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 چکیده

، از جمله متون هنری ارزشمند عصر صفوی هستند که الصورقانونو  مناقب هنروران، گلستان هنرسه رساله 

شمار آورد؛ چرا که مؤلفان این رساالت، نگاری نقاشی ایرانی بهداران عرصه تاریخعنوان طالیهتوان آنها را بهمی

شکلی مستقل، موضوع و محتوای اثر خود قرار اولین بار، هنرهای دیداری و احواالت هنرمندان آنها را بهبرای 

اند. با توجه به ضرورت داده و از این طریق، بر اهمیت این دسته از هنرها در گفتمان آن دوران، صحه گذاشته

ک بهتر مفاهیم و شناخت رویکردها و بررسی و مطالعه پیشینه تاریخی هنر نقاشی ایرانی، در راستای در

شود. می نگاری سه رساله فوق پرداختههای بنیادین هنرمندان آن، در این نگاشته به مرور، ابعاد تاریخنگرش

 -الزم به ذکر است که این پژوهش، در چهارچوب مطالعات تاریخی، تحت راهبرد کیفی و با روش تفسیری

نگارانه این متون، اهمیت نقاشی در ر نهایت، عالوه بر مقایسه وجوه تاریختاریخی صورت پذیرفته است. د

 است.شده بررسی  گلستان هنر،طور خاص در محتوای نوشتاری این رساالت و به
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 مقدمه
نقاشی ایرانی از دیرباز، همواره در سایه هنرهایی چون شعر و خوشنویسی  

 پیدایش خود را مرهون متونقرار داشته است. چرا که مکاتب نگارگری از ابتدا، 
اند. در ای، حماسی، عشقی، اخالقی و تربیتی بودهادبی و روایی با وجوه اسطوره

های عاشقانه نظامی اشاره توان به شاهنامه فردوسی و منظومهاین رابطه می
نمود که در میان متون ادب فارسی، بیش از سایرین و به دفعات، در خلق 

 اند.خور توجه، نقش آفریدهبسیاری از آثارِ در 
همراه خوشنویسی، تذهیب، جلدسازی و ... در شکل از سوی دیگر، نقاشی به

و رسم آفرینش اثر اند؛ گویی راه آرایی درباری نقش داشتهگیری هنر کتاب
های مختلف هنر بوده که هم به لحاظ هنری در آن زمان، تلفیقی از شاخه

جهت ارائه دستاوردی جمعی، به ی آن روزگار و هم بههافیزیکی در کارگاه
که نتایج آمدند؛ چنانشمار می ناپذیر بهو به نوعی تفکیک یکدیگر اتکا داشته

حائز اهمیتِ این سنت کار گروهی، منجر به پیدایش شاهکارهای درخشان 
 .  تدر مکتب تبریز صفوی گردیده اس شاهنامه شاه طهماسبیچون نگارگری هم

این امر، نه تنها در شیوه کار و آفرینش آثار هنری در این حوزه مشهود 
جای مانده از آن دوران نیز حاکی از پیوستگی باشد، بلکه متون تاریخی بهمی

که جز مواردی چنانطور خاص خوشنویسی است. همنقاشی با سایر هنرها و به
اسامی دیگر هنرمندان عرصه نقاشی شمار، مانند اشاره به مانی نقاش، از انگشت

چشم نخورده و و چگونگی این هنر ارزشمند، در منابع و متون گذشته اثری به
این شاخه از هنر ایرانی تا پیش از قرن دهم  1نگاریبرخالف خوشنویسی، تاریخ

(. برای 46، 1390مهر، است )میرزایی هجری، چندان مورد اقبال واقع نشده
قیمت این دوران، که توسط مورخان توان به دو اثر تاریخی ذینمونه می

مسلمان که خود دستی بر هنر داشته و با قواعد خوشنویسی نیز آشنایی داشتند، 
به  مناقب هنرورانقمی و نوشته قاضی میراحمد منشی گلستان هنراشاره نمود: 

 ، ادیب و مورخ توانای عثمانی. 2افندیقلم مصطفی عالی
رود، نحوه نگارش این دو رساله، نقش زائدالوصف که انتظار میطورهمان

شوند. البته در میان رساالت خوشنویسی را در مقام قیاس با نقاشی، یادآور می
بیک افشار، که صادقیهنری آن دوران، موارد استثنایی نیز وجود دارند؛ چنان
خانی، ره صفوی )قلیچنقاش قابل و رئیس کتابخانه شاه سلطان محمد در دو

