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چکیده
گذرای  کــی قــرن دوازدهــم هجــری، اطالعاتــی درخور در دســت نیســت و آنچه هســت اشــارات  دربــاره علــی اشــرف، نقــاش ال
خ او میرزا  چند منبع تاریخی اســت. در این مقاله با فرضیه اینکه علی اشــرف، نقاش دربار نادرشــاه بود و در نزد منشــی و مور
گردان محمد علی نقاش باشــی در دربار نادرشــاه بود، تالش شــد تا زندگی و آثار او از  کار می کرد و از شــا مهدی خان اســترآبادی 
کی، بازســازی نموده و تصویری مقبول و متعادل و مســتند  کوتاه منابع و بویژه رقم های او در آثار باقیمانده ال البالی اشــارات 
از زندگــی او در نــزد میــرزا مهدی خــان اســترآبادی حامــی او، پیش رو نهاده شــود. از دســتاوردهای قابل مالحظه علی اشــرف، 
کار  که حاصل  که امروزه در موزه ارمیتاژ سن پطرزبورگ نگهداری می شود. این مرقع  مرقع میرزا مهدی خان استرآبادی است 
گرد اوست، دربردارنده آثاری از این چهار هنرمند و نیز پیشینیان آنها محمد زمان و علیقلی بیگ جبادار  علی اشــرف و ســه شــا
اســت. روش تحقیــق در ایــن پژوهــش، مبتنی بر تجزیه و تحلیل آثار باقیمانده بصری و منابــع مکتوب موجود با امعان نظر به 
کل نما از زندگی هنری علی  گویا و  ســه فرآیند درهم تافته وصف، ارزیابی و تحلیل اســت و جزئیات فرازآمده، منجر به تصویری 

اشرف شده است.
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کتــاب المآثــر واآلثــار خــود در صحبــت از آقــا  اعتمادالســلطنه در 
کــی از  کــه حا ابوالحســن نقاش باشــی افشــار ارمــوی اشــاره ای دارد 
خویشاوندی این نقاش دوره قاجار با علی اشرف نقاش دوره افشاریه 
و زندیه است. وی می نویسد: آقا ابوالحسن نقاش باشی افشار ارموی 
»خلف استاد اهلل وردی نقاش بود. در صنعت نقاشی و گل و بوته سازی 
کارهای عمش  کار او و  و رنگ آمیــزی، مابیــن قلمدان ها و جلدهــای 
علی اشــرف نقاش افشــار مشــهور، تمیزی ممکن نبود مگر آنکه ارقام 
از صاحــب صنعــت اعــالم می کــرد« )اعتمادالســلطنه، ۱۳6۳، ۲۹6(.
کــرد. اول اینکــه  از ایــن اشــاره، چنــد نکتــه را می تــوان اســتنباط 
علــی اشــرف، عموی آقا ابوالحســن نقاش باشــی افشــار ارمــوی بود و 
کــه در خانــواده آنها هنر و فن نقاشــی موروثی بوده و از پدر  پیداســت 
و بنــی اعمــام به نســل های بعد منتقل شــده اســت. دوم اینکه علی 
اشــرف به طایفه افشــار اورمیه تعلق داشــته اســت. ســوم اینکه برادر 
علی اشرف، اهلل وردی نیز، نقاش و در قلمدان سازی متبحر بوده و در 
شــیوه رنگ روغن و آبرنگ مهارت داشــته است. اهلل وردی، از عباس 
کشــیده و در آن از رقم »شــبیه  میرزای قاجار پیکره ای زیبا به تصویر 
کمترین اهلل وردی افشار  نایب الســلطنه عباس میرزا دام اقباله، رقم 

کرده است )کریم زاده تبریزی، ۱۳۷6، 84/۱(. ۱۲۳6« استفاده 
که وی در  که درباره علی اشــرف ابراز شــده، اینســت  نکته دیگری 
کم خوی و چند تن از اعضای طایفه افشار  نزد احمدخان دنبلی، حا
احترام داشته و برای آنها کار می کرده است )کریم زاده تبریزی، ۱۳۷6، 
۲۱/۱(. برای شناخت دوره علی اشرف و اینکه احمدخان دنبلی چه 
کوتاه به زمانه علی اشــرف می اندازیم و از  کســی بود، نگاهی هر چند 
گریخته منابع، به بازســازی نســبی دوره او  البالی اطالعات جســته و 
می پردازیم. افشــار نــام طایفه ای بزرگ از اقوام ترک زبان ایران اســت 
کــه ســرزمین اصلی آنها دشــت قبچــاق بــوده و طبق منابــع تاریخی، 
گروهی از آنها در اواخر دوره ســلجوقی وارد ایران شــدند و نخســت در 
گزیدنــد، و بعدها بویــژه از دوره صفــوی به بعد در  خوزســتان اقامــت 
کوچیدند. از  کردند و بتدریــج به نواحی دیگر  وقایــع تاریخی دخالت 
که در اطراف  گزیدنــد، آذربایجان بود  که آنها ســکنی  جملــه مناطقی 
اورمیــه اســتقرار یافتنــد. افشــار ها در دوره صفــوی منشــأ خدماتــی 

که خود  شــدند و حکمرانی منطقه اورمیه را بدست آوردند. نادرشاه 
گروهی از افشار های اورمیه  از طایفه قرخلوی افشار در خراسان بود، 
کوچانــد )اســترآبادی، ۱۳68، ۱۷۹-۱80(.   را بــه نواحــی دیگــر ایــران 
نوشته اند که »دنبل از محال خوی است و کوه آن در کوهستانات 
کوه  گویا یک پارچه ســنگ بیراه اســت و پیوســتگی به  دیار بکر اســت 
کوه و طایفه دنبلی دســت نیافته«  دیگر ندارد.. هیچ ســلطانی به آن 
که در نواحی  کردها بودند  )ضرابــی، ۱۳56، ۳۲0(. دنبل طایفه ای از 
موصل مســکن داشــتند. یکی از بزرگان این طایفه، سلمان خان بود 
کمک شاه عباس شتافت و به دلیل  که در جنگ ایران با عثمانی به 
خدماتش به شاه عباس، حکومت خوی و پیرامون آن را بدست آورد.
شــهبازخان دنبلی، در ایام شــاه ســلطان حســین صفــوی رئیس 
که در جنگ با ســپاه عثمانی از پای  این طایفه و حکمران خوی بود 
گرفت تا اینکه نادرشاه در  درآمد و آذربایجان در اختیار عثمانی ها قرار 
ســال ۱۱4۲ هجری وارد آذربایجان شــد و ســپاه عثمانی را عقب راند. 
کــه از بازمانــدگان شــهبازخان بود، به  او مرتضــی قلی خــان دنبلــی را 
کشت. ولی سپس پشیمان شد و حکومت خوی و سلماس  بهانه ای 
کرد. چندی بعد خانان  گذار  کردســتان را به پســر او شــهباز بیک وا و 
کریم خان زند، طرف  دنبلی در جنگ بین محمدحسن خان قاجار و 
گرفتنــد ولی یکی از آنها یعنــی احمدبیک دنبلی به جبهه  قاجارهــا را 
گری طایفه دنبل را دریافت  کریم خان پیوست و از او لقب ایل بیگی 
کریم خــان زنــد، احمد بیــک دنبلی را  کــرد )گلســتانه، ۱۳56، ۳۲۷(. 
به ســبب حســن خدمت و جان نثاری به لقب خانی ملقب ســاخت 
کرد )مســتوفی غفاری، ۱۳6۹،  گذار  و حکومــت ایالت خوی را به او وا
۲۱4(. این واقعه در حوالی سال ۱۱64 هجری بود. این احمدخان از 
قرار معلوم ادب پرور و شاعرنواز بوده و سلوک نیک وی با ارباب ادب 
که جزو افشارهای اورمیه بوده به  و هنر باعث شــده، علی اشــرف هم 
کتاب خــود تجربة االحرار  طــرف او جذب شــود. عبدالرزاق دنبلی در 
که  و تســلیة االبــرار، یــک جــا از قصیــده آذر بیگدلی اســتفاده می کند 
بــرای احمدخــان دنبلی می ســراید و از اصفهان به خوی می فرســتد 
)۱۳4۹، ۲۹4-۲85(. ســال های فعالیــت علــی اشــرف را ۱۱۳0 تا ۱۱۷0 

هجری نوشته اند.

