نپرداخته...« گرچه این بیان شاعرانه جهت بدخشاني 

بودن میرمصور ما را به یقین نمي رساند ولي فرمایش مناقب 
هنروران نیز در اهل سلطانیه بودن وي هیچ حجت روشني 
ندارد. این که میرمصور و فرزند هنرمندش به دعوت همایون 
به هند رفته و بخشي از عمر خود را در هندوستان گذرانده اند 
بیشتر در راستاي تایید بدخشاني بودن اوست. بدخشان )در 
افغانستان امروز( غالباً در جغرافیاي سیاسي دولت بابریان 

قرار داشت و با هند تقریباً پیوسته بوده است.
علي  ماّل  همان  کاشاني  اصغر  علي  موالنا  آیا  ردیف11- 
اصغر است؟ چون به داستان مشهور ساختن ُمهر تقلبي شاه 
و  کرده اند  اشاره  مولف  دو  هر  علي اصغر،  توسط  تهماسب 
نقاش دیگري با این نام در این دوره نمي شناسیم بدیهي است 
که مالعلي اصغر همانا علي اصغر کاشاني پدر رضا عباسي 
مشهور است. افزون براین ساده شدن واژه »موالنا« به »ماّل« 
به دفعات در زبان فارسي اتفاق افتاده است. براي مثال موالنا 

جالل الدین محمد رومي را »مالي رومي« هم گفته اند.
ردیف 13- میرنقاش اصفهاني همان آقا میرک اصفهاني 
است؛ عالي افندي از نگارگري به نام »میرنقاش اصفهاني« یاد 
مي کند که »رئیس نگارخانه شاه تهماسب و استاد مهارت انیس 

خاص آن سلطان« )عالي افندي، 1369، 105( بوده است.
مي دانیم که کارگاه هاي هنري دربار، پس از انتقال پایتخت از 
تبریز به قزوین، در اثر تحوالت روحي شاه تهماسب در اواسط 
سده 10 ه تعطیل شده است. پس هنرمند مذکور مي بایست در 
نیمه اول سده 10 ه فعال بوده باشد که شاه تهماسب جوان، 
حامي پرشور هنرمندان بود. متاسفانه در هیچ منبع دیگري از 
چنین نقاش با چنین جایگاه باالي هنري که در این مقطع زماني 
فعال بوده باشد یادي نشده است و فقط عالي افندي است که 
چنین استادي را نام مي برد و اّما با چند قرینه مي توان وي را 

همان جالل الدین میرک اصفهاني مشهور دانست.
میرک  آقا  و  است  اصفهاني  »میرنقاش«  این  که  آن  اول 
نیز اصفهاني بوده است و دیگر این که رئیس نگارخانه شاه 
تهماسب و استاد دیگر هنرمندان بوده است. این ویژگي ها در 
جالل الدین میرک اصفهاني )آقا میرک، شاگرد بهزاد( جمع بوده 
نیز میرک اصفهاني را »در طراحي و  است در تحفه سامي 
تصویر نادره زمان و در خدمت حضرت صاحب قراني پیشوا 
و مقتداي طایفه نقاشان« معرفي کرده است )سام میرزا، بي تا، 

.)74
قاضي احمد نیز در مورد میرک اصفهاني مي نویسد: »آقا 
قرینه  طراحي  در  بود  اصفهان  دارالسلطنه  سادات  از  میرک 
در  بیشتر  و  آفاق گشت  آن خسرو  یراق  آخر گرک  نداشت 
دارالسلطنه تبریز بود..« )منشی قمی، 1366، 139(. با توجه به 
شغل و منصب »گرک یراقي« که به معني ناظر کل و یا رئیس 
دربار و بیوتات سلطنتي است این تعریف )کریم زاده تبریزی، 
انطباق است  با آنچه در مناقب آمده قابل  1369، ج 1، 132( 
همچنین نباید فراموش کرد که میر با میرک به لحاظ معني 
منافاتي ندارد چه بسا سهوالقلم صورت گرفته و میرک نقاش 

به شکل میرنقاش در آمده باشد.