های صرفاً به نقاشی و شیوه الصور،قانونش با عنوان ا(، در رساله112، 1373
سازی هر یک از ملزومات این هنر در آن زمان پرداخته چنین نحوه آمادهآن، هم

شمار آمده و است؛ تاحدی که بر مبنای نظر او، این کتاب، نوعی خودآموز به
ویانی که به استاد دسترسی ندارند نیز، کفایت خواهد کرد برای آموزش هنرج

 (.156، 1352قمی، )منشی

عنوان نخستین متون تاریخ هنری ایران، اما مطالعه و مرور رساالت فوق، به
های انجام شده در که تعدد پژوهشطوریسزایی برخوردار است؛ بهاز اهمیت به

خواهد کاست. در این نگاشته، سعی بر این این زمینه، از ضرورت بررسی آن ن
ای کوتاه به محتوای رساالت، ابعاد قابل تأمل در تاریخاست تا از پی اشاره

 نگاری آنها ذکر شده و پیرامون هر یک، تحلیلی اجمالی ارائه گردد. 

 پژوهشروش 
این پژوهش، در چهارچوب مطالعات تاریخی و در پارادایم تفسیری، تحت 

تاریخی با اتکا به سه رساله هنری بر جای  -تفسیریراهبرد کیفی و با روش 
انجام  الصورقانونو مناقب هنروران ، گلستان هنر عصر صفوی، یعنیمانده از 

 وضوعات تاریخیها، حول مالزم به ذکر است که مباحث و پژوهشگرفته است. 
پژوهی هستند که ذیل سه بخش بنیادیِ فلسفه تاریخ، تحت عنوان تاریخ

نگاری در شوند. تاریخنگاری در نظر گرفته میشناسی و در نهایت تاریخروش
فی، نگاری توصیبوده و خود به سه شاخه تاریخ« نگارش تاریخ»واژه، به معنای 

لیلی نگاری تحنگاری، و در نهایت تاریخیخنگاری تاریخی یا تاریخ تارتاریخ
چه در این پژوهش مد نظر است، (. آن15، 6، 1393شود )استنفورد، تقسیم می

د و گیری، رشهای نگارش تاریخ از گذشته و شکلمورد دوم بوده که به شیوه
 پردازد.تحول تدریجی آنها می

 پیشینه پژوهش
با بررسی تحقیقات انجام شده تا پیش از این، مشخص گردید که رساالت 

با یکدیگر مورد قیاس قرار گرفته و با رویکردی  مناقب هنرورانو  گلستان هنر
ای با که در مقالهاند. چنانهای آنها برشمرده شدهتطبیقی، مشابهات و تفاوت

هنروران )بخش نقاشی و مقایسه تطبیقی گلستان هنر با مناقب »عنوان 
( بعد از معرفی این دو رساله و 1390مهر )اصغر میرزایی، علی«نقاشان(

نویسندگان آنها، مختصات دو اثر را با یکدیگر مورد مقایسه قرار داده و در بخش 
نقاشی و نقاشان، وجوه اشتراک و افتراق آنها را بررسی و تحلیل نموده است. 

و  "گلستان هنر"مطالعه تطبیقی »تحت عنوان چنین در پژوهشی دیگر هم
 -( تالش کرده تا با روشی توصیفی1395، آزاده حسنین )«"مناقب هنروران"

تحلیلی، ضمن تبیین روزگار و احوال مؤلفین این دو رساله، محتوای آنها را با 
هایی نیز پژوهش الصورقانوننگاهی انتقادی بررسی نماید. در رابطه با رساله 

بررسی آداب تربیتی نگارگران بر »توان به گرفته که از جمله آنها می صورت
فر و اشاره نمود که مهناز شایسته« الصوربیک در رساله قانونپایه گفتار صادقی
(، مسئله تربیت و آداب آن را در میان نگارگران، از 1389سیامک رحیمی )

 اند. داده مورد بررسی قرار الصورقانوندیدگاه مؤلف رساله 

 تاریخچه پیدایش رساالت

واسطه تا پیش از قرن دهم هجری، از میان هنرمندان، تنها شاعران به
شد؛ ها حضور داشته و گاهاً به احواالتشان نیز پرداخته میاشعارشان در تذکره

که تصویرگران، در این دسته از متون جایی نداشتند. اما از این سده به در حالی
تاریخ چون: میرزاحیدر دوغالت در جه برخی از مورخان و هنرپروران همبعد، تو
، میرسیداحمد مرقع شاه اسماعیلمحمد وصفی در مقدمه الدین، شمسرشیدی

