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چکیده
کن نبوده و  گرد سیاوش بیگ هرگز در حلب سا که نگارگر ولی جان تبریزی شا فرضیه نگارنده در این مقاله مبتنی بر این است 
گفت این نگارگر، پنج سال  با علی جان مذهب، هیچ ارتباطی ندارد. با توجه به سند آنافارتا درباره نگارگران همایون نامه باید 
زودتر یعنی در ۹۹۰ ه.ق پیش از آغاز نوشته شدن مناقب هنروران در مملکت عثمانی بوده و به دربار عثمانی راه یافته است. 
کارگاه سلطنتی را بعد از ۹۹۲ ه.ق خبر می دهند، و او پیش از آن، در دربار نبوده  گروه عثمان نقاش و  منابع حضور ولی جان در 
کتاب آرایی ها متأثر از  که در این صورت، تاریــخ ۹۸۸ ه.ق/۱5۸۰ م. صادق به نظر می رســد. او در  کار می کــرده اســت  بلکــه آزاد 
مکتب قزوین و در تک برگ ها، تداوم بخش اســلوب ســاز اســت. ولی جان، عناصر ســبک ســاز را از اســتادان مکتب دوم تبریز 
آموخته و همانند هموطن خود شــاه قلی، در اســتانبول با ترکیب بندی جدیدی از این عناصر در راســتای اسلوب ساز به خلق 
که باید شناخته نشده، هدف معرفی،  که این هنرمند در ایران آنگونه  آثار سیاه قلم پرداخته است. در این پژوهش، از آنجایی 
کتاب آرایی ها و آلبوم ها به روش توصیفی و تطبیقی است.   بررسی و تحلیل اسناد و مدارک موجود و آثار نگارگری ولی جان در 

کلیدی واژههای
 ولی جان، نگارگری، اسلوب ساز، ایران، عثمانی.
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مقدمه
جنــگ چالــدران، نــه تنهــا موجــب بــه اســارت رفتــن هنرمندان 
تختــگاه صفــوی شــد، بلکــه بــا بــه وجــود آوردن شــرایط دشــوار در 
جامعه و دربار، موجبات مهاجرت هنرمندان بســیاری را هم فراهم 
کــرد. شــاه تهماســب برای رهایی از مشــکل عثمانــی، پایتخت خود 
کّل عشــق و  را از تبریــز بــه قزویــن انتقــال داد امــا در ایــن شــهر، بــه 
که  عالقــه خــود بــه هنــر را از دســت داد. تنهــا در یــک ســال و اندی 
شــاه اســماعیل ثانــی )۹۸۴ه.ق( بعــد از او بر ســریر قــدرت تکیه زد، 
که مکتب  کارگاه بــود  برخــی از نگارگــران فراخوانــده شــدند. در این 
قزوین به وجود آمد و در آن به نام هنرمندان جدید مانند سیاوش 
گرجــی، صادقی بیگ افشــار، ولی جــان، میرزیــن العابدین و  بیــگ 
گرد  غیــره برخورد می شــود )ولــش، ۱۳۸۹، ۲5-۳۱(. ولی جان، شــا
ســیاوش بیــگ بــود و در مکتــب قزویــن پــرورش یافــت، بنابرایــن 
آفریــد، می تــوان  اســتانبول  نقاش خانــه ی  کــه حتــی در  آثــاری  در 
خصوصیــات ایــن مکتــب را به وضوح دید. ســیاوش بیــگ را برخی 
گرد مظفر علی دانسته  )منشی قمی، ۱۳۸۳، ۱۴۸( و برخی دیگر  شا
گرد اســتاد حســن بغــدادی  چــون مصطفــی عالــی افنــدی، او را شــا
 .)URL 1( کــه تذهیــب را از او آموخته اســت کــرده  در تبریــز معرفــی 
مظفرعلی و حسن بغدادی، هر دو از استادان مکاتب تبریز و هرات 
که در آثار ســیاوش بیــگ، ترکیبی از  بودنــد؛ بنابرایــن طبیعی اســت 
گردد. در آثــار ولی جان  دســتاوردهای اســتادان پیشــین مشــاهده 
که عالی افندی در مناقب هنروران  گرد ســیاوش نیز، همانگونه  شــا

بیان می کند، ردپای اســتادان قدیم قابل رویت است. 
گرانمایــه بســیاری را نصیــب دولــت     جنــگ چالــدران، غنایــم 
که  کرد. شــاید ارزشــمندترین این غنایم، نخبگانی باشــند  عثمانــی 
بــه صــورت اجبــاری، تبریز تختــگاه صفوی را بــه مقصد اســتانبول، 
گروهی از این نخبــگان، هنرمندان  گفتند.  پایتخــت عثمانی، تــرک 
را  خویــش  هنــری  مهــارت  و  تجربــه  گنجینــه  کــه  بودنــد  نگارگــری 
ایرانــی،  هنــروران  ایــن  رأس  در  بردنــد.  ارمغــان  بــه  عثمانــی  بــه 
او،  ســبک  تداوم بخــش  و  شــاه قلی  چــون  مهمــی  شــخصیت های 
کــه فعالیت هــای آنهــا در اســتانبول،  ولی جــان نقــاش قــرار داشــت 
موجــب ظهور شــیوه نوینی در نگارگری عثمانی موســوم به اســلوب 

»ســاز« شد )امیرراشد و حسینی ، ۱۳۹۴، ۲(.
کرد، هم زمان  که ولی جان به آن مهاجرت  در استانبول، جایی 
دو ســبک نقاشــی در حال توسعه بود. یکی ســبک تاریخی عثمانی 
کتاب هــای تاریخــی جهت تذهیب و تزیین اســتفاده شــده و  کــه در 
که  کتابخانه اســتانبول محفوظ اســت، و سبک دوم  بیشــتر آنها در 
بهتر اســت همچون شعر از آن بحث شــود چون بسیار تخیلی ست، 
گروه  که به این  و نمایشی از تکنیک استفاده از قلم ساز، یا قلم نی، 
آثار سبک ساز می گویند )Denny,1983,103(. در آثار ولی جان، دو 
ســبک )تبریز و قزوین( و تاثیرات مکتب اســتانبول قابل شناســایی 
اســت. در آثار او، تاثیر تشــعیرهای مکتب تبریــز و ترکیب بندی های 
نقاشــی قزویــن بــا پیکرهــای انــدک دیــده می شــود. او نیــز ماننــد 
نگارگــران مکتب قزوین، نگاره های تک برگ دارد. تذهیب و اشــعار 

کارهــای او مشــاهده می شــود.  گوشــه و اطــراف اغلــب  فارســی، در 
یعنــی  ولی جــان هماننــد هنرمنــدان مکتــب دوره ی دوم صفــوی 
رضــا عباســی و صادقی بیــگ، در فاصلــه ســال های ۱5۷۰و۱6۱۰ م.، 
مجالســی  و  غ  ســیمر ختایــی،  گل هــای  چــون  تصاویــری  شــیفته 
کــه ترســیم آنهــا بــدون رنــگ و یــا بــا تعــداد رنگ  در طبیعــت اســت 
محدود بود )محمد حسن،۱۳۸۴، 5۱(. اولین اثر شناخته شده او، 
کی از عالقه هنرمند به این شیوه  ســیاه قلم های خمســه جامی، حا
کارگاه دربار عثمانی، طراحی به ســبک  اســت و بعد از مهاجرت، در 
ســاز تمایــل واقعی او شــد. به ویژه تــک نگاره های او بــا موضوعات 
گل هــای پیچیــده در برگ هــای ســاز در این  پــری زاد و قرقاول هــا و 

