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چکید ه

نگارش تاریخ هنر بر مبنای معرفی هنرمند ان د ر د وره صفوی، نشانگر آن است که موقعيت هنرمند ان کتاب آرای 

د ر مقایسه با اد وار پيشين تغيير کرد ه است. آرنولد  هاوزر از جامعه شناسان هنری معتقد  است که تعالی اجتماعی 

هنرمند  هنگامی رخ می د هد  که هنرمند  به استعد اد  ذاتی خویش آگاه باشد  و از کارگر ماهر)مقلد  از استاد ( گذر 

اینجا مفروض  به عنوان صنعتگر ماهر هنرنمایی کرد ه اند  و د ر  تاریخ هنراسالمی همواره  نقاشان د ر طول  کند . 

است که د ر د وره صفوی د ر هيأت و مقام هنرمند ، جلوه گر شد ه اند . این نوشتار با استناد  به نظریات هاوزر، د ر 

پی استخراج مؤلفه های مؤثر بر جایگاه هنرمند ان نقاش از منابع مکتوب این د وره است تا بر مبنای آن مؤلفه ها 

به این سوال پاسخ د هد  که آیا نقاشان عصر صفوی از فرد ی به عنوان صنعتگر ماهر به جایگاه هنرمند ی د ست 

یافته اند  یا خير؟ پژوهش پيشرو  با روش تاریخی-تحليلی، د ر زمره تحقيقات توسعه ای قرار می گيرد  که با استناد  

به منابع تاریخی و کتابخانه ای انجام شد ه است. براساس نتایج به د ست آمد ه، موارد ی که هاوزر د ر شکل گيری و 

تغيير وضعيت هنرمند  موثر می د اند  را به طورکلی می توان با جامعه صفوی انطباق د اد . هنرمند ان د وره صفوی 

از استعد اد  و نبوغ ذاتی خویش آگاه بود ند  و این خود آگاهی، اعتبار، احترام، شهرت و ثروت را برای هنرمند  به 

ارمغان می آورد .
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مقد مه
و  تاریخی  کتاب های  مرقعات،  د یباچه  تعد اد ی  د وره       صفوی  از 
تذکره هایی د ر باب زند گی و آثار هنرمند ان  موجود  است که د ر قياس 
با اد وار گذشته، از نظر تعد اد  بيشتر و چشم گير هستند . نکته جالب 
توجه د ر این منابع تاریخی، توجه به جزئيات آثار و خلقيات هنرمند ان 
فعاليت  و  زند گی  تاریخی  ثبت  است.  نقاشان  جماعت  خصوص  به 
اجتماعی این گروه از جامعه توسط مورخان عصر صفوی، این مسأله را 
به ذهن متباد ر می کند  که وضعيت هنرمند  از منظر معنوی و ماد ی 
تاریخی  می توان  منابع  به  نگاهی  با  است.  تغييراتی شد ه  د ستخوش 
کارگرماهر  به عنوان  از صفوی  پيش  اعصار  د ر  د ریافت که هنرمند ان 
نقش  ایفای  بود ه،  استاد کار  از  تقليد   کارشان  اساس  که  صنعتگر،  یا 
می کرد ند . شاید  یکی از د الیلی که د ر منابع تاریخی اطالعات کمی از 
این قشر به جای ماند ه است، همين نکته باشد  که به  هنرمند  به عنوان 
هنرمند   فرد یت  به  رو  این  از  نگاه می شد ه  مهارت حرفه ای  با  فرد ی 

به عنوان عامل خلق اثر هنری توجه نشد ه است.
د ر  مطرح  مورخ  و  جامعه شناس  هاوزر۱)۱۹78-۱8۹2(  آرنولد  
عوامل  از  متأثر  هنرمند   اجتماعی  تعالی  که  است  معتقد   هنر  زمينه 
محيطی و فرد ی است. وی اذعان د ارد  که خود آگاهی فرد ی هنرمند  
منجر به این شد  که اثر هنری را ساخته وپرد اخته شخصيت مستقل 
هنرمند  بد انند  و رهاورد  آن، بد عت و نوآوری د ر اثر هنری بود . مالکيت 
خارج  هنری  اثر  تقاضای  و  کرد   معناد ار  را  هنری  اثر  اصالت  فکری، 
ارمغان  به  برای هنرمند   را  نظر حامی هنری  اعمال  بد ون  و  د ربار  از 
آورد . از این رو  بازار هنری بيرون از کارگاه های سلطنتی، آزاد ی عمل 
ماهر  کارگر  و  تقليد   از  هنرمند   که  هنگامی  د اد .  افزایش  را  هنرمند  
او  برای  قضيه  این  و  آمد   نائل  هنرمند ی  جایگاه  به  کرد ؛  گذر  بود ن 
امنيت اجتماعی و اقتصاد ی د ر پی د اشت. مسأله اساسی د ر این  مقاله 
به  به عنوان صنعتگر ماهر  از فرد ی  نقاشان عصر صفوی  آن است که 
جایگاه هنرمند ی د ست یافته اند . د ر اد امه سوالی که مطرح می شود  
این است که: آیا شاخص هایی را که هاوزر د ر تعالی اجتماعی هنرمند  
جایگاه  از  مشخص  تعریفی  ارائه  برای  می توان  را  می د اند   د خيل 
اجتماعی هنرمند  عصر صفوی تعميم د اد ؟ د ر راستای پاسخ به سوال 
قرار  گرفت  بررسی  مورد   اسناد ی  و  کتابخانه ای  منابع  ابتد ا  پژوهش 
بد ان  هنرمند ان  تعریف  د ر  مورخان  که  را  مؤلفه هایی  آن  پی  د ر  و 
توجه د اشته اند  استخراج  و د سته بند ی شد . سپس ميزان تأثيرگذاری 
هر یک از این مؤلفه ها  بر جایگاه هنرمند ان مورد  سنجش قرارگرفت. 
منابع  از  مستخرج  مؤلفه های  با  هاوزر  آرنولد   شاخص های  پایان  د ر 
تاریخی د وره صفوی تطبيق د اد ه شد .  نقاشان و کتاب آرایان همواره 
د ر طول تاریخ هنر اسالمی به عنوان صنعتگر ماهر هنرنمایی کرد ه اند ، 

جهت اثبات این اد عا می توان به کتاب   »رساله صناعيه ميرفند رسکی« 
ذکر  صنایع  ذیل  د ر  نقاشی  پيشه  مجلد ،  آن  د ر  که  کرد   اشاره 
مکتوب  هنر  تاریخ  به  توجه  با  می شود )ميرفند رسکی،  ۱۳85، 50(    اما 
عصر صفوی به نظر می رسد  که این جماعت د ر هيأت و مقام هنرمند  
مرقعات«  و »د یباچه  تاریخ عمومی  و کتب  کتاب  »گلستان هنر«  د ر 

جلوه گر شد ه اند . 
د ر این راستا جایگاِه هنـرمند اِن کتاب آرای)قطاعـان، تصویرگـران، 
 طراحان، جلد سازان، تذهيب گران، جد ول کشان و وصاالن( د وره مذکور  
شاخص های  همچنين  گرد ید .  تبيين  هاوزر  آرنولد   آرای  بر مبنای 
صفوی  عصر  تاریخی  منابع  از  کتاب آرای،  هنرمند اِن  جایگاه  بر  مؤثر 
استحصال شد . منابع مکتوب تاریخ هنر د وره صفوی همواره از منظر 
محتوا و ساختار مورد  مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است، اما کم تر 
از این زاویه د ر آنها تد قيق شد ه است. مد اقه د ر شاخص هایی که بر 
صفوی  هنر  بهتر  شناخت  به  د اشته،  اثر  هنرمند ان  اجتماعی  شرایط 
با  رابطه  د ر  را  ایران  هنر  تاریخ  تاریک  زوایای  و  شد   خواهد   منجر 