، تحفه سامیمیرزا صفوی در ، و سامبیکمرقع امیرنجیبمشهدی در مقدمه 
آرایی گردید معطوف هنرهایی چون نقاشی، خوشنویسی و سایر ملزمات کتاب

 (.49، 1390مهر، )میرزایی
های مختلف، چنین از دوره صفوی، تعدّد و وفور هنرمندان در عرصههم

(. 84، 1395گیری رساالتی مستقل در باب هنر گشت )حسنین، منجر به شکل
به قلم قاضی میراحمد منشی گلستان هنر ای تحت عنوانبرای اولین بار، رساله

رشته تحریر درآمد. این در حالی  آرایی بهابطه با هنرهای کتابقمی، صرفاً در ر
تر در کشور همسایه، عثمانی، ادیب مورخ، مصطفی عالیاست که چندی پیش

عالوه، را به طبع رسانده بود. به  مناقب هنرورانای مشابه با نام افندی، رساله
بیک به قلم صادقی الصور،نقانوتقریباً در همان دوران، اثر دیگری تحت عنوان 

رشته تحریر درآمد که متنی در باب  افشار، کتابدار و هنرمند عصر صفوی، به
 نقاشی و ملزومات آن بود. 

ند مشخص نیست، هرچ گلستان هنراما به لحاظ تاریخی، زمان دقیق تألیف 
باز، اند )پاکهجری نسبت داده 1000های حدود اکثریت، این کتاب را به سال

، تاریخ مناقب هنرورانافندی نیز در صدرالکتاب چنین عالی(. هم383، 1378
(. از سوی 18، 1369افندی، هجری ذکر کرده است )عالی 995طبع اثر را سال 

هجری  1010بیک در دیباچه کلیات دیوان خود که در سال دیگر، صادقی
اشاره کرده است  الصورقانونتدوین نموده، به فهرست آثارش از جمله 

 . لذا این سه اثر، در محدوده زمانی نسبتاً نزدیک به(112، 1373 خانی،یچ)قل
اند. حال در جهت آگاهی و شناخت بدنه نوشتاری رساالت یکدیگر آفریده شده
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مورد بحث و درک بهتر رویکرد کلی مؤلفین آنها، پیش از ورود به بخش تحلیل 
 شود.به ساختار محتوایی آنها اشاره مینگارانه متون، ابعاد تاریخ

 ساختار محتوایی
ای در باب احداث صفحه، با مقدمه 150در حجمی حدود  گلستان هنررساله 

قلم، پیداشدن خط و اسناد آن به حضرت علی)ع( و موضوع علم خط آغاز می
گردد. در ادامه، چهار فصل دیگر کتاب، دربرگیرنده خط ثلث و مایشبه به و 

اشدن آن، خوشنویسان تعلیق، خوشنویسان نسخ تعلیق، ذکر احوال پید
خوشنویسان، نقاشان و مذهبان است که در انتها نیز با بخشی تحت عنوان 

های الوان کشی، تذهیب، ساختن رنگو رسم جدول خاتمه کتاب مشتمل بر راه
هنرمند  180ز چنین قاضی احمد در این اثر، مجموعاً ارسد. همو ... به پایان می

مانده، از نقاشان، تن باقی 41نفر آنها خوشنویس و  139نام برده است که 
 اند. صحافان، مذهبان و قطاعان بوده

باشد که صفحه می 70نیز مشتمل بر  مناقب هنرورانمتن برجای مانده از 
پیرامون اصناف خوشنویسان، ضرورت « صدرالکتاب»ای تحت عنوان با مقدمه
فصل،  5شود. در ادامه، مؤلف طی ها و خطوط آغاز میسی و انواع قلمخوشنوی

دست، دیوانی نویسان، خطاطان چپبه کاتبان وحی، استادان شش قلم، نستعلیق
نویس و دست آخر به قطاعان، تصویرگران، طراحان، جلدسازان، و سیاقت

افندی ست که عالیپردازد. شایان ذکر اکشان و وصاالن میگران، جدولتذهیب
 67هنرمند اشاره نموده است که از میان آنها  311هم در این رساله، جمعاً به 

نفر از نقاشان، مذهبان و قطاعان هستند و مابقی، در زمره خوشنویسان قرار 
 دارند. 