می گنجد.  مکتب 
چــون  عثمانــی  مهــم  کتاب هــای  تصویرگــری  در  ولی جــان     
مطالــع  کتــاب  و  همایــون  ســورنامه  هنرنامــه،  همایون نامــه، 
الســعاده و ینابع الســیاده شرکت داشته و طبق اسناد موجود، »او 
Ka-( »از اهل ِحَرف محسوب می شده و سه بار ترفیع یافته است
گفته افندی، او روزانه هفت آقچه حقوق  zan, 2010,132(. طبــق 
دریافت می کرده است )Bloom & Blair, 2009,392(. در بین آثار 
امضــاء دار و یــا منســوب بــه ولی جــان، ســبک های متنوعــی دیده 
گفت  می شــود. در خصوص برخی آثار نمی توان با قاطعیت ســخن 
و ســواالتی از قبیل اینکه آیا او با عناصر ســبک ســاز در ایران آشــنا 
بوده، یا در استانبول به این سبک مورد پسند دربار عثمانی روی 
آورده؟ قلم پردازی های او به ســیاوش بیگ نزدیک تر است یا شاه 
که خود از نقاشــان ســابق مکتب تبریز دوم بود؟ همچنین در  قلی 
که  تعیین تاریخ عزیمت او به اســتانبول مشکالتی وجود دارد. چرا
طبــق نوشــته عالــی افندی، ولــی جــان در همان ســال های اتمام 
عزیمــت  اســتانبول  بــه  )۹۹5ه.ق/۱5۸۷م.(،  هنــروران  مناقــب 
نمــوده پــس چگونــه می تــوان اثــر منســوب بــه او در همایون نامــه 
عالــی  پذیرفــت؟  اســت،  ۹۹۰ه.ق/۱5۸۲م.  تاریــخ  دارای  کــه  را 
کار اصلــی خــود  کــه از  کــرده  افنــدی، او را جوانــی مغــرور معرفــی 
که بررســی آثار او از اولیــن تا آخرین  منحــرف شــده اســت در حالی 
کــی از  کــی از پیشــرفت هدفمنــد، و تعــداد آثــار او حا نمونه هــا، حا
پــرکاری هنرمنــد اســت. از طــرف دیگر، نــام او با برخــی هنرمندان 
که از نظر اســمی با او شــباهت دارند، به اشــتباه یکی تلقی شــده و 
کرده اســت. بنابراین در ایــن مقاله  موجبــات ســردرگمی را فراهــم 
گی های آثــار او مورد  ســعی شــده تــا جای ممکــن، شــخصیت و ویژ
گیــرد تا شــناخت صحیح تــری نســبت به این  بحــث و بررســی قــرار 
که در نگارگری  هنرمنــد بــه وجود آید و این هنرمنــد و نخبه ایرانی 
گــردد. در این  عثمانــی نقــش موثــر داشــته در موطن خــود معرفی 
کتابخانــه ای، مقاالت و بــا مراجعه  پژوهــش بــا اســتفاده از منابــع 
کــه در منابــع هم بدان ها اشــاره شــده، آثار  بــه ســایت موزه هایــی 
ح شــده  او شناســایی و مــورد بررســی قــرار می گیــرد، ســواالت مطر
پاســخ داده شــده و با تحلیل و تطبیق آثار ولی جان شــیوه ویژه او 

گردد. شناسایی 
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کــه بیشــترین بخــش فعالیت هــای ولی جــان در دولــت  از آنجایــی 
گرفته، در منابع فارسی کمتر به نام این هنرمند ایرانی  عثمانی صورت 
که درباره ی این هنرمند می توان  برخورد می شــود. نخســتین منبعی 
مطالبی یافت، مناقب هنروران اثر مصطفی عالی افندی است. اسناد 
نــگار آنافارتــا۱ محفوظ در موزه توپقاپو ســرای، در مواردی به شــناخت 
کتــاب آثار و احوال  کریم زاده   تبریزی در  و انتســاب آثــار کمک می کنــد. 
کتــاب مناقب  نقاشــان قدیــم ایــران )۱۳۷6(، دربــاره او بــا اســتناد بــه 
هنروران و تحقیقات خود مطالبی آورده است. سچوکین در اولین بخش 
نقاشی ترک )۱۹66م.(، درباره ولی جان مطالبی می نویسد. امیرراشد و 
حســینی در مقاله اسلوب ساز در نگارگری، غنیمتی از غنایم چالدران 
)۱۳۹۴(، چگونگــی شــکل گیری ســبک ســاز و ویژگی هــای آن را مــورد 
بحث و بررســی قرار می دهد. ولی دین پرســت طی دو مقاله با عناوین 
مهاجــرت هنرمنــدان ایرانی بــه عثمانی: اواخر دوره تیموریــان و اوایل 
دوره صفــوی )۱۳۸۹(، و نقاشــان صفوی و انتقال هنــر نگارگری ایرانی 
به عثمانی )۱۳۹۰(، مباحثی در مورد مهاجرت هنرمندان و سبک ساز 
مطرح می کند. از نویسندگان ُترک، َزَرن  تانیندی، مقاله بسیار ارزنده ای 
به نام آثار امضاء دار ولی جان در موزه توپقاپو )۱۹۹۱( به تحریر در آورده، 
که ما را قادر می سازد تعداد دقیق آثار هنرمند )فقط امضاء دار( در این 
موزه را در دســت داشــته باشیم. شبنم پارالدیر در مقاله همایون نامه 
کتابخانه بریتانیــا، ابعاد زندگــی و آثاری  علــی چلبی، موجــود در مــوزه 
دیگــری از ولــی جــان را مورد بررســی قــرار داده )۲۰۱۱( و همچنین والتر 
دنــی در مقالــه تاریخ گذاری آثار ترکیه عثمانی در ســبک ســاز )۱۹۸۳(، 
ضمن بررســی ســبک ســاز، آثار شــاه قلی و ولی جان را معرفی می کند. 

