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مقايسه تطبيقي گلستان هنر با مناقب هنروران
( بخش نقاشي و نقاشان)
علياصغرميرزاييمهر

*

عضوهيئتعلميدانشكدههنر،دانشگاهعلموفرهنگ،تهران،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،90/8/11:تاریخ پذیرش نهایی)90/10/4:

چکیده
كتاب تاريخي «گلستان هنر»،
تمامي پژوهشگراني كه در سده حاضر تاليفاتي در زمينه هنرهاي تصويري ايران داشتهاند از دو ِ
نوشته قاضي ميراحمد منشي قمي و «مناقب هنروران» اثر مصطفي عالي افندي كه در زماني نزديك به هم تاليف شدهاند بهرهها برده و
لزوم ًا ارجاعات بسياري به آنها داشتهاند اين دو نسخه مهم يكي در ايران عصر صفوی و ديگري در سرزمين عثماني به رشته تحرير درآمده
است .نوشتار حاضر ميكوشد پس از معرفي كتابها و نويسندگانشان مختصات آنها را با هم مقايسه كرده در بخش نقاشي و نقاشان،
وجوه اشتراك و افتراق آنها را بررسي نمايد و پس از شناسايي اختالفها ،در رفع و تحليل برخي از آنها موثر باشد .براي سهولت در امر
مقايسه ،اطالعات دو كتاب درباره هنرمندان در جداول جداگانهاي تنظيم شده است تا هم شباهتها و هم اختالف روايات روشنتر شود.
با توجه به اين نكته كه برخي اطالعات هر كتاب مكمل آگاهيهاي كتاب ديگر است الجرم از تطبيق آنها يافتههاي جديدي استنتاج
ميشود كه ميتواند در پژوهشهاي آينده به كار آيد براي مثال ميتوان دانست هنرمندي كه عالي افندي وي را «ميرنقاش اصفهاني»
معرفي ميكند همان «آقا ميرك» بوده است.

واژه های کلیدی
گلستان هنر ،مناقب هنروران ،نقاشي ،نقاشان ،صفوی ،عثمانی.
* نویسنده مسئول :تلفن ،09123849770 :نماب ر.E-mail: Aliasghar.mirzaeimehr@gmail.com,021-22366592 :
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مقدمه

اگر به فهرست كتابهايي كه پيش از سده  10هجري در ايران
و جهان اسالم تأليف شده اند نگاهي بياندازيم هيچ اثري مربوط
به نقاشي و هنرهاي وابسته در آن نمييابيم .در ميان شاخههاي
مختلف هنرهاي تصويري ،خوشنويسان اقبال بلندتري داشتهاند
كه از سدههاي آغازين تمدن اسالمي نام و آوازهشان در منابع
و مراجع آمده است .1در حالي كه به جز ماني نقاش كه به شكلي
افسانهآميز و تمثيلي از او ياد ميشود نام هنرمندان تصويرگر و
نقاش در منابع به چشم نميخورد و اگر چند نام انگشت شمار
از عهد سلجوقي برجاي مانده نتيجهي التفاتي است كه هنرمندان
خود در حق خويشتن روا داشته و مث ً
ال در كنار نقشي كه بر روي
سفالي مينايي كشيدهاند نام خويش را نيز ثبت كردهاند و يا مومن
محمد خويي نقاش كتاب ارجمند ورقه و گلشاه عيوقي كه احتما ً
ال
خوشنويس اثر مذكور هم بوده در گوشهاي نام خويش را نيز
آورده است.
از نويسندگان درباري و سياست پيشه كه كتابها در باب فتح
و ظفر سالطين و البته آميخته به اغراقها ،پرداختهاند ،انتظاري
نيست كه نام نقاشان را در منظومههاي خويش بياورند ا ّما از
سخن پردازان هنرمند از جمله سعدي بزرگ ،غريب است كه در
آثار بيهمال خويش كه اغلب جنبهي توصيفي بسيار دقيق دارد
و گفتارهايي كه مملو از حكايتهاي شيرين از سومنات و بغداد و
بعلبك و بلخ و باميان است نام هيچ نقاشي از اعصار پيش و نيز
روزگار خويش براي ما به يادگار نگذاشته است .2حال از حافظ
و بزرگان ديگر كه فرمايشاتشان توصيفي نيست و عارفانه است
چه انتظاري ميرود.
با اين وصف پيشينه مكتوب ما درباره چند و چون نقاشي بسيار
فقير است .از سده نهم هجری به بعد و در نتيجه هنرپروري نوادگان

قرابت شخصيتي مولفين و مختصات
كتاب ها
الف :قاضي مير احمد منشي قمي

مولف كتاب گلستان هنر ،قاضي مير احمد منشي قمي است.
پدر وي معروف به ميرمنشي از دانشمندان و شعرا و منشيان
دربار شاهتهماسب صفوي 930 -984ه  ،بوده و مسئوليتهاي
دولتي متعددي داشته از جمله وزارت سلطان ابراهيم ميرزا حاكم
هنرپرور خراسان را تا سال 968ه  ،عهدهدار بوده است .قاضي
احمد از  11سالگي تا  31سالگي در سايه توجه ابراهيم ميرزا
صفوي و تربيت پدر عالي قدرش رشد كرده و در محضر فضال
و شعرا به كسب علم و دانش كوشيده .وي والدت خود را در سال
 935ه در قم ميداند در دوره شاه اسماعيل دوم 984 – 985ه و
شاه سلطان محمد خدابنده صفوي 985 -996ه سمتهاي دولتي
داشته از جمله به سال  988ه «استيفاء شرعيات با وزارت ديوان

تيمور گوركاني است كه كمكم شاخههاي ِ
ح َرف و صنايع و كتاب و
هنرهاي وابسته به آن توسعه مييابد و به تدريج نام و نشان اهل
نقش و تصوير نيز در تذاكير و منابع آورده ميشود .البته آن هم به
صورت حاشيه و يا يك گفتار الحاقي و الصاقي .دوستداران تاريخ
نقاشي ايران ثناگوي ميرزا حيدر دوغالت ،دوست محمدهروي و
قطبالدين محمد قصهخوان و سام ميرزا صفوي و انگشت شمار
مولفين هنرمند و هنر دوستي هستند كه ساختارشكني كرده و به
موضوعاتيپرداختندكهپيشترچندانارجينداشت.
اگر به بخشبندي كتاب هايي همچون حبيبالسير،
مجالسالنفايس و تذكره دولتشاه و  ...نگاه كنيم شاهد افزايش
حضور هنرمندان نقاش خواهيم بود تا آن كه قاضي ميراحمد
منشي كه روانش خوش باد؛ در ميانههاي عهد صفوي و به
روزگاري كه هنرهاي كتابآرايي در اوج بودند باالخره كتابي
اختصاصي در باب اهل هنر تأليف كرد به نام «گلستان هنر».3
شرايط هنري و اجتماعي همسايه غربي ما ،دولت عثماني نيز
تقريب ًا مشابه ماست .در آنجا نيز هم زمان با قاضي احمد انديشمند
تركي به نام مصطفي عالي افندي كتابي مينويسد به نام «مناقب
هنروران» 4كه شباهتهاي بسياري با گلستان هنر دارد سالهاي
تأليف مناقب هنروران ،روزگار اوج قدرت و سطوت سياسي
دولت عثماني (روم) است آنان نيز در گذشته به اين گونه هنرها
نپرداختهاند ا ّما رقابت با دولت هنر پرور صفوي ،توسعه ك ّمي
هنرها و بيرون آمدن هنر از انحصار دربارها ،شرايطي فراهم
ميكند تا كتابي ويژه درباره هنر و هنرمندان نوشته شود .دو
كتاب مذكور شباهتهاي بسياري با هم دارند تا جايي كه ميتوان
آن دو را مكمل يكديگر ناميد گرچه مولفين آنها به دو دولت
متخاصموابستهباشند.