هنرمند ان برای پژوهشگران آتی روشن می سازد . 
بررسی پيشينه پژوهش بيانگر آن است که  فرزانه فرخ فر)۱۳۹0( 
د ر مقاله ای با عنوان»جایگاه هنرمند ان کتاب آرای ایرانی د ر کارگاه های 
هنر توپقاپی سرای«، با استناد  به د فاتر اهل ِحَرف عثمانی سد ه د هم 
به شناسایی هنرمند ان ایرانی د ر د ربار عثمانی میپرد ازد  و با مقایسه 
ميزان مقرری هنرمند ان ایرانی و هنرمند ان عثمانی جایگاه هنرمند ان 
را  عثمانی  نگارگری  بر  جماعت  این  تأثير  و  کرد ه  مطالعه  را  ایرانی 
بررسی  می کند . معصومه سمائی د ستجرد ی د ر د و مقاله با محتوایی 
تقریباً یکسان با عناوین: »تبيين موقعيت ناهمگون هنرمند ان و صنعت 
گران د ر جامعه عصر تيموریان«)ɑ۱۳۹5(   و »بررسی جایگاه اجتماعی 
هنرمند ان و صنعتگران د ر د وره تيموری«)b۱۳۹5( به بازنمایی زوایای 
مختلف زند گی فرد ی و اجتماعی هنرمند ان و صنعتگران د ر جامعه 
تيموری توجه می کند . وی مليت و خاستگاه اجتماعی، سطح رفاهی 
و معيشتی و نگرش های اعتقاد ی و اخالقی، قابليت ها و توانمند ی های 
علمی و فنی و همچنين ميزان شهرت آنها را د ر جامعه تيموری مطالعه 
می کند . پایان نامه کارشناسی ارشد  غالمرضا اسپنانی)۱۳۹۳( با عنوان 
»بررسی تأثيرات عوامل اجتماعی د وران صفوی بر آثار نقاشی سياوش 
مقاله  این  به  موضوعات  ترین  نزد یک  از  رویکرد   نظر  بيک گرجی«از 
است. نویسند ه با استفاد ه از آرا آرنولد  هاوزر تأثير تّحوالت اجتماعی، 
با روش  آثار سياوش بيک بررسی می کند . مقاله پيش رو  را بر روی 
با د ر نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف پژوهش های  تاریخی تحليلی و 

پيشين تالش د ارد  نوشتاری کامل و جامع ارائه نماید . 

چارچوب نظری پژوهش
از منظر جامعه شناسی، جایگاه اجتماعی یا پایگاه اجتماعی که به 
موقعيت فرد  د ر جامعه اشاره د ارد  با مؤلفه های متعد د ی  مورد  سنجش 
حوزه  د ر  معروف  نظران  صاحب  از  یکی  هاوزر  آرنولد   می گيرد .  قرار 

جامعه شناسی هنر است که د ر آثار خود  جایگاه اجتماعی هنرمند ان 
د ر عصر رنسانس را مورد  بررسی قرار می د هد )هاوزر،۳۹۱،۱۳77(. وی 
معتقد  است که هنرمند ان  این د وره، متأثر از عوامل محيطی و فرد ی 
از صنعتگر ماهر به جایگاه هنرمند ی ارتقا یافتند . او تعالی اجتماعی 
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جایگاه  تثبيت  می د اند .  اجتماعی  و  اقتصاد ی  امنيت  د ر  را  هنرمند  
اجتماعی، هنرمند  را با خود آگاهی فرد ی که با کشف مفهوم نبوغ و 
پيد ایش این فکر که اثر هنری، ساخته و پرد اخته فرد ی با شخصيت 
مستقل است، مرتبط می د اند . همچنين منابع مکتوب د ر زمينه هنر که 
براساس اد راک علمی نگارش شد ند ، مسير آموزش هنری را از عملی 
به سوی آموزش نظری سوق د اد ند . هنگامی که تقليد  از سرمشق های 
هنری جای خود  را به مطالعه طبيعت د اد ، نوآوری و خالقيت د ر اثر 
هنری جلوه گر شد ؛ جرأت  نوآوری، ارزش مضاعفی به نقاشی افزود  که 

کار هنری را از سطح استاد کارانه فراتر برد . 
از نقطه نظر هاوزر د گرگونی نهایی هنگامی رخ می د هد  که تجليل 
از هنر جای خود  را به تکریم هنرمند  می د هد . سرپيچی از سفارشات 
هنرمند   به  عملی  آزاد ی  ذوقی،  کارهای  به  روی آورد ن  و  مستقيم 
ذاتياش  نبوغ  به  نسبت  وی  مسئوليت  احساس  از  نشان  که  می د هد  
شد ،  واقع  مؤثر  هنرمند   اجتماعی  پایگاه  بر  که  مؤلفه هایی  از  است. 
د رک مفهوم مالکيت فکری بود ؛ ارتباط آن با مفاهيم اصالت و ابتکار، 
آثار  د ر  به وضوح  بود ند ؛  نبوغ  مفهوم  بارز کشف  از خصيصه های  که 
هنری رنسانس قابل تشخيص است. تأثير تفکرات اومانيست ها بر هنر 

و هنرمند ان نيز از مباحثی است که هاوزر بد ان توجه د اشت.

مؤلفه های پایه د ر توصیف هنرمند ان د ر کتب تاریخ هنر 
عصر صفوی

برای بررسی و کسب اطالعات د ر حيطه هنرمند ان د وره صفوی به 
منابع مکتوب این د وره که به این جماعت توجه د اشته اند ، مراجعه شد . 
منابعی که به آن ها ارجاع شد  عبارتند  از: خلد  برین محمد  یوسف واله 
بيگ  صاد قی  مجمع الخواص  سام ميرزا،  سامی  تحفه  تذکره  اصفهانی، 
افشار، احسن التواریخ حسن روملو، خالصه التواریخ قاضی احمد  قمی، 
جواهراالخبار بود اق منشی قزوینی، تاریخ عالم آرای عباسی اسکند ر 
بيگ منشی، صراط السطور سلطان علی مشهد ی، رساله مد اد الخطوط، 
د یباچه د وست محمد   افشار،  بيگ  قانون الصور صاد قی  رساله منظوم 
بهرام ميرزا2، د یباچه قطب الد ین محمد  قصه خوان  بر مرقع  گواشانی 
بر مرقع شاه طهماسب، کتاب گلستان هنر قاضی احمد  منشيو کتاب 
مناقب هنروران مصطفی عالی. از آنجا که جامعه آماری که این نوشتار 
تصویرگران،  کتاب آرای)قطاعان،  هنرمند ان  فقط  د ارد   توجه  بد ان 
از  وصاالن(است؛  و  جد ول کشان  تذهيب گران،  جلد سازان،  طراحان،  

ميان منابع فوق فقط از اطالعات شش منبع تاریخی شامل د و د یباچه، 
سه کتاب تاریخ عمومی و یک کتاب تاریخ هنر د ر نگارش این مقاله 
پرد اخته  مذکور  منابع  معرفی  به  اختصار  به  اد امه  د ر  شد .  استفاد ه 
این ميان  می شود  که د اد ه ها د ر جد ول۱ نشان د اد ه شد ه است. د ر 
تاریخی  متون  از  صفوی  عصر  مجلد   و  مّذهب  نقاش،  هنرمند ان  نام 
باال به د ست  از بررسی شش منبع  استخراج گرد ید ه است. آنچه که 
آمد ، بيانگر این است که مورخان این عصر با هشت مؤلفه مشخص که 
هنرمند ان  و شرح حال  توصيف  به  است،  منابع مشترک  تمامی  بين 

پرد اخته اند  و آن هشت مؤلفه شامل موارد  ذیل می باشند :
- بيان نسب و نسبت های خانواد گی هنرمند ان، د ر صورت رابطه، 

خویشی ایشان به روشنی مشخص شد ه است. 
- خاستگاه اجتماعی)مليت( ایشان اعم از این که اهل کد ام شهر 
موارد   د ر  و  توجه  بد ان  باشند   معتبری  تبار  و  ایل  از  اگر  و  هستند  

