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رود. در ايـن عصـر    شـمار مـي   دورة صفويه عصر شكوفايي هنرهاي زيبـاي ايـران بـه    چكيده:
كار بودند. همين امر باعـث   سراسر قلمرو صفويه مشغول به هنرمندان فراواني با تشويق پادشاهان در

گلسـتان  «شرح حال خوشنويسان و هنرمندان اختصاص داشـته باشـد.    شد آثاري نگاشته شود كه به
شـمار   هاي مهم عصر صفويه بـه  ق.) يكي از رساله1015ح - 953اثر قاضي منشي احمد قمي (» هنر
طالعات ارزشمندي درباره خوشنويسـان، نگـارگران و   رود و از معدود منابع مستقلي است كه ا مي

نويسـي ايـران    دهـد. مؤلـف بـا نگرشـي نـو در تـاريخ تـذكره        كاران عصر صفوي ارائه مي تذهيب
» مناقـب هنـروران  «كنـد. از سـوي ديگـر،     جزئيات فراواني از هنرمندان عصر صفويه را بـازگو مـي  

گلسـتان  « يك دهـه قبـل از نگـارش    ق.) آن را 1008- 948كتابي است كه مصطفي عالي افندي (
هايي با يكديگر دارنـد   ها و تفاوت ، در سرزمين عثماني به نگارش درآورد. اين دو اثر شباهت»هنر

تحليلي ضـمن تبيـين زمانـه و    - كه قابل تأمل است. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصيفي
  بپردازد. زندگي نويسندگان دوكتاب، به بررسي انتقادي مباحث مندرج آنها
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Abstract: Safavid era is a period of flourishing of fine arts in Iran. During this era, with 
the encouragement of the kings, many artists were working all around the country. That is 
why many reference books have been written during this era about calligraphy and other 
fields of art. “Golestan-e Honar” written by Qazi Monshi Ahmad Qomi is one of the most 
significant independent reference book, which contains valuable information regarding 
calligraphers, miniaturists and illuminators in Safavid era .This reference book offers a new 
perspective and contains lots of useful information about the artists in the Safavid era. 
“Manaqeb-e Honarvaran” is another trusty reference book that has been written a decade 
prior to the “Golestan-e honar” by Mostafa Ali Afandi in Ottomans territory. There are 
notable similarities and differences between these two books. In this paper, the researcher 
tries to provide a picture about the era in which these two authors used to live, by studying 
similarities and differences between these two books, using a descriptive analysis method.  
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  مقدمه
ق.) در تبريـز تأسـيس    930- 907ق. توسط شاه اسماعيل صـفوي (  907سلسلة صفويه در سال 

كردند. ايـن حكومـت   سال يعني بيش از دو قرن بر ايران فرمانروايي  251شد. صفويان حدود 
ترين دولت در تاريخ بعد از اسالم و نخستين حكومت واحد ملـي   ترين و مهم به عنوان منسجم

قويونلوها در غرب و تيموريان در  هنگام روي كار آمدن شاه اسماعيل، آق 1شناخته شده است.
 ق.)، جانشين شاه اسـماعيل اول توانسـت   984- 930كردند. شاه طهماسب ( شرق حكومت مي

سال حكومت كند. پس از وي اسماعيل  54قدرت را از دست امراي قزلباش بگيرد و به مدت 
ق.) سلطنت كردنـد كـه دوران حكومـت     996- 985ق.) و محمد خدابنده ( 985- 984دوم (

هجري قـدرت را در دسـت    996هر دوي آنها نسبتاً كوتاه بود. هنگامي كه شاه عباس اول در 
لي بود؛ اما او در دوران حكومـت خـود سلسـلة صـفويه را     گرفت، كشور درگير آشوب داخ

  2طور كامل تثبيت كرد. به
ايران در عصر صفويه، در عرصة فرهنگ و تمدن جايگـاه وااليـي بـه دسـت آورد و در     

دهندة راه آنان شد.  ها، وارث فرهنگ و هنر درخشان دربار تيموريان و ادامه بسياري از زمينه
اشـاره كـرد كـه در ايـن عصـر در       شرايط فرهنگي اين دوره بايداندازي كلي دربارة  در چشم

بافي و... تحوالت بسياري ايجاد شـد. همچنـين    زمينة فلسفه، عرفان، هنر، معماري، نقاشي، قالي
در زبان و ادب فارسي تغييراتي صورت گرفت و گوينـدگان و نويسـندگان عصـر صـفوي در     

هات در شعر، نثر، خطبه، خطابه، تاريخ نويسـي  كار بردن انواع مجازات و استعارات و تشبي به
  3دست شدند. و حتي مكاتبات دوستانه چيره

خصوص دوره شاه عباس اول دورة شكوفايي هنرهـاي زيبـاي ايـران بـه      عصر صفويه و به
در ايـن   4ناميـد. » عصر صـنايع مسـتظرفه  «توان  رود و به اعتقاد برخي اين عصر را مي شمار مي

اعضاي طبقات باالي جامعه متقاضي آثار هنري بودند و بـدين ترتيـب    دوره خاندان سلطنتي و
انگيختند و با  ها شوق و ذوق هنرمندان را برمي كردند. آن هاي شكوفايي آن را فراهم مي زمينه