ولیجانتبریزی

شخصیت ولی جان را فقط از زبان عالی افندی می توان شناخت؛ 
که اطالعاتی درباره هنرمند، در عصر خودش  چون او تنها کسی است 
کرده اســت. »او در نیمه دوم ســده دهم هجــری )۱5۸۰م.( به  ثبــت 
همــراه دو بــرادر هنرمنــد خــود، قاســم علــی صحــاف و حســین بیگ 
که  کرد« )ریشــار، ۱۳۸۳، ۱۷۹(،  مذهــب، به ترکیه عثمانــی مهاجرت 
کرده  نشــان می دهــد او در خانــواده ای هنرمنــد متولد شــده و رشــد 
کنیه خود را با رقم »ولی جان بن قاســم«  اســت. او در یکی از آثارش، 
کتاب مناقب هنروران درباره ولی جان  بیان می کند. عالی افندی در 
گرد سیاوش در زمان  می نویسد: »ولی جان نقاش نوجوان تبریزی شا
تالیــف مناقب هنــروران )۹۹5ه.ق( از تبریز به عثمانی آمده و موظف 
کت قلم دارد و سحرآسا و لطیف  کارهای او نزا به نقاشی شده است. 
اســت« )کریم زاده   تبریزی،۱۳۷6،ج۱، ۲۲۹(. او می نویســد »ولی جان 
کار خود  کــه از مصــوران خاص پایتخت عثمانی شــده به حقیقــت در 
گذشــته، با  ج می دهد ... و همچون اســتادان  بســیار ظرافت بــه خر
 .)Gelibolulu Ali Afandi ,1982,117( کار می کند دقت و به زیبایــی 
گــر چنــد اثــر باقیمانــده از ســیاوش، بــا آثار ولی جان مقایســه شــود،  ا

می توان ارتباط آنها را به ویژه در اثر حمله مرد به اژدها، منســوب به 
سیاوش بیگ یافت )تصویر۱(. ولی جان، چه در ایران و چه در ترکیه 
کتب و تک نگاره ها دســت داشــته است. اولین  عثمانی، در نگارگری 
کتــاب همایون نامــه مربوط بــه۹۹۰/ ۱5۸۲ م.، نشــانگر آغاز  اثــر او در 

فعالیت او در نقاش خانه سلطان مراد سوم )۹5-۱5۷۴م.( است. 
برخــی محققــان ماننــد ر.  مارتیــن۲ و زکــی محمدحســن، نخســت 
امــا  دانســته اند،  چینــی  نقاشــی  از  متاثــر  آثــاری  را  او  طراحی هــای 
کیســیان۳ آنهــا را نقاشــی های ایرانــی قــرن شــانزدهم و متعلــق بــه  سا
گروبه۴ به نکته مهمی   .)Binney,1973, 52( ولی جــان معرفــی می کنــد
کرده، می گوید: »دو نقاش فعال در سبک ساز، شاه قلی  درباره او اشاره 
و ولی جان هر دو از تبریز به ترتیب در ۱5۲5م. و دیگری در سال ۱5۸۰م. 
که با هم در ابداع و توسعه سبک  به استانبول آمده اند؛ دو هنرمندی 
ســاز نقــش اساســی داشــتند« )Denny,1983,104(. نقش های اصلی 
کنگره دار ســه تایی خمیــده و تیز،  که عبارتند از برگ های  ســبک ســاز 
برگ های شبیه به خنجر که از هم عبور کرده اند، انواع گل های ختایی، 
کاخ اســتانبول در  غ، اژدهــا و فرشــته بــا ورود شــاه قلی نگارگر به  ســیمر
ســال۹۳۱ ه.ق/۱5۲5 م. و بــا حمایــت دربــار عثمانــی آغــاز شــده بــود 
)Çağman &   Tanındı, 1996, 39(، ریشــه در مکتب تیموری، ترکمنی 
که به برگ های ساز چنگ  و تبریز دوم داشت. به ویژه تصویر اژدهایی 
انداخته، متعلق به دوره ی ترکمن )موزه بستون، شماره۱۴.5۸5( و در 
ادامه آن اثر شاه قلی و تکرار همین نقش در تشعیرهای خمسه نظامی 
شــاه تهماســب، نشــانگر پیوســتگی و تعلق آن به مکتب تبریز اســت. 

آثارولیجان

گر آثار او را برشمریم، باید گفت اولین اثر شناخته شده  به ترتیب تاریخ ا
و رقم دار او در ایران، مربوط به طرح ســیاه قلمی در خمســه جامی )6-
۱5۱5/۹۲۱( موجــود در توپقاپــو ســرای بــه شــماره ی)R.888( بــه خــط 
کی از این است که  سلطان علی مشهدی است. نوشته ای در برگ 1a حا
  2b-3aطرح ســیاه قلم، از آن ولی جان است )تصاویر۳-۲(. در برگ های
اهدایه ی نامشــخصی در یک ترنج مّذهب با عبارت »... رســم خزانه ی 
که  کامیاب ... اسمعیل؟...« به چشم می خورد. نام »اسمعیل«  نّواب 
به زحمت خوانده می شــود، احتمااًل به شــاه اسماعیل اول اشاره دارد. 
که این نســخه، از ســال ۹۲۱ه.ق در هرات آغاز و در  البته باید یادآور شــد 
نهایت در نیمه دوم قرن شانزدهم م. با افزوده شدن سرلوح و طرح های 
ســیاه قلم تکمیل شده اســت )تانیندی، ۱۳۸6،  5۸-5۷(. دو اثر دیگر، 
کتاب خوان )مجموعــه خصوصی هرمس(  یکــی با موضوع شــاهزاده ی 
و دیگــری تصویــر دو جــوان به تاریــخ ۹۸۸ه. /۱5۸۰ م. که هــر دو حاوی 
امضــاء هنرمنــد از آثــار تــک بــرگ ولی جــان اســت )تصاویــر ۴و5(. نگاره 
کتاب خــوان، بــا نــگاره مظفر علی و الگــوی قدیمی تر،  اول، شــاهزاده ی 
نــگاره ی ســلطان محمــد بــا همین موضــوع و بــا همان منظــره درخت 
شــکوفه دار )از نظــر الگــو و نه از نظر قدرت خلق اثر( قابل قیاس هســت. 
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که به علت شــباهت بسیار با نقاشی های نیمه دوم دوره ی  اثری 
Swieto-(  گرفتــه گــروه آثــار اجــرا شــده در ایــران تعلــق  صفــوی بــه 
chowski,1989, 60-61(، نشــان دهنده ی شــخصی قوش به دســت 
و خدمتــکارش در منظــره ای از تپه هــا و صخــره، بوته هــا، درختــان 
پرشــکوفه، یــک درخــت تنومنــد، و یــک جریــان آب در پــس زمینــه  
اســت )تصویــر6(. در پاییــن، ســمت چــِپ تصویــر، امضــاء ولی جــان 
که فاقد امضاء است، ولش آن را به ولی جان  دیده می شود. اثر دیگر 
کامل با تصویر فرشته ی نشسته بر درخت دارد  نسبت داده و قرابت 
)تصویــر۷(. در ایــن اثــر، ســیمرغی در آســمان، بــر فــراز ســر جوانی در 
غ ناراحت  که نشــان می دهد از حضور سیمر حال پرواز اســت. جوان 
کوچــک وحشــت زده در حــال پرواز هســتند و  نیســت، امــا پرنــدگان 