بیک هم مشتمل بر دو بخش کلی است: آداب صادقی الصورقانونرساله 
تعبیری حقیقت هنر، و نیز مباحثی پیرامون مهارت  بهتربیتی و معنوی نقاشان یا 

ها، این اثر بندیِ مبتنی بر عناوین و زیرمجموعهنقاشی. با مد نظر داشتن تقسیم
اند از: مقدمه، سبب نظم این رساله، بخش است که عبارت 20دربردارنده 

گ، در رنموی، در گرفتن قلمنصیحت فرزند، در صفت نقاشی و بستن قلم
آمیزی، در صفت شستمان، در حل طال و نقره، تعریف صورتگری، در صفت 

پوش، در و روغن، طریق رنگ جسمی، در آداب نقره جانورسازی، در بیان رنگ
های سریشمی، در ساختن سفیداب و سرنج، در قاعده رنگ زنگار، روش رنگ

ابل غن کمان. قزنگار ساختن، در شنجرف پختن، در ساختن لعلی و در پختن رو
بیت  205کالً به نظم بوده و در مجموع،  مشتمل بر  الصور،قانونکه توجه این

 (.10، 1389فر و رحیمی، است )شایسته
، که احتمال قریب مناقب هنرورانو  گلستان هنرنگارانه اما مرور ابعاد تاریخ

اند، در تقابل نگارشی آن زمان یعنی عصر صفوی بوده 3یقین، تابع گفتمانبه 
، قابل تأمل خواهد بود؛ چرا که الصورقانونای دیگر از این متون یعنی با گونه

هم به لحاظ ساختار ظاهری و محتوایی و هم رویکردِ مواجهه با مخاطب، دو 
بیک دارند. با در نظر ای با اثر صادقیالذکر، تفاوت قابل مالحظهرساله فوق

در ادامه بحث، به تحلیل ابعاد تاریخی رساالت مذکور  داشتن این موضوع،
 شود: پرداخته می

 نگاری رساالتتحلیل وجوه تاریخ
قانون ومناقب هنروران ، گلستان هنرابعاد تاریخی  دنبال مطالعه و مروربه 
نگاری این متون، مواردی درخور توجه ، در رابطه با شیوه نگارش و تاریخالصور

 گردید، که در ادامه به اختصار ذکر خواهند شد.آشکار 

 مثابه امر ثانویه( نقاشی به1
آید که هر گونه برمیاین مناقب هنرورانو  گلستان هنراز بررسی دو رساله 

های قدسی هنر که ریشهدو اثر، اساساً در باب خط و خوشنویسی هستند؛ چنان
خوشنویسی در آنها مورد توجه قرار گرفته و انبیای الهی که از منظر خوانندگان، 

چنین مطابق اند. همای مقدس دارند، منسوب به این هنر قلمداد شدهوجهه
تر نیز ذکر شد، تعداد هنرمندان نقاش در مقایسه با خوشنویسان، به چه پیشآن

این امر، دور از انتظار نیست چرا که هر دو میزان قابل توجهی اندک است. 
مؤلف خوشنویس بوده و به اصول و قواعد آن بیش از سایر هنرها از جمله 

شده در دو جا که اغلب اطالعات ثبتعالوه، از آن اند. بهنقاشی تسلط داشته
رساله، بر مبنای آشنایی مستقیم دو مؤلف با هنرمندان زمانه خویش هستند 

که بودن ایشان و ایندلیل خوشنویس(، احتماالً به 48، 1390مهر، )میرزایی
تر از سایر اند، با خوشنویسان بیشهردو از مناصب دولتی برخوردار بوده

 اند. تری گرد آوردههنرمندان ارتباط داشته و در این حوزه، اخبار جامع
 مشتمل براین رساله  گلستان هنر،به نقل از قاضی میراحمد در مقدمه 
چه قابل تأمل (. آن7، 1352قمی، مقدمه، چهار فصل و خاتمه است )منشی

که، مقدمه و سه فصل اول کتاب، پیرامون خوشنویسی و تنها فصل است این
گران سازان، قاطعان خط، افشانچهارم در وصف احوال نقاشان، مذهبان، عکس

افندی، نیز مصطفی عالی مناقب هنرورانچنین در رساله و صحافان است. هم
گران، تنها در فصل آخر در کنار قطاعان، طراحان، جلدسازان، تذهیب

 کشان و وصاالن، به تصویرگران نیز اشاره نموده است. جدول

 4گیری این رساالت، اغلب با محوریت خوشنویسی است.در واقع، شکل
ه امری ثانویه، در رسالهبرده به مثابهرچند برخالف جایگاه نقاشی در متون نام