الصداره شاه سلطان محمد» (منشی قمی )58 ،1366 ،بدو تفويض
شده است او از سال 1007ه مورد بيمهري شاه عباس واقع شده
و پايان كار او چندان معلوم نيست.
از تاليفات قاضي احمد منشی قمی  -1خالصه التواريخ كه به
سال  1000ه به اتمام رسيده  -2گلستان هنر كه ظاهراً دو تحرير
دارد يعني قاضي احمد نسخه اول را قبل از سال 1000ه نگاشته
و بعد از چند سال در آن تجديدنظر كرده است -3 .مجمعالشعرا
و مناقب الفضال  -4جميع الخيار كه باز تذكره الشعرايي ديگرست
(منشی قمی.)60 ،1366 ،
قاضي احمد فلسفه نوشتن كتاب گلستان هنر را اينگونه بيان
ميكند« :بر مرآت حقايق ارتسام و ضمير خورشيد انتظام كافه
انام ظاهر باشد كه اداي حقوق استادان و ذكر ايشان و ابقاي
آثار و حاالت آن جمع بيكران بر ذ ّمه شاگردان و ابناي جنس
در هر زمان واجب است( »...منشی قمی )5 ،1366 ،و سپس چنين
ادامه ميدهد« :چون فقير كثير التقصير قاضي احمدبن مير منشي
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ابراهيم الحسيني القمي رفع اهلل قدرهما با النبي و الوصي به خدمت
اهل فضل ميرسيد و از خرمن افضال ايشان خوشه ميچيد به
خاطر رسيد كه نسخهاي پاكيزه در باب حدوث قلم و پيدا شدن و
اسناد آن به حضرت شاه واليت پناه امير مومنان صلوات اهلل و
سالمه عليه و احوال هريك از استادان و خوشنويسان و نقاشان و
افشانگران و ساير هنروران كه به اين طبقه منيفه منوطاند و از اهل
كتب و كتابخانهاند و طريق ساختن مركب و ترتيب ساير لونهاي
مختلف و تذهيب در سلك تحرير و نمط تسطير درآورد( »...منشی
قمی.)6 ،1366 ،

ب -مصطفي عالي افندي

مولف كتاب مناقب هنروران مصطفي عالي افندي است وي
فرزند خواجه احمد بن عبداهلل نامي از غالمان عثماني است كه
سال 948ه در كليبولي ديده به جهان گشود .در جواني تفسير
و فقه خواند ،طبع شعر داشت و «عالي» تخلص ميكرد .در سال
 968به فرمان شاهزاده سليم عثماني (سليم ثاني) مقام انشاء به
او محول شد .مدتي در شام به مصطفي پاشا خدمت كرد او كاتب
ديوان شاهزاده مصطفي پاشا بود همراه مخدوم خود به مصر
رفت .احتما ً
ال در سال 976ه به استانبول بازگشت .مرگ او به سال
1008ه در ج ّده اتفاق افتاد.
تاليفات عالي بسيار است او را ميتوان دانشمند ،شاعر ،مورخ
و كارشناس امور مالي شمرد .ا ّما مورخ بودن او بر جنبههاي
ديگر برتري دارد او  12جلد آثار تاريخي دارد كه مناقب هنروران
يكي از آنهاست 13 .جلد آثار منظوم و  25جلد آثار منثور از او به
يادگار مانده است (عالي افندي.)6-11 ،1369 ،
فلسفه تاليف كتاب مناقب هنروران مشابهت به گلستان هنر
دارد .عالي افندي نيز همانند قاضي احمد پس از حمد و ثناي
خداوند و ابراز ارادت به چهار يار صديق ،كاتبان وحي الهي
ميگويد« :حال كه سنه 995ه است و سلطان جمله سالطين
خاقان عالي شأن سكندر نشين  ....حضرت سلطان مرادخان بن
سلطان سليم خان  ...زينتگر رياحين آدميان و صفاگستر فراديس
عالميان است در روزگار قرين النصر وي ارباب معرفت خوشحال
و اصحاب لطايف مر ّفه البالاند ،رغبت به صاحبين علوم و فنون و
عنايت به اعالي كماالت گوناگون وجهه ي همت قرار گرفته است
مذهبان و تصويرگران و
عالمان ،شاعران ،عارفان ،خوشنويسانّ ،
بالجمله همهي هنروران سرآمد و جمله صناديد طرفه كار مورد
احتراماند  ...ضروري بود تحقيق و تدقيق شود كه اين كاتبان
خوشنويس و قاطعان و تذهيبگران و مصوران و نقاشان چه
كساني بودهاند و در كدام سرزمين به ظهور رسيده و پيش كدام
استاد تحصيل كماالت كرده و با التفات بيغايت چند سلطان بدان
مرتبت رسيده بودند .رغبت به قطعات و خطوط و تصاوير و
تذاهيب مضبوط موافق رأي كامالن بود بعضي دوستان خردهبين
و اخوان خردهدان كه منتظر چنين تدقيقي بودند متعجب بودند كه
چرا تو كه تاكنون قريب بيست جلد تاليف و رساله متنوع به رشته
تحرير درآوردهاي و شهره آفاق شدهاي در اين زمينه كتابي تاليف
نميكني؟ عليالخصوص سلطان المد ّققين ...موالنا سعدالدين بن

حسن جان 5 ....براي تحقق اين نيت با اعتراف به قلّت بضاعت و
كثرت اضاعت ....بر تسطير و تحرير آن مباشرت و به تصنيف
دلپذير آن مساعدت مبذول شد (عالي افندي.)20 ،1369 ،

ويژگيهاي گلستان هنر
تنها نسخه چاپ شدهي گلستان هنر كه امروزه در دست
ماست با حجمي حدود  150صفحه داراي يك مقدمه و چهار
فصل است .مولف كتاب در پايان مقدمه ميگويد« :اين مجموعه بر
مقدمه و چهار فصل و خاتمه مرتب گرديد .مقدمه در باب احداث
قلم و پيدا شدن خط و اسناد آن به حضرت اميرالمومنين علي
عليه السالم و موضوع علم خط .فصل اول در بيان خط ثلث و
مايشابهه .فصل دوم در ذكر خط تعليق .فصل سوم در شرح خط
نسخ تعليق .فصل چهارم در ذكر احوال نقاشان و مذهبان و عكس
سازان و قاطعان خط و افشانگران و صحافان و خاتمه در باب
تذهيب و جدول و رنگ الوان و ساختن مركب به انواع مختلف»
(منشی قمی .)67 ،1366 ،با اين توصيف پيداست كه بخش اندكي
از اوراق كتاب به نقاشان اختصاص دارد و ايشان را در زمرهي
ديگر كتاب آرايان در انتهاي كتاب جاي داده است.