.)Welch,1982, 30-31(   قوش بر دست او نشسته است
 بــه غیــر از چنــد اثــر نــام بــرده شــده از ولی جــان از دوره صفــوی، 
که بعد از این توضیح داده خواهد شــد، در  تصــور مــی رود بقیه آثاری 
که یکی از دوره های درخشــان  دوره ی حکومــت ســلطان مراد ســوم 
هنــر عثمانی محســوب می شــود، خلق شــده باشــند. ولی جان، این 
هنرمنــد مهاجــر، تحت سرپرســتی نگارگــر معروف ایــن دوره، عثمان 
که بــا توجه بــه اثر او  کتابــت و مصــور نمــوده اســت  گــروه او، آثــاری  و 
که حضور  در همایون نامــه متعلــق بــه ۹۹۰ه. و یا با توجه بــه منابعی 
Ka-( گروه عثمان نقاش بیان می کنند ۹۹۲ ه.ق در   ولی جان را بعد از
zan, 2010,131(، بایــد تاریــخ آغاز این همــکاری در نقاش خانه دربار 
کتاب های بســیار  عثمانی باشــد. این هنرمند در پروژه مصور ســازی 
که عمدتــًا در خصوص  ارزشــمند دیگــر ایــن دوره هم شــرکت داشــته 
گنجه و زبد ة االشعار  کتاب گنجینه فتح  تاریخ است. زبدة التواریخ5، 
توسط عثمان نقاش و علی، و دو جلد هنرنامه توسط عثمان نقاش 
و نگارگران تحت نظارت او، علی، محمد بیگ، ولی جان، مال تفلیسی 

.)Çelik ,1991,4 (و محمد بورساوی مصور شدند
که در نســخه جامی از آِن ولی جان شــناخته  بعــد از آثــار ســیاه قلم 

کار او در  کتاب آرایی )احتمــااًل اولین نمونه  شــده، دومیــن تجربه او در 
کتاب توســط علی  عثمانــی(، نســخه همایون نامه)۱6م.( اســت. این 
چلبــی از فارســی به ترکــی )۱5۴۳/۹5۰ ( ترجمه شــده و در حال حاضر 
کــه متعلق بــه قاضی  که نســخه ای  چهــار نســخه از آن موجــود اســت 
مکه، محمد امین ابن ولی الدین با ۱6۰ نگاره است، پرکارترین نسخه 
محســوب شــده و با شــماره ی  LBL Add. 15153 در موزه بریتانیا قرار 
دارد. موضوع نگاره ی منســوب به ولی جان، قهرمانان داســتان »ُمَزور 
قوشــچی« )ِبیگ َلرِبیگ( و همسرش هســت )تصویر۸(. عبارت »ولی« 
که نوار باریک و دو پنجره مشبک نقاشی  که در پشت صحنه، قسمتی 
گوشــه ســمت چپ  شــده آمده، جالب توجه اســت. اســم او در باالی 
کشــیده  کــه دور پنجره  پنجــره چــپ قابــل خواندن اســت. نــوار پهنی 
کلمه »ولی« با مرکب سیاه نوشته شده است  شده، باالی سمت چپ 
کمــی رنــگ و رو رفتــه اما قابل تشــخیص  و تاریــخ ۹۹۰ه.ق/۱5۸۲م.، 

تصویــر5-دوجوان،اثــرولیجــان988ه.ق
.H.2162, 31bموزهتوپقاپو،شماره

)Tanındı,1991:300(:مأخذ

بیــگ، ســیاوش بــه منســوب اژدهــا، بــه مــرد حملــه تصویــر1-
قزوین،اواخرسدهدهمه.ق.

مأخذ:)آژند،75،1384(

تصویــر2-طرحســیاهقلم،خمســهجامی،موزه
کتابخانهتوپقاپوسرای.

)Tanındı,1991, 313(:مأخذ

کتابخانــه مــوزه قلــم،خمســهجامی، تصویــر3-طــرحســیاه
توپقاپوسرای.

)Tanındı,1991, 312(:مأخذ

قزویــن، ولیجــان، اثــر شــاهزاده، تصویــر4-
اواسطقرن16.

) URL 2(:مأخذ



5۱

است. همچنین گوشه سمت راست این پنجره و گوشه پایین آن کلمه 
گوشــه های ســمت چپ و راســت پنجره ســمت راســت،  »دولت«، در 
کلمات »اهلل« و »محمد«، در گوشه ی پایین دوباره کلمه »دولت« دیده 
. )Parladır, 2011,111( کــه با متــن داســتان ارتباطــی نــدارد می شــود 
که بعد    علــت اینکــه چرا هنرمند در این اثر برخــالف آثار دیگر خود 
کوچک  کتابخانه عثمانی پدید آورده، نام خود را مخفف،  از این اثر در 
کرده اســت.  و در جــای پنهــان آورده ســواالت زیــادی در اذهان ایجاد 
اما پارالدیر در مقاله خود، ســوالی مطرح می کند مبنی بر اینکه »کلمه 
گر این یک اسم  »ولی« کنار تاریخ ۹۹۰ ه.ق که در باالی آن نوشته شده ا
که  است، آیا همان نقاش و مذهب معروف تبریزی »ولی جان« نیست 
که  در آن تاریــخ در حلب بــوده؟« )Parladır,  2011,111( . او از آنجایی 
خواسته، رابطه ای بین اثر و صاحب اصلی آن ولی الدین افندی بیابد و 
یا در خصوص مکان تهیه کتاب گمانه زنی کند، آن را با حلب که زمانی 
ولی الدین، قاضی این شهر بوده، مرتبط دانسته که باید گفت هنرمند 
دیگری که از نظر اسمی با او شباهت دارد در حلب بوده نه او، چرا که عالی 
افندی در مناقب هنروران، بعد از اینکه از ولی جان و موقعیت برادرش 
کن، و  حســین صحبت می کند، می نویسد »علی جان نیز در حلب سا
   .)Gelibolulu Ali Afandi,1982,118 ( اســت«  برجســته  مذهبــان  از 
   همایون نامــه، همچون آثــار قصص األنبیاء، تذکرة اولیاء و عجایب 
کاربرد نقوشــی چون  المخلوقــات بــا تذهیــب کاری تزیین شــده  و از نظر 
گل هــای ســرخ، ختایی هــا، اســلیمی ها و بنــد  شــاخه های ظریــف بــا 
اســلیمی ها بــر روی زمینــه ی طالیــی و الجــوردی، بــا رنگ هــای آبــی، 
صورتــی، ســفید و زرد در حاشــیه ها و اســتفاده از یــک رنــگ نارنجــی 

که در جدول های اطراف آن  چشــم نواز و ســیاه به همراه انواع نقوشــی 
کار شــده، محققان آنها را متشــابه دانسته اند. در این میان، تانیندی و 
چاغمن احتمال می دهند، »نسخه ی موجود در موزه بریتانیا که دارای 
تاریخ ۹۹۷ ه.ق/۱5۸۹م. است، بین سال های ۱5۸5-۱5۷5م. در یکی 
از کارگاه های ایران )تبریز، قزوین، بغداد و شاید خراسان(، برای مدارس 
گر شــباهت  عثمانی تصویرگری شــده اســت«  ) Parladır, 2011, 109 (. ا
گرفته شــود، شــاید این فرضیه را بتوان پذیرفت.  ســبک این آثار در نظر 
اما باید یاد آوری شــود که جنگ چالدران و انتقال هنرمندان دربار شــاه 
اسماعیل به عثمانی در ۹۲۰ ه. ق/۲۳ اوت ۱5۱۴ م. رخ داد و از آن زمان 
به بعد، تأثیر عمیق مکتب صفوی بر مکتب اســتانبول مشــهود اســت. 
درگیــری بیــن دولــت عثمانی و صفــوی، بیش از بیســت ســال به طول 
انجامید. شرایطی که بعد از آن به وجود آمد و مخالفانی از جمله شاهزاده 
گریخت، در هنر عثمانی  که به عثمانی  القاص میرزا برادر شاه تهماسب 
بی تأثیر نبوده اســت. در منابع آمده است: »شاهنامه پنج جلدی سال 
که به ســلیمان نامه عارفی شــهرت دارد قطعًا با راهنمایی های  ۹65ه. 
القاص میرزا و هنرمندانش که از بطن مکتب تبریز آمده بودند، در اجرای 
این نسخه نقش اساسی داشتند« )فرخ فر و دیگران، ۱۳۹۱، ۲۷(. در این 
شــرایط نامســاعد بین شــخصیت های سیاســی و »نویســندگان انتقال 
فرهنگی صورت گرفته و خزانه توپقاپوسرای با هدایا و دست نوشته های 