مقدمه

1-استاِدعلیاشرف

از راقمه علی اشــرف می توان به نام اســتاد او رســید و به تقریب او 
کثر آثار خود به قرار زیر اســت:  کرد. رقم علی اشــرف در ا را شناســایی 
که  گفت  »ز بعد محمد، علی اشــرف اســت.« در توضیح این رقم باید 
ایــن نوع رقم زنی، از مکتب نگارگری اصفهان شــروع شــد و آن زمانی 
که هنرمند می خواســت آثار هنــری اش افزون بر نزد درباریان، در  بود 
گفتنی اســت  بیــن عامــه مردم هــم از اقبــال عمومی برخوردار شــود. 

عامــه مــردم بویــژه در بین طبقــات مذهبــی جامعه، تصویرســازی و 
کالمی و مذهبی حاوی عنصری از حرمت  نقاشــی بنا، به محدودیت 
بود و پیکرســازی انســانی و حیوانی با ضوابط مذهبی تفسیر می شد 
و زنجیــره دراز دامنــی از تحریم هــا و تحدیدهــای مذهبــی را پشــت 
ســر داشــت. پدیــداری تغییــر و تحــول در پســندهای روز، خاصــه در 
ارتباطــات جهانــی، از مکتــب نگارگــری اصفهــان شــروع و هنرپروری 
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ج شــد و شــماری از طبقــات اجتماعــی را نیز  از انحصــار دربارهــا خــار
گرفــت. هنرمنــدان بــرای مقبولیت اثر هنری شــان و نیز تفســیر  در بــر 
کلید را در رقم زنی هــای خود یافتند و  هنجارهــای مذهبــی پیشــین، 
رقــم خــود را بــا نــام یکی از انبیــاء و اولیا پیونــد زدند و آن را بــا ایهامی 
که هم نام اولیاء و انبیاء را در بر داشــت و هم اشــاره بر  کردنــد  همــراه 
گردی آنها می کرد. مثاًل شفیع عباسی )فرزند رضا  زنجیره استاد - شا
غ ساز بشمار می رفت، از رقم  گل و مر که از نقاشان برجسته  عباسی( 
که هم اشاره بر حضرت  کرد  »محمد شد شفیع هر دو عالم« استفاده 
محمد )ص( داشت و هم نام خود »محمد شفیع«؛ و یا محمد زمان 
گرفت و هرچه زمان می گذشــت این  از رقــم »یــا صاحب الزمان« بهره 
رقم ها پخته تر و هنرمندانه تر و پرمفهوم  تر می شــد. چنانکه رقم علی 
اشــرف یعنــی »ز بعــد محمــد، علی اشــرف اســت«، عــالوه بــر زیبایی 
کــه  کالم، دو ایهــام را در خــود نهفتــه دارد: یکــی مفهــوم مذهبــی آن 
که اشرف مخلوقات بود، علی )ع( اشرف  پس از حضرت محمد )ص( 
که پس  گردی آنســت  مخلوقــات اســت. دیگــری مفهوم اســتاد- شــا
از محمد، علی اشــرف، به اســتادی رســیده اســت. اما در این معنا و 
که اســتادی علی اشــرف را به عهده داشته و  کیســت  مفهوم، محمد 

گرفته است؟ علی اشرف در نزد او هنر نقاشی را فرا 
در این باب نظریه های مختلفی ارائه شــده اســت. جولیان رابی، 
که یکی از آنها احتمااًل سمت استادی علی  به چهار نفر اشاره می کند 
اشــرف را داشته اســت: ۱- محمدعلی نقاش باشی؛ ۲- محمد زمان؛ 
۳- محمدعلی بن محمدزمان؛ 4- حاجی محمد برادر محمدزمان. 
رابــی، دوره فعالیــت علــی اشــرف را بطور مســلم از دهــه ۱۱40 هجری 
کــه در زمــره آثــار محمدعلی  بــه بعــد می دانــد. معتقــد اســت از آنجــا 
کی دیده نمی شــود، لذا  غ و یا ال گل و مــر نقاش باشــی، هیچ نقاشــی 
که بیشتر به  نمی تواند ســمت اســتادی علی اشــرف را داشــته باشــد 
غ شــهرت دارد )رابــی، ۱۳86، 5۳-54(.  گل و مــر کــی و  نقاشــی ال
گذشــته، دوران شــکوفایی ایــن دو همزمــان بــوده و تقریبــًا  از اینهــا 
که محمدزمان  همزمــان از دنیا رفته اند. جولیان رابی احتمال داده 
و یــا حاجی محمــد بــرادر او و یــا محمدعلی فرزند او ســمت اســتادی 
کــی مهارت  علــی اشــرف را داشــته اســت چــون هر ســه در نقاشــی ال
کدامیک اســتاد او بوده اند، مشــکل  داشــته اند ولی تشــخیص اینکه 
کــه محمدزمــان پیش از ســال ۱۱۱۲ هجــری از دنیا  می نمایــد. بویــژه 

رفته است )همان، 54(.  
کــه یــا محمدزمــان اســتاد علــی  کریــم زاده تبریــزی معتقــد اســت 
کــه در بیــن ســال های ۱۱۲0 و  اشــرف بــوده و یــا فرزنــد او محمدعلــی 
۱۱40 هجــری فعالیــت داشــته اســت. وی ســپس می نویســد از نحوه 
که »از  کار و شــیوه آرایــش و ســایر نکات هنری علی اشــرف پیداســت 
گردی آنها را  سرچشــمه هنر متعالی آن پدر و پســر بهره ها برده« و شــا
که  گفته شد  کرده است )کریم زاده تبریزی ،۱۳۷6، ۳6۹/۲(. پیش تر 
که از قرار معلوم نوجوانی خود  علی اشرف از طایفه افشار اورمیه بود 
که نادر در ســال ۱۱4۲  کرده و هنگامی  کار  را در نزد حکمرانان دنبلی 
هجــری بــرای راندن عثمانیــان وارد آذربایجان شــده، تحت حمایت 
گرفته اســت.  منشــی نــادر یعنــی میــرزا مهدی خان اســترآبادی قــرار 
که حکمرانان در اردوکشــی های خود، معمواًل نقاش باشی  می دانیم 

دربــار را بــرای تهیــه تصاویری از صحنه های رزم و بزم و شــکار با خود 
که نوه  می بردند. پیداســت محمدعلــی بن ابدال بیک نقاش باشــی 
علی قلــی بیــک جبادار، نقاش فرنگی ســاز دوره صفوی بوده، در این 
که وی برای  اردوکشی حضور داشته و شاهد مثالش تابلوهایی است 