مقایسه تطبیقي گلستان هنر با مناقب هنروران 
) بخش نقاشي و نقاشان(
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نتیجه
مورد  نوشتار  این  در  آنها(  از  )بخش هایي  که  کتابي  دو 
بررسي قرار گرفت، از مراجع اصلي پژوهشگران معاصر در 
تدوین کتاب هاي مربوط به تاریخ هنر و نقاشي ایران هستند. 
این کتاب ها مختصات بسیار مشابهي دارند، در فضاي فرهنگي 
واحدي خلق شده اند و دیدگاه مولفین آنها بسیار به هم نزدیک 
و مأخذشان غالباً یکي است با این همه با اندکي دقت مي توان 

دریافت که اختالفات قابل مالحظه و بعضاً گمراه کننده اي با 
هم دارند. روشن است که مقایسه تطبیقي این منابع با یکدیگر 
مي تواند برخي گره هاي موجود در بررسي تاریخ هنر و نقاشي 

ایران را کاهش دهد. 
پژوهش هاي  تحقیقات،  این گونه  بودن  نوپا  به  توجه  با 

روشنگر و امیدبخش آینده دور از انتظار نیست

پی نوشت ها 

1  حتماً یکي از دالیل این ثبت و ضبط نام هنرمندان خوشنویس آن 
بوده که قلم در دست ایشان بوده است!

2  البته از خوشنویسان نیز در سروده هاي سعدي فقط به نام ابن مقله 
اشاره شده است.

3  تنها نسخه چاپ شده گلستان هنر که امروزه در دسترس است و 
مرجع این نوشتار نیز هست، بنا به گفته مصحح آن یعني احمد سهیلي 
خوانساري از روي نسخه آقاي نخجواني که مربوط به سده 13 هجري 
بوده تهیه شده است در حالي که نسخه هاي متعدد قدیمي تري نیز وجود 
دارد ازجمله قدیمي ترین نسخه اي که آقاي سهیلي خوانساري معرفي 
از گلستان هنر است که در مسکو نگهداري  مي کند نسخه مصوري 
مي شود و به اوایل سده 11، مربوط است. غالباً اقدم نسخ را اصح نسخ 

نیز مي دانند.
4  آرزومندیم فرهنگستان هنر پژوهش گران را در تهیه نسخه اي 

انتقادي و جدید از این کتاب پر اهمیت یاري رساند.
5  تنها نسخه فارسي مناقب هنروران که مرجع این نوشتار نیز هست از 
نسخه اي اصیل و تاریخي ترجمه نشده بلکه از روي کتابي با این ویژگي ها 
به فارسي برگردانده شده است؛ مناقب هنروران، مصطفي عالي، با مقدمه 

ابن االمین محمود کمال بک. استانبول. مطبعه عامره.
6  وي استاد عالي افندي است )عالي افندي، 1369، 19(.

7  در این جمالت هم لحن بدبینانه قاضي احمد و هم اشاره به درگیري 
با روم و تخریب تبریز را توسط ایشان مالحظه مي کنید:

8  »موالنا قاسم بیک تبریزي صحاف بي بدل و مجلد بي عوض بود.... 
بعد از فترت رومّیه شومیه و تخریب  دارالسلطنه تبریز  به عراق آمد. در 
دارالسلطنه قزوین ساکن شد و به صحافي اشتغال داشت ... در سنه الف  
)1000 ه( در دارالسلطنه قزوین به  هجوم طاعون رحلت نمود علیه الرحمه 

من اهلل الودود« )منشی قمی، 1366، 160(. 
از  اهل سنت روشن است،  از مذهب  افندي  پیروي عالي  9  گرچه 
نوشته هاي مناقب نیز به وضوح قابل استنباط است از جمله: »مخفي نماند 
که ...ذوات واجب االکرامي که مامور کتاب وحي بودند ... یار غار صدیق 
ابوبکر صدیق، نقاوه احباب عمربن خطاب، جامع آیات قرآن عثمان بن 

عفان، اسداهلل الغالب علي بن ابي طالب و ...« )عالي افندي، 1369، 35، 29(.
10  درباره شاه تهماسب و هنرپروري اش مي گوید: »حّقا که در باب 
ارباب کمال وجود این شهریاران صاحب مکرمت الزم و ضروري است 
و بر اصحاب جاه و جالل هنگام تهور و انفعال کرم شامل و لطفي غالب 
واجب، تا کامل را از جاهل فرق بگذارند...« و باز در جایي دیگر »شاه 
تهماسب بن شاه اسماعیل با تلمذ از عبدالعزیز علي الخصوص با وقوف و 

ظرایف متفرع رسم و نقش، نقاش استاد و مصوري بهزاد ایجاد گشت...« 
)عالي افندي، 1369، 106(.