 . )Parladır,  2011,111(  »ارزشمند و خریداری شده غنی گشته است
    بنابر سندی که نگار آنافارتا درباره ی جلد اول همایون نامه نوشته، 
۲ مجلس و چهار سرلوحه متعلق به ولی جان است. دومین سند درباره 
که به تاریخ رمضــان ۹۹۱ه./ ۱5۸۳م. زبدة التواریخ  هنرمندانی اســت 

تصویر8-مزورقوشچی:مردوهمسرشاثرولیجان،همایوننامه،
کتابخانهمورگان،نیویورک.

)Parladır , 2011, 130(:مأخذ

تصویــر6-جــوانبابازشــکاریدرطبیعت،ولیجان،ســیاهقلمو
دارایرنگنقرهایوطالیی،نیمهدومصفوی.

  )URL3(:مأخذ

بــه منســوب قوشبــاز، جــوان تصویــر7-
ولیجان،عثمانی،اواخرشانزدهمم.

         )Welch,1982, 31(:مأخذ
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کرده انــد. در ســند، نــام ولی جان در بین  )H.991/M.1583( را مصــور 
ج از کتابخانه آورده شده اند، و سپس  اسامی هنرمندانی است که، خار
که دو پایه ترفیع یافته، صحبت  از او به عنوان اســتاد نقــاش ولی جان 
کــه نقاشــی های زبده التواریــخ، بــا آثــار امضــاءدار  می شــود. هنگامــی 
کشــف شــباهت ها بســیار دشوار  موجود در مرقع ها قیاس می شــوند، 
است اما در برخی تصاویر،  زبده التواریخ می توان گفت تصاویر مالئک، 
گل های ختایی  کنگره دار ساز و  شاخه های پیچان طالیی، برگ های 
گونر  گرفته است )Tanindi,1991, 290(. دکتر  به دست ولی جان انجام 
کــه بین نگاره های امضــاء دار ولی جان  اینــال، با تحقیق و مقایســه ای 
کتابخانه موزه ی توپقاپوسرای، و نگاره های شجاعت نامه6  موجود در 
)İüK T.6043( انجــام داده، ایــن اثــر  را بــه ولی جان منســوب می کند 
و در بیــن دست نوشــته های مصــور عثمانــی، آن را تنها اثــری می داند 
.)Inal,1978, 459( می شــود  دیــده  آن  در  قویــًا  قزویــن  ســبک  کــه 
که حاوی ده ها جدول و نقاشی  باارزش بوده و تمام  کتاب دیگری 
نگاره هایــش از آِن ولی جــان اســت، مطالع الســعاده و ینابع الســیاده، 
نوشته شخصی به نام سید محمد بن امیر حسن سعودی است که در 
گویا به فاطمه سلطان )مرگ۱6۰۴م.(، یکی  سرزمین عثمانی تألیف و 
از شاهدخت های سلطان مراد سوم ،هدیه شده است. بر پایه تاریخی 

که در صفحه پایانی آن آمده، اثری است که در سال ۹۹۰ ه.ق/۱5۸۲م. 
 .)URL4( )۹ دربــاره نجــوم و طالع بینــی نوشــته شــده اســت )تصویــر
بنابر ســند آنافارتا )ســند ســوم صفــر۹۹6ه./۱5۸۸م(، ولی جان به 
گروه هشــت نفره عثمان نقــاش، در تصویرگری  عنــوان یکی از اعضای 
کتابخانه موزه  که نسخه اصلی آن در  کتاب هنرنامه نیز شرکت داشته 
توپقاپو سرای به شماره )TSMK-H.1523/H. 1524( محفوظ است. 
این اثر دوجلدی مجموعًا ۸۹ نگاره )در یک جفت برگ( دارد و از چهل 
و پنج عدد نگاره موجود در جلد اول، ۲ اثر متعلق به ولی جان اســت. 
همچنیــن در جلد دوم نام اســتاد ولی جان در بین اســامی نقاشــان و 
مذهبان قید شده اســت  )Kazan, 2010,122-123(. میان نگاره های 
جلد دوم هنرنامه و آثار امضادار ولی جان شــباهت های ســبکی دیده 
می شــود. در یکی از نقاشــی های جلد دوم هنرنامه استادی ولی جان 
کاخ  در طراحی پیکره ها قابل توجه است. تصویر سلطان سلیمان در 
کنار پدر  که در حال شــکار است، شــاهزادگان سلیم و محمد در  فلیبه 
ناظر ماجرا هســتند  )تصویرTanindi,1991, 291( )۱۰(. در این نقاشی، 
کاربرد تنالیته های رنگ سبز تیره در طبیعت در نقاشی های موجود در 
آلبوم ها نیز رویت می شــود. بانو ماهر، تصاویر و ســرلوحه های دو جلد 
هنرنامه که طیف وسیعی از رنگ ها در آن دیده می شود را نمونه هایی 

  . M.788,fols.75v-76r-84r-15v-6vکتابخانهمورگانباشمارههای کتابمطالعالسعادهوینابعالسیادهمحفوظدرموزه تصویر9-نگارههای
)URL4(:مأخذ

کتابخانهتوپقاپوســرای، کاخفلیبه،هنرنامه 996ه.ق،موزه تصویر10-ســلطانســلیماندر
    .)H.1524,55b,56a(

                  )Tanindi,1991, 309(:مأخذ
 .) H.2168,41b(تصویر11-بزرگزادهایدرطبیعتبههمراهمالزمانش

)Tanindi,1991, 307(:مأخذ
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  .)Mahir,1987, 127( کار ولی جان معرفی می کند از شیوه 
از فعالیت هــــــــای  بــــــــا تصاویــــــــری  در جلــــــــد دوم هنرنامــــــــه، 
انسان دوستانه ی سلطان سلیم در راه سفر حج، به ویژه تصاویری 
مربوط به موضوعات روزمره چون زن در حال نخ ریســــــــی، چوپانان، 
کودک خود مراقبت  که از  که نوزاد خود را شیر می دهد و زنی  شتری 
که این نقاشی ها،  کوچ کننده، مواجه هســــــــتیم،  گروه  می کند و یک 
که به ثبت وقایع  تنها از عهده ی هنرمندی چون ولی جان برمی آید 
که »کاغذی  روزمره عالقه داشته است )تصویر ۱۱(. الزم به ذکر است 
که متن هنرنامه بر آن نوشته شده، با برگ هایی به رنگ های صورتی 
روشن، آبی و زرد و ختایی ها، پوست پلنگ، نقوش ماه، تصاویری 
که در حال باال رفتن از درخت هســــــــتند،  گیر، حیواناتی  گرفت و  از 
تصویرگری شده است. این تصاویر از ظرافت به دورند اما یک مورد 
گوزن اســــــــت، با یکی از آثار امضاء  گیر شیر و  گرفت و  که صحنه  آن 