ويژگيهاي مناقب هنروران
تنها نسخه ترجمه و چاپ شده مناقب هنروران كه در دست
ماست داراي متني حدود 70صفحه است با مقدمه گونهاي به عنوان
«صدرالكتاب» آغاز ميشود كه در باب اصناف خوشنويسان و
ضرورت خوشنويسي و انواع قلمها و خطوط است .كتاب در
پنج فصل تنظيم شده است .فصل اول كاتبان وحي ،فصل دوم
استادان شش قلم .فصل سوم نستعليق نويسان .فصل چهارم
درباره خطاطان چپ دست و ديواني و سياقتنويس و فصل
پنجم قطاعان ،تصويرگران ،طراحان ،جلدسازان ،تذهيبگران،
وصاالن را معرفي ميكند .پيداست كه ديدگاه
جدول كشان و ّ
عاليافندي همانند همتاي ايراني اوست .حجم عمده كتاب طبع ًا به
خوشنويسان و هنر خوشنويسي مربوط است و حدود يك پنجم
آن و همچون گلستان هنر در قسمت پاياني و در ذيل ديگر كتاب
آرايان نقاشان نيز معرفي ميشوند.
تاليف كتابي با ويژگيهاي مناقب هنروران در امپراتوري
عثماني روشنگر نكات فرهنگي بسيار در عصر خويش است .در
بررسي نام هنرمندان در فصول متعدد اين كتاب شاهد برتري قاطع
ايرانيان بر روميان هستيم .تا جايي كه نسبت هنرمندان ايراني اعم
از نقاش و خوشنويس با روميان تقريب ًا سه به يك است و اين در
حالي است كه روابط سياسي فيمابين دولتين دهها سال است كه
تيره و تار است (شاو 170 ،1370،و  )200و در سالهايي كه عالي
افندي مشغول تاليف كتاب بوده عناد و دشمني سياسي و مذهبي
ميان دولت صفوي و عثماني برقرار است 6ا ّما يك نويسنده سنّي
مذهب ترك 7كه سمتهاي دولتي متعددي هم دارد و وابستگياش
به نظام حكومتي عثماني مسجل است از ايرانيان و شاهتهماسب
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(كه به تازگي در گذشته است) و يا ديگر حكام ايراني به نيكي
ياد ميكند 8.گويي مشكالت سياسي و اختالفات عقيدتي را به
مباحث هنري و فرهنگي دخالت نميدهند .گرچه يكي از عوامل
اين پديده سالمت نفس مولف و فرهيختگي فردي و اجتماعي
عصر افندي است كه توانستهاند عقدهها را از عقيدهها تفكيك كنند
و اين جاي سرور دارد ولي يك عامل ديگر هم ميتواند جايگاه
بلند هنر و هنرمندان ايراني عهد صفوي باشد كه رقيبان ترك را
وادار به خشوع و تمجيد ميكند گويي مرزهاي فراخ فرهنگي به
محدودههاي بسته و كوچك سياسي وقعي نمينهند و آنها را در
مينوردند .عاليافندي الحق خويشي و مل ّيت را در تبيين جايگاه
هنرمندان دخیل نميكند و بعض ًا از ايرانيان در تمام طيفها ،چنان
با وجد و حال سخن ميراند كه از روميان همميهن خويش چنان
9
حكايتنميكند.
از سويي ديگر ،گويي هنرمندان نيز خود را مق ّيد به تعهدات
سياسي روزآمد نميدانند و آمد و شد ايشان به مراكز فرهنگي
دو كشور محدوديتي ندارد 10و اين خود نشانهاي است از فضاي
فرهنگي مناسب و سعهي صدر حكام آن روزگار .نقاشان و
خوشنويسان ايراني در آن دوره سمتهاي دولتي و مسئوليتهاي
هنري قابل مالحظهاي را در روم احراز كرده بودند .11اهميت
مشاغل هنري به ويژه حساسيت كار هنرمندان خوشنويس يا
نقاش وقتي روشنتر ميشود كه به ياد داشته باشيم دستورها و
فرامين حكام توسط خوشنويسان نوشته ميشد و ايشان اغلب به
مهر و نشانهاي دولتي دسترسي داشتند و چه بسا افرادي گوش
12
و بيني بر سر شيطنت با اين مهرها از دست داده بودند.
در منابع عهد صفوي به وضوح شاهد تعصبات مذهبي شيعي
هستيم در حالي كه در سراسر مناقب هنروران نشان از يادآوري
مذهب هنرمندان و حساسيتي نسبت به آن نيست گويي به گفته
شيخ ابوالحسن خرقاني ميهمان را نانش ميدهند و از ايمانش
نميپرسند .اين كه بخشي از مشكالت ميان ايران صفوي و روم
عثماني بر سر اختالفات مذهبي شيعه و سني بود ترديدي نيست
ا ّما در كتاب مناقب گفتگويي در اين باب به ميان نميآيد نويسنده
بيش از آن كه به شهرها و فرهنگ عمومي كشور خويش بپردازد
به فضاهاي فرهنگي هرات و تبريز و مشهد و هنرمندان و حتي
حكام هنر پرور آنها اشاره دارد اساس ًا حوزه فرهنگي ذهن او
بيشتر جغرافياي ايران است نه روم .با توجه به آنچه گذشت،
شباهت اين كتابها به يكديگر طبيعي است حال وجوه اشتراك
عمده اين دو اثر را بررسي ميكنيم:

الف :شباهت ساختاري؛

هر دو با حمد خداي و نعت رسول و علي بن ابيطالب -كاتب
وحي -آغاز ميشوند پس از مقدمهاي در باب ارزش خط و
قدسي دانستن منشاء آن ،به فصولي تقسيم شده دربارهي خط
و خطاطان بحث ميكنند و در نهايت به ديگر كتاب آرايان از
جمله نقاشان ميرسند و دربارهي آنها نيز اجما ً
ال اشاراتي دارند
اغلب تمجيدآميز و همراه با مبالغه و درنهايت با خاتمهاي به پايان
ميرسند.