کشیده است.  تاریخ جهانگشای نادری 
گر رقم »ز بعد محمدعلی اشــرف است« را، نه با مفهوم مذهبی،  ا
گردی بخوانیم، جمله »ز بعد  گرفتن زنجیره استاد شا بلکه با در نظر 
محمدعلی، اشــرف اســت«، از آن مستفاد می شــود. این محمدعلی 
می توانــد بــه دو نفر از نقاشــان برجســته فرنگی ســاز دربــار صفوی در 
نیمــه اول ســده یازدهم هجری اشــاره داشــته باشــد: ۱- محمدعلی 
بن محمدزمان. وی فرزند محمدزمان نقاش برجســته ی فرنگی ساز 
دربار صفوی در نیمه اول سده یازدهم هجری بود. از او قلمدانی در 
کرده و طبق رقمی که در  کار  دست است که در سال ۱۱۱۲ هجری آن را 
آن زده، محمدزمان را مرحوم نوشته پیداست که پدرش محمدزمان 
 .)Diba, 1989, 149( گذشــته اســت در ســال ۱۱۱۲ و یا پیش از آن در 
در مورد زندگی محمدعلی بن محمدزمان در منابع اشــاره ای نداریم 
که تاریــخ تولید  کــم پنج اثــر رقم دار از او در دســت اســت  ولــی دســت 
کار  آنها بین ســال های ۱۱۱۱ تا ۱۱۳۳ هجری اســت. او با سبک پدرش 
می کــرده و بعضــی از آثار مرقع موجــود در موزه ارمیتاژ را می توان به او 
نســبت داد. یکی از نگاره های او، ســالم نوروزی شاه سلطان حسین 
کــرده و امروزه در  کار  کــه آن را در ســال ۱۱۳۳ هجــری با آبرنــگ  اســت 
.)Canby, 1993, 116( لنــدن نگهــداری می شــود بریتانیــا در  مــوزه 
محمدعلــی بــن ابــدال بیک، نقاش باشــی دربار شــاه طهماســب 
دوم و نادرشاه؛ وی نوه علیقلی جبادار فرنگی ساز دربار صفوی بود. 
محمدعلی به احتمال زیاد نگارگر اصلی نگاره های تاریخ جهانگشای 
خ نادرشــاه  نــادری تالیف میرزا مهدی خان اســترآبادی منشــی و مور
اســت. این نســخه، احتمااًل بــرای میرزا مهدی خان و یا به ســفارش 
او تهیه شــده اســت. میرزا مهدی خان پس از مرگ نادرشــاه در صدر 
کارخانه ســلطنتی نادرشــاه را تحت  گرفــت و  بقایای  دیوانخانــه قــرار 
مدیریــت خــود درآورد. آذربیگدلــی از محمدعلی بن ابــدال بیک، به 
که نقاش باشی طهماسب میرزای دوم  نیکی یاد می کند و می نویسد 
و بعدهــا نقاش باشــی نادرشــاه بــود و در فن تصویرســازی و نقاشــی، 
که دچار ضعف باصره شده بود در  یگانه آفاق؛ در سال ۱۱۷۲ هجری 
مازندران چشم از جهان فرو بست )بیگدلی، ۱۳۷8، 6۲8؛ مستوفی 

غفاری، ۱۳6۹، 4۳۹(.
کــه یکــی از ایــن دو محمدعلــی و یــا هــر دو، اســتاد  گفتنــی اســت 
علی اشــرف بوده اند. چون از نظر زمانی هر دو همزمان با علی اشــرف 
مهــارت  کــی  ال نقاشــی  در  محمدزمــان،  بــن  محمدعلــی  هســتند. 
و اســتادی داشــته و شــگردها و اصــول ایــن نقاشــی را به علی اشــرف 
گشــوده اســت.  کــی را بــه روی او  یــاد داده و دریچــه درک نقاشــی ال
محمدعلــی بن ابدال بیک نقاش باشــی هم برای حضور علی اشــرف 
در دربار تهماســب میرزا و بویژه نادرشاه نقشی درخور داشته است و 
که در معرفی علی اشرف به میرزا مهدی خان استرآبادی  بعید نیست 
از بــرای ترتیــب مرقع خط و نقاشــی برای او )مرقــع ارمیتاژ( موثر بوده 
کــه محمدعلــی بــن ابــدال بیــک نقاش باشــی، رســمًا  باشــد. از آنجــا 
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نقاش باشــی دربار شــاه تهماسب دوم و بعدها نادرشاه بوده، و فرزند 
گردان علی اشــرف محســوب  محمدعلــی یعنــی محمدباقر هم از شــا
که وی استاد علی اشرف بوده  می شده، حدس قریب به یقین آنست 

باشد. قراین دیگر نیز این نکته را به ثبوت می رساند.
که بعضی  که خود محمدزمان  بهرحال آنچه مسلم است اینست 
کید ورزیده اند، به دلیل  از هنرپژوهان به اســتادی او بر علی اشرف تا
اینکــه در ســال ۱۱۱۲ هجــری یــا پیــش از آن از دنیــا رفتــه، نمی توانــد 
کــه زاده و پــرورده دهــه دوم ســده دوازدهــم  ســمت اســتادی او را 

هجری است داشته باشد.

کارستانهنریعلیاشرف -2

کی یــا روغنی تا بــه روزگار مغــوالن عقب می رود  پیشــینه نقاشــی ال
کی را به تعبیری به موالنا قوام الدین تبریزی نســبت  و اختــراع جلــد ال
که بعدها با حضور خود در مکتب هرات، این شیوه را بسط و  داده اند 
گسترش داد. این شیوه در دوره صفوی ماهیت نقاشانه به خود گرفت 
و زیباترین جلدها را با ماهرانه ترین نقش پردازی ها پدید آورد. نقوشی 
گرفت و گیر حیوانات، تفریح و  گل های ختایی و اســلیمی،  مشــتمل بر 
تفــرج درباریــان، مناظر طبیعی و گل و بوتــه و مرغان بر روی جلدهای 
کی ادوار بعد را فراهم  نسخه ها ظاهر شد و معیارها و ضوابط نقوش ال
ســاخت. از ســده یازدهم هجری به بعد )یعنی از دوره شاه عباس اول 
کی در دربــار و جامعه ثبت تاریخ  = ۱0۳۷-۹۹5هـــ .(، حضور اشــیای ال
شــد. قاب آیینه، قلمدان، جعبه جواهر، قاب های تخته ای و درهای 
کنار جلدسازی های  گشــت و در  کی تولید  منقوش با شــیوه نقاشــی ال
کی، ســبک و مکتب جدیدی از نقاشــی نگارگری ایران را  هنرمندانه ال