آوردن و رسم فراهم، سراسر کتاب پیرامون نقاشی، راه الصورقانونچون ای هم
که حتی دالیل بروز  طوریهای تصویرگری است؛ بهملزمات آن و انواع شیوه

(. شایان 352، 1372هروی، اند )مایلشده حل رفع آنها نیز آوردهاشکاالت و راه
بیک افشار، پس از ذکر اهمیت است که مؤلف این رساله، صادقی ذکر

اش سخن برخورداری از تعالیم استاد در مسیر آموختن، از مددجستن از رساله
(. 347نماید )همان، به میان آورده و در نهایت دعای خیر آیندگان را طلب می

ی اآفرینش رسالهمؤلف، در  5ای از کنش خودآگاهانهتواند نشانهاین امر می
عنوان خودآموزی برای هنرجویان و هنرمندان هنری باشد که قابلیت استفاده به

 آید.شمار میسابقه تا آن زمان بهرشته  نقاشی را دارا بوده، و امری بی
اما فارغ از جایگاه نقاشی در بدنه ساختار نوشتاری این رساالت، بر پایه 

ه ، مشهود است کگلستان هنرابع از جمله مقدمه شده در برخی منحکایات نقل
که نگاری دوران گذشته، قابل توجه بوده است؛ چنانکارکرد نقاشی در تاریخ

، در زمره ابزارهای شناسایی 6نگارهطور خاص چهرهشده و بهتصاویر نقاشی
ه توان بعنوان نمونه میگردید؛ بهبزرگان و دانشمندان آن دوران محسوب می

سینا توسط ابونصر نقاش، در دوران سلطان محمود غزنوی کشیدن تصویر ابن
عنوان نوعی به جهت یافتن او اشاره نمود. مورد دیگر، کاربرد نقاشی به

توان است؛ در این رابطه می 7نگاری مصورتعبیر بهتر، تاریخمستندسازی، یا به
ذکر نمود. او به فرمان شاهرخ  8الدین نقاش را به دیار ختایحکایت سفر غیاث

صورت روزنامه، ثبت رود را بهبیند و هر کجا میچه میدستور داشت تا هر آن
به تصویرشدن نقش شاعران،  الصدورراحهو نقش نماید. از سویی، راوندی در 

الدین نقاش ارسالن به جمالبنای که طغرلپیش از ذکر اشعارشان در مجموعه
و  ، بیست1352قمی، سفارش داده بود، اشاره نموده است )منشیاصفهانی 
 و شش( سی -و یک  شش، سی

اند، اما اشاره مورخان به خلق دست ما نرسیدهگونه آثار، مستقیماً بهاگرچه این
تصویر درآوردن تواند به احتمالی، اهمیت نقاشی را  در به گیری آنها، میو شکل

منظور ماندگاری در حافظه تاریخی دوران، یادآور گردد. لذا، هنقش بزرگان ب
بودن حضور مستقیم نقاشی در ساختار ظاهری رساالت هنری رنگرغم کمبه

برجای مانده از عصر صفوی، با تدقیق در محتوای این متون، رد پای درخور 
 میتأمل این هنر در هویت تاریخی آن دوران، با توجه به گفتمان مسلط حا

 اشکال مختلف هنر، قابل مشاهده خواهد بود.
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 ( بیان به مدد ادبیات و دین 2

موضوع قابل توجه در نگارش این رساالت، تأسی جستن به ادبیات و در 
و  گلستان هنرکه نحوه بیان در ای دیگر، کالم و تعالیم دینی است؛ چنانمرتبه

های مختلف، از اشعار قسمت، و مؤلفین در 9شاعرانه بوده مناقب هنروران
عالوه، آیات الهی و سخنان بزرگان اند. بهجسته برساخته خویش یا دیگران بهره

ها و حکایات اخالقی اند. قصهدین را در جهت استناد و تثبیت کالم خود آورده
الی سطور و ابیات این متون بههایی دیگر از نوشتارند، که در البهنیز گونه

 (.48، 1390مهر، خورند )میرزایی چشم می
واسطه توان گفت مورخین بهدر رابطه با آیات وحی و کالم مردان دین، می

دسته از ارجاعات، در جهت تقویت و تحکیم تقدس و اهمیت واالی این 
اند. کاربرد امثال و مدعاهای خویش، از آنها در این رساالت استفاده نموده