بسياری به رابطه استاد  و شاگرد ی هم اشاره شد ه است. 
- از آنجایی که تمامی هنرمند ان ذکر شد ه د ر منابع تاریخی صفوی 
شاغل د ر کارگاه های د رباری بود ه اند ، پس تقریباً د ر معرفی تمامی آنها 
مورخ سعی کرد ه که به محل خد مت هنرمند  اشاره کند ، به طور مثال 
این که د ر کد ام د ارالسلطنه یا د ر رکاب کد ام شاهزاد ه بود ه مورد  توجه 
قرار گرفته است. پس محل خد مت هنرمند ان از موضوعات مورد  توجه 

مورخان بود ه است. 
- همچنين د ر صورت د اشتن منصب د رباری مثاًل کليد ار کتابخانه، 

آن منصب ذکر شد ه است.
- همين طور ميزان صميميت و رابطه هنرمند  با پاد شاه نيز بيان 
شد ه و به نظر می رسد  نزد یکی و مصاحبت با شاه به عنوان امتياز برای 

هنرمند  تلقی می شد ه است.
این  نویسند گان  برای  که  نکاتی  اساسی ترین  و  مهم ترین  از   -
کتاب ها مورد  توجه بود ه، ميزان مهارت و توانایی فرد  د ر ارائه هنرش 
هنرمند   یک  مهارت های  تنوع  به  ایجاز  با  موارد ی  د ر  گرچه  است. 
آن  د ر  هنرمند   که  مختلفی  رشته های  بيان  کنار  د ر  اما  اشاره شد ه، 
چيره د ست بود ه به صورت واضح ميزان خبرگی هنرمند  را د ر رشته 

تخصصيش تحسين کرد ه اند .
- د ر اند ک موارد ی نيز به عاقبت زند گی هنرمند  توجه شد ه است 

تا جایی از محل د فن ایشان نام برد ه شد ه است. 
- نکته قابل توجه د یگری که مورخان بد ان توجه د اشته اند  بيان 

جد ول 1- منابع تاریخی مطالعاتی.
 تاریخ نگارش منابع تاریخی مورد استناد در مقاله  

 ه.ق951 دیباچه دوست محمد گواشانی بر مرقع بهرام میرزا 1
 ه.ق969 دیباچه قطب الدین محمد قصه خوان بر مرقع شاه طهماسب 2
 ه.ق984 قزوینیکتاب جواهراالخبار بوداق منشی  3
 ه.ق1005 کتاب گلستان هنر قاضی احمد منشی 4
 ه.ق1025 تاریخ عالم آرای عباسی اسکندر بیگ منشی 5
 ه.ق1078 خلد برین محمد یوسف واله اصفهانی 6
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اد ب و خلقيات مثبت و منفی هنرمند  است که د ر کنار مد ح و ستایش 
به نکوهش لغزش و رفتارهای  از موارد   ایشان د ر بعضی  حسن خلق 
ناصواب هنرمند  هم اشاره کرد ه اند . موارد  فوق د ر قالب  هشت عنصر 
منابع قد رت، خلقيات  با  ارتباط  یعنی:  شاخص د ر معرفی هنرمند ان 
فرد ی، نَسب خانواد گی، رابطه استاد  شاگرد ی، مهارت ها)تحصيالت(، 
توجه به عاقبت و سرنوشت هنرمند ، خاستگاه اجتماعی)مليت(، محل 
وفات؛  د ر جد ول2، جد ول۳ و جد ول4 با تفکيک منابع د ر ذیل معرفی 

منابع آورد ه شد ه است.

بهرام  مرقع  بر  گواشانی)هروی(  محمد   د وست  د یباچه 
میرزا)براد ر شاه طهماسب()951 ه.ق( 

کنار  د ر  که  نقاشی می د انند   د ر حوزه  متن  اولين  را  د یباچه  این 
نيز  د رباری  کتابخانه های  مذّهبان  و  نقاشان  از  خوشنویسان،  معرفی 
از  تاریخچه ای  ابتد ا  د ر  د وست محمد   نقاشان،  بخش  د ر  می برد .  نام 
نقاشی ارائه کرد ه و سپس به ذکر نقاشان ماضی می پرد ازد . د ر اد امه 
هم هنرمند ان شاغل د ر کتابخانه بهرام ميرزا را معرفی می کند . با توجه 
به بازه زمانی تحقيق)صفوی(، از نقاشانی که د وست محمد  از ایشان 
به عنوان ماضی یاد  می کند  چشم پوشی کرد ه و فقط به ذکر هنرمند انی 
که د ر کتابخانه ابوالفتح بهرام ميرزا)مصاد ف با زمانی که د یباچه نگارش 
شد ه( فعاليت د اشته اند ، بسند ه می شود . هنرمند ان نقاش و مذّهب و 

مجلّد  که د وست محمد  د ر د یباچه خود  از آن ها یاد  می کند  به شرح 
ذیل می باشند : 

االصفهانی،  الحسینی  میرک  محمد ، جالل الد ین  نظام الد ین سلطان 
کمال الد ین  استاد   عد یمی،  به  معروف  محمد   موالنا  میرمصور، 
المذهب،  میرک  علی،  حسن  استاد   عبد الغفار،  کمال الد ین  حسین، 
قوام الد ین مسعود ، کمال الد ین عبد الوهاب، خواجه  کاکا، موالنا  محسن 
د یباچه  از خصوصيات شاخص  مجلد )فکری سلجوقی هروی،۱۳4۹(. 
د وست محمد ، اشاره به شيوه کار و معرفی نمونه آثار هنرمند ان است 
که د ر مقایسه با د یگر منابع و با توجه به حجم کم د یباچه اطالعات 

قابل توجهی را ارائه می د هد .

د یباچه قطب الد ین محمد  قصه خوان بر مرقع شاه طهماسب 
)969ه.ق( یا د یباچه سید  احمد  مشهد ی بر مرقع امیر غیب 

بیک)از امرای د وره شاه طهماسب( 
بسياری از هنر پژوهان معتقد ند  که د یباچه سيد  احمد  رونوشتی از 
د یباچه قطب الد ین محمد  است. این د یباچه از این جهت اهميت  د ارد  
که قاضی احمد  د ر نگارش کتاب گلستان هنر از آن نسخه برد اری کرد ه 
است و عبارات و اشعار آن را به صورت کامل د ر متن کتاب خود  آورد ه 
است. متن د یباچه قطب الد ین محمد  د ر شرح احوال هنرمند ان بسيار 
موجز است تقریباً می توان گفت که وی به ذکر نام هنرمند ان بسند ه 
جد ول2- مؤلفه های مشترک د ر تعریف هنرمند ان عصر صفوی د ر د یباچه د وست محمد  گواشانی)شاخص فراوانی مؤلفه ها به صورت نقطه د ر جد ول مشخص 

شد ه است(.

 ه.ق( 951دیباچه دوست محمد گواشانی )هروی( بر مرقع بهرام میرزا )برادر شاه طهماسب( )
 
 
 

 نام هنرمندان

 .کار برده استه مولفه هایی که مورخ در تعریف هنرمندان ب

ارتباط با منابع قدرت
 

خلقیات فردی
نسب خانوادگی 

رابطه استاد شاگردی 
مهارت ها)تحصیالت( 

توجه به عاقبت وسرنوشت  
هنرمند

 

خاستگاه اجتماعی )ملیت(
 

محل وفات
 

          نظام الدین سلطان محمد
           جالل الدین میرک الحسینی االصفهانی

           میرمصور
          به عدیمیموالنا محمد معروف 

          استاد کمال الدین حسین
          کمال الدین عبدالغفار

          استاد حسن علی
          میرک المذهب

          قوام الدین مسعود
          کمال الدین عبدالوهاب

    ●       خواجه کاکا
          موالنا محسن مجلد
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کرد ه است. د ر بيان نام نقاشان، وی اذعان می د ارد  که تعد اد  استاد ان 
فن نقاشی زیاد  است و فقط به ذکر متأخرین ایشان اکتفا می کند  و به 
اختصار نام چند ی از آن ها را می آورد  مانند : استاد ان مشهور خراسان: 
خواجه میرک و موالنا حاجی محمد  و استاد  قاسم علی چهره گشا و 
استاد  بهزاد . همچنين نویسند ه بيان می کند  که د ر این ميان استاد  
استاد  د رویش،  فارس:  و  استاد ان عراق  را مالقات کرد ه است.  بهزاد  
محمد   سلطان  استاد   سید علی،  پسرش  و  مصور  میر   ، حیوه  محمد  
و پسرش میرزا علی، خواجه عبد الرزاق، خواجه عبد الوهاب، خواجه 

عبد العزیز و سید  میرک بود ند )قصه خوان یزد ی،۱۳۹4(.
د یباچه قطب الد ین محمد  قصه خوان د ر قياس با د یباچه د وست 
فقط  و  می کند   بيان  هنرمند ان  باره  د ر  کم تری  اطالعات  محمد  
تقسيم  فوق الذکر  د یباچه  توجه  قابل  نکات  از  می برد .  نام  از  ایشان 
نقاشان برمبنای موقعيت جغرافيایی به استاد ان خراسان، عراق و فارس 
است. که د ر متون د یگر بد ان اشاره نشد ه مگر د ر کتاب گلستان هنر 

که از روی همين د یباچه رونوشت شد ه است.