فراز آورد. شاید یکی از دالیلی که از سده دوازدهم هجری به بعد، اقبال 
کــرده، انطباق آن با پســند عامه مردم و  کی جلب  عمومــی را بــه آثار ال
کی و از جمله  بازآفرینی فضاهای زیســتی آشــنا برای آنها بر روی آثــار ال
کاربرد رنگ های نشــاط انگیز مورد پســند اهل  خصوصیــات تزیینــی و 
کی تقریبًا تمامی سالیق  کی بر روی آثار ال زمانه بوده باشــد. نقاشــی ال
که در ســده های یازده  از عالی تا ادنی را ارضا می کرده اســت. می دانیم 
گیری علم و دانش بیشتر در  و دوازدهم هجری و حتی پیش از آن، فرا
اختیار طبقات قدرت مدار جامعه، از درباریان تا تاجران و بازرگانان و نیز 
که جزو خادمان این صاحبان ثروت و قدرت محسوب  اهل قلم بوده 
می شــدند. از ایــن رو، ســاختن قلمدان هــای زیبا می باید مورد پســند 
خبرگان قرار می گرفت چون در انحصار استفاده آنها بود. قلمدان را به 
شکل مستطیل و دراز یا دو انتهای قوسی و یا حتی راست و با پهنای 
که قابلیت جا دادن دوات، چند قلم نی و قلم مو، چاقو، چاقوی  کمتر 
قلم تــراش و قــط زن و دیگر خرده ریزها را داشــته باشــد، می ســاختند. 
کشــویی بود و یــا با لوال  که  قلمدان هــا معمــواًل سرپوشــی هم داشــت 
گاهی ســطح  و زنجیــر بــه بدنــه آن وصــل می شــد. ســطوح قلمــدان و 
داخلــی آن، با انــواع نقوش تزیین می یافت. برای ســاختن قلمدان ها 
کاغــذ )یــا پاپیــه  کــی، معمــواًل از خمیــر  و ســایر رســانه های نقاشــی ال
ماشــه( اســتفاده و با شــیوه خاصی آن را برای نقاشــی آماده می کردند.
که از محمدزمان و علیقلی جبادار شروع شد،  کی  شــیوه نقاشی ال
توصیفــی واقعی نمــا و طبیعــی و دقیــق و ریزنگارانــه از مظاهر طبیعت 
غ و بوتــه و حشــرات - و عــاری از هرگونه روایــت بود. در این  گل و مــر  -
شیوه که ریشه در فرنگی سازی دوره صفوی داشت، ترکیب بندی های 
که بر روی  گونی از صحنه های زندگی ایرانی و فرنگی پدید می آمد  گونا
قلمدان ها، صندوقچه ها و جعبه ها و قاب آینه ها و حتی سطح کمان ها 

کارعلیاشــرف،بارقم»زبعدمحمدعلیاشــرفاســت«،مجموعه تصویر1-قابآینه،
ناصرخلیلی،لندن.
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جلوه می یافت. انســان هایی با پوشش های اروپایی و نشسته بر روی 
کلبه های روســتایی شیروانی دار،  مهتابی های باغ ها. مناظر مه آلود با 
گل های از پرندگان در حال پرواز و با شگرف   ابرهای پیچان آسمان با 
ژرفانمایــی اروپایی، بناهایی بــا هویت نه چندان ایرانی، دورنماهایی 
کشــیده، تپه های  با انبوه درختان و درختانی دوتایی ســر به آســمان 
گران در دیدار با پیران سفید  تخته سنگی، دلدادگان با ندیمان و خنیا
موی، صحنه هایی از داستان های شیخ صنعان و دختر ترسا، خسرو و 
شیرین و یوسف و زلیخا و سایر ماجراهای عاشقانه، جملگی از مضامین 
کی بودنــد )دیبــا، ۱۳۷4، ۲44(. و موضوعــات و جلوه هــای نقاشــی ال

الف-قلمداننگاری
کــه در موزه هــا  از علــی اشــرف، قلمدان هــای زیــادی باقــی مانــده 
کنــده شــده اســت. از  و مجموعه هــای خصوصــی ایــران و جهــان پرا
که در منابع بدان ها  قلمدان نگاری های شناخته شده و بازمانده از او 
کرد. یک قلمدان زیبا از علی اشرف،  اشاره رفته، می توان آثار زیر را یاد 
کــه بر روی  قلمدانــی اســت بــه تاریــخ ۱۱58 هجری و رقم علی اشــرف 
گل نقش  آن تصویــر شــاهزاده خانمی در زیر درخت پر شــاخ و بــرگ و 
بســته و در زیــر پــای او هم منظــره روزخانه و مرغابی دیده می شــود و 
گون اســت )کریم زاده  گونا گل هــای  کنــده از  کناره هــای قلمــدان هم آ
گل و  تبریــزی، ۱۳۷6، ۳۷۲/۱(. قلمــدان مرغشــی قرمزرنگ بــا نقش 
مرغی زیبا و چشم نواز با رقم و سال: »ز بعد محمد علی اشرف است، 
گل های  کنــده از  ۱۱5۹ هجــری«. قلمدانــی بــه تاریــخ ۱۱60 هجــری، آ
غ و دو ترنج  گل و مــر گــون و ترنــج بیضی شــکل در وســط با نقــش  گونا
که در ترنج فوقانی  ریزنقش بیضی شــکل در باال و پایین رویه قلمدان 
»ز بعــد محمــد« و در ترنــج تحتانــی »علی اشــرف اســت« آمده اســت 

)خلیلــی/ رابــی، ۱۳86، شــماره 5۷، 4۳(. قلمــدان دیگــری بــا تاریخ 
که در آن داستان  ۱۱6۱ هجری و رقم »ز بعد محمد علی اشرف است« 
معروف شــیخ صنعان و دختر ترســا تصویرپردازی شــده اســت. سهم 
شــیوه فرنگی ســازی در این تصویر، بویژه صورت پردازی دختر ترســا، 
چشــمگیر اســت )کریــم زاده تبریــزی، ۱۳۷6، ۳۷۱/۱(. یــک قلمــدان 
کــه در موزه رضا عباســی نگهداری می شــود، رقم  دیگــر از علی اشــرف 
وسال »ز بعد محمد علی اشرف است، ۱۱64« را دارد. شکل قلمدان، 
گل  غ است. یک قلمدان  گل و مر تابوتی با نقشــی زیبا و چشــمنواز از 
گل هــای در هم فشــرده ای در زیر قلمــدان به رنگ  کــه  و مرغــی دیگــر 
که در ســال  کرده  خ طالیــی دارد. رقــم مشــابهی را در خــود ثبــت  ســر
۱۱68 هجری تولید شــده اســت )همــان، ۳۷۱/۱(. قلمدان های دیگر 
از علی اشــرف در مجموعه های خصوصی نگهداری می شــود. یکی از 
که دربردارنده رقم »ز بعد محمد علی اشــرف اســت«  ایــن قلمدان ها 
اســت، با شــماره ۱۹۱۲-۲۱ در موزه تاریخی برن در سوئیس نگهداری 
گل های  غ همراه با  گل و مر می شــود. بر روی این قلمدان هم، نقش 

.)Robinson, 1993, 269-70(متنوع دیگر تصویر شده است
کرده، دارای شکل تابوتی است  کار  که علی اشرف  قلمدان دیگری 
گل هــای تزیینی  کــه بــه مرغــش قهــوه ای رنــگ تصویر شــده و »ریســه 
منظــم در محدوده جداول درشــت و ضخیم طالیی اســت. در داخل 
ترنج هــای متنــوع و مذهب آن، خطوطی به شــیوه رقاعــی و در وصف 
که از فرمایشات حضرت علی )ع( نقل شده بود. به شیوایی و  هنر خط 
گون نقش بسته بود« )کریم زاده تبریزی،  گونا قدرت تمام و رنگ های 
۱۳۷6، ۳۷۱/۱(. رقم این خطوط به قرار زیر بود »العبداحمد النیریزی 
گل ها و رسم جداول طالیی و تسطیح  که نقش  فی ۱۱44«. پیداست 
مرغش قلمدان، به عهده علی اشرف بوده و کتابت خطوط را هم احمد 

تصویر4-قلمدانبهشیوهعلیاشرف،مجموعهناصرخلیلی،لندن.
کارعلیاشــرف،مجموعــهناصرخلیلی،لندن)بــارقمزبعدمحمد تصویــر3-قلمدان،

علیاشرفاست(.