 .)Tanindi,1991, 291(»کامل دارد شده ی ولی جان، تشابه 
کــه نقاشــان ایرانــی در  گفــت: علیرغــم ایــن  دربــاره ایــن اثــر بایــد 
شــکل گیری و توســعه ی ســبک نقاشــی عثمانی، چه از طریــق انتقال 
سبک هنری تیموریان، ترکمانان و صفویان و یا با ابداع روش جدید در 
نقاشی، نقش مهمی ایفا کرده اند، اما تأثیر سبک ایرانی مدت طوالنی 
مــورد پســند تــرکان عثمانــی واقع نشــد. تــرکان از ادبیــات ایرانی لذت 
می بردند و نقاشی هایی با مضامین ادبی از شاهنامه فردوسی و سایر 
آثار ادبی ترسیم می کردند. اما آنان خیلی زودتر از نقاشان صفوی تحت 
گرفتند و خیلی ســریع، موضوعــات مورد عالقه  تأثیــر نقاشــی اروپا قرار 
کردند )دیــن پرســت،۱۳۹۰، ۷5(.  خــود را بــه شــیوه های غربی مصــور 
شاید به همین علت در اینجا با یک نقاشی از ولی جان روبرو می شویم 
کرده تا پرســپکتیو بنا را بنمایاند. که در منظره پشــت پیکره ها، تالش 
نیــز  محمــد(  شــاهزاده  )دربــاره  همایــون  ســورنامه  همچنیــن 
کــه حــدوداً 5۰۰ نگاره داشــته  کتابــت و مصــور شــد  در۱5۸۸/۹۹6م. 
گروه  اســت. بر اساس ســند موجود در آرشیو توپقاپوسرای ۴5 نفر در 

قرار داشــته اند و نام ولی جان )با یک اثر( در بین اســامی نقاشان ذکر 
.)Kazan, 2010, 128( شده است

آثارولیجاندرمرقعاتوآلبومها

عمــده آثار ولی جان، مربوط به ســبک ســاز در مرقعــات جا دارند 
 H. 2135; H.2142; H.2162; H.(که به نظر تانیندی در شــش مرقــع
کتابخانه  H. 2169; H.2836 ;2168(  متعلــق به قــرن ۱6و ۱۷م. موزه 
بانــو   .)Tanindi, 1991, 287-288( گرفته انــد  جــای  توپقاپوســرای 
ماهــر، یکــی از محققــان برجســته در خصــوص آثــار ســبک ســاز نیــز، 
Ma-( گروه می افزاید H.2147, 23a( را به این   ( آثاری از مرقع شــماره
hir,1987,127(. این تصاویر با مرکب رقیق اجرا شده اند و موضوعاتی 
چون مالیک، پری ها، اژدها، پســران و دختران جوان دارند. تصاویر 
کرم و یا ســفید رنگ آهاردار به وســیله قلمو و با رنگ  کاغذهای  روی 
گاهــی نقــوش منعکــس شــده در رویــه بالشــت،  کار شــده اند.  ســیاه 
لباس ها و ظروف نوشــیدنی شــاخه های پیچان، اســلیمی و ختایی 
گاهــی در تصاویــر قلم گیری چهره، دســت و پاها،  را نشــان می دهــد. 
کمــر و چین ســرپوش ها با رنگ صورتــی، عناصر طبیعت با  شــال دور 
گاهگاهی رنگ شده اند.  رنگ طالیی، رنگ های صورتی روشن و زرد 
کم بودن نمونه هــای رنگی و یــا تصاویر تک بــرگ، می توان  عــالوه بــر 
که در  کــه عناصر نشــانگر طبیعت در پایین تصاویر، یــا تپه هایی  دیــد 
پالن پشــت بــا تنالیته های رنگی ســبز- آبی آســمانی رنگ شــده اند. 
که با جدول کشی  چند تصویر از دختران جوان، منسوب به ولی جان 
و تذهیب آراســته شده و در قاب ها اشعاری از حافظ و هفت اورنگ۷ 
کتاب  کریم زاده در  گشــته اند )تصویر۱۲(.  جامی نوشــته شــده، مزین 
خــود، بــه نــگاره زنــی دیگــر بــا امضــاء هنرمنــد پرداختــه و می گویــد: 
کــه شــنل راه راه بدوش  ایــن تصویــر، زنــی بلندقــد را نشــان می دهد 
گلــدار بلندی پوشــیده اســت. پاهایش  انداختــه و در زیــر آن، لبــاس 

.H.2168, 33b،کتابخوان تصویر13-مردجوان
)Tanindi,1991, 305(:مأخذ

گل. تصویر12-نگارهزنباشاخه
)URL5(:مأخذ
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کوچک بــوده، اما چهره ی زیبایــی دارد. این  بــه صورت نامتناســبی 
کفش هــای چرمــی راحتی و پیاله به دســت توصیف شــده  کــه بــا  زن 
کاغــذ دیواری  که بســان  در زمینــه ای بــا علف هــای رگه دار و منظمی 
بنفش رنگ اســت، قرار دارد )کریم زاده   تبریــزی، ۱۳۷۰/ج۳، ۱۴۰6(. 
کــه مربــوط بــه مردان جوان اســت، در خــود پیکره ها  در نگاره هایــی 
توجهــی بــه جزئیــات دیده نمی شــود، در پــس زمینــه منظره پردازی 

مختصری از ابرها، بوته ها و صخره ها دیده می شود. 
دیگــر آثــار ولی جــان، موجــود در آلبوم هــا، اغلب به ســبک ســاز و 
منعکس کننــده ی تصاویری از فرشــته ها اســت. تصاویر ســیاه قلم با 
موضــوع پــری یا فرشــته، از تصاویر مورد پســند در نگارگری اســالمی، 
کتابخانــه مــوزه توپقاپوســرای بــا  بــا امضــای ولی جــان در مرقعــات 
کومــارت آندره پاریس  شــماره H.2162 بــه تعــداد دو برگ و در موزه ژا
کلکســیون های شــخصی و موزه هــای  هــم ســه بــرگ و آثــار دیگــر در 
 ) Mahir, 1987,130( واشــنگتن، لندن و روســیه نگهداری می شــوند
که نمونه های بارز سبک ساز هستند. در نگاره ها از برگ های ساز در 
که به زیر سینه فرشته  دو بال فرشــته اســتفاده شــده و روبان بلندی 
کــه از قرن هشــتم  بســته شــده، »شــاید تأثیــر نقاشــی بودایــی باشــد 
گان تصویری ایرانی شده بود« )کن بای، ۱۳۸۹، ۱۰(.  هجری وارد واژ