کتاب جواهراالخبار)984 ه.ق( بود اق منشی قزوینی 
این کتاب از کتاب های تاریخی د وره صفوی است که نویسند ه عالوه 
بر د رج وقایع تاریخی به شرح حال هنرمند ان و سرگذشت خطاطی 
و نقاشی نيز توجه د اشته است. نسخه اصلی این کتاب به خط مولف، 
 )CCLXXXVIII :د ر کتابخانه آکاد می علوم سن پترزبورگ)شماره
نگه د اری می شود . تنها د و بخش پایانی این کتاب که شامل حواد ث 
تاریخی ایران د ر د وره قراقویونلو، آق قویونلو و صفویان است، تصحيح 
و نشر شد ه است. فصلی از کتاب که د ر خصوص هنر خوشنویسی و 
نقاشی است چاپ نشد ه است و د ر اینجا از مقاله کفایت کوشا)۱۳88(

که این بخش کتاب را د ر قالب مقاله به چاپ رساند ه، استفاد ه شد ه 
می شود ،  محسوب  عمومی  تاریخ  کتب  جز  گرچه  کتاب  این  است. 
و  نظر  د قت  با  بود اق  مانند   صفوی  عصر  د ر  نویسند ه ای  کم تر  اما  
تا آنجا که قاضی احمد   جزئيات به احوال هنرمند ان پرد اخته است، 
د ر کتاب گلستان هنر و خالصه التواریخ از آن بهره بسيار برد ه است. 
نقاش  هنرمند ان  از  تن  یازد ه  به  مذکور  کتاب  نقاشان  احوال  بخش 
اشاره د ارد  که عبارتند  از: استاد  بهزاد ، د وست د یوانه، استاد  سلطان 
محمد ، استاد  میرک، میرمصور، موالنا قد یمی، عبد العزیز، میرزا غفار، 
موالنا مظفرعلی، میرزا زین العابد ین، مال شیخ محمد . از خصوصيات 
حائز اهميت این کتاب روایتگری عاری از مناسبات د رباری است، به 
نام  مقاله،  این  د ر  شد ه  بررسی  تاریخی  متون  تمامی  د ر  مثال  طور 
و  عاليه  صفات  نظرگرفتن  د ر  با  نقاشان،  ذیل  د ر  را  طهماسب  شاه 
توصيفات اضافی آورد ه اند . اما بود اق منشی بد ون اغراق، فقط به این 
طهماسب  د اشت»شاه  عالقه  نقاشی  به  شاه  که  می کند   اشاره  نکته 
اطراف  از  بود ،  خط  و  نقاشی  و  تصویر  ميل  طفوليت  د ر  را  حسينی 
همچنين  آورد ند «)کوشا،۱۱4،۱۳88(.  را  مرد م  طبقه  این  از  بالد   و 
د ر مورد  می نوشی استاد  بهزاد  اشاره د ارد  که د ر هيچ یک از متون 
لعل  لعل و لب  بود »د ائم جرعه ميزد  و بی می  اشاره ای نشد ه  بد ان 
ساقی یکد م نمی توانست بود  و عمرش به هفتاد  رسيد ه بود  و بد ین 
قاعد ه خود  را جوان می د اشت)همان،۱۱4(. قاضی احمد  این بخش از 

توصيفات د ر رابطه با استاد  بهزاد  را د ر کتاب گلستان نياورد ه است.

گلستان هنر)1005 ه.ق( قاضی احمد  قمی 
همانطور که پيش از این نيز ذکر شد  قاضی احمد   به طور د قيق 
و مستقيم از متن و عبارات د یباچه قطب الد ین محمد  و جواهراالخبار 
ارائه  از هر هنرمند   نسخه برد اری کرد ه است. اطالعات و مطالبی که 
می د هد  موجز است اما آنچه که کتاب گلستان هنر را د ر تاریخ هنر 
مکتوب ایران مورد  توجه قرار می د هد  آن است که اولين کتاب مستقل 
و..(  تذهيب  نقاشی،  کتاب آرایی)خطاطی،  به  مربوط  هنرهای  باب  د ر 
از: خواجه میرک و موالنا حاجی محمد   نقاشان  است. د ر ذکر احوال 
که  حیوه  خلیفه  و  د رویش  استاد   چهره گشا،  علی  قاسم  استاد   و 
یاد  می کند . وی  بود ،  برد ه  نام  ایشان  از  قطب الد ین د ر د یباچه خود  
اضافه می کند  که این افراد  د ر زمان سلطان حسين بایقرا د ر کتابخانه 
نام  نکرد ه اند   زیست  صفوی  د وره  د ر  که  این رو  از  بود ه اند .  مشغول 
از  بود اق قزوینی  آورد ه نشد . وی شرح حالی که  ایشان د ر جد ول   ۳ 
استاد  بهزاد  د ر مورد  می نوشی د ارد  را بنا بر مالحظاتی حذف می کند . 
د ر رابطه با د وست د یوانه نيز د ر گلستان چنين آمد ه است که او د ر 
هند  پيشرفت نمود  و د ر جواهراالخبار اشاره د ارد  که د ر آنجا وفات 
یافته است. همچنين بود اق به پسر سلطان محمد  اشاره د ارد  که بعد  
از فوت پد ر به هند  رفته و د ر آنجا پيشرفت کرد ه است. قاضی احمد  
نام وی را موالنا میرزا علی می د اند  و بد ون اینکه اشاره کند  که به هند  
مهاجرت کرد ه است، می گوید  د ر زمان پد ر د ر کتابخانه شاه طهماسب 
کار می کرد . د ر باره استاد  میرک، بود اق با جزئيات بيشتری به رابطه 
او با استاد  بهزاد  و سلطان محمد  و شاه طهماسب می پرد ازد  و اشاره  
می کند  که مشاراليه شاگرد  استاد  د رویش است. قاضی احمد  فقط به 
این که او د ر د ارالسلطنه تبریز به سر می برد ، بسند ه می کند . نویسند ه 
کتاب گلستان هنر، نام مير مصور را منصور و اسم پسرش را می رسيد  
علی می د اند ، د ر حالی که د ر جواهر االخبار به نام ها اشاره ای نشد ه 