وجوه اخالقی و آموزشی را مد نظر داشته که از دیرباز در ادبیات  حکایات نیز،
و دیگر تألیفات سعدی  گلستانتوان به عنوان نمونه، میاند. بهایران مرسوم بوده

 بزرگ، از سرآمدان عرصه تربیت و آموزش در این زمینه اشاره کرد.
هایی ا بخشکه تنه مناقب هنرورانو  گلستان هنربیک، برخالف اما صادقی

صورت منظوم را به  الصور قانوناز متن آنها به نظم است، کل ساختار نوشتاریِ 
اش از توان به خبرگی او در ادبیات و برخورداریآورده است. در این مورد می

در منابع آمده که  10تألیفات متعدد منظوم به زبان فارسی و ترکی اشاره نمود.
کش منش، ریاضتاو، رسائل و فنون شعر را نزد میرصنعی آموخت که درویش

زعم حال، به(. با این75، 1327و از اهالی نیشابور بوده است )صادقی کتابدار، 
بیک در گروه نقاشان قرار اغلب مورخان از جمله اسکندربیک منشی، صادقی

گیری از تعالیم (. در خصوص بهره273، 1377ی، یک منشاسکندربشود )داده می
دینی، سخنان بزرگان و حکایات اخالقی، با توجه به رویکرد صرفاً خودآموزی 

 ای این رساله، در آن اثری از موارد مذکور مشهود نیست.حرفه

 بندی مطالب( دسته3

شدهتعییندهد که در آن دوران، قالبِ از پیش گونه نشان میقراین امر این
که با مراجعه به فهرست  طوریای برای رساالت هنری وجود داشته است؛ به

شود که این دو رساله، در وضوح آشکار میبه مناقب هنروران،و  گلستان هنر
کلیت مشابه یکدیگر هستند. البته به لحاظ زمانی، قاضی احمد ده سال بعدتر 

حریر درآورده است؛ لذا این احتمال وجود را به ت گلستان هنرافندی، از عالی
 مناقبچنین دارد که رساله او را دیده باشد. هرچند در اثرش به منابع خود، هم

ای نکرده، اما در سفرش به عتبات عالیات، با بسیاری از بزرگان اشاره هنروران
(. پس چندان 461، 1383قمی، ادب و هنر عثمانی دیدار نموده است )منشی

ز ذهن نخواهد بود اگر تصور شود که قاضی احمد در این سفر، با عالیدور ا
، 1395را از نظر گذرانده باشد )حسنین،  مناقب هنرورانافندی مالقاتی داشته و 

98.) 
های تهیه کلی متفاوت، روشواسطه ساختار نوشتاری بهبه الصورقانوناما در 

صرفاً مرتبط با نقاشی هستند، در ملزومات انجام کار هنری که در این رساله 
ها پیرامون گونه دستورالعملکه ایناند؛ در حالیبدنه اصلی اثر گنجانده شده

سازی و رسم سایر موارد مربوط به آمادهچنین راه کشیدن و انواع آن، همجدول
و در باب خوشنویسی، ابزار و آالت آن در  هنر گلستانرنگ، در خاتمه کتاب 

تواند حاکی از هدف اند. این امر میآورده شده مناقب هنرورانالکتاب صدر
که قاضی احمد روشن و رویکرد بالواسطه مؤلفان، به آثار خودشان باشد. چنان

نگاری هنرمندان و احواالت آنها را منظور نظر خود داشتهافندی، فهرستو عالی
اندیشیده برای نقاشان می 11ایحرفهبیک، به تألیف راهنمایی صادقی اند؛ اما
 است.

 ( توالی تاریخی4

، آوردن مناقب هنرورانو  گلستان هنرنگاری مورد دیگر در شیوه تاریخ
آرایان، بر طور کلی کتابفهرست اسامی خوشنویسان، نقاشان، مذهبان و به

الذکر، وقکه در رساالت ف طوریمبنای تقدم و تأخر زمانی زندگی آنان است؛ به
همراه شرح کوتاهی از زندگی و احوال هر یک آمده است، ها بهای از نامزنجیره

، در طی توالی تاریخی ارائه می12تراما در گلستان هنر با رویکردی تحلیلی
بیک بهای دیگر است؛ چرا که نیت صادقیگونه، بهالصورقانونگردد. اگرچه در 

بندی هنرمندان نبوده و او صرفاً به معرفی هنر نقاشی دستهعنوان مؤلف رساله، 
نظر  طور بهمندان و هدایت نقاشان پرداخته است. اینبه قصد راهنمایی عالقه

پیرامون رسالت  14اصلی او، ماحصل خودآگاهی 13اندازرسد که هدف و چشممی
 نوشتار خویش بوده است.