  طــرح  فرشــته ی عــود نــواز )تصویــر۱5( موجــود در موزه اســتانبول، 
Den-( آشــکارا تأثیــر پذیرفته از اثر شــاه قلی، موجــود در موزه فریر اســت
ny,1983, 113(. تصویر فرشــته نشســته ) ۱5۹۰م( موجود در استانبول، 
که در فاصلــه ســال های ۸۰- ۱5۷5م.  آلبــوم  H.2162. 8b بــا فرشــته ای 
گوشــواره، فــرم نشســتن فرشــته،  نقاشــی شــده )تصویــر۱۴(، در موهــا، 
کــه در روبان ها  گره های  باال هــا و جهت بال ها، دســت ها، روبان، جای 
کــه بین دو ســوی روبــان انتخاب  طراحــی شــده و حتی محــل امضاها 
گویا ولی جان در اثر پیشــین خود، همچون  شــده، مشــابهت دارند ولی 

تصویــر15-فرشــتهعــودنواز،منســوببــهولیجــان،موزه
. 54b،توپقاپوسرای،استانبول

)Rogers; Ward, 1988,133(:مأخذ

تصویر14-فرشــتهباتزئیناتقرمزرنگ،باامضایولیجانبنقاسم،
کومــارتآنــدره،پاریــسشــماره261. اســتانبول80-1575م.مــوزهژا

)Denny,1983,114(:مأخذ

مــوزه 1580-90م. غ، مــر و گل تصویــر16-
.H.2836, 8aتوپقاپوسرای

)Denny, 1983,113(:مأخذ

اثر شاه قلی توجه بیشتری را معطوف به جزئیات لباس، کاله و بال های 
کــرده اســت.  فرشــته نمــوده ولــی در اثــر دوم خــود، جزئیــات را حــذف 
نگاره ی رقم دار دیگری با موضوع شـــاهزاده و دادخواســـت کننده 
نظـــر  از  آشـــکارا  بـــه شـــماره  ۴5.۱۷۴.۲۳،  موجـــود در متروپلیتـــن 
کـــم تعدادی پیکره، با آثار  عناصری چون صخره ها، طراحی اســـب و 
مکتب قزویـــن تطابق دارد و بارها این موضـــوع به فرم های مختلف 
مصورســـازی شـــده  اســـت )URL3(. نگاره مذکور علیرغم ســـادگی در 
عناصـــر طبیعت، لباس و زین اســـب شـــاهزاده دارای نقوش تزیینی 
گل های ختایی با برگ های ساز نیز  پرکاریســـت. ولی جان در طراحی 
گروه شماره  گرچه شاید زیباترین اثر او در این  موفق و خالق هست؛ 
18b از آلبـــومH.2168.  باشـــد امـــا در اثـــرH.2836, 8a تصـــور مـــی رود 
گل ختایی،  غ، پرنـــده قرقاول بـــا  گل و مـــر نخســـتین بـــار در ترکیـــب 

کار رفته است )تصویر ۱6(. برگ های ساز و واق توأم به 
کتابخانه  از دیگــر آثار ولی جان، نگاره دو مرد جوان نشســته در موزه 
 14b و از همین مرقع H.2135.20b توپقاپوســرای واقــع در مرقع شــماره
که با رنگ سیاه قلم گیری شده و برخی  گوزن و شیر  با تصویر مجادله ی 
قســمت ها، بــا رنگ هــای بــژ و ســیاه رنگ آمیزی شــده و گوشــه های اثر 
تذهیــب کاری شــده اســت )Tanindi,1991, 287(. یــک صفحه نقاشــی 
رقم دار دیگر که از عرض به دو قسمت تقسیم شده، حاوی تصویر اسبی 
بــا پاهای بســته در بــاال و در پایین بوته ای با برگ های ســاز محفوظ در 
گوئراند هرمس با شــماره ۲۰۸ اســت )URL6(. همچنین در  کلکســیون 
دوره ی صفوی نگارگران مکتب تبریز و اصفهان به تصویرگری از دراویش 
که این عالقه در ولی جان نیز دیده می شــود. اثری در  بســیار پرداختند 
مرقع H.2162 با شماره2a، تصویر درویش نشسته ای را نشان می دهد. 
خطوط روی صورت و دست ها پیکره با رنگ قرمز قلم گیری شده، فضای 
صخره ای پایین تصویر و آسمان با رنگ تنالیته های از سیاه، قرمز، سبز 
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کاغذهــای همایون نامه با  رنگ شــده اســت. همچنین تصــور مــی رود 
نقوشی که ریشه در تشعیرهای مکتب تبریز دارد، توسط ولی جان مزین 
گرفته است. در آلبوم   5۳  شده و در نهایت خوشنویسی روی آنها انجام 
توپقاپوسرای، گرفت و گیر بین اژدها و شیر در میان پیچک های ختایی 
رابطه بین تشــعیرهای ولی جان و خمســه نظامی شــاه تهماسب را، به 
خوبی نشان می دهد )Rogers & Ward, 1988, 132(. تعداد نگاره های 

یافته شــده از ولی جان، بیش از ۳۸ عدد اســت، اما به علت محدودیت 
صفحات، از آوردن آنها صرف نظر شده است.

امضاءدرآثارولیجان

امضاهــای متنــوع موجــود در آثــار ولــی جــان از جملــه مســائل 
بحــث برانگیــز محســوب می شــود )تصویــر۱۷(. در چند تصویــر رنگی 
 )H2135.19a,15b( تصویــر  دو  از  غیــر  بــه   )H.2168.16b,17b,27b(
کار شــده،  کــه به ســبک نقاشــی متــداول در نقاش خانه های صفوی 
کرد. این سبک واحد بیشتر  می توان از وجود شیوه ی واحد صحبت 
گــروه تصاویر پری، در فیگورهای زنــان و مردان جوان و برگ های  در 
ســاز، ختایــی و در بیــن تصاویــر متشــکل از پرنــدگان رویت می شــود 
)Tanindi,1991, 289-290(. در تصویــر فرشــته نشســته، امضــاء بــه 
شــکل »قلم ولی جان« به خط درشــت تعلیق نوشــته شــده و اصالت 
گرفته اســت. در تصویر فرشــته موجــود در موزه  آن مــورد تأییــد قــرار 
کومــارت آنــدره پاریــس، امضــای هنرمند به شــکل »قلــم ولی جان  ژا
بــن قاســم« )تصویــر۱۴( و در تصویــر دوم در همیــن موزه، بــا امضای 
»ولی جان« با خط تعلیق فقط در فرم های مختلف )چسبیده و جدا( 
  H.2168.18 bنوشته شده است. بین امضاهای موجود، طرز امضاء

کرد.  گونه متداول امضاء هنرمند معرفی  را می توان  گون. گونا تصویر17-امضاهایولیجاندراشکال