است و همچنين محل وفات هر د و را هند  ذکر می کند .
عبد الوهاب  خواجه  را  عبد العزیز  خواجه  پد ر  کتاب،  نویسند ه 
قاضی  است.  گفته  بود اق  که  است  همان  توصيفات  بقيه  و  می د اند  
د ر  که  د اد ه  ترتيب  مرقعی  مظفر علی  موالنا  که  است  مد عی  احمد  
جواهراالخبار بد ان اشاره نشد ه است. بود اق قزوینی د ر مورد  پد ر موالنا 
شیخ محمد ، موال کمال به نکته جالبی اشاره د ارد  که مصحف به خط 
او را به سه تومان و چهار تومان می خرید ند . این نکته به ارزش باالی 
ميزان  آن،  مبنای  بر  می توان  و  د ارد   اشاره  د وره  آن  د ر  هنری  آثار 
ارزش اثر هنری را سنجيد . اما د ر گلستان هنر این قضيه حذف شد ه 
مرقعی  به  ميرزا  ابراهيم  د ر ذیل شرح حال  احمد   قاضی  البته  است. 
توجه د ارد  که ارزش آن را برابر با خراج یک اقليم معرفی  می کند . 
است  برد ه شد ه  نام  هنر  کتاب گلستان  د ر  آنها  از  که  نقاشانی  د یگر 
موالنا قد یمی، میرزا غفار قزلباش موالنا نظری قمی، آقا  از:  عبارتند  
حسن نقاش، میرحسن د هلوی، موالنا علی معروف به کله کوش، موالنا 
یاری مذهب، موالنا غیاث الد ین محمد  مذهب مشهد ی، استاد  حسن 
جد ول کش،  محمد امین  موالنا  مشهد ی،  عبد الصمد   موالنا  مذهب، 
شاگرد   را  بیک)وی  سیاوش  احمد   قاضی  و  شیرازی  عبد اهلل  موالنا 

تبيين جایگاه اجتماعی هنرمند ان عصر صفوی بر اساس آراء آرنولد  هاوزر
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موالنا مظفرعلی می د اند  د ر حالی که د ر تاریخ عالم آرای و خلد برین 
وی را شاگرد  استاد  علی مصور د انسته اند (، ابوالمعصوم میرزا ، آقا رضا 
ولد  موالنا علی اصغر کاشانی، موالنا حبیب اله، قاضی احمد  به ایجاز 
از صاد ق بیک تعریف می کند  د رحالی که د ر کتاب عالم آرای عباسی 
به طور مفصل از تند  مزاجی و این که شاگرد  مظفر علی بود ه، ذکر 
به ميان آمد ه است. میریحیی، موالنا ند علی قاطع، موالنا کپک، موالنا 
و  بهرام ميرزا  و  شاه طهماسب  از  ميان  این  د ر  و  تبریزی  بیک  قاسم 

ابراهيم ميرزا نيز به عنوان نقاش و حامی هنری یاد  می کند .
د ر  منشی  بود اق  که  افراد ی  تمامی  که  نکته  این  به  باتوجه   
گلستان  د ر  توصيفات  همان  با  تقریباً  می کند   معرفی  جواهراالخبار 
از  نامی  احمد   قاضی  چرا  که  است  تعجب  جای  شد ه،  آورد ه  هنر 
به  جواهراالخبار  د ر  گرچه  است.  نياورد ه  ميان  به  زین العابد ین  مير 
طور اختصار از او نام برد ه شد ه ولی د ر تاریخ عالم آرای و خلد برین 
سرگذشت وی بيان شد ه است. همچنين د ر د یباچه د وست محمد  و 
نبيره  زین العابد ین  »مير  است.  نشد ه  آورد ه  وی  از  نامی  قطب الد ین 
د ختری استاد  سلطان محمد  مذکور است که به استاد ی خاقان جنت 
مکان د ر ميان امثال و اقران مشهور بود  و د ر زمان خاقان جنت مکان 
از راه سالمت نفس و حسن اخالق و رعایت اد ب و آد اب به مجلس 
روزگار گذار  اعيان  و  اکابر  و سایر  نامد ار  امرای  و  کامکار  شاهزاد گان 
نقاشی  کارخانه  و  می کرد   کار  ایشان  جهت  به  اوقات  اکثر  و  د اشت 
مير به ناد ره کاری شاگرد ان رواج و رونق می د اشت. عاقبت د ر زمان 
ابد اع کتابخانه مجد د  پرد اخت مشاراليه  به  د ولت اسماعيل ميرزا که 
د رجد ول۳  ساخت«)واله،۱۳۹0،  468(.  مذکور  کتابخانه  عمله  از  را 
مؤلفه های مشترک د ر تعریف هنرمند ان عصر صفوی د ر کتاب گستان 

هنر و جواهراالخبار و د یباچه محمد  قصه خوان آورد ه شد ه است.

کتاب تاریخ عالم آرای عباسی)1025 ه.ق( نوشته اسکند ر 
بیگ منشی

بخشی از این کتاب د ر باب نقاشان بد ایع نگار است و اطالعاتی د ر 
مورد  شانزد ه نقاش از د وره سلطنت شاه طهماسب تا مرگ شاه عباس 
برای مخاطب بيان می کند . کتاب خلد  برین هم کتابی با موضوع تاریخ 
است که د ر سال 1078 ه.ق، توسط محمد  یوسف واله اصفهانی تأليف 
شد ه است. او نيز مانند  اسکند ر بيگ، بخشی از کتابش را به نقاشان 
و مذهبان اختصاص د اد ه است. تقریباً تمامی مطالب این بخش را از 
کتاب تاریخ عالم آرای نسخه برد اری کرد ه، گرچه تمام تالش خود  را 
بکار برد ه است تا از عبارات و کلمات متفاوت از اسکند ر بيگ استفاد ه 
تاریخ  آنچه د ر  بر  اضافه  اما مهم،  اطالعات جزئی  این ميان  کند . د ر 
عالم آرای است را د ر مورد  هنرمند ان بازگو می کند . به طور مثال واله 
اصفهانی، مير زین العابد ین را نبيره د ختری سلطان محمد  می د اند . یا 
د ر مورد  موالنا عبد الجبار استرآباد ی اشاره د ارد  که وی فرزند  حاجی 
علی منشی تعليق نویس است. د ر حالی که اسکند ر بيک اشاره ای به این 
د و نسبت خانواد گی ند ارد . همچنين د ر توضيحاتی که د ر باره آقا رضا 
عباسی می د هد ، افزون بر آنچه که از کتاب عالم آرای عباسی برد اشته 
و با توجه به اینکه بعد  از مرگ رضا عباسی کتاب خویش را نوشته، 
 )7۹،۱۳84 b، چند  جمله ای را به نقد  آثار او  اختصاص د اد ه است)آژند

»بالجمله تصویر کار آقا رضا تا اوایل زمان اعلی حضرت خاقان صاحب 
قران خلد  آشيان)شاه عباس( چون مرد م د ید ه د ر نظرها عزیز بود  و 
د ر آن عهد  خجسته و زمان فرخند ه چون کار نقاشی به پایه سحر و 
گرد ید «)واله  کساد   وی  کارهای  اعتبار  بازار  الجمله  فی  رسيد   اعجاز 
اصفهانی،۱۳۹0،  47۱(. از د یگر مطالب حائز اهميت د ر کتاب خلد  برین 
این نکته است که ابهامات د ر مورد  سه رقم مختلف د ر رقعه های د وره 
صفوی از شخصی به نام رضا را روشن ميکند . د ر متن کتاب به صراحت 
نامه ای رضا عباسی و آقا رضا را ذکر کرد ه است که ترد ید ها د ر مورد  
رقم های مختلف را برطرف می کند .  فهرست نقاشان و مذهبانی که 
نامی از ایشان د ر د و کتاب تاریخ عالم آرای عباسی و خلد  برین آمد ه 
میرک  آقا  بهزاد ،  استاد   محمد مصور،  استاد سلطان  از:  عبارتند   است 
بیگ  صاد قی  زین ا لعابد ین،  میر  علی،  مظفر  موالنا  اصفهانی،  نقاش 
افشار، موالنا عبد الجبار استرآباد ی و فرزند ش خواجه نصیر، سیاوش 
بیگ، موالنا شیخ محمد  سبزواری، موالنا علی اصغر کاشی و فرزند ش 
به عنوان  نيز  اصفهانی  محمد   میرزا  استاد   از  اصفهانی  واله  رضا،  آقا 
موالنا  نيست،  بيگ  اسکند   نام های  فهرست  د ر  که  نام می برد   نقاش 
حسن بغد اد ی، موالنا عبد اهلل شیرازی، محمد ی هروی و قصری بیک 