 «سبب نگارش رساله»( در باب 5

شواهد، حاکی از آن هستند که در رساالت آن دوران، مرسوم بوده تا مؤلف، 
که قاضی احمد در این رابطه اشاره به سبب نگارش اثر را شرح دهد؛ چنان

بودن استادان و بزرگان هنرمند معاصر خود نموده و راه چاره را در گمنام
ین مخاطب چنجسته است. همگلستان هنر گردآوری نام و نشان ایشان در 

داند )منشیمند به این عرصه میاثرش را دوستان، شاهزادگان و بزرگان عالقه
بیک به تقاضای یکی از دوستان هم، صادقی الصورقانون(. در 6-5، 1383قمی، 

عنوان خبره عرصه نقاشی، درخواست نموده تا نقاشش اشاره دارد که از او به
که (. چنان347-346، 1372هروی، )مایل راهنمایی برای آیندگان تهیه نماید

بن حسنبه درخواست سعدالدین مناقب هنروران،افندی نیز در صدرالکتاب عالی
(. لذا 19، 1369افندی، برای تألیف این رساله اشاره نموده است )عالی 15جان

وسوی بنیادی این متون تاریخی را مشخص چه سمتکه مشهود است، آنچنان
طور است که از زبان خود مؤلف به« سبب نگارش رساله»کند، همین می

 نماید.انداز او را از تحریر کتاب بیان میمستقیم و بالواسطه، هدف و چشم

 گیرینتیجه
خصوص نقاشان، در و هنرمندان آن، به 16ماندن هنرهای دیداریمغفول

سو، و اهمیت بررسی نگاری هنر ایرانی تا پیش از صفوی از یکعرصه تاریخ
عنوان اولین منابع تاریخ هنر ایرانی از سوی رساالت هنری مستقل این دوران به

دیگر، ضرورت مرور و مطالعه این متون را بیش از پیش ایجاب نموده است. در 
طور اجمالی به مطالعه و ارائه تحلیلی کوتاه از نحوه نگارش نوشتار حاضر، به

احمد یقاضگلستان هنر نری در عصر صفوی، مشتمل بر سه رساله بااهمیت ه
بیک صادقیالصور  قانونافندی و مصطفی عالیمناقب هنروران قمی، منشی

افشار پرداخته شد؛ با این هدف که بررسی و مرور این متون از منظر تاریخی، 
در ایجاد آگاهی و شناخت بهتر پیشینه نقاشی ایرانی و هنرمندانش، ثمربخش 

 واقع گردد.
تر نیز اشاره اما فارغ از وجوه تاریخی مشترک و متمایز این رساالت که پیش

این آثار از منظر هر  17انداز و مأموریتشد، نکته قابل تأمل این است که چشم
اند. طور خودآگاهانه بر ساختار نوشتاری متون احاله گردیدهیک از مؤلفان، به

ه، آورد« سبب نظم این رساله»چه در بخش مبنای آنبیک، بر که صادقیچنان
های مختلف تعلیمی با قصد تألیف نوشتاری در راستای آموزش نقاشی، به جنبه

افندی، مأموریت رساالت احمد و عالیطور قاضیاین هنر پرداخته است. همین
 اند. آرای آن دوران تعریف نمودهنگاری هنرمندان کتابخود را فهرست

توان اذعان نمود، اگرچه نقاشی تا قرن دهم هجری، در قیاس ر نهایت مید
با هنرهایی چون خوشنویسی و شعر در ارغنون هنر ایران زمین، امری ثانویه 

آمد، اما از دوران صفوی به بعد، ورق برگشت و این حوزه از هنر، شمار میبه
 لیف رساالتی در اینتری یافت. شاهد مثال این امر، تأمجال خودنمایی بیش

مندان متونی که در دسترس عالقه 18زمینه، از آن زمان تا حال حاضر است؛
تاریخ هنر نقاشی ایرانی قرار گرفته و موجبات ترغیب پژوهشگران این عرصه 
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قیمت فراهم ، پیرامون این منابع ذیتربررسی و مطالعه تاریخیِ گستره را به
    خواهند آورد.

 نوشتپی
1. Historiography 

2. Mustafa Ali Efendi 

3. Discourse 

علی السطور سلطانالمشق میرعماد یا صراطتوان به آدابطور مثال، می. به4
 مشهدی و مواردی از این دست اشاره نمود.