ب :تشابه بياني؛

هر دو كتاب از ادبيات مشتركي برخوردارند نه تنها كالم و
منظر مولفين شاعرانه است بلكه جاي جاي نوشتار خود را به
اشعاري برساخته خويش يا مقتبس از ديگران می آرایند بدون
اينكه خود را ملزم به معرفي شاعر بدانند و با آوردن آيات الهي
يا سخنان بزرگان دين ،اِسناد عقيدتي كار خويش را تثبيت كرده
پايگاه كالمشان را محكم ميكنند .براي جذابتر شدن مطلب در
ميان گفتار ،قصه و حكايتهاي اخالقي يا آموزشي را نيز چاشني
ميكنند .گرچه مناقب هنروران به زبان تركي نوشته شده و
گلستان هنر به زبان فارسي ،ولي مولفين دوكتاب مطالب يا ابياتي
را به عنوان شاهد مثال از زبان ديگر در البهالي نوشتار خود
ميگنجانند بدون آنكه تق ّيدي نسبت به ترجمه آن داشته باشند.
طبع ًا آنان خواننده و مخاطب خود را مسلط به هر دو زبان ميدانند
كه خود نشانه محكمي از ارتباطات گستردهي دو سرزمين
اسالمي همسايه است.

ج :هم ترازي شخصيت نويسندگان؛

قاضي ميراحمد و مصطفي عالي افندي هر دو در خانوادهاي
اهل فضل و هنر به دنيا آمده بودند .شرايط تربيتیشان بی شباهت
نبود هر دو منصبهاي ديواني داشتند .در شهرهاي مختلف
فعاليت كرده لذا نسبت به روزگار خويش جهان ديده بودند.
شعر ميسرودند ،خوشنويسي ميكردند ،هر دو زبان تركي و
فارسي را بلد بودند ،تاريخ خوانده بودند ،به كتاب و كتابخانهها
دسترسي داشتند ،با دولتمردان و هنرمندان محشور بودند ،به
مسايل سياسي جامعه اشراف داشتند از علوم ديني بيخبر نبودند
و جايگاه خود را در جهان درك ميكردند و چگونگي تعامل با آن
راميدانستند.

د :برخورد حضوري با هنرمندان و آثار؛

عالقهواستعدادشخصي،جايگاهاجتماعيوبهويژهسمتهاي
دولتي ،ايشان را به مراكز قدرت و حكومت وابسته ميكرد و از
همين طريق اين امكان برايشان فراهم ميشد كه ارتباط گستردهاي
با اهل هنر و هنرمندان از صنوف مختلف داشته باشند ،آنان را
به نام و نشان بشناسند و شخص ًا آثارشان را ديده و سنجيده
باشند .اين ارتباط با هنرمندان را دو بزرگوار در مقدمه كتاب خود
و البته در البهالي اوراق نيز به دفعات يادآوري كردهاند تا سنديت
گفتار و نوشتار خود را تقويت كنند با اين شرايط غالب آگاهيهايي
كه از افراد و آثارشان ميدهند حضوري و مستقيم است و لذا
قابل اطمينان؛ به ويژه آنكه عمده هنرمنداني كه در هر دو كتاب
ياد ميشوند معاصران ايشاناند .گرچه بايد گفت قاضي ميراحمد
نسبت به همتاي ترك خود ،دقت بيشتري در توصيف و عالقه
باالتري در رويت مستقيم آثار دارد.
براي مثال قاضي احمد در جايي ميگويد« :نواب مير عبدالباقي
از دارالعبادهي يزد است و از اوالد عالم ر ّباني شاه نعمتاهلل ولي
است سالها منصب صدارت و وكالت پادشاه جليل شاه اسماعيل
نمود تعليق را بسيار خوش مينوشت ،به نزاكت و پختگي خط او
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كم مالحظه شده احكام و اسناد مشايخ و موالي دارالعبادهي يزد
به خط شريف آن حضرت مشاهده شد (منشی قمی.)46 ،1366 ،
يا نمونهاي مشهورتر كه از دقيقترين اطالعات درباره زندگي
رضا عباسي است و به وفور به آن استناد جستهاند «آقا رضا
ولد موالنا علي اصغر كاشاني است .اگر زمانه به وجود با وجود
او افتخارنمايد می شايد چون در تصوير و چهرهگشايي و شبيه
كشي نظير و عديل ندارد و اگر ماني زنده بودي و استاد بهزاد
حيات يافتي روزي يكي صدآفرين بر وي نمودي و ديگري بوسه
بر دست وي نهادي همگي استادان و مصوران نادرهي زمان او
را به استادي مسلّم دارند و هنوز ايام تر ّقي و جواني او باقيست
وي در خدمت اشرف شاه كامياب مالك رقاب سپهر ركاب سلطان
شاه عباس خلد اهلل ملكه ميباشد اما به غايت كاهل طبيعت افتاده و
اختالط نامرادان و لوندان اوقات او را ضايع ميسازد و ميل تمام
به تماشاي كشتيگيران و وقوف در تعليمات آن دارد يك مرتبه
صورتي ساخته و پرداخته بود كه شاه عالميان به جايزهي آن
بوسه بر دست او نهادند» (منشی قمی.)150 ،1366 ،
عالي افندي نيز در جايي از كتاب خود ميگويد« :از شاگردان
ملاّ حسين علي ،محمد رحيم مشهدي است كه در زمان ما
قطعاتش پيدا و بضاعت كتابتش در اثناي سال  990هويدا شد
چون اين حقير به بغداد رسيدم به يكي دو قطعهي او دست رسي
يافتم چون از كيفيت ظهور او استفسار كردم و مداومت مشق او
را از خط شناسان آن ديار جويا شدم گفتند كه از س ّيد احمد تلمذي
تمام يافته ( »...عالي افندي.)81 ،1369 ،

ه :همزماني دو تاليف؛

گرچه زمان دقيق تاليف گلستان هنر مشخص نيست ولي
همگان اين كتاب را مربوط به سال هاي حدود  1000ه ميدانند
(پاكباز .)383 ،1378 ،سهيلي خوانساري مصحح و ناشر كتاب
بر اين باور است كه «گلستان هنر دو تحرير دارد يعني قاضي
ميراحمد نسخه اول را قبل از سال  1000ه نگاشته و بعد از چند
سال در آن تجديد نظركرده است» (منشی قمی.)60 ،1366 ،
و طبق آنچه عالي افندي در صدر الكتاب مناقب آورده است
اين اثر را در سال (خمس و تسعين و تسعمائه) 995ه نوشته
است(عالي افندي .)18 ،1369 ،پس فاصلهي زماني چنداني ميان
تاليف دو كتاب نيست و هر دو به يك دوران و فضاي فرهنگي و
هنري همزمان در دو كشور همسايه مربوط هستند.