نتیجه

در  موجــود  اثــر  اینکــه  پذیرفتــن  و  آنافارتــا  ســند  بــه  توجــه  بــا 
گفت این نگارگر، پنج ســال  همایون نامه، از آن ولی جان هســت باید 
زودتــر )۹۹۰ هجــری( از نوشــته شــدن مناقــب هنــروران، در مملکــت 
عثمانــی بــوده و بــه دربــار عثمانــی راه یافتــه اســت. منابــع، حضــور 
کارگاه سلطنتی را بعد از ۹۹۲ ه.ق  گروه عثمان نقاش و  ولی جان را در 
کار می کرده  خبــر می دهند، و او پیــش از آن در دربار نبوده، بلکه آزاد 
کــه در ایــن صــورت تاریــخ ۹۸۸ ه.ق/۱5۸۰ م. صــادق به نظر  اســت 
گاهی نام این هنرمند با نام علی جان یکی دیگر از مذهبین  می رسد. 
که در حلب بوده، یکی انگاشته شده و باعث شده در مشخص نمایی 
که  گفت  مکان هنرمند و اجرای اثر به نتایج قطعی نرســند؛ ولی باید 
شــواهد و قراین، از حضور او در اســتانبول خبر می دهد )البته حضور 
کاخ فلیبه و ســفر حج(.  نقاش در ســفرها ممکن اســت به ویژه در اثر 
او در نیمــه دوم قــرن شــانزدهم میــالدی، بــه همراه عثمــان نقاش و 
کرده اســت. او  کالســیک عثمانی را خلق  گــروه او، برجســته ترین آثــار 
گرچه آثار ســبک ســاز او، از  در هنــر نگارگــری عثمانــی بی تأثیر نبوده، 
که  حیث ظرافت و پرکاری، به آثار شــاه قلی نمی رســند، اما از آنجایی 
موجب تداوم و توســعه ی این ســبک شده، بسیار مورد توجه است. 
گونه ای رویت می شود؛  تاثیر تشــعیرهای مکتب تبریز در آثار او نیز به 
در تمام آثار او، عناصر مکتب تبریز و قزوین هویداست و سبب تمییز 
نگاره هــای او می شــود و شــاید همیــن وفاداری او به ســبک نگارگری 
که  کننــد، چیــزی  دوره صفــوی ســبب شــده، تــا او را مغــرور قلمــداد 

مانع یادگیری او از شــیوه های رایج در عثمانی و تاثیر نقاشی اروپایی 
می شــود. حتی برخی محققین، از اینکــه نگاره های همایون نامه در 
کار شــده، بــه شــبهه افتادند ولی با بررســی  داخــل مرزهــای صفــوی 
آثار امضاء دار و اســناد آنافارتا، این شــبهات مرتفع می شود. از لحاظ 
اینکــه در بیــن آثــار امضــاء دار و یا منســوب بــه ولی جان، ســبک های 
متنوعی دیده می شــود، در خصوص برخی آثار نمی توان با قاطعیت 
که هنرمند از پرســپکتیو جهت نشــان  گفت؛ به ویژه در اثری  ســخن 
کرده، این تالش در هیچ یک از آثار دیگر او دیده  دادن عمق استفاده 
گل های ختایی و  گر به نقاشی ســیاه قلم از شیر در میان  نمی شــود. ا
کنگره دار در خمســه جامی توجه شــود مشــاهده می گردد  برگ هــای 
کــه ولی جــان همچون شــاه قلی، عناصر مکاتــب ترکمنــی و تبریز را در 
تبریــز و قزویــن آموختــه ولــی در اســتانبول، بــا شــیوه ترکیب بنــدی 
گرفته بود و ســبک مورد  که ســبک ســاز نــام  جدیــدی از ایــن عناصر 
پســند دربــار عثمانی بــوده، روی آورده اســت، عناصر ایــن تصاویر در 
تشعیرهای مکتب تبریز دیده می شود، ولی این نوع ترکیب بندی ها، 
در نگارگــری دوره صفــوی دیده نمی شــود. ولی جان همچون اســتاد 
خود، ســیاوش بیگ بر تذهیب مســلط و عالقمند بوده اســت، این را 
کرد. امضاء هنرمنــد در فرم های  می تــوان در اغلــب آثارش مشــاهده 
متنوع نوشــته شــده اســت، اما فــرم متداول بــا توجه به آثــار موجود 
»ولی جــان« بــا خــط تعلیق و یــا به صورت چســبیده »ولــی جان« در 

گوشه آثار می باشد.

کارستان هنری ولی جان تبریزی
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نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۴، شماره  ۲، تابستان ۱۳۹۸

پینوشتها
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تقدیروتشکر

که برای نگارنده ارسال نمودند و جناب  کتابخانه توپقاپو سرای  از خانم پرفسور دکتر زرن تانیندی برای مقاله آثار امضادار ولی جان در موزه 
که همواره راهنمای نگارنده هستند، تشکر و قدردانی می نماید. استاد دکتر یعقوب آژند، 
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eli jan Tabrizi, the famous student of Siavash 
Beig Gorgi, went from Tabriz to Ottoman by 

his will. According to the signatures of the veli jan 
from the seventies to the second half of the 11th 
century, he worked in Iran and Ottoman Empire. 
veli jan was educated in Qazvin school and played 
an important role in transferring the achievements 
of the schools of Tabriz and Qazvin to the Istan-
bul school. The veli jan, like Shah Quli (Saz style 
invented), learned the elements of the Turkmen 
and Tabriz schools in Tabriz and Qazvin, but in Is-
tanbul, with a new composition of these elements, 
which was called  Saz style and a style that was 
popular in the Ottoman court, Compositions are 
not seen in the painting of the Safavid period. He 
played a major role in the development of Saz 
style in Istanbul’s paintings. He was influenced 
by the evolution of the Istanbul School of Painting 
from the late decades of the tenth century, along 
with the painter Osman. He has been impressive, 
but his stylish works are not as delicate and prolific 
as Shah Quli’s works, but because the continua-
tion of this style is very much considered. In all of 
his works, the elements of the Tabriz and Qazvin 
schools are known, and his distinctive patterns 
can be distinguished, and perhaps his loyalty to 
the style of the Safavid painting has led him to be 
proud, which hinders further learning in the field of 
art. Among the several colorful and pen drawing 
of the veli jan, besides a few works that are com-
monly found in the painting style of the Safavid 
paintings, it shows the rest of the Saz Style fea-
tures, in particular the fairy-tale group, the body of 
young women and men, and the leaves of the Saz, 
the images and the compositions Of the birds have 
a single style. veli jan paid attention to detail in 

V his early work, but he gradually avoided this. Like 
the painters of the Tabriz and Isfahan schools, he 
was also interested in illustrating Dervishes. In the 
paintings in the albums, the name of the veli jan 
is written in various forms (Fig. 18) in the picture 
of the angel. The signature in the form of the “veli 
jan Pen” is written in a long line of suspension and 
authenticity is confirmed. In the image of the angel 
at the Jacques-Mart Andre-Paris Museum, the art-
ist signed the “Veli Jan Ibni Qasem”, and in the 
second form in the same museum, with the sig-
nature of the “Veli jan” with the suspension line, 
it was written only in different forms (clinging or 
separating). Among the signatures, the signature 
form of the H.2168 can be described as the usual 
signature of the artist. In this research, since this 
artist in Iran, as it should not be known, while ad-
dressing his character, the characteristics of his 
pictures, the errors that have taken place in the 
history of some of the works and proportions are 
being examined.
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