5. Self-Conscious Action 

6. Portrait 

7. Visual Historiography 

چوری، نواحی من»ادبیات فارسی به چین شمالی، . ختا یا ختای: نامی که در 8
وایف یکی از ط»داده شده و از نام طایفۀ ختای، « مغولستان و ترکستان شرقی

اند، گرفته شده که در اواخر قرن سوم هجری بر آن نواحی استیال یافته« مغول
 (.836، 1363است )عمید، 

باید به این نکته توجه بودن کالم دو رساله، . هرچند در رابطه با شاعرانه9
تر منظوم بوده و شعر، گفتمان غالب نمود که شیوۀ نگارش در آن دوران، بیش

است. لذا، تحریر رساالت تاریخی و هنری نیز از این امر  نگارش متون بوده
 اند.مستثنا نگشته

 ،1373 خانی،قلیچ). که مشتمل بر حظیات، هجویات و جز آن است 10
112.) 

11. Manual 

افندی در مناقب هنروران، صرفاً به ارائه . این باور وجود دارد که عالی12
که اطالعاتی خام پیرامون هنرمندان و زندگی آنها بسنده نموده است؛ در حالی

احمد از اشاره به مسائل اجتماعی، فرهنگی و تاریخ هنری فراتر رفته و قاضی
قیاس آنها با یکدیگر نیز پرداخته چنین گاهاً به نقد هنرمندان و آثارشان، هم

 (.98 ،1395 حسنین،)است 
13. Vision 

14. Self-Consciousness  

جان بن حافظ محمد اصفهانی، الدین افندی، فرزند حسن. خواجه سعد15
االسالم عثمانی در قرن دهم هجری است. او را در شمار عالمان مورخ و شیخ

اند که به سه زبان فارسی، ترکی و و شاعران دوران خویش محسوب نموده
 (.92 ،1395 حسنین،)سروده است عربی تسلط داشته و شعر می

16. Visual Arts

 

17. Mission 

توان به آثاری چون سرآمدان هنر نوشتۀ کریم که در این زمینه می. چنان18
د طاهرزاده بهزاد در دوران پهلوی اول، تاریخ نگارگری ایران اثر عبدالمجی

زاده، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز به قلم روئین پاکباز و مواردی از این شریف
 دست اشاره کرد.

 منابع

. ترجمه مسعود صادقی. پژوهیدرآمدی بر تاریخ(. 1393استنفورد، مایکل. )
 تهران: انتشارات سمت.

 معاصر.. تهران: فرهنگ المعارف هنردایره(. 1378پاکباز، روئین. )
مناقب "و  "گلستان هنر"مطالعه تطبیقی (. »1395حسنین، آزاده. )

 .30، شماره 8، سال مطالعات تاریخ اسالم«. "هنروران
بررسی آداب تربیتی (. »1389فر، مهناز و رحیمی، سیامک. )شایسته

دوفصلنامه مطالعات ، «الصوربیک در رساله قانوننگارگران بر پایه گفتار صادقی
 .13، شماره اسالمیهنر 

. ترجمه و تحشیه توفیق ه. مناقب هنروران(. 1369افندی، مصطفی. )عالی
 سبحانی. تهران: سروش. 

 . تهران: انتشارات امیرکبیر.1. جلد فرهنگ عمید(. 1363عمید، حسن. )
. رساالتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته(. 1373خانی، حمیدرضا. )قلیچ

 ه.تهران: انتشارات روزن
پور. . ترجمه عبدالرسول خیامالخواصتذکره مجمع(. 1327صادقی کتابدار. )

 تبریز: چاپخانه اختر شمال.
. مشهد: بنیاد آرایی در تمدن اسالمیکتاب(. 1372هروی، نجیب. )مایل
 های اسالمی آستان قدس رضوی.پژوهش

تصحیح . 1. جلد آرای عباسیتاریخ عالم(. 1377اسکندربیک منشی. )
 محمداسماعیل رضوانی. تهران: دنیای کتاب.

. تصحیح احمد سهیلیگلستان هنر(. 1352قمی، قاضی میراحمد. )منشی
 خوانساری. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

. تصحیح احسان اشراقی. تهران: التواریخخالصه(. 1383. )--------
 دانشگاه تهران.

مقایسه تطبیقی گلستان هنر با مناقب (. »1390اصغر. )مهر، علیمیرزایی
هنرهای تجسمی،  -، نشریه هنرهای زیبا«هنروران )بخش نقاشی و نقاشان(

 .49شماره 