امیر  »والدت  مي نویسد:  هروي  میرعلي  درباره  مثال  براي    11
خوشنویسان جهان و صاحب سریر دبیران نادره ي دوران، یعني میرعلي 
مهارت نشان در دارالسلطنه هرات و نشو و نمایش در مشهد رضویه 
فایض البرکات واقع شده است... به هرحال میرعلي میر صاحب قلم نامدار 
قلمرو اقلیم کتابت است و داللت نام و روایت کلک دو زبان هم نام و هم 
شعار مالک ذوالفقار شاه والیت است...« )عالي افندي، 1369، 73( و یا 
درباره بهزاد مي نویسد: »سرآمد مصوّران نامدار و شهره دار و دیار و 
صاحب بخت سرمدي زمره ي نقاشان، ابتدا استاد بهزاد هروي است...«  

)عالي افندي، 1369، 104(.
12  البته مسیر تردد غالباً از سوي هنرمندان ایراني است به عثماني. 
برعکس این مسیر را کمتر هنرمندي طي مي کند. صفحات مناقب هنروران 
پر است از نام هنرمندان ایراني که به روم رفته اند ؛ از نقاشان: برجعلي 
اردبیلي، شاه قولي، ولي جان و ... از خوشنویسان: قطب الدین یزدي، 

حاجي محمد تبریزي، ابوالفضل دفتردار، خواجه عبدالقادر و ..
13  شاه قولي نقاش در زمان سعادت نشان مرحوم سلطان سلیمان 
خان- علیه الرحمه و الغفران- به والیت روم آمد. نقاش خانه مخصوص 
سراي عامره را برایش پرداختند، نصرت سلطان سعادتمند ممالک ستان 
سکندر توان اکثر اوقات براي تماشا بدان جا مي رفت. انواع وسایل از راه 
لطف و احسان در آنجا تعبیه کردند و روزانه صد آقچه )صد لیره طال( 
وظیفه برایش تعیین شد و بر زمره ي استادان بدایع پیشه سرافراز گشت 

شاه قولي شاگرد آغا میرک است )عالي افندي، 1369، 105(
14  از جمله حکایت مشهور خواجه عبدالعزیز و موالنا علي اصغر 
کاشاني )پدر رضا عباسي( است که به واسطه تقلب در مهرشاه تهماسب 
مورد غضب واقع شدند و شاه به دست خودبیني عبدالعزیز و هردو گوش 
علي اصغر را قطع کرد )عالي افندي، 1369، 106، 105(و )منشی قمی، 

.)144 ، 1366
15  در گلستان هنر سه فصل با حجم 127 صفحه به خط و خوشنویسان 
و یک فصل با حدود 25 صفحه به نقاشان و مذهبان تخصیص یافته است 
و در مناقب هنروران نیز که پنج فصل دارد چهار فصل به خوشنویسان و 
فصل پنجم به قطاعان و تصویرگران و طراحان و جلدسازان و ... با حدود 

14 صفحه اختصاصي یافته است.
16  در کتاب مناقب هنروران فقط از دو هنرمند غربي یاد شده است. 
سنان بیک مصور رومي را شاگرد ماستوري پاولي ونیزي مي داند و او را 
نیز شاگرد نقاش ونیزي به نام دامیان )عالي افندي، 1369، 107(. با همین 
آمار ساده هم مي توان تفاوت جایگاه هنري ایران و اروپا را در سرزمین 

عثماني آن روزگار دریافت.
17  عالي درباره این رساله مي نویسد: »این حقیر شهیر به عالي زماني 
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که دفتردار صدارت سمیر خزینه دارالخالفه بغداد بود از موالنا قطب الدین 
محمد یزدي که در آن عصر سرآمد نویسندگان و بخت سرمدي نازک 
نویسان عراق بود درخواست کرد که رساله مختصري درباره ... نساخان 
جهان و زمره نستعلیق نویسان تالیف کند. آن رساله حاضر شد... ناگزیر 
اَخبار و اِخبار آنان مددکار و یاور این تالیف شد« )عالي افندي، 1369، 20 

.)129 ،
18  عالي افندي با جمله اي تعدد استادان او را حل مي کند وي در جایي 
مي گوید: »سیاوش بیک تذهیب را از استاد حسن فراگرفته و مصوري را 

نزد چند استاد دیگر تکمیل کرده است« )عالي افندي، 1369، 104(.
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