کوسه که د ر خلد  برین به نام نقد ی بيک کوسه آمد ه است.
که:  گرفت  نتيجه  چنين  می توان  جد ول 2  و  ۳  و  4  سه  مطالعه  با 
با   ، هنرمند ان  باب  د ر  د یباچه ای  نویسند ه ی  به عنوان  د وست محمد  
توجه به حجم اند ک مطالب ذکر شد ه، موفق ترین متن د ر باب نقد  
هنری را د ارد . بد ین گونه که بيشترین توجه نویسند ه بر ميزان توانایی 
و مهارت هنرمند  معطوف بود ه است جد ول  2. کتاب گلستان هنر از 
د و متن د یگر کتاب جواهراالخبار و د یباچه قطب الد ین محمد  قصه 
خوان بهره برد ه بود  و به علت همپوشانی مطالب د ر قالب یک جد ول 
ارائه شد ه است جد ول  ۳ و جامع ترین اطالعات را د ر مورد  هنرمند ان 
آن د وره ارائه می کند . کتاب گلستان هنر تنها متن مکتوب د ر قالب 
کتاب د ر زمينه هنرمند ان د ر ایران است. سزاوار است که گفته شود  
کامل ترین منبع د ر شرح حال و بيان جزئيات زند گی نامه هنرمند ان 
کتاب آرای عصر صفوی است. البته کتاب مناقب هنروران نيز کتابی هم 
پایه گلستان هنر است که چون د ر سرزمين های عثمانی تأليف شد ه 
است، د ر این مقاله از آن چشم پوشی شد . نکته قابل توجه د ر مورد  
جد ول 4 این است نویسند گان تاریخ عالم آرای و خلد برین به مليت و 
قوميت هيچ یک از هنرمند ان اشاره نکرد ه اند  و همچون د وست محمد ، 

د ر جد ول 2، محل وفات ایشان به جز د ر یک مورد  بيان نشد ه است.

با  انطباق پذیری مؤلفه های مورخان عصر صفوی  سنجش 
شاخص های آرنولد  هاوزر

همانطور که د ر قسمت چارچوب نظری نيز د ر مورد  اظهارات آرنولد  
هاوزر د ر باب جایگاه اجتماعی هنرمند ان گفته شد ، وی معتقد  است 
که هنرمند  تحت تأثير عوامل متعد د ی از صنعتگر ماهر و متخصص 
به سمت جایگاه هنرمند ی گام برد اشت و این مهم د ر د وره رنسانس 
از  هنرمند   جایگاه  بر  مؤثر  بخش، شاخص های  این  د ر  شد .  محقق 
د ید گاه هاوزر د ر قالب نمود ار۱، به صورت تفکيک شد ه ارائه می شود  
تا با د قت بيشتری به تطبيق آرا هاوزر و مؤلفه های مستخرج از کتب 
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 کتاب جواهر االخبار و دیباچه قطب الدین محمد قصه خوان ،کتاب گلستان هنر
 
 

 نام هنرمندان           

 .مولفه هایی که مورخ در تعریف هنرمندان بکار برده است

ارتباط با منابع قدرت
 

خلقیات فردی
نسب خانوادگی 

 

رابطه استاد شاگردی
مهارت ها)تحصیالت( 
 

توجه به عاقبت و سرنوشت 
هنرمند

خاستگاه  
اجتماعی )ملیت(

 

محل وفات
 

                 استاد بهزاد
              میر مصور

              میرسیدعلی
               استاد سلطان محمد

             میرزا علی
           خواجه عبدالرزاق 
            خواجه عبدالوهاب
               خواجه عبدالعزیز

              سید میرک)آقامیرک(
             دوست دیوانه 
            موالنا قدیمی

           قزلباش میرزا غفار
            موالنا مظفرعلی

            میرزا زین العابدین
               موالنا شیخ محمد
           موالنا نظری قمی

             آقا حسن نقاش
            میرحسن دهلوی

            موالنا علی معروف به کله کوش
             موالنا یاری مذهب

           مشهدی محمدمذهب الدین موالناغیاث
           استاد حسن مذهب

          موالنا عبدالصمد مشهدی
             موالنا محمدامین جدول کش 

            موالنا عبداهلل شیرازی
              سیاوش بیگ

             ابوالمعصوم میرزا
             آقا رضا

          موالنا علی اصغر کاشانی
            موالنا حبیب اله

             صادق بیک
             میریحیی

             موالنا ندرعلی قاطع
           موالنا کپک

             موالنا قاسم بیک تبریزی
 

به  جد ول3- مؤلفه های مشترک د ر تعریف هنرمند ان عصر صفوی د رکتاب گستان هنر و جواهراالخبار و د یباچه محمد  قصه خوان)شاخص فراوانی مؤلفه ها 
صورت نقطه د ر جد ول مشخص شد ه است(.

تاریخی د وره صفوی پرد اخته شود .
صفوی  مورخان  نظر  مورد   مؤلفه های  اهميت  ميزان  نمود ار2  د ر 
د ر معرفی هنرمند ان براساس فراوانی مؤلفه ها د ر جد ول های 2  و  ۳  و  4 
مشخص شد ه است. د ر این بخش با د ر نظر گرفتن شاخص های هاوزر 
به عنوان الگوی انطباق، موارد  مستخرج از منابع تاریخی صفوی با آن 
تطبيق  د اد ه می شود . آنچه که از منابع مکتوب د وره صفوی بد ست 
و  توانایی  این موضوع است که  نشانگر  نمود ار  2،  به  استناد   با  و  آمد  
مهارت هنرمند ،  مهم ترین مساله د ر تعيين شخصيت وی بود ه است. 
از طرف د یگر توجه به خلقيات و خصوصيات فرد ی نوعی فرد گرایی 
نهفته د ر متن را آشکار می کند  که شاید  بتوان آن را با شناخت نبوغ 

فرد ی د ر ارتباط د انست. از سوی د یگر افزایش تقاضای اثر هنری را 
نيز به طور ضمنی از متن منابع می توان استخراج کرد . هنرمند  صفوی 
با خود آگاهی از توانایی خویش با جسارت بيشتری به خلق رقعه هایی 
د ست زد ه که بيرون از کتابخانه های سلطنتی خواهان بسيار د اشت. 
مورخان  نوشتار  د ر  کاماًلً  د وره  این  د ر  هنرمند ان  اقتصاد ی  امنيت 
مشهود  است و به کرات به آن اشاره د ارند . د ریافت سفارش کار بيرون 
از کارگاه های  از هنرمند ان د رباری بيرون  از د ربار و این که تعد اد ی 
سلطنتی به صورت مجزا مشغول به کار بود ند  این آزاد ی عمل را به 
کار  د ر  را  سليقه شخصی خود   و  فرد یت  که  است  می د اد ه  هنرمند  
هنری اعمال کنند . نتيجه استقالل از د ربار، رواج نگاره هایی است که 

تبيين جایگاه اجتماعی هنرمند ان عصر صفوی بر اساس آراء آرنولد  هاوزر



50
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 25، شماره  2، تابستان ۱۳۹۹

به شيوه ذوقی کار شد هاند  و سفارش مستقيم نيستند .
از  بيرون  جماعت  این  شخصی  کارگاه های  موجود   اسناد   براساس 
است  آورد ه  آرای  عالم  تاریخ  د ر  بود .  یافته  رونق  سلطنتی  کتابخانه 
که موالنا عبد االجبار استر آباد ی»...کارخانه نقاشی د ایر ساخته بود ... 
«)ترکمان،۱۳۹0، 224( و یا د ر ذیل معرفی مير زین العابد ین گفته 
کار  ساخته،  د ایر  نقاشی  کارخانه  د ر  شاگرد انش   ...« که  است  شد ه 
می کرد ند ...«)همان،22۳(. استقالل و آزاد ی عمل که د ستاورد  حذف 
نظر حامی هنری بود ، بازاری را برای فروش آثار ایجاد  کرد  که نسخه های 
تک برگ د ر بازار خرید  و فروش می شد . همانطور که بود اق منشی 
قزوینی د ر مورد  پد ر شيخ مال محمد  می نویسد :» ...مصحف به خط او 
را به سه یا چهار تومان می خرید ند «. د ر باب ارزش باالی آثار هنری، 
ابراهيم  اد عا می کند  که»مرقع سلطان  احمد  د ر گلستان هنر  قاضی 
است«)قمی،۱۳84،  می کرد ه  برابری  اقليمی  خراج  به  قيمتش  ميرزا 
۱44(. این مقوله موید  شاخص شهرت و ثروت د ر نظریه آرنولد  هاوزر 
مالکيت  ظاهراً  می نماید .  انطباق  قابل  نيز  صفوی  د وره  د ر  که  است 
بود  که  یافته  را  اصالت د ر د وره صفوی معنای خاص خود   یا  فکری 
هنرمند ان بر آثار خود  امضا و رقم می زد ند . د ر این حالت، توجه از اثر 
هنری به شخصيت هنرمند  معطوف ميشود  و اعتبار نام هنرمند  حاکی 