كردند. بنابراين خوشنويسي، نقاشي، تذهيب، صحافي  حمايت بيشتر خود انواع هنر را معين مي
                                                 

  .1، ترجمة كيكاوس جهانداري، تهران: خوارزمي، صتشكيل دولت ملي در ايران)، 1374والتر هينتس (   1
گل، تهران: دانشگاه  ، ترجمة منصور صفتنويسي در روزگار فرمانروايي شاه عباسي صفوي ختاري)، 1387شعله آليسيا كويين (   2

  .4تهران، ص
  .108 -  107، تهران: حكمت، صص عرفان وادب درعصر صفوي)، 1372احمد تميم داري (   3
  .1، ص1، شنشريه دانشكده ادبيات تبريز، »معرفي كتاب گلستان هنر«)، 1336حسين نخجواني(   4
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ي خود رسيد. هنرمندان فراواني نيز با كمال زبردستي و مهـارت  و ديگر هنرها به درجة اعال
توان به افرادي چـون بهـزاد، عليرضـا     مشغول به كار بودند كه از جملة هنرمندان برجسته مي

عباسي، ميرعلي جامي و ميرعماد حسيني اشاره كرد. تعدد و وفور هنرمندان باعث شد آثـاري  
وشنويسان و هنرمندان عصر صـفوي و پـيش از آن   شرح حال خ نگاشته شود كه به اختصار به

هايي كه بر مرقعات شـاه اسـماعيل،    يعني دورة تيموريان اختصاص داشته باشد؛ همچون مقدمه
  بهرام ميرزا، شاه طهماسب و اميرنجيب بيگ نوشته شده بودند.

قويونلوهـا   گونه كه ذكر شد، صفويان وارثان هنر درخشـان تيموريـان هـرات و آق    همان
دادند. شـاه اسـماعيل يكـم     ند و شاهان صفوي به گسترش و اعتالي هنر اهميت بسياري ميبود

قويونلوهـا را تختگـاه خـود قـرار داد، هنرمنـدان مكتـب        كـه تبريـز، پايتخـت آق    پس از آن
ق.) و پسـرش، يعقـوب    882- 872آرايي تبريز را كه قبالً مورد حمايت اوزون حسـن (  كتاب

همچنين وي پس از جنگ مرو با ازبكـان   1ختيار خود گرفت.ق.) بودند، تحت ا 896- 883(
هاي هنري آن شـهر را بـه ارث    و شكست آنان، خراسان را به قلمرو خود منضم كرد و سنت

ق.) و نماينـده برجسـته    911- 875برد. شاه اسماعيل، بهزاد نقاش مشهور سلطان حسين بايقرا (
ن بايقرا و وزير دانشمندش اميرعليشير را كه مورد عنايت و التفات سلطان حسي مكتب هرات

با خود به تبريز برد. بهزاد در تبريز سرپرستي گروهي از هنرمندان آنجا را به عهده  2نوايي بود
گرفت و مكتب تبريز را در نگارگري به وجود آورد. در دوره سلطنت شـاه طهماسـب نيـز،    

يدند و نقطـه اوج آن را  آرايي بـه منتهـي درجـه كمـال رسـ      سازي و كتاب فنون مختلف كتاب
نقاشـي مينيـاتور و قطعـات     250اي از  دانسـت كـه مجموعـه    شاهنامه طهماسـبي توان در  مي

ق.) نيـز بـه انـواع     1038- 986خوشنويسي بسيار ارزشمند است. در دوره شـاه عبـاس يكـم (   
 كرد. از داليل گسترش و اي از هنرمندان مي هنرهاي ظريفه توجه بسيار شد و او حمايت ويژه

توان به رفاه اقتصادي، امنيت سياسي و آرامش عصر شاه  توسعه هنر و حمايت از هنرمندان مي
  3عباس اشاره كرد.

اثر قاضي منشـي احمـد    گلستان هنريكي از آثار مهمي كه در اين عهد به نگارش درآمد، 
از  گلستان هنـر نگارش درآمده است.  ق. به 1006ق.) است كه در  1015حدود  - 953قمي (

                                                 
  .496، ترجمة يعقوب آژند، تهران: جامي، ص تاريخ ايران دوره صفويان)، 1380وهش دانشگاه كمبريج (پژ   1
، 4الدين همايي، زير نظر محمـد دبيرسـياقي، ج   ، مقدمه جاللالسير حبيب)، 1353( خواندمير حسين الدين همام بن الدين غياث   2

  .362ص  تهران: خيام،
  .135 پژوهش دانشگاه كمبريج، همان، ص   3
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عدود منابع مسـتقلي اسـت كـه اطالعـات ارزشـمندي دربـارة شـرح احـوال خوشنويسـان،          م
دهـد. مؤلـف    كاران و ديگر اصناف مشابه در ايران عصر صفوي ارائه مي نگارگران و تذهيب

تن از نقاشان و مـذهبان را آورده اسـت.    41خوشنويس و  165در اين كتاب شرح حال و نام 
ك كرده و با برخي از آنان رابطه شاگردي و يا دوستي داشـته  وي زمان بيشتر هنرمندان را در