و :گلستان هنر و مناقب هنروران اولين كتابهاي
اختصاصيهنر؛

پيش از سدهي دهم هجري با تذكرههاي بسياري مواجهيم كه
شعر شاعران را در خود جمع دارند و به احوال و اطوار شاعران
پرداختهاند ولي تذكرهاي در باب هنرمندان عالم نقش و تصوير
نداريم تا آنكه در سدهي  10ه هنرمندان و هنرشناساني همانند
ميرزا حيدر دو غالت در تاريخ رشيدي ،شمس الدين محمد وصفي
در مقدمه مرقع شاه اسماعيل  916ه و ميرسيد احمد مشهدي
در مقدمه مرقع اميرنجيب بيك و يا سام ميرزا صفوي در تحفه

سامي 968ه و  ....مطالبي درباره خوشنويسان و نقاشان و كتاب
آرايان آوردهاند كه البته نشانهاي از افزايش اقبال عمومي نسبت
به هنرهاي تصويري است تا آنكه قاضي ميراحمد براي اولين
بار كتابي صرف ًا دربارهي كتاب آرايان به رشته تحرير درآورد و
جالب آنكه در سرزمين عثماني نيز قبل از مناقب هنروران ،كتابي
مستقل در باب هنرمندان كتاب آرا تدوين نشده بود.

ز -جايگاه واالي خوشنويسي در نگاه هر دو مولف؛

در هر دو كتاب مورد بحث ،اين هنر خط و خوشنويسي
است كه ريشههاي قدسياش مورد تأكيد قرار ميگيرد و انبيا و
اولياي الهي به اين هنر آراستهاند و از ديگر سو هر دو مولف خود
خوشنويساند و آگاهي و تسلط ايشان بر اصول و قواعد خط و
آنچه به هنر خوشنويسي وابسته است به مراتب بيش از نقاشي
است و در اصل هر دو كتاب دربارهي خط و خوشنويسي است
ا ّما چون فعاليت نقاشان و مذهبان و جلدسازان و قطاعان و  ...نيز
با كتاب و خوشنويسي گره خورده است لذا به عنوان تكمله مقال
از ايشان نيز ياد كردهاند .اين مطلب را از مقايسهي ك ّمي بخشهاي
مربوط به خوشنويسان و ديگر هنرمندان نيز به سهولت ميتوان
دريافت 13.براي مثال در سراسر كتاب گلستان هنر از  180هنرمند
نام برده شده است از اين ميان  139تن در زمره خوشنويساناند
در حالي كه نقاشان و صحافان و مذهبان و قطاعان بر روي
هم  41تن را شامل ميشوند كه به نوعي گواه جايگاه متفاوت
خوشنويسان و نقاشان در چشم مولف و شايد در جامعهاي است
كه كتاب در آن تاليف شده است.
در كتاب مناقب هنروران نيز جمع ًا از تعداد  311هنرمند نام
برده شده است كه تنها  67تن از ايشان جزو نقاشان مذهبان و
قطاعان هستند ،بقيه خوشنويساند .از اين  67نفر  50تن ايراني
و  17هنرمند ديگر رومي هستند از ايرانيان  41تن نقاش و
تذهيب کارند  5هنرمند مجلّد و  4نفر قطاع به شمار ميروند .و
از هنرمندان رومي نيز  12نفر مذهب و نقاش 4 ،تن مجلّد و  1نفر
14
قطاع معرفي شدهاند.
عالي افندي در قسمت پاياني آخرين فصل از كتاب خود كه
نقاشان و كتاب آرايان را معرفي می كند چنين ميگويد« :گذشته
از آنان (خوشنويسان) صنف قطاعان و نقاشان و جلدسازان ،كه
هركدام به مثابه زيردست (!) آن فرقه جليلهاند و جمله صاحب
حرفه و صنعت كارند» (عالي افندي .)115 ،1369 ،كه بازتابي
روشن از جايگاه متفاوت خوشنويسان و ديگر كتابآرايان در
چشم و دل مولف كتاب و جامعه و محيط هنري آن روز عثماني
است.

ح :اشتراك منابع؛

بر مبناي آگاهيهايي كه در كتابها ارائه ميشود ،منابع مورد
استفاده دو نويسنده اغلب مشترك بوده است با اين تفاوت كه عالي
افندي در جاي جاي كتاب به آنها اشاره دارد ولي قاضي احمد
اشارهيمستقيميبهمنابعخويشنميكند.عاليبهمنابعيهمچون
تذكرهالشعرايدولتشاهسمرقندي،مجالسالنفايسميرعليشير
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و رساله قطبيه قطب الدين محمد يزدي و تحفه سامي دسترسي
داشته است و در چند جا به بهرهمندي خود از اين منابع اشاره
ميكند مث ً
ال ميفرمايد« :در تذكره دولت شاه و مجالس النفايس و
تحفه سامي نوشتهاند كه وي (خواجه شهابالدين عبداهلل مرواريد
كرماني) عالوه بر خط نسخ كه ناسخ ياقوت بود و نظم روحفزا
كه ارواح اهل عرفان را سيراب ميكرد ،نقش بوقلموني هر سطر
ديوانياش كه با رنگه و طالي ه ميآراست مطبوع نفوس ميگشت»...
(عالي افندي )97 ،1369 ،و يا در جايي ديگر« :در مجالس النفايس
آمده است كه در اثناي بزم سلطان (سلطان حسين بايقرا) سلطان
علي قايني ....اوقات خود را صرف نوشتن آثار و مولفات وي
ميكرد» (عالي افندي )60 ،1369 ،و يا دربارهي ميرعلي مينويسد
«در تحفه سامي بيان شده است كه او از سادات معالي درجات و
اشراف صفات ملكي الصفات بوده است تصريح كردهاند كه از
سلطان علي مشهدي تلمذ كرده» (عالي افندي )1369،72 ،و باز «در
رساله قطبيه 15آمده است كه ميرعلي مستقيم ًا از موالنا زينالدين
محمود ،شاگرد سلطانعلي ،تلمذ كرده و بالواسطه از مشهدي مشق

گرفته است .اين مطلب اصابت مقرر است و احتمال خالف در آن
ميسر» (عالي افندي.)73 ،1369 ،
غير ّ
بديهي است قاضي احمد كه خود ايراني است و در دستگاه
حكومتي و كتابخانهها آمد و شد دارد به منابع مذكور و شايد
منابعي ديگر دسترسي داشته است (منشی قمی .)61 ،1366 ،ولي
اشاره مستقيمي به بهرهمندي از اين كتابها در گلستان هنر به
چشم نميخورد و اين چندان عجيب نيست چون اسكندر بيك
تركمان نيز كه شاگرد قاضي احمد بوده در اثر مشهور خويش به
نام عالم آراي عباسي با آنكه از آثار قاضي احمد بهرهها برده ولي
يادي از ايشان نميكند(همان .)59 ،

اختالفات دو كتاب
آنچه گذشت شباهتهاي بسيار اين دو كتاب و محتويات آن را
نشان ميدهد ا ّما با تمام قرابتها ،اختالفات و بعض ًا پريشانيهايي
نيز در مطالب آنها به چشم ميخورد كه بيتوجهي به آن ميتواند
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منشاء خطاهايي در نگارش تاريخ نقاشي ايران گردد .براي مثال
قاضي احمد در گلستان هنر  34نقاش معرفي ميكند و عالي افندي
در اثر خود از  30نقاش ايراني نام ميبرد در اين ميان  13تن
در هر دو كتاب مشترك است آن هم با پيشوندها و پسوندهاي
متفاوت (كه در جدول  1مالحظه ميشود).
ا ّما داليل اين اختالفات را كه موجد برخي اشتباهات است
ميتوان در عواملي از اين قبيل جستجو كرد :نومايه بودن اين
گونه پژوهشها ،نبود تجربه كافي نويسندگان و فقدان الگوهاي

مناسب در توصيف دقيق و واقعگرايانه مختصات زماني ومكاني
پيرامون خويش .مخاطبين بسيار محدود اين نوشتهها و كتابها
و جغرافياي محصورشان كه از چارچوب كتابخانهاي سلطنتي
يا اشرافي فراتر نميرفت و مورد تحليل و نقد قرار نميگرفت.
روح لطيف و شرقي مولف و دخالت دادن عواطف و احساسات
شخصي در توصيف رويدادها و خصايص آثار هنري ،عدم التزام
مولف جهت ارايه سند جهت اثبات مدعاي خويش.
در اينجا به جهت تسهيل پژوهشهاي آتي ،نام و نشان نقاشاني
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كه به نحوي از انحاء نامشان در دو كتاب مورد بحث آورده شده
است در جدولهاي جداگانهاي ارايه ميگردد .جدول  1هنرمنداني
را معرفي ميكند كه اسم آنان در هر دو منبع ذكر شده است
همراه با برخي اطالعات كه در رديفهاي متعدد تنظيم شدهاند.
جدولهاي  2و  3هريك شامل اسامي نقاشاني است كه فقط در
يكي از كتابها نامشان را ميتوان يافت .روشن است كه نحوه
ارجاع نويسندگان دو كتاب به شخصيتها و اسامي افراد يكسان
نيست گاهي اوقات اطالعات جالب و ارزشمندي از احوال ،آثار و
روزگار هنرمندان را ثبت نموده اند ولي برخي موارد نيز فقط به
ذكر يك نام بسنده كردهاند.

تالش براي رفع برخي اختالفها كه در
جدول  1به چشم ميخورد
رديف  -1موطن آقا ميرك ،اصفهان يا تبريز؟ گلستان هنر
آقا ميرك را اصفهاني و مناقب هنروران وي را تبريزي دانسته

است .با توجه به اين كه منابع پيش از گلستان هنر به ويژه
دوست محمد در ديباچه مرقع بهرام ميرزا و سام ميرزا در تحفه
سامي مت ّفق ًا او را از سادات اصفهان معرفي كردهاند .باید پذيرفت
كه نظر عالي افندي در تبريزي بودن ايشان قرين صحت نيست
و خطا از آنجا پديد آمده كه وي در تبريز و در كتابخانه شاه
تهماسب فعال بوده است لذا عالي افندي كه با وي بعد زماني
و مكاني داشته او را تبريزي پنداشته است (كريمزاده تبریزی،
 ،1369ج .)108 ،1
ِ
رديف  -2استاد بهزاد ،روحاهلل ميرك ياپير سيد احمد
تبريزي؟ اختالف نظر قاضي احمد و عالي افندي در استادان
بهزاد چندان نكته ناآشنايي نيست اول آن كه قطع ًا منظور قاضي
احمد از «استاد ميرك» روح اهلل ميرك خراساني است كه كتابدار
سلطان حسين بايقرا در هرات بود نه جاللالدين ميرك اصفهاني.
همچنين پيش از قاضي احمد؛ مولف تاريخ رشيدي ،ميرزا حيدر
دو غالت نيز كه هم عصر بهزاد بود او را شاگرد موالنا ميرك
ميداند (بينيون.)431 ،1378 ،
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ا ّما جز عالي افندي ،منبع ديگري از نسبت استاد و شاگردي
بهزاد و پير سيد احمد تبريزي سخني به ميان نياوردهاند .اينكه
هنرجويي مستعد كه احتما ً
ال نسبتي نيز با روح اهلل ميرك كتابدار
داشته و به كتابخانه سلطنتي و كارگاههاي هنري وابسته به آن
آمد و شد ميكرده و با استاداني كه در آنجا مشغول بودهاند
محشور بوده ،از چند هنرمند بهرهمند شده باشد هيچ نكته
ابهامآميزي ندارد .ا ّما متأسفانه پير سيداحمد تبريزي هنرمندي
است كه جز مناقب هنروران ،ديگر منابع تاريخي ذكري روشن
از ايشان به ميان نياوردهاند و لذا شخصيتي ناشناخته براي
هنرپژوهان امروزي است.
رديف  -7استادِ سياوش بيك كيست؟ منابع مختلف سياوش
بيك را متفق ًا از اهالي گرجستان دانستهاند .وي در جواني مورد
توجه خاص شاه تهماسب بود و بنا به گفته اسكندربيك
تركمان در عالم آراي عباسي اواخر عمر را در خدمت شاه
عباس صفوي به سربرده است اين كه عالي افندي او را شاگرد
استاد حسن بغدادي رييس نگارخانه شاه تهماسب و همچنين
خود شاه تهماسب دانسته و قاضي احمد منشی قمی استاد وي
را موالنا مظفر علي و در عالم آراي عباسي معلم اوليه او را
استاد حسينعلي مصور نوشتهاند ميتواند نشانه آن باشد كه
اين استاد واالمقام كه از مأنوسان شاه تهماسب بوده است و
به كتابخانه و كارگاههاي هنري درباري آمد و شد داشته از
تعليم استادان متعدد بهرهمند گشته و خود را به زيور هنرهاي
مختلف از جمله تذهيب كه عالي افندي به آن اشاره دارد آراسته
است.16
رديف  -8عبدالعزيز كاشاني يا اصفهاني؟ گلستان هنر
عبدالعزيز را كاشاني ولي مناقب هنروران وي را اصفهاني
معرفي كردهاند .با توجه به وابستگي فعاليت اين طيف از
هنرمندان به مراكز و پايگاههاي قدرت ،حضورشان در
شهرهايي كه فعاليتهاي هنري در آن تمركز داشت طبيعي
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 اشارهاي به زادگاه خود ندارد (كريمزاده تبریزی،
 ،1369ج.)339 ،1
با توجه به اين كه در دوره فعاليت عبدالعزيز (ميانه سده
 10ه) اصفهان چندان مركزيت هنري نداشته است و با توجه به
نزديكي قاضي احمد به بطن ماجرا و چه بسا آشنايي حضوري
با اين هنرمند ،احتمال صحت نظر قاضي احمد بيشتر است.
رديف  -10ميرمصور بدخشاني يا سلطانیهاي؟ زادگاه
منصور ،ملقب به ميرمصور (پدر مير سيدعلي) را گلستان هنر؛
بدخشان و مناقب هنروران شهر سلطانيه دانستهاند .در ديگر
منابع به زادگاه اين دو هنرمند اشارهاي نشده است مگر ديباچه
پراهميت مرقع بهرام ميرزا به قلم دوست محمد .وي نيم سده
پيشتر از قاضي احمد در توصيف ميرمصور اينگونه ميگويد:
«سيد پاكيزه قلم و يگانه امم ،زبدهالنوادر مير مصور كه تا صانع
بدخشان لعلي و الجوردي اختري به رنگ آميزي صورت دلكش
چهره او نپرداخته »...گرچه اين بيان شاعرانه جهت بدخشاني

بودن ميرمصور ما را به يقين نميرساند ولي فرمايش مناقب
هنروران نيز در اهل سلطانيه بودن وي هيچ حجت روشني
ندارد .اين كه ميرمصور و فرزند هنرمندش به دعوت همايون
به هند رفته و بخشي از عمر خود را در هندوستان گذراندهاند
بيشتر در راستاي تاييد بدخشاني بودن اوست .بدخشان (در
افغانستان امروز) غالب ًا در جغرافياي سياسي دولت بابريان
قرار داشت و با هند تقريب ًا پيوسته بوده است.
رديف -11آيا موالنا علي اصغر كاشاني همان ملاّ علي
اصغر است؟ چون به داستان مشهور ساختن ُمهر تقلبي شاه
تهماسب توسط علياصغر ،هر دو مولف اشاره كردهاند و
نقاش ديگري با اين نام در اين دوره نميشناسيم بديهي است
كه مالعلي اصغر همانا علي اصغر كاشاني پدر رضا عباسي
مشهور است .افزون براين ساده شدن واژه «موالنا» به «ملاّ »
به دفعات در زبان فارسي اتفاق افتاده است .براي مثال موالنا
جاللالدين محمد رومي را «مالي رومي» هم گفتهاند.
رديف  -13ميرنقاش اصفهاني همان آقا ميرك اصفهاني
است؛ عالي افندي از نگارگري به نام «ميرنقاش اصفهاني» ياد
ميكند كه «رئيس نگارخانه شاه تهماسب و استاد مهارت انيس
خاص آن سلطان» (عالي افندي )105 ،1369 ،بوده است.
ميدانيم كه كارگاههاي هنري دربار ،پس از انتقال پايتخت از
تبريز به قزوين ،در اثر تحوالت روحي شاه تهماسب در اواسط
سده  10ه تعطيل شده است .پس هنرمند مذكور ميبايست در
نيمه اول سده  10ه فعال بوده باشد كه شاه تهماسب جوان،
حامي پرشور هنرمندان بود .متاسفانه در هيچ منبع ديگري از
چنين نقاش با چنين جايگاه باالي هنري كه در اين مقطع زماني
فعال بوده باشد يادي نشده است و فقط عالي افندي است كه
چنين استادي را نام ميبرد و ا ّما با چند قرينه ميتوان وي را
همان جاللالدين ميرك اصفهاني مشهور دانست.
اول آن كه اين «ميرنقاش» اصفهاني است و آقا ميرك
نيز اصفهاني بوده است و ديگر اين كه رئيس نگارخانه شاه
تهماسب و استاد ديگر هنرمندان بوده است .اين ويژگيها در
جاللالدين ميرك اصفهاني (آقا ميرك ،شاگرد بهزاد) جمع بوده
است در تحفه سامي نيز ميرك اصفهاني را «در طراحي و
تصوير نادره زمان و در خدمت حضرت صاحب قراني پيشوا
و مقتداي طايفه نقاشان» معرفي كرده است (سام میرزا ،بيتا،
.)74
قاضي احمد نيز در مورد ميرك اصفهاني مينويسد« :آقا
ميرك از سادات دارالسلطنه اصفهان بود در طراحي قرينه
نداشت آخر گرك يراق آن خسرو آفاق گشت و بيشتر در
دارالسلطنه تبريز بود( »..منشی قمی .)139 ،1366 ،با توجه به
شغل و منصب «گرك يراقي» كه به معني ناظر كل و يا رئيس
دربار و بيوتات سلطنتي است اين تعريف (كريمزاده تبریزی،
 ،1369ج  )132 ،1با آنچه در مناقب آمده قابل انطباق است
همچنين نبايد فراموش كرد كه مير با ميرك به لحاظ معني
منافاتي ندارد چه بسا سهوالقلم صورت گرفته و ميرك نقاش
به شكل ميرنقاش در آمده باشد.
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نتیجه

دو كتابي كه (بخشهايي از آنها) در اين نوشتار مورد
بررسي قرار گرفت ،از مراجع اصلي پژوهشگران معاصر در
تدوين كتابهاي مربوط به تاريخ هنر و نقاشي ايران هستند.
اين كتابها مختصات بسيار مشابهي دارند ،در فضاي فرهنگي
واحدي خلق شدهاند و ديدگاه مولفين آنها بسيار به هم نزديك
و مأخذشان غالب ًا يكي است با اين همه با اندكي دقت ميتوان

پی نوشت ها
 1حتم ًا يكي از داليل اين ثبت و ضبط نام هنرمندان خوشنويس آن
بوده كه قلم در دست ايشان بوده است!
 2البته از خوشنويسان نيز در سرودههاي سعدي فقط به نام ابن مقله
اشاره شده است.
 3تنها نسخه چاپ شده گلستان هنر كه امروزه در دسترس است و
مرجع اين نوشتار نيز هست ،بنا به گفته مصحح آن يعني احمد سهيلي
خوانساري از روي نسخه آقاي نخجواني كه مربوط به سده  13هجري
بوده تهيه شده است در حالي كه نسخههاي متعدد قديميتري نيز وجود
دارد ازجمله قديميترين نسخهاي كه آقاي سهيلي خوانساري معرفي
ميكند نسخه مصوري از گلستان هنر است كه در مسكو نگهداري
ميشود و به اوايل سده  ،11مربوط است .غالب ًا اقدم نسخ را اصح نسخ
نيزميدانند.
 4آرزومنديم فرهنگستان هنر پژوهش گران را در تهيه نسخهاي
انتقادي و جديد از اين كتاب پر اهميت ياري رساند.
 5تنها نسخه فارسي مناقب هنروران كه مرجع اين نوشتار نيز هست از
نسخهاي اصيل و تاريخي ترجمه نشده بلكه از روي كتابي با اين ويژگيها
به فارسي برگردانده شده است؛ مناقب هنروران ،مصطفي عالي ،با مقدمه
ابن االمين محمود كمال بك .استانبول .مطبعه عامره.
 6وي استاد عالي افندي است (عالي افندي.)19 ،1369 ،
 7در اين جمالت هم لحن بدبينانه قاضي احمد و هم اشاره به درگيري
با روم و تخريب تبريز را توسط ايشان مالحظه ميكنيد:
« 8موالنا قاسم بيك تبريزي صحاف بيبدل و مجلد بي عوض بود....
بعد از فترت روم ّيه شوميه و تخريب دارالسلطنه تبريز به عراق آمد .در
دارالسلطنه قزوين ساكن شد و به صحافي اشتغال داشت  ...در سنه الف
( 1000ه) در دارالسلطنه قزوين به هجوم طاعون رحلت نمود عليه الرحمه
من اهلل الودود» (منشی قمی.)160 ،1366 ،
 9گرچه پيروي عالي افندي از مذهب اهل سنت روشن است ،از
نوشتههاي مناقب نيز به وضوح قابل استنباط است از جمله« :مخفي نماند
كه ...ذوات واجب االكرامي كه مامور كتاب وحي بودند  ...يار غار صديق
ابوبكر صديق ،نقاوه احباب عمربن خطاب ،جامع آيات قرآن عثمان بن
عفان ،اسداهلل الغالب علي بن ابي طالب و ( »...عالي افندي.)29 ،35 ،1369 ،

 10درباره شاه تهماسب و هنرپرورياش ميگويد« :ح ّقا كه در باب
ارباب كمال وجود اين شهرياران صاحب مكرمت الزم و ضروري است
و بر اصحاب جاه و جالل هنگام تهور و انفعال كرم شامل و لطفي غالب
واجب ،تا كامل را از جاهل فرق بگذارند »...و باز در جايي ديگر «شاه
تهماسب بن شاه اسماعيل با تلمذ از عبدالعزيز علي الخصوص با وقوف و

دريافت كه اختالفات قابل مالحظه و بعض ًا گمراه كنندهاي با
هم دارند .روشن است كه مقايسه تطبيقي اين منابع با يكديگر
ميتواند برخي گرههاي موجود در بررسي تاريخ هنر و نقاشي
ايران را كاهش دهد.
با توجه به نوپا بودن اينگونه تحقيقات ،پژوهشهاي
روشنگر و اميدبخش آينده دور از انتظار نيست

ظرايف متفرع رسم و نقش ،نقاش استاد و مصوري بهزاد ايجاد گشت»...
(عالي افندي.)106 ،1369 ،
 11براي مثال درباره ميرعلي هروي مينويسد« :والدت امير
خوشنويسان جهان و صاحب سرير دبيران نادرهي دوران ،يعني ميرعلي
مهارت نشان در دارالسلطنه هرات و نشو و نمايش در مشهد رضويه
فايض البركات واقع شده است ...به هرحال ميرعلي مير صاحب قلم نامدار
قلمرو اقليم كتابت است و داللت نام و روايت كلك دو زبان هم نام و هم
شعار مالك ذوالفقار شاه واليت است( »...عالي افندي )73 ،1369 ،و يا
مصوران نامدار و شهرهدار و ديار و
درباره بهزاد مينويسد« :سرآمد
ّ
صاحب بخت سرمدي زمرهي نقاشان ،ابتدا استاد بهزاد هروي است»...
(عالي افندي.)104 ،1369 ،
 12البته مسير تردد غالب ًا از سوي هنرمندان ايراني است به عثماني.
برعكس اين مسير را كمتر هنرمندي طي ميكند .صفحات مناقب هنروران
پر است از نام هنرمندان ايراني كه به روم رفتهاند ؛ از نقاشان :برجعلي
اردبيلي ،شاه قولي ،ولي جان و  ...از خوشنويسان :قطب الدين يزدي،
حاجي محمد تبريزي ،ابوالفضل دفتردار ،خواجه عبدالقادر و ..

 13شاه قولي نقاش در زمان سعادت نشان مرحوم سلطان سليمان
خان -عليه الرحمه و الغفران -به واليت روم آمد .نقاش خانه مخصوص
سراي عامره را برايش پرداختند ،نصرت سلطان سعادتمند ممالك ستان
سكندر توان اكثر اوقات براي تماشا بدان جا ميرفت .انواع وسايل از راه
لطف و احسان در آنجا تعبيه كردند و روزانه صد آقچه (صد ليره طال)
وظيفه برايش تعيين شد و بر زمرهي استادان بدايع پيشه سرافراز گشت
شاه قولي شاگرد آغا ميرك است (عالي افندي)105 ،1369 ،
 14از جمله حكايت مشهور خواجه عبدالعزيز و موالنا علي اصغر
كاشاني (پدر رضا عباسي) است كه به واسطه تقلب در مهرشاه تهماسب
مورد غضب واقع شدند و شاه به دست خودبيني عبدالعزيز و هردو گوش
علي اصغر را قطع كرد (عالي افندي)105 ،106 ،1369 ،و (منشی قمی،
.)144 ، 1366
 15در گلستان هنر سه فصل با حجم 127صفحه به خط و خوشنويسان
و يك فصل با حدود  25صفحه به نقاشان و مذهبان تخصيص يافته است
و در مناقب هنروران نيز كه پنج فصل دارد چهار فصل به خوشنويسان و
فصل پنجم به قطاعان و تصويرگران و طراحان و جلدسازان و  ...با حدود
 14صفحه اختصاصي يافته است.
 16در کتاب مناقب هنروران فقط از دو هنرمند غربي ياد شده است.
سنان بيك مصور رومي را شاگرد ماستوري پاولي ونيزي ميداند و او را
نيز شاگرد نقاش ونيزي به نام دامیان (عالي افندي .)107 ،1369 ،با همين
آمار ساده هم ميتوان تفاوت جايگاه هنري ايران و اروپا را در سرزمین
عثماني آن روزگار دريافت.
 17عالي درباره اين رساله مينويسد« :اين حقير شهير به عالي زماني
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كه دفتردار صدارت سمير خزينه دارالخالفه بغداد بود از موالنا قطب الدين
محمد يزدي كه در آن عصر سرآمد نويسندگان و بخت سرمدي نازك
نويسان عراق بود درخواست كرد كه رساله مختصري درباره  ...نساخان
جهان و زمره نستعليق نويسان تاليف كند .آن رساله حاضر شد ...ناگزير
اَخبار و اِخبار آنان مددكار و ياور اين تاليف شد» (عالي افندي20 ،1369 ،
.)129 ،
 18عالي افندي با جملهاي تعدد استادان او را حل ميكند وي در جايي
ميگويد« :سياوش بيك تذهيب را از استاد حسن فراگرفته و مصوري را
نزد چند استاد ديگر تكميل كرده است» (عالي افندي.)104 ،1369 ،
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