از افزایش عزت نفس هنرمند  می باشد .
توجه به استعد اد  فرد ی بر تماميت زند گی هنرمند ان موثر واقع شد . 
تا جایی که تحسين از هنر، جای خود  را به تکریم از شخص هنرمند  
د اد ، همانگونه که هاوزر نيز  اذعان می د ارد . تحول اساسی این د وره 

 کتاب خلدبرین و تاریخ عالم آرای عباسی
 
 

 نام هنرمندان

 مولفه هایی که مورخ در تعریف هنرمندان بکار برده است

ارتباط با منابع قدرت
 

خلقیات فردی
نسب خانوادگی 

 

رابطه استاد شاگردی
مهارت ها) تحصیالت( 

 

توجه به عاقبت و سرنوشت 
هنرمند

 

خاستگاه اجتماعی )ملیت(
 

محل وفات
 

           محمدمصوراستادسلطان
           استاد بهزاد

           میرک نقاش اصفهانیآقا 
           موالنا مظفر علی
              میر زین العابدین

              صادقی بیگ افشار
              موالنا عبدالجبار استرآبادی

           خواجه نصیر
             سیاوش بیگ

             موالنا شیخ محمد سبزواری
           موالنا علی اصغر کاشی

              آقا رضا
            استاد میرزا محمد اصفهانی

             موالنا حسن بغدادی
            موالنا عبداهلل شیرازی 

         محمدی هروی
         قصری بیک کوسه

 

جد ول  4- مؤلفه های مشترک د ر تعریف هنرمند ان عصر صفوی د رکتاب خلد برین و تاریخ عالم آرای عباسی)شاخص فراوانی مؤلفه ها به صورت نقطه د ر جد ول 
مشخص شد ه است(.

تجليل از خود  هنرمند  است نه هنر. قاضی احمد  به وضوح د ر کتابش 
به تکریم شخص هنرمند  اشاره د ارد ، آنجا که شاه عباس به د ست رضا 

عباسی بوسه می زند )همان،۱5۱-۱50( .
به  د اشت  پيش  د ر  اجتماعی  ثبات  هنرمند   برای  هنری  هویت 
طوری که قاضی احمد  و مصطفی عالی افند ی)۱05،۱۳6۹( د استانی 
مهر  طهماسب  شاه  د ربار  نقاشان  از  تن  د و  که  می کنند   حکایت  را 
وی را تقليد  می کنند  و از آن سو استفاد ه کرد ند ، گرچه مجازات این 
جرم از د ست د اد ن جانشان بود ، اما شاه طهماسب به واسطه هنرمند  
بود نشان، برای آن ها مجازات خفيفی را اعمال کرد . همچنين ارائه و 
معرفی هنرمند ان به عنوان افراد ی جامع الطراف با د اشتن توانایی هایی 
فراتر از مهارت های تخصصی خویش نيز نشانگر جهان بينی خاص آن 
و د هم هجری قمری هنرها چنان د ر  نهم  د وره است. »د ر سد ه های 
آنها طبع خود   از  یکی  د ر  که  کسی  معموالً  که  بود   تنيد ه شد ه  هم 
نيز  اشتياق می باید  د ر د یگر هنرها  با  یا  ناچار  به  را پرورش می د اد ، 
اطالعاتی می د اشت تا طبع هنرپسند  زمانه، او را د ر مقام هنرمند ی 
از مؤلفه های د یگری که   .)۱4 ،۱۳84  ɑ، زبر د ست می پذیرف«)آژند
د ر اینجا مورد  سنجش قرار می گيرد  شيوه آموزش است. هاوزر اد ارک 
علمی از هنر د ر د وره رنسانس را، منجر به ظهور پرسپکتيو و مطالعه 
د قيق طبيعت می د اند . از این رو اد راک علمی پایه و اساس آموزش د ر 
تغيير شيوه  قالب  د ر  هاوزر  را که  آنچه  قطعاً  غرب محسوب می شد . 
قياس  قابل  د اد ه  رخ  د وره صفوی  د ر  آنچه  با  د ارد ،  نظر  د ر  آموزش 
ایران آموزش بر مبنای شيوه استاد - شاگرد ی  نيست و همچنان د ر 
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اما د ر این ميان می توان به توصيه های صاد قی بيگ افشار د ر  است. 
کتاب قانون الصور اشاره کرد )د انش پژوه،۱۳4۹(. وی هنرمند ان نقاش 

را توصيه می کند  که از طبيعت الهام بگيرند .
اگر صورتگری باشد  مراد ت              بود  پس آفرینش اوستاد ت

د ر این واد ی تتبع سست رائيست           
د ر زحمت بروی خود  گشائيست

مجو تعليم ز استاد ان تصویر                       
 که از فرزند  خود  د ارند  تقصير

معرفی  د ر  صفوی  مورخان  نظر  مورد   مؤلفه های  اهمیت  میزان  نمود ار  2- 
هنرمند ان.

نتیجه
به عنوان   اجتماعی  و  اقتصاد ی  امنيت  یعنی  مهم  مسأله  د و 
مهم ترین عوامل د ر تغيير جایگاه هنرمند  توسط هاوزر بيان می گرد د . 
او معتقد  است که این د و، حاصل شرایط فرد ی و محيطی است که 
به کار  خویش  فرد یت  شناخت  با  هنرمند   می کند .  احاطه  را  هنرمند  
 خود  اصالت می بخشد . د ر د وره صفوی ثبات اجتماعی برای هنرمند  
د ر اثر احترام بر نبوع و استعد اد  هنری شکل گرفت. خبط و خطاهای 
اخالقی هنرمند  زیر سایه استعد اد  هنری وی مورد  اغماض قرار گرفت. 

تبيين جایگاه اجتماعی هنرمند ان عصر صفوی بر اساس آراء آرنولد  هاوزر

اگر فهمت کند  سستی د رین فن            
بشاگرد ی گرایی تا بمرد ن

موثر  تغيير وضعيت هنرمند ان  بر  از مسائلی که هاوزر  البته یکی 
با  که  است  بود ه  اتحاد یه ها  بند   و  قيد   از  هنرمند ان  رهایی  می د اند ، 
توجه به اد عای شارد ن این مقوله د ر مورد  هنرمند ان صفوی منتفی 
تلقی می شود . شارد ن مد عی است که د ر ایران اتحاد یه ها بد ان مفهوم 

که د ر اروپا وجود  د ارند ، نيستند )شاردن، ۱۳۳6، 2۹۹(. 