نويسي ايران جزئيات فراواني از هنرمنـدان   است. به همين جهت با نگرشي نو در تاريخ تذكره
  كند. عصر صفويه را بازگو مي

مناقـب  ، مصطفي عالي افندي كتابي را با عنـوان  گلستان هنرحدود يك دهه پيش از نگارش 
زمين عثماني به نگارش در آورده بود. اين اثر از نظر فهرست موضـوعي و ارائـه   در سر هنروران

  شود.   هايي نيز ميان دو اثر ديده مي هايي دارد و البته تفاوت مطالب با گلستان هنر شباهت
هـاي   نگارنده در مقاله حاضر سـعي دارد، ضـمن معرفـي مختصـر نويسـندگان و ويژگـي      

صورت تطبيقي مـورد   از نظر ظاهري و محتوايي و مضامين بهروزگار ايشان، دو اثر مزبور را 
نقد و بررسي قرار دهد و پس از نقد ادبي بر آن است تا به اين پرسش پاسخ دهد: آيـا نگـارش   

نتيجة نياز آن روز جامعه عصر صفوي و شـكوفايي فرهنـگ و هنـر     گلستان هنركتابي چون 
خصـوص   جود آمده در سـرزمين عثمـاني و بـه   و آن دوره بوده يا صرفاً تقليدي است از آثار به

  ؟مناقب هنروران
  شرح مختصر زندگي قاضي احمد قمي

هماسب، شـاه  طدر عصر شاه نگاران مهم عصر صفويه است كه  قاضي احمد قمي يكي از تاريخ
صاحب آثـاري چـون    ويزيسته است.  مي كمو شاه عباس يه شاه محمد خدابند، اسماعيل دوم

  .است منتخب الوزراءو  جمع الخيار، مجمع الشعراء، ستان هنرگل، التواريخ صهًْخال
الدين حسـين حسـيني قمـي معـروف بـه ميرمنشـي از        قاضي احمد فرزند ميراحمد شرف

فاضالن، دانشمندان، شاعران و منشيان دربار شاه طهماسب صفوي و همواره مـورد توجـه وي   
ان و بـرادرزاده شـاه طهماسـب    بوده است. ميرمنشي وزير ابراهيم ميرزا صفوي، حاكم خراسـ 

  1اي واال داشته است. بوده و در دربار وي در شعر و انشا و خوشنويسي مرتبه
 1ق در قم متولد شد و تا يازده سالگي در همان جا زندگي كـرد.  953قاضي احمد در سال 

                                                 
  . 57، تصحيح و تحشية احمد سهيلي خوانساري، تهران: منوچهري، ص گلستان هنر)، 1383قاضي احمد قمي(   1
، تصحيح احسان اشراقي، تهـران: دانشـگاه تهـران،    التواريخ خالصهًْ)، 1383القمي ( الحسيني الحسين الدين شرف قاضي احمدبن   1

  .318ص 
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به همراه پدر در خدمت سلطان ابراهيم ميرزا به مشـهد رفـت و بيسـت سـال      964سپس در 
ويك سالگي در آنجا روزگار گذراند. وي در اين مـدت در سـاية توجـه ابـراهيم      سي يعني تا

ميرزا و تربيت پدر خود دوران جواني را طي كرد و در محضر شاعران و بزرگان بـه كسـب   
علم و دانش پرداخت و توفيق ديدار استادان مشهوري چون شـاه محمـود نيشـابوري، ميرسـيد     

ق. موالنـا شـيخ كمـال     965وي شـد. او همچنـين در   احمد مشهدي و مالك ديلمـي نصـيب   
وي رسم پيچك، از رسوم فنـون   1سبزواري، شاگرد موالنا عبدالحق را در مشهد مالقات كرد.

  2سازي را نيز از موالنا علي اصغر كاشاني، پدر آقا رضا مصور فرا گرفت. نقاشي و كتاب
در همين سـال سـلطان    3.ق. به زيارت عتبات عاليات مشرف شد 974قاضي احمد در سال 

» در آن مجلس خلد آيين«سليمان عثماني از دنيا رخت بربست و قاضي احمد به همراه پدرش 
نوشـتند، حضـور    در جمع ادبا و فضاليي كه براي تسليت و تهنيت سلطان سليم ثاني نامـه مـي  

و  الـدين الري و بسـياري از بزرگـان    داشت. وي در هنگام اقامـت در عتبـات، موالنـا مصـلح    
الدين منصور شيرازي را در خدمت شاه سليمان  نويسندگان مشهور اين قرن و شاگرد ميرغياث

الدين الري از جمله علماي مهاجر به دربار عثماني بود كـه   موالنا مصلح 4عثماني مالقات كرد.
  5را در تاريخ سالطين عثماني نوشته بود. االدوار مرآهًْكتاب 

لطنت رسيدن شاه اسماعيل دوم، قاضي احمد مأمور شد بعد از مرگ شاه طهماسب و به س
نگاران  تاريخ صفويه را از شاه اسماعيل اول تا شاه اسماعيل دوم بنويسد. او در اين كار از تاريخ

كـه موالنـا    سـعدين  مطلـع و برآن شد تا كتاب خود را در برابـر تـاريخ    6گذشته پيروي كرد
لطنت سلطان ابوسعيد بهادر الجايتو تا ايام حشـمت  الدين عبدالرزاق سمرقندي از ابتداي س كمال

اما اين اتفاق نيفتاد و بـا مـرگ شـاه     1سلطان سعيد شهيد ابوسعيد گوركان نوشته بود، بنگارد.
وجود آمد، نگارش كتاب  اسماعيل و نبودن حامي و مشكالت ديگري كه براي قاضي احمد به

  2دوره شاه عباس يكم انجام داد. به تعويق افتاد. قاضي احمد سرانجام اين كار را در
                                                 

  .38قمي، همان، ص    1
  .81، ص 2، ش هاي تاريخي بررسي، »التواريخ و گلستان هنر قاضي احمد قمي نگارنده خالصهًْ«)، 1354يي(مدرسي طباطبا   2
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اسـتيفاي   988بيـگ ديـدار كـرد. در     سفري به تبريز داشت و با موالنـا علـي   987وي در 
الصداره شاه سلطان محمد پدر شاه عباس را بـه وي تفـويض كردنـد.     شرعيات با وزارت ديوان

طغيـان   خان به آن شهر و به وزارت شهر قم منصوب شد و در حمله مرتضي قلي 994وي در 
شـاه   996در  1هاي شهر را برعهده داشت. امراي قزلباش، خود وي محافظت از يكي از دروازه

عباس يكم پدر خويش، شاه محمد خدابنده را از كار بركنار كرد و خود بـه تخـت سـلطنت    
شود كه قاضي احمد در دستگاه شاه عباس نيز از جايگـاه خـوبي    گونه استنباط مي نشست. اين

را بـه نـام شـاه     التواريخ خالصهًْكتاب خود،  999مورد توجه بوده است. زيرا در برخوردار و 
  عباس صفوي به پايان برد و به وي اهدا نمود.

جـا   ق. در اردوي نظامي بود و پس از دو سـال گرفتـاري در آن   1004قاضي احمد در سال 
بـوس   پـاي  ق. بـه  1005صـفر   4آرزوي ديدار وطن و خويشان خود را داشت. او در جمعـه  

ق. قاضـي احمـد بـه سـعايت      1007مشرف شد و منصب كالنتـري گرفـت. در اوايـل سـال     
جهان قزويني و تهمتي كه به وي زده شد، از كار ديواني  ميرصدرالدين محمد، پسر ميرزا شرف

دهد كـه در ايـن سـال ميـان وي و      توضيح مي گلستان هنرمعزول گرديد و به قم رفت. او در 
الشعرايي نـاقص   كه ميرصدرالدين تذكرهًْ وجود آمد مبني بر آن اختالفي به ميرصدرالدين محمد

الشـعراي   خواست كـه از تـذكرهًْ   آماده كرده بود و براي تكميل آن و اهدايش به شاه عباس مي
قاضي احمد استفاده كند. اما قاضي احمد با پيشنهاد وي موافقت نكرد و از او عـذر خواسـت.   

  شد و به وي تهمت زد و سعايت او را نزد شاه عباس كرد.اما ميرصدرالدين راضي ن
وگو با قاضي احمد،  پس از اين ماجرا قاضي احمد به قم رفت. براي حل اين مسئله و گفت

قسـم يـاد    قرآن كـريم ق. امير ابوالولي اينجو به قم آمد و قاضي احمد بر  1007در همين سال 
ز زندگي قاضي احمد در دست است مربوط گناه است. آخرين تاريخ مكتوبي كه ا كرد كه بي

است كه وي در دارالسـلطنه قـزوين بـا موالنـا محمـدامين عقيلـي رسـتمداري         1015به سال 
  1خوشنويس مالقات كرده است.

  شرح مختصر زندگي مصطفي عالي افندي
ترين اديبان، متفكران و مورخـان عثمـاني    ق.) يكي از بزرگ1008- 948مصطفي عالي افندي (
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عبـداهللا نـامي از غالمـان عثمـاني      دهم هجري قمري است. وي فرزند خواجه احمدبندر قرن 
يكي از مراكز فرهنگي قرن نهـم، بـه دنيـا آمـد. در شـش       1،ق. در گليبولي 948است كه در 

و نزد سروري تفسير و فقه خواند. او  كافيهسالگي تحصيل را آغاز كرد و نزد حبيب حميدي، 
رهنگي جامعه و خانواده خود از تعليم و تربيت خـوبي برخـوردار   گيري از امكانات ف با بهره

هاي فارسي و عربي را فراگرفت و تحصيالت عالي را در مدرسة صـحن   شد، از خردسالي زبان
در اوايل جواني به حلقة شـاعران   2ثمان، از مؤسسات مشهور آموزشي عصر خود، كامل كرد.

سـرود و در اشـعارش ابتـدا     . او شـعر نيـز مـي   و اديبان پيوست و با شاهزادگان مراوده داشت
  3تخلص كرد.» عالي«و سپس » چشمي«

به فرمان شاهزاده سليم (سليم دوم) عثماني مقام انشاء به وي محول شد. مصـطفي   968در 
پاشـا، مشـهور بـه     مدت شش سال در ديـوان كتابـت مصـطفي    به شام رفت و به 970عالي در 

  رسمي بود. دار تنظيم مكاتبات الالپاشا، عهده
كه مصطفي عالي كاتب شاهزاده بود، مـدتي بـه اسـتانبول آمـد و      رسد هنگامي به نظر مي

اي به سلطان سليم نوشت و  جا بماند. بنابراين نامه تصميم گرفت براي نگارش آثار خود در آن
شرح حال خود را به نظم و نثر بيان كرد. اما سلطان قبول نكرد و گفت كـه كسـان شـاهزاده    

د در درگاه بمانند. مصطفي عالي به همراه الالپاشا كه به سرداري سپاه يمـن انتخـاب شـده    نباي
  بود، مدتي نيز در مصر زندگي كرد. 

كـه   از جملـه وقتـي   4پاشـا همـراهش بـود.    مصطفي عالي در بسياري از سفرهاي مصـطفي 
د، مصـطفي  عنوان سرعسكر سپاهيان عثماني مأمور حمله به ايران و قفقـاز شـ   پاشا به مصطفي

در سفر نظامي وي به شرق دور، چلـدر، گرجسـتان، فـتح شـروان و      1عالي در خدمت او بود.
عالي افندي در اثناي لشكركشي به قفقـاز،   2پاشا بوده است. تعمير قلعة قارص در كنار مصطفي

هاي شاهدان ديگر از فتوحـات   ها و مكاتبات رسمي و همچنين مشاهدات خود و روايت نامه
                                                 

1  Gelibolu. 
  .171، تهران: طهوري، ص تاريخ روابط ايران و عثماني در عصر صفوي)، 1392نصراهللا صالحي (  2
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، تهـران: اميركبيـر،   عالم آراي عباسي)، 1350پاشا نك: اسكندربيگ تركمان ( براي آگاهي بيشتر از سفرهاي نظامي مصطفي   4
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 شا را ثبت كرد و بعـدها بـا افـزودن مينياتورهـايي بـه آن، اثـر فـاخري بـا عنـوان         پا مصطفي
   1نگارش درآورد. به  نامه نصرت

پاشا مورد سعايت حاسدان قرار گرفت و از مقام خود بركنار شد  پس از مدتي الالمصطفي
بول ق. به استانبول بازگشت. البته در هيچ منبعي مشخص نشده كـه عـالي بـه اسـتان     976و در 

رخ  997سوزي استانبول كـه در   بازگشته است يا نه، اما از اشاره به برخي وقايع از جمله آتش
از دفتـرداري خزينـه    994او در  2رسد وي در آن زمان در استانبول بوده است. داد، به نظر مي

اي  در كربال رفت و در آنجـا سـقاخانه   بغداد عزل شد و در روز عاشورا به زيارت مرقد شهدا
  3نيز بنا كرد.

دانسـت. وي   خوبي مـي  عالي افندي به صنعت خط وقوف داشت و آداب خوشنويسي را به
از  4زاده پيرمحمـد خـط نسـخ و ثلـث را فـرا گرفـت.       در استانبول نزد استاداني چون شكراهللا

مصطفي عالي آثار بسياري به نظم و نثر باقي مانده كه برخي نيز به او منسوب است. البته پيش 
نگار بودن شهره است. عنوان برخي از آثـارش   كه به شاعري شهرت داشته باشد به تاريخ ناز آ

، نامـه  فرصـت ، نامـه  نصـرت ، هفـت مجلـس  ، مناقب هنـروران ، االخبار كُنهعبارت است از: 
ــدهًْ ــواريخ زب ــار، الت ــا، صــدف صــدگهر، كنزاالخب ، مهــر و مــاه، گــل صــدبرگ، مهــر و وف
و غيره. عالي افندي در  نامه وقف، حقايق االقاليم، عالم التوحيدم، قواعدالمجالس، السالكين رياض
  ق. در شهر جده از دنيا رفت. 1008

  مقايسه زندگي قاضي احمد قمي و مصطفي عالي افندي
توان متوجـه شـد كـه تشـابهاتي در شـرايط       با مقايسه زندگي قاضي احمد و مصطفي عالي مي
كه هر دو در دستگاه پادشـاهان   از جمله اينزندگي و زمانه هر دو شخص وجود داشته است. 

هـاي مهمـي را در    تربيت شدند و باليدند. هر دو مورد توجه شاهان زمان خود بودند و كتاب
نگارش درآوردنـد. هـر دو    به االخبار كُنهو  التواريخ خالصهًْتاريخ صفويه و تاريخ عثماني يعني 

نزد استادان معروف تعليم خط ديدند و  مند بودند و در خصوص خوشنويسي عالقه به هنر و به
نگارش درآوردند. در آخر نيز، هر دو در اواخر عمر  هر دو كتابي دربارة زندگي هنرمندان به
                                                 

  .172 -  171 صصتاريخ روابط ايران و عثماني در عصر صفوي، نصراهللا صالحي،    1
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سر بردند. شايد تنها تفاوت زندگي آن دو را بتوان سفر عالي افندي به مصر  در گوشه عزلت به
  و سفرهاي نظامي بيشتر وي دانست. 

  هنر گلستانمعرفي اجمالي 
يكي از آثار مهم قاضي منشي احمد قمي، در شرح احـوال خوشنويسـان، نقاشـان،    گلستان هنر 

سازان و كاغذسازان است. اين كتاب توسط احمد سهيلي خوانساري تصحيح و  صحافان، قلمدان
ق. و  1004داراي دو تحريـر، يكـي در اواخـر     گلستان هنـر به چاپ رسيده است.  1366در 

كـه   ت. البته در تاريخ تحرير نخست نظرات مختلفي وجـود دارد، چنـان  ق. اس 1015ديگري 
و احمـد سـهيلي خوانسـاري آن را قبـل از      1داند ق. مي 1006احمد گلچين معاني تاريخ آن را 

را نـام بـردن از    گلسـتان هنـر  گلچين معاني علت تأليف دوبـارة   2كند. ذكر مي ق. 1000سال 
دانـد.   نوان فرزندي شاه عباس يكم، در نسخة نخست مـي افرادي چون فرهاد خان قرامانلو با ع

   3زيرا نام اين شخص در تدوين دوم حذف شده است.
قاضي احمد در مقدمة كتاب اذعان دارد كه بسياري از بزرگان و استادان كه حق اسـتادي  

شناسـد.   به گردن شاگردان خود دارند، نام آنها در پرده خفا مانده است و كسـي آنهـا را نمـي   
ابراين قاضي احمد تصميم به تأليف چنين كتابي در شـرح احـوال هنرمنـدان و اسـتادان فـن      بن

رسيده و از خرمن فضل  گويد كه چون به خدمت اهل فضل مي باره مي گرفته است. وي در اين
حـدوث قلـم و   «اي خوب و پاكيزه دربارة  چيده، به خاطرش رسيده كه نسخه آنان خوشه مي

و شـرح حـال   » اهللا و سالمه عليـه  پناه امير مؤمنان صلوات ه شاه واليتپيدا شدن و اسناد آن ب
استادان فن، خوشنويسان، نقاشان، افشانگران و ساير هنرمنداني كه به اين طبقه تعلـق دارنـد و   

هاي مختلف و  طريق ساختن مركب و ترتيب ساير لون«و همچنين » اند اهل كتاب و كتابخانه«
   1رد.به رشته تحرير درآو» تذهيب

قاضي احمد مخاطبان كتابش را دوستان خود و همچنـين يـاران و شـاهزادگان و بزرگـان     
وي  2توانند از اين كتاب كسب كمال نمايند. داند كه به اين فنون عالقه و رغبت دارند و مي مي
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  .6 -  5قمي، همان، صص    1
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اگـر چيـزي تـرك شـده     «در انتها اميدوار است كه خوانندگان كتاب را از نظر گذرانيـده و  
فرمايند و اگر چنانچه سهوي يا چيزي زايد و ناپسند باشـد، بـه قلـم اصـالح سـر      باشد، داخل 

  اين مسئله نشان از روح بزرگ و انتقادپذير نگارنده كتاب دارد. 1».كشند
را در يك مقدمه، چهار فصل و يك خاتمه تأليف كرده اسـت.   گلستان هنرقاضي احمد 

مقله در قرن دوم هجري  اطان از ابنهاي مربوط به خوشنويسان به شرح حال خط وي در فصل
مـاني   تا روزگار معاصر خود و همچنين شرح حال نقاشان به اجمال پرداخته و به هنر نقاشـي 

  ).1نيز اشاره كرده است (جدول 
  مناقب هنرورانمعرفي اجمالي 

ق. در دوره حكومت سلطان مرادخان بن  995را در سال  مناقب هنرورانمصطفي عالي افندي 
به زبان تركي تأليف كرده است. ايـن كتـاب توسـط دكتـر      2ليم خان بن سليمان خانسلطان س

ده  مناقـب هنـروران  به چاپ رسيده اسـت.   1369توفيق سبحاني ترجمه و تحشيه شده و در 
  سال قبل از گلستان هنر به نگارش در آمده است. 

خوشـحال و  اربـاب معـارف   «عالي در مقدمه خود اشاره كرده كه در زمان سلطان مـراد  
و ميل و رغبت به صاحبان علوم و فنون و توجـه بـه هنرهـا و    » اند البال اصحاب لطايف مرفه

  3كماالت گوناگون وجهه همت قرار گرفته است.
وي دليل نگارش كتاب را ضـرورت تحقيـق دربـاره كاتبـان و خوشنويسـان و قاطعـان و       

كسـاني بودنـد، در كـدام سـرزمين      كه آنها چه داند. پرداختن به اين گران و نقاشان مي تذهيب
اند. همچنـين در زمـان    اند و تربيت شده اند و در نزد كدام استاد يا استادان تعليم ديده زيسته مي

رغبـت بـه قطعـات و    «بنـابراين   1انـد.  كمال رسـيده  كدام پادشاه و در سايه توجه چه كسي به
بين و اخوان  دوستان خردهخطوط و تصاوير و تذاهيب مظبوط موافق رأي كامالن بود. بعضي 

دان كه منتظر چنين تدقيقي بودند، متعجب بودند كه چرا تو كه تـاكنون قريـب بيسـت     خرده
اي، در اين زمينه كتـابي   جلد تأليف و رساله متنوع به رشته تحرير درآورده و شهره آفاق شده

  2».كني؟ تأليف نمي
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  .18ندي، همان، ص عالي اف  2
  جا. همان   3
  جا. عالي افندي، همان   1
  جا. همان   2
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 1جـان نگاشـته اسـت.    حسـن  بـن  را به درخواست سعدالدين مناقب هنرورانمصطفي عالي 
االسـالم   حـافظ محمـد اصـفهاني، مـورخ و شـيخ      بن جان خواجه سعدالدين افندي، فرزند حسن

شـمار   عثماني در سدة دهم هجري است. وي در زمرة عالمان و شاعران بزرگ عصر خـود بـه  
آمد كه به سه زبان فارسي، تركي و عربي تسلط كامل داشـت و بـه هـر سـه زبـان شـعر        مي
هاي مختلف چند تأليف و ترجمـة مهـم بـاقي     د. از خواجه سعدالدين افندي در زمينهسرو مي

 2مانده است.
ـتفاده كـرده كـه        اثر قطـب  رسالة قطبيهمصطفي عالي در كتاب خود از  الـدين محمـد يـزدي اس

  3نويس است و سپس سرگذشت چند خوشنويس ديگر را بر آن افزوده است. نستعليق 52سرگذشت 
در يك مقدمه، پنج فصل و خاتمه به نگارش در آمـده اسـت. نگارنـده     مناقب هنروران

مقله آغـاز كـرده و تـا عصـر خـود ادامـه داده و تعـدادي از         شرح حال خوشنويسان را از ابن
نويس را نيز معرفي كرده است. سپس مطالبي را در معرفي قاطعان، مصـوران و   هنرمندان چپ

  ). 1مذهبكاران به نگارش در آورده است (جدول 
  نقد و بررسي محتواي گلستان هنر با مناقب هنروران

  ها شباهت - 
به معرفي، زندگي و شـرح حـال خوشنويسـان و     مناقب هنرورانو  گلستان هنرهر دو كتاب 

يـك دهـه قبـل از     مناقب هنـروران گونه كه ذكر شد  نقاشان و مذهبان اختصاص دارد. همان
كـه در دو سـرزمين جداگانـه     ر دو كتاب بـا ايـن  به نگارش در آمده است. اما ه گلستان هنر

هاي بسياري به يكديگر دارند. هر دو كتـاب از نظـر محتـوايي     اند، شباهت نگارش در آمده به
بسيار ارزشمند و قابل تأمل و تحقيق بسيار هستند. هر دو مـتن شـامل مقدمـه، چنـد فصـل و      

  است.ها آورده شده  هاي فصل خاتمه هستد كه در عنوان
هـا و موضـوعات دو كتـاب بـه      قابـل مشـاهده اسـت، عنـوان     1طور كه در جدول  همان

اي دربارة خط و خوشنويسـي   يكديگر شباهت بسياري دارد. يعني هر دو نويسنده ابتدا مقدمه
تر از مقدمه مصطفي عالي است. قاضـي   كوتاه گلستان هنراند. مقدمه قاضي احمد در  بيان كرده

                                                 
  .19عالي افندي، همان، ص   1
) آثار 6ايران در متون و منابع عثماني(«)، 1392براي اطالعات بيشتر از زندگي خواجه سعدالدين افندي نك: نصراهللا صالحي(   2

  .72 -  71، صص 56، ش گزارش ميراث، »خواجه سعدالدين افندي
  .20عالي افندي، همان، ص   3
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و دقيق خط و نقطه پرداخته و انواع خـط از جملـه عربـي،     احمد در مقدمه به تعريف كامل
حميري، يوناني، فارسي، سرياني، عبراني، رومي، قبطي، بربري، اندلسي و هندي را معرفي كرده 
است. او در عين اشاره به شروع كتابت عربي توسط حضرت آدم و سپس ادريـس نبـي، آغـاز    

ط كوفي و نگارش آن توسـط حضـرت   دهد. سپس به خ خط را به تهمورث ديوبند نسبت مي
دانـد و   علي(ع) اشاره كرده است. در حالي كه مصطفي عالي شروع خط را از ادريس نبـي مـي  

كند. بعد از آن نيز سخناني از افالطـون   حديثي درباره اشاعه خط از حضرت علي( ع) ذكر مي
  آورد.  و جالينوس درباره خط مي

 اقب هنرورانهاي گلستان هنر و من . فهرست فصل1جدول 

 مناقب هنروران گلستان هنر
 صدرالكتاب مقدمه مؤلف

مقدمه: در باب احداث قلم و پيدا شدن خـط
و اسناد آن به حضرت اميرالمؤمنين علي عليـه  

 السالم و موضوع علم خط

مقدمه: قاعده در اصناف خوشنويسان، ضرورت خوشنويسي 
اجـرت  ها (خطوط)، قاعده الزم در  و اهميت آن، انواع قلم

 كتابت، تكمله درباره اولين خطاطان
فصل اول: در ذكر خط ثلث و ما يشـبه بـه و

 پيدا شدن آن 
  

فصل اول: كاتبان وحي، تحقيق در اهميـت شمشـير و قلـم،    
  نكته در برتري قلم بر شمشير

  فصل دوم: استادان شش قلم و خطاطان هفتگانه روم  فصل دوم: در ذكر خوشنويسان تعليق
 در ذكر خوشنويسان نسخ تعليق فصل سيم:

  
فصل سوم: نستعليق نويسان، تنبيه، سخني درباره سلطان علـي  

 و ميرعلي
فصل چهارم: در ذكر احوال نقاشان و مذهبان

سازان و قاطعان خط و افشـانگران و   و عكس
  صحافان

فصل چهارم: در ذكر خطاطـان و اسـتادان نـامور ايرانـي و     
  اند ي مشق كردهرومي كه خط چپ نوشته و ديوان

فصل پـنجم: قطاعـان، تصـويرگران، طراحـان، جلدسـازان،       ______
 كشان، وصاالنگران، جدولتذهيب

خاتمــه كتــاب: دربــاب تــذهيب و جــدول و
 رنگ الوان و ساختن مركب به انواع مختلف

 خاتمه كالم

 ذيل: درباره قلندر چاوش وصال ______
 

شرح حال خوشنويسان و نقاشان اختصـاص دارد.  هاي بعدي هر دو كتاب به معرفي و  فصل
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اند. بـه عبـارت    بندي تاريخي نام خوشنويسان و نقاشان را آورده هر دو نويسنده بر اساس زمان
ديگر توالي تاريخي در هر دو متن به خوبي رعايت شده است و هر دو معرفـي هنرمنـدان از   

اند. همچنين در هـر دو كتـاب از    حدود قرن سوم قمري شروع كرده و تا عصر خود ادامه داده
هـاي   بر اين، قاضـي احمـد در بخـش    اشعار، آيات و احاديث بسياري استفاده شده است. افزون

  هايي را نيز بيان كرده است. مختلف كتاب، متناسب با موضوع قابل بحث حكايت
تـر مـورد نقـد و بررسـي قـرار دهـيم، متوجـه         اما هر چه دو كتاب را به صـورت دقيـق  

  ها مورد بررسي قرار گرفته است. شويم. در ادامه اين تفاوت هاي زيادي ميان آنها مي تفاوت
  تفاوت در اطالعات كمي دو متن - 

طور  به 2هايي دارند كه در جدول  از نظر اطالعات كمي نيز دو متن مزبور با يكديگر تفاوت
  مشخص ذكر شده است. 
  مناقب هنروران و گلستان هنر. تعداد هنرمندان مندرج در 2جدول 

خوشنويسان نام كتاب
اعم از نسخ و 

 نستعليق

چپ
  نويسان

جدول   افشانگران وصاالن كارانمذهب قاطعان نقاشان
  كشان

  صحافان

گلستان 
  هنر

165 - 29 1 5 - 1 1  1  

مناقب 
 هنروران

175 30 20 5 16 1 -  -   -  

  

خوشنويسـان   مشخص شده است، هر دو كتاب بيشتر به شرح حـال  2كه در جدول  چنان
قاضي احمد دليل ايـن   1اند و كمتر به شرح حال نقاشان و مصوران پرداخته شده است. پرداخته

چون استادان اين فن بيش از آنند كه در دايره احصا و حيطه احصار «كند:  امر را چنين بيان مي
را  شناسـان ايشـان   توان درآورد و افزون از آنند كه در كارگاه صوركم فاحسن صـوركم روي 

كنندگان راقم را  توان شمرد. اگر تمامي مهندسان و نقاشان را درين اوراق مذكور سازد مطالعه
اما مصطفي عالي دليل به اختصار پرداختن به مصوران را ذكـر   2».به دراز نفسي منسوب سازند

                                                 
براي اطالعات بيشتر درباره بخش نقاشي و نقاشان، البته از ديدگاه هنري و نه تاريخ نگاري نـك: علـي اصـغر ميرزايـي مهـر         1

هنرهـاي   - نشـريه هنرهـاي زيبـا   ، »مقايسه تطبيقي گلستان هنر و مناقب هنـروران (بخـش نقاشـي و نقاشـان)    «)، 1391(
  .55- 45 ، صص49، ش تجسمي

  .132، ص گلستان هنرقمي،    2
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يت دو كتاب بسيار نكرده است. بنابراين از نظر ساختاري ظاهري كتاب و همچنين از نظر كم
  هاي آنها بسيار جزئي است.  هم شبيه هستند و تفاوت به
  تفاوت در شرح حال هنرمندان - 

كه قاضي احمد به جزئيات بسيار بيشتر از مصطفي عالي پرداخته است. وي به سـال   از جمله اين
تولد يا مرگ، محل زندگي، جزئيات تعليم و تعلّم، حتي متأهل يا مجرد بودن هنرمنـدان توجـه   

تـر   و تمام موارد را بيان كرده است. در صورتي كه توضـيحات عـالي افنـدي كلـي     بسياري داشته
  آمده است. 3است. براي نمونه شرح حال موالنا قاسم شاديشاه انتخاب شده و در جدول 

  . مقايسه شرح حال محمدقاسم شاديشاه3جدول 