زندگی و آثار علی اشرف
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نیریزی خطاط بلندآوازه سده دوازدهم هجری انجام داده است. این 
قلمدان، از نظر تاریخی اهمیت دارد چون احمد نیریزی در این ایام در 
کاتبان برجسته دربار شاه  که وی از  اصفهان اقامت داشته و می دانیم 
کرده بود  سلطان حسین بوده و لقب و رقم »سلطانی« را از او دریافت 
)بیانــی، ۱۳6۳، ۱0۳0/۲(. او بعدهــا خدمت خــود را در اصفهان ادامه 
داد و به خدمت طهماســب میرزای دوم فرزند شــاه ســلطان حســین 
کــه وی در ســال ۱۱44 هجــری در اصفهــان اقامــت  درآمــد. پیداســت 
داشته و باالتر از همه، اقامت علی اشرف در اصفهان در این تاریخ است 
که وی همراه طهماســب میرزا در ســال ۱۱4۳ هجری  و معلوم می کند 
از آذربایجــان بــه اصفهــان آمــده و در اینجا به فعالیت هنــری پرداخته 
کتیبه  که  که محصول این فعالیت، یکی همین قلمدان اســت  اســت 
کرده اســت. آن را میــرزا احمــد نیریــزی و نقاشــی آن را علی اشــرف اجرا 

ب-قابآینه
یکــی دیگر از زمینه های فعالیت هنری علی اشــرف، نقش پردازی 
کــه امروزه شــماری از آنهــا در مجموعه ها  قاب هــای آینه بوده اســت 
و موزه هــای مختلــف نگهــداری می شــود. اصواًل قاب هــای آینه علی 
کــه در ســال ۱۱5۲  گــوش دارد و از جملــه آنهــا  اشــرف، شــکل هشــت 
کار شــده و رقــم »ز بعد محمدعلی اشــرف اســت« دارد، قاب  هجــری 
کریــم زاده  کــه جــزو مجموعــه خصوصــی  آینــه ای اســت هشــت گوش 
گل ها و مرغان  تبریزی است. در سه رویه این قاب، تصویر شماری از 
با شــیوه »پرداز« ریز غبار نقش بســته و مهارت علی اشــرف را در این 
شیوه به ثبت رسانده است )کریم زاده تبریزی، ۱۳۷6، ۳۷۲/۱(. یک 
کــه در مجموعه ناصــر خلیلی محفوظ اســت و رقم و  قــاب آینــه دیگر 
سال »ز بعد محمد علی اشرف است، ۱۱5۲« را دارد، با نقوش زیبای 
گل و مرغــی این قــاب آینه  غ تزییــن یافتــه اســت. تزیینــات  گل و مــر
مشتمل بر روی و پشت و داخل درپوش است و با شیوایی و زیبایی 

تمام اجرا شده است ) رابی، ۱۳86، 6۹ و 68(. 
یک قاب آینه دیگر با سال و رقم »ز بعد محمد علی اشرف است، 

۱۱5۳«، در موزه ســلطنتی اســکاتلند ادینبارو نگهداری می شــود )به 
گرفته و  شــماره ۳۱(. روی قــاب ایــن آینــه، ترنج بیضی شــکلی جــای 
گل های ریز و  گل های ریز است و در داخل ترنج،  حواشی آن مملو از 
درشــت همراه بلبلی نقش بســته و رقم نقاش در بخش فوقانی ترنج 
ثبت شــده اســت )دیبــا، ۱۳۷4، ۲45(. از جمله قاب هــای آینه دیگر 
کمترین  علی اشرف، قاب آینه ای است با تاریخ ۱۱66 هجری و »رقم 
کار می کرده  که علی اشرف در دربار  علی اشرف«. از این رقم پیداست 
کرده اســت. پشــت و  کار  و ایــن قــاب آینه را برای یکی از زنان درباری 
گل های درشــت، پروانه ها و مرغان اســت و  کنده از  روی این قاب، آ
گرانبها  گل بدســت با جامه زربفت  در داخــل درپوش آن، پیکره زنی 
و ســربند مرصــع نقــش بســته اســت. این قــاب آینه هــم در زمــره آثار 

مجموعه خصوصی ناصر خلیلی است ) رابی، ۱۳86، ۷۱(. 
که دارای  کریم زاده تبریزی، خبر از یک قاب آینه دیگری می دهد 
رقم و ســال »ز بعد محمد علی اشــرف اســت، ۱۱6۹« اســت و در سال 
۱۹۷6 میــالدی در حراجــی ســاتبی به فروش رفت. روی و پشــت این 
گل های درشــت و ریز و مرغان  کنده از نقوش زیبای  قــاب آینه هم، آ

روی شاخه ها بوده است )کریم زاده تبریزی، ۱۳۷6، ۳۷۲/۱(.  
که صحبت از نقاشــی های قاب آینه علی اشرف است، باید از  حال 
که در لندن نگهداری می شــود. به یکی از  کرد  ســه قاب آینه او نیز یاد 
که تاریخ ۱۱5۳ هجری و رقم علی اشــرف را دارد و در اســکاتلند  قاب ها 
محفوظ اســت، پیش تر اشاره شــد. دومی به تاریخ ۱۱60 هجری و رقم 
»ز بعــد محمــد علــی اشــرف اســت« بــه شــماره ۱8۷6-۷58، در موزه 
ویکتوریــا و آلبــرت لنــدن نگهــداری می شــود. ســومی بــه تاریــخ ۱۱6۹ 
هجــری و رقــم »ز بعــد محمد علی اشــرف اســت« متعلق بــه مجموعه 
جان پاپ هنسی۱ در لندن است. بر روی و پشت و داخل درپوش این 
کنده از تصاویر مرغان و گل های سرخ و انواع گل های  قاب های آینه، آ

.)Robinson, 1993, 269( گون است گونا ریز نقش با رنگ های 
در مــوزه ارمیتــاژ روســیه نیز، دو قــاب آینه زیبا از علی اشــرف وجود 
که یکی دربردارنده ســال و رقم »ز بعد محمد علی اشــرف اســت،  دارد 

تصویــر5-رویــهبیرونیســمتراســتقابآینــه،بهشــیوهعلیاشــرف،مجموعهناصر
تصویر6-رویهداخلیدرپوشقابآینهیادشده.خلیلی،لندن.
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بتاریــخ ذیحجــه ســنه ۱۱5۷« اســت. ایــن قاب آینه مســتطیل شــکل 
کــرده و در متن قاب،  گون تزییــن  گونا گل هــای  را حاشــیه بندی پــر از 
کوچک فوقانی و  گل های تقریبًا انتزاعی و دو ترنج  یک ترنج درشت با 
تحتانی حاوی رقم هنرمند و سال اجرای اثر نقش بسته است. دومی، 
قاب آینه هشت گوش است با رقم »ز بعد محمد علی اشرف است« ماه 
گون  گونا گل های زیبای  شــعبان سال ۱۱۷0 هجری. روی این قاب را، 
کرده و در پشت آن، گل های انتزاعی  با رویکردی طبیعت گرایانه تزیین 

آفتابگردان آمده است )آدامووا، ۱۳86، ۲۱۷-۱8(. 

ج-جلدوجعبه
کارســتان هنــری خود، از رســانه های  که علی اشــرف در  پیداســت 
مختلــف هنــری اســتفاده می کــرده اســت. از جملــه ایــن رســانه ها، 
نقش انــدازی بــر روی جعبه هــا نیز بوده اســت. از این جعبه ها بیشــتر 
بــرای نگهداری جواهرات اســتفاده می کردنــد. در مجموعه خصوصی 
که به ســال ۱۱60 هجری توســط  ناصــر خلیلــی، جعبــه ای وجــود دارد 
علی اشرف نقش پردازی شده و روی آن رقم »ز بعد محمد علی اشرف 
گردیده اســت. روی این جعبه، نقوش گل هــای زیبا و تا  اســت« ثبــت 
حدودی انتزاعی داخل یک دایره دیده می شــود و حواشــی دایره هم 
گل ها آذین بســته اســت و رقم هنرمند در  کنده از  با دو دایره تزیینی آ
ترنجی هشت گوش در وسط دایره آمده است )رابی، ۱۳86، 5۹ و 60(.   
گذشــته، علــی اشــرف در جلدآرایی بســیار توانمنــد بوده و  از اینهــا 
کارش می کوشیده است. یکی از این  همواره در جهت نوآوری و تکامل 
غ و در کمال زیبایی و لطافت  جلدها، جلد قرآنی بوده با نقش گل و مر
که ظاهراً از کارهای اولیه علی اشرف محسوب می شده است. چون در 
رقم آن سال ۱۱۳5 هجری بعد از رقمش یعنی »زبعد محمد علی اشرف 
اســت« ثبــت شــده اســت )کریــم زاده تبریــزی، ۱۳۷6، ۳۷۱/۱(. یکی از 
شــاهکارهای علــی اشــرف، ســاختن جلدی بــرای مرقع میــرزا مهدی 
که در سال ۱۱4۷ هجری  خان اســترآبادی منشی نادرشاه بوده اســت 
به انجام رســید و آثار داخلی مرقع نیز در ســال ۱۱5۱ هجری رقم خورد. 
که در ســاختن جلد و  در این مرقع، عالوه بر قریحه هنری علی اشــرف 
نقش پردازی آن به نحوی احســن امکان ظهور می یابد، طبع شــعر او 

نیز به کار می افتد و طی ابیاتی، جلوه های فرح انگیز آن را وصف می کند 
کامرانی می نماید.  و بــرای صاحب آن یعنی میرزا مهدی خــان، آرزوی 
قسمت داخلی این جلد به سه ترنج میانی و حواشی تقسیم می شود 

غ زیبا و چشم نوازی در آن تصویر شده است. گل و مر و 

مرقعمیرزامهدیخاناسترآبادی

گردش محمدهــادی، مرقع  کــه علی اشــرف همراه شــا می دانیــم 
کــه امروزه در مــوزه ارمیتاژ نگهداری می شــود،  ســال ۱۱4۷ هجــری را 
خ دربار نادرشاه ترتیب  برای میرزا مهدی خان منشی استرآبادی مور
گل و مرغــی بــزرگ ایــن مرقــع را به نحوی زیبا و دلنشــین  داد و جلــد 
گر این نکته را بیشتر بسط بدهیم به این نتیجه می رسیم  کرد. ا اجرا 
که نادرشــاه در ســال ۱۱4۳  کــه علی اشــرف، پیش تــر در فاصله زمانی 
گرفت و در سال ۱۱48 هجری  هجری آذربایجان را از دست عثمانیان 
کرد به اردوی او پیوسته و در نزد میرزا  در دشت مغان اعالم سلطنت 
کــه فردی هنرپــرور بود، مقرب شــده و مدتــی برای وی  مهدی خــان 
کــرده و بعدهــا پــس از برافتــادن افشــاریه و برآمــدن زندیــه در نزد  کار 
کار پرداختــه اســت. بهــر تقدیر، مرقــع ارمیتاژ  احمدخــان دنبلــی بــه 
در اوج حکومــت افشــاریه تنطیــم شــده و جلــد آن را، علــی اشــرف و 
کــه او پیش از ورود به خدمت  کرده اند و پیداســت  کار  محمدهــادی 
 Diba,( کار می کرده است احمد دنبلی خان، برای هنرپروران افشاریه 
3-152 ,1989(. علی اشرف از آنجا که طبع شعر هم داشته در حواشی 
که هر بیت آن،  کرده و ابیات را طوری ترتیب داده  جلد اشعاری قید 
که با  بیان کننــده ســال ۱۱4۷ هجــری یعنی خاتمــه جلد مرقع اســت 
حروف ابجد مشــخص می شــود. ابیات این جلد به ترتیب زیر است:

کارعلیاشرفبارقم»زبعدمحمدعلیاشرفاست«،مجموعه تصویر7-رویجعبه،
ناصرخلیلی،لندن.

که شد از جلوه شهره در ایام ۱۱4۷ای نکو طلعت مرقع نام ۱۱4۷

نازنینی است چون نشاط افزا ۱۱4۷نیست نازش ز دلبری بیجا ۱۱4۷

گه به حرفه عیان مشابه چشم ۱۱4۷گاه از حسن خط جالده چشم ۱۱4۷

طور او چون بتان چار ابرو ۱۱4۷گه قرین چار سطری از هر سو ۱۱4۷

پس هم قطع ها چون خلد برین ۱۱4۷گر نماید به چشم تجربه بین ۱۱4۷

کند ز بنان ۱۱4۷ گل ریزان ۱۱4۷قلم از وصف خط  صفحه را از بنفشه 

برقعی با ز جلد برویش ۱۱4۷بسته از جان و دل به هر سویش ۱۱4۷

جان به تصویر ساده اش داده ۱۱4۷برقعش نیز آنکه بگشاده ۱۱4۷

کمال ۱۱4۷مالکش وقع دولت و اقبال  ۱۱4۷ در شهوار عین بحر 

صدره اما فزون ز آتش قدر ۱۱4۷فلک عزو منزلت را بدر ۱۱4۷

میرزا مهدی آن ملک فطرت ۱۱4۷زینت افزای مجلس از دولت ۱۱4۷

کماالتش ۱۱4۷ که از  گرامی  عالم پیر محو حاالتش ۱۱4۷آن 

کلکش چو نیست حد زبان ۱۱4۷ کلک افسرده شد بکسر لسان ۱۱4۷وصف 

کلک خادم به عزم سحر آمد ۱۱4۷یافت اتمام چون به یمن احد ۱۱4۷

ع از حساب نشان ۱۱4۷از پی ضبط و اصل زمان ۱۱4۷ دان زهر مصر

کار ۱۱4۷باد چون خط به ماه چهره یار ۱۱4۷ کامرانی  صاحبش راه 

زندگی و آثار علی اشرف
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نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۳، شماره  ۱، بهار ۱۳۹۷

بخش داخلی جلد زمینه ساده دارد و در داخل سه ترنج مختلف 
غ زیبایی تصویر شــده و از بهترین آثار علی اشــرف به حساب  گل و مر
 Akimushkin and می آیــد )کریم زاده تبریزی، ۱۳۷6، ۳۷۳/۱-۳۷۲؛

 .)Ivanov, 1962, 8

گردانوپیسپارانعلیاشرف 3-شا

از رقــم چنــد تــن از نقاشــان دوره علــی اشــرف می تــوان پــی برد از 
گردان و یــا از پــی ســپاران او بوده انــد. یکــی از آنها محمــد نقاش  شــا
کرده اســت یعنی »صنع  که نام علی اشــرف را در رقم خود ذکر  اســت 
محمد ز علی اشــرف اســت« و بدین ترتیب هنر خود را از علی اشرف، 
کسی جز محمدهادی نیست  اســتادش، دانسته است. این نقاش، 
گرد دیگر او  گرفته است. شا که سجع رقمش را از نام اولش »محمد« 
که خود از چهره های درخشــان نقاشــی  آقاباقــر و یا محمدباقر اســت 
کــی دوره زندیــه و اوایــل قاجاریــه محســوب می شــود. وی فرزنــد  ال
محمدعلــی، نقاش باشــی دربار نادرشــاه بود. او نیــز در رقم و امضای 
گرفته است: »باقر از لطف علی  خود از نام اســتادش علی اشرف بهره 
که هــم مفهــوم مذهبــی دارد و هم بــه زنجیره اســتاد-  اشــرف شــد« 
گردی وی در نزد علی اشرف اشــاره می کند. از آقا باقر، آثار زیادی  شــا
کــه در موزه هــا و مجموعه های  کــی و غیــره باقــی مانده  در نقاشــی ال

خصوصی و مرقعات نگهداری می شود.
کی و رنگ  گرد دیگر علی اشــرف، از اســتادان نامدار نقاشــی ال شــا
روغــن نیمــه دوم ســده دوازدهــم هجــری و اوایــل دوره قاجار اســت 
یعنــی آقاصــادق و یــا محمدصــادق. رقــم او نیــز دربردارنــده ایهــام و 
کــه مفهوم  مفهــوم دوگانه اســت: »صادق از لطف علی اشــرف شــد« 

گردی اش در نزد علی اشــرف  مذهبــی را دربــردارد و هــم اشــاره بر شــا
از  کــه دو صحنــه عظیــم  نقاشــی اســت  آقاصــادق همــان  می کنــد. 
نقاشــی های دیــواری چهلســتون یعنــی جنــگ چالــدران )بین شــاه 
کرنــال )بین نادرشــاه  اســماعیل و ســلطان ســلیم عثمانــی( و جنگ 
کرده  گورکانــی( را ظاهــرًا به دســتور آقامحمدخــان اجرا  و محمدشــاه 
اســت )Texier, 1852, 124(. آقــا صــادق، جنــگ نادر بــا عثمانیان را 
کــرد. از او  گلســتان نگهداری می شــود، نقاشــی  کاخ  کــه در موزه  نیــز 
کی و رنگ روغن و غیــره در موزه ها و  آثــار زیــادی به صورت نقاشــی ال
مجموعه های خصوصی وجود دارد. از قرار معلوم، محمدهادی هم 
گردی او  گرفته و چندی را در زنجیره شا از محضر علی اشــرف بهره ها 
کرده است. رقم سجع دار او »هادی از لطف علی اشرف شد«  سپری 
گردی وی در نزد علی اشرف می کند. رقم دیگر او  که اشــاره بر شــا بود 
چنانکه در باال اشاره شد، »صنع محمد ز علی اشرف است« در یکی 

از آثار او بکار رفته است.
کــه او نیــز حرفه پــدر را  علــی اشــرف، فرزنــدی بــه نــام رضــا داشــت 
کی زمانه خود بود. در قلمدانی  پی گرفت و از نقاشان نامدار نقاشی ال
کتابخانه بریتانیا در  گادمــن۲ بود و امــروزه در  کــه پیشــتر جزو مجموعه 
لندن نگهداری می شــود و مربوط به ســال ۱۲۱۷ هجری اســت رقم »ز 
صلب علی اشــرف آمد رضا« ثبت شــده اســت )Diba, 1989, 149(. در 
غ  گل و مر کریم زاده تبریزی هم قلمدانی با نقش  مجموعــه خصوصی 
وجود دارد که در آن، رقم »رضا بن علی اشرف مرحوم« ۱۲0۲ ثبت شده 
که  کلمه »مرحوم«  اســت )کریم زاده تبریزی، ۱۳۷6، ۳6۹/۱(. شاید از 
در این رقم آمده، بتوان دریافت که علی اشرف در سال ۱۲0۲ هجری به 
ک کشیده بوده  خ در نقاب خا تازگی و یا چند سال پیش از این تاریخ ر
کرده است. است و فرزندش محض احترام به پدر، آن را در رقمش ذکر 

کارعلیاشــرف،بــارقم»رقم تصویــر10-جلد1نســخهخطی،
کمترینعلیاشرف1168«،مجموعهناصرخلیلی،لندن.

اشــرف، بــهشــیوهعلــی آینــه، قــاب تصویــر8-پشــت
مجموعهناصرخلیلی،لندن.

کارعلیاشرف،بارقم»زبعدمحمد تصویر9-قابآینه،
علیاشرفاست«،مجموعهناصرخلیلی،لندن.
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کی، از طایفه افشار اورمیه بود  علی اشــرف، نقاش برجسته آثار ال
کــه تقریبًا در اواخر دهه دوم ســده دوازدهم هجری چشــم به جهان 
که خانواده او از خانواده های هنرمند و یا  می گشــاید. بنظر می رســد 
کم به غیر از علی اشــرف، دو نفر  هنردوســت بوده باشــد چون دســت 
کــه از این خانــواده در فن نقاشــی، توانایی  دیگــر را نیــز می شناســیم 
کهتر  شــگرفی از خود نشــان داده اند. یکی برادر اشرف )مســلمًا برادر 
که در نزد عباس میــرزا در آذربایجان به خدمت  او(، اللهــوردی اســت 
می پردازد و به نقاشی از او و اطرافیان وی مشغول می شود و حاصل 
که او را به حالت ایستاده و  قلم موی او، تابلویی است از عباس میرزا 
کرده است. دومین شخصیت هنرمند  کمال وقار و زیبایی نقاشی  در 
خانواده علی اشــرف، آقا ابوالحســن نقاش باشــی افشــار ارموی است 

که از نقاشان یّکه باش روزگار قاجار برشمرده می شود.
بهر تقدیر، علی اشرف در چنین خانواده هنرپروری به دنیا می آید 
کودکی، به اصفهان  گذراندن تعالیم اولیه و دوران  و پیداست پس از 
مــی رود و در آنجــا تحــت نظر یکــی از نقاشــان دربــار - محمدعلی بن 
ابــدال بیــک - تعلیــم می بینــد و آنچــه مســلم اســت، وی در ســال 
۱۱44 هجــری در اصفهــان حضــور داشــته و همــراه احمــد نیریــزی، 
خطاط باشــی دربار شاه سلطان حسین، قلمدانی را به حلیه نقاشی 

آراسته و خطوط آن را نیز احمد نیریزی نوشته است.
از ســال ۱۱۳5 هجــری به بعــد، زمانه آشــفتگی و بیقراری اصفهان 
شروع می شود. شماری از افاغنه به سرداری محمود افغان، اصفهان 
را به حصار می کشند و پیش درآمدی برای فقر و بدبختی اصفهانیان 
می شــوند. نتیجه محاصره اصفهان، فروپاشــی قدرت صفوی اســت 
)ســال ۱۱۳5هـــ .(. چنانچــه پایگاه هــای اجتماعی تختــگاه آنها تکان 
کشــتار و مــرگ هــزاران نفــر از اهالــی را در پــی مــی آورد.  می خــورد و 
محمــود افغــان و پس از او اشــرف افغان، چندی بر اســب مراد ســوار 
می شــوند و ایران را جوالنگاه دگرگونی قدرت سیاســی می کنند. پس 
از مرگ شــاه ســلطان حســین، فرزند او شــاه تهماســب دوم، ادعای 
ســلطنت می کنــد ولــی نه قــدرت نظامــی در اختیار دارد و نــه توش و 
تــوان روحــی و مردانگــی. در چنیــن شــرایط آشــفتگی و واریختگــی 
سیاســی، مــردی از طایفه افشــار ابیورد خراســان، نادر، پــا به میدان 
می گــذارد و صحنــه را برمی گردانــد. نخســت بــه نــام شــاه تهماســب 
دوم شمشــیر می زنــد و اوضاع را بســامان می کند، افاغنــه را از صحنه 
می راند و خراســان را به آرامشــی نسبی می رســاند و سپس عثمانیان 
را در غــرب ایــران فرومی کوبــد و مرزهــای ایران را بــه مرزهای طبیعی 
دوران اقتدار صفویان می رســاند. نادر، از همان ســال های نخستین 
که دیگر از بازماندگان صفوی،  فعالیت نظامی خود متوجه می شــود 
شــاه تهماســب دوم، چه بــه لحاظ اقتــدار و چه از حیــث اعتبار، آبی 
گــرم نمی شــود. از این رو، خاندان صفــوی را از قدرت خلع ید می کند 
و خــود بر اریکه ســلطنت تکیــه می زند )۱۱48 هـ .( و بــر همین بنیاد، 
چندی را به مســند قدرت می نشــیند، اما چندی بعد قربانی یکی از 
دســایس درباریان خود می شود و از تخت به تابوت می افتد و ایران، 

نتیجه

بار دیگر گرفتار شوریدگی و آشفتگی می گردد )۱۱ جمادی الثانی ۱۱60(.
خانــان قدرت طلــب به هــم برمی آینــد و آتــش هنگامــه را دامــن 
کریــم خان، یکــی از این خانــان، برای مدتــی بدخواهان را  می زننــد. 
کنار می زند و با علم کردن شــاه اســماعیل ســوم از خانــدان صفوی بر 
اریکه سلطنت تکیه می کند )۱۱۷۹ هـ .( و تا ۱۳ صفر ۱۱۹۳ در شیراز با 
آرامشــی نســبی حکومت می راند. پس از مرگ او، بازماندگانش قوت 
کســب قدرت دســت می جنبانند و به  و اســتخوانی می گیرنــد و برای 
که نمک پرورده  جان هم می افتند. اما مدعی دیگر، آقا محمدخان، 
کریمخانی است، عرصه را بر آنها تنگ می کند و به قوت ایل  دستگاه 
کنار  قاجــار قــالب القــدر می شــود و تمامــی مدعیان را از ســر راه خــود 
می زنــد و در ســال ۱۲00 هجــری، بــا اعــالم تهران بــه پایتختی، رســمًا 

تاج گذاری و سلطنت قاجار را وارد صحنه می کند.
کــه علی اشــرف زندگی می کنــد و غریدن  در چنین شــرایطی اســت 
گرما و ســرمای روزگار را به جان و دل، حس و تجربه  ابرهای آســمان و 
که او پس از برافتادن صفویان، به  می کند. از بعضی اشارات پیداست 
اردوی نادر می پیوندد و همراه بعضی از هنرمندان و پی سپاران خود 
همچون محمدهادی، محمدصادق و محمدباقر، مرقع هنرمندانه ای 
کــه از هنرپروران دســتگاه نادری  بــرای میــرزا مهدی خان اســترآبادی 
است، ترتیب می دهد و بعید نیست اینکار، با کمک و یاری محمدعلی 
گرفتــه باشــد. پس از  بــن ابــدال بیــک نقاش باشــی، اســتاد او صــورت 
کریم خان به  برافتادن نادر در ســال ۱۱60 هجری و آغاز اردوکشــی های 
نواحی مختلف، در آذربایجان خانان طایفه دنبلی بین محمدحســن 
کریمخــان، طــرف قاجارهــا را می گیرنــد جــز یکــی از آنهــا یعنی  قاجــار و 
کریمخان از برای قدردانــی، احمد بیک دنبلی را  احمــد بیک دنبلــی. 
گذار  بــه لقــب خانی ملقب می ســازد و حکومــت ایالت خوی را بــه او وا
گفته  گر  خ می دهد. ا می کند. این واقعه در حوالی سال ۱۱64 هجری ر
که علی اشــرف مدتی را در نزد احمدخان  کریم زاده تبریزی را بپذیریم 
که چندی  گذرانده، می باید در همین سال ها بوده باشد  کم خوی  حا
را بــه ســرزمین آبــا و اجــدادی خــود ســفر می کنــد و در نــزد احمدخان 
کــه از قــرار معلــوم، ادب پرور و هنردوســت هــم بوده، مقرب می شــود.

کــه علــی اشــرف بعدهــا بــه اصفهــان برمی گــردد و  بنظــر می رســد 
کریمخان زند رفته باشد چون منابع از  که به شــیراز نزد  بعید نیســت 
کریم خانی  گردان او همچون آقاصادق و آقاباقر در دستگاه  حضور شا
که  کرده انــد. از تواریخ موجود در آثار علی اشــرف پیداســت  صحبــت 
وی تــا دهــه ۱۱۷0 هجری فعالیت هنری داشــته اســت. بعید نیســت 
ک  خ در نقاب خا که وی در اوایل ســده ســیزدهم هجــری)۱۲0۲ه.( ر

کشیده باشد.
کــی- از قلمدان تا  گنجینه های ال علــی اشــرف را می تــوان نقــاش 
جعبه و از قاب آینه تا جلد- نامید. آثار بازمانده از علی اشرف، بیشتر 
شامل قلمدان نگاری، قاب آینه و جعبه و جلدآرایی است. پیداست 
غ و زیبایی های طبیعــت عالقه ویژه ای  گل و مــر کــه علی اشــرف، بــه 
داشــته و در بیشــتر آثارش، طبیعت سرشار از شور زندگی و شادابی را 

زندگی و آثار علی اشرف
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گشوده  کرده و دریچه زیبایی های طبیعت را به روی بیننده  مجسم 
اســت. او در تذهیب و ترصیع و تشــعیر و حل کاری و مرغش ســازی و 
روغن آرایی مهارتی تام داشــته و تمامی این هنرها را در آثار خود بکار 
گرفتــه اســت. در حقیقــت قلمدان نگاری هــای و نقش پردازی هــای 

قاب هــای آینــه او و نیــز جلدآرایی هایش، نمــودی از جهان طبیعی و 
که از زیر موج خیال پردازی رمانتیک وار وی ســر  طبیعت مصفاســت 
که به جای روی  برآورده اســت و می تــوان آنها را نگاره هایی دانســت 

کاغذ، بر روی قلمدان ها و قاب آینه ها و جلدها اجرا شده است.