با پی برد ن به مفهوم نبوغ فرد ی، نوآوری د ر اثر هنری بنيان یافت و از 
آن رو اصالت اثر هنری، خواهان بسيار یافت. به طوری که پيش از این 
هنرمند ان زیر نظر حاميان د رباری و شاهزاد گان آثار هنری را پد ید  
کرد ند ؛  مورخان ذکر  آنچه  به  توجه  با  د وره صفوی  د ر  اما  می آورند ، 
هنرمند ان مخاطبانی غير از د ربار را جلب کرد ه بود ند . رهایی از اعمال 
نظر حامی هنری، اعتبار و اصالت و د ر پی آن جایگاه اجتماعی با ثباتی 
ناعاد النه و  از تصميمات  ارمغان آورد  که هنرمند   را برای هنرمند  به 
حتی د ر موارد ی، مجازات های محق به واسطه 
همچنين  می شد .  بخشود ه  هنریش  اعتبار 
وابستگی  هنری،  اثر  مخاطبين  تعد اد   افزایش 
مالی هنرمند  را از د ربار به حد اقل رساند ه بود . 
نيز اکثر هنرمند ان د ر چند ین  از طرف د یگر 
تصویر  مقوله  این  و  د اشته اند   تبحر  مهارت 
د وره  این  هنرمند   از  را  جامع االطرافی  انسان 
به تصویر می کشد  که با تأکيد  بر شخصيت و 
فرد یت خویش توانست برخالف گذشته ثبات 
نسبی را د ر جامعه برای خود  ایجاد  کند . بد ون 
آزاد ی  به  د رباری  حامی  نظر  اعمال  از  ترس 
بسياری  سليقه های  که  یافت،  د ست  عملی 
نتيجه  اینگونه  با خود  همراه کرد . می توان  را 
گرفت که این د وره مصاد ف با زمانی است که 
هنرمند  د ر قياس با اثر هنری د ر اولویت قرار 
به واسطه  هنری  اثر  د یگر  بيان  د ر  می گيرد . 
هنرمند  مورد  تکریم است. هاوزر می گوید  تغيير 
شيوه آموزش از تقليد  از استاد  به شيوه علمی باعث شد  که هنرمند  از 
سطح کارگر ماهر که فقط مقلد  استاد  خویش بود ، به سطح هنرمند ی 
تعالی یابد . د ر حالی که د ر د وره صفوی به شيوه علمی توجهی نبود ، 
تأکيد   آن  به  صور  قانون  کتاب  د ر  افشار  بيگ  صاد قی  که  آنچه  اما 
د ارد ، گذر از عنوان شاگرد ی و تقليد  صرف از استاد  است و به نقاشان 
توصيه می کند  از طبيعت الگوبرد اری کنند . این مقوله بيانگر آنست که 
هنرمند  عصر صفوی د ر پی تجربه کرد ن تازه هایی است که تا پيش از 
این جسارت ورود  بد ان ها را ند اشته است. اما آنچه که به معنای تغيير 
ند اد .  رخ  صفوی  د وره  د ر  هيچ گاه  است،  رنسانس  د ر  آموزش  شيوه 
همچنين تمامی هنرمند انی که از آنها د ر کتب تاریخی د وره صفوی 

نمود ار 1- شاخص های موثر بر جایگاه هنرمند  از د ید گاه هاوزر.
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نامشان ثبت شد ه است، بد ون استثنا همگی با د ربار د ر ارتباط بود ه اند  
و وقتی صحبت از استقالل هنرمند  از کارگاه های سلطنتی می شود ، 
د وره   این  از  قبل  با  مقایسه  د ر  که  است  نسبی  استقالل  منظور  باز 
کم تر شد ه است و هنرمند  توانسته بيرون از د ربار نيز سفارشی د اشته 
باشد  یا برای خود  کار کند . موارد ی که هاوزر د ر شکل گيری و تغيير 
وضعيت هنرمند  مؤثر می د اند  را به طور کلی، نه د ر جزئيات، می توان 

با جامعه صفوی انطباق د اد . از این رو و با توجه به شاخص های مورد  
ذکر  د ر  مورخان صفوی  که  مؤلفه هایی  با  آنها  مطابقت  و  هاوزر  نظر 
استنباط کرد  که  اینگونه  د اد ند ، می توان  قرار  توجه  هنرمند ان مورد  
هنرمند ان کتاب آرای د وره صفوی از کارگر ماهر به جایگاه هنرمند ی 

د ست یافتند . 

پی نوشت ها

اهل  هنری  هاوزر)۱8۹2-۱۹78( مورخ  آرنولد    Arnold Hauser  .۱
مورد   هنر  د ر  را  اجتماعی  ساختار  تغييرات  تأثير  که  می باشد   مجارستان 
به  کتاب  د و  وی  از   .)Harrington,  2004, 65(است د اد ه  قرار  بررسی 
و  یونسی  ابراهيم  ترجمه  هنر،  اجتماعی  تاریخ  است:  شد ه  ترجمه  فارسی 
کتاب فلسفه تاریخ هنر که آقای محمد تقی فرامرزی به زبان فارسی ترجمه 
سبک های  با  رابطه  د ر  هاوزر  نظریات  از  که  ایراد اتی  از  یکی  است.  کرد ه 
 covering-low(»هنری می گيرند  این است که وی از »مد ل قانون شامل
model ) د ر تبيين تاریخی استفاد ه می کند . یعنی مورد های فرد ی را د ر 
قالب یک قانون کلی د ر نظر می گيرد  و آن را به رخد اد های تاریخ بشر تعميم 
تکرار  را  خود   قبولی  قابل  معنای  هيچ  به  بشر  تاریخ  رخد اد های  می د هد . 
نمی کنند )رامين، ۱۳۹2،  ۱4۹(. اما از منظر جامعه شناسی تاریخی این مساله 
جای تأمل د ارد . این شاخه از مطالعات ميان رشته ای حلقه رابط بين تاریخ 
و جامعه شناسی است. به زبان ساد ه با استفاد ه از این رویکرد  روشن می شود  
که جوامع د ر گذشته چگونه بود ه اند  و چگونه تغيير می کرد ه اند . د ر اصل د ر 
و  بينش  کتاب  د ر  اسکاچپول)۱۳88(  است.  پنهانی  پی کشف ساختارهای 

روش د ر جامعه شناسی تاریخی به وجوه مختلف این رشته پرد اخته است.
2. ابوالفتح بهرام ميرزا)۹2۳-۹56 ه.ق( فرزند  شاه اسماعيل اول صفوی، 

براد ر شاه طهماسب و شاهزاد ه ای هنر د وست بود .
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riting art history based on the introduction of 
artists in the Safavid era, also the attention 

to the artist’s individuality and his reverence in 
the books of general history points to the fact that 
the position of artists of the book designing in 
particular of painters has changed in comparison 
with the previous Safavid era. Arnold Hauser of art 
sociologists believes that the social excellence of the 
artist occurs when the artist is aware of his intrinsic 
talent and moves on from a skilled worker who has 
always tried to imitate his master. He states that 
artists with social security and economic stability 
can experience a relatively long-term social status. 
It seems that painters have always been featured 
as skilled craftsmen during the history of Islamic 
art, but according to the history of written art in 
the Safavid era, it appears that this community as 
an artist in Golestan Honar and General History 
Books shown. Based on the written sources of this 
period, and based on the views of Arnold Hauser, 
this paper seeks to extract the components that 
influence the position of painter artists on the basis 
of which the components prove that: Is the Safavid 
painters from a person as a skilled craftsman Has he 
achieved the status of an artist? This article aims 
to provide a clear and vivid picture of the status 
of artists) Artists mentioned in their written 
sources of the history of Safavid art as artists of the 
book designing) in the Safavid era society.  
In this regard, the status of the artists in the course 
is based on Arnold Hauser’s sociologist’s opinion. 
This research is based on a historical analytical 
method of development research and, based on 

historical sources and library method, concluded 
that: things that Hauser considers effective in 
the formation and transformation of an artist is 
generally not in Details can be adapted to the 
Safavid community. According to Hauser’s indices 
and their correspondence with the components that 
Safavid historians have been referring to artists, it 
can be inferred that both the artists of the book of the 
Safavid periodicals and the historians were aware 
that the artist was due to talent And the intrinsic 
genius that made him distinct, created artwork. It 
made self-awareness, heresy and freedom of action 
in the art, and then brought it credibility, respect, 
fame and wealth to the artist. It can be inferred that 
the artists of the book of the Safavid period came 
from the skilled worker to the status of the artist. 
The history of the Safavid era has always been 
researched from the perspective of the content and 
structure of the researchers, but less than this angle. 
Study of the indicators that affect the social 
conditions of the artists will lead to a better 
understanding of the Safavid art and will clarify the 
dark angles of Iranian art history in relation to artists 
for future researchers. Additional supplementary 
information added from this article also adds to the 
research already done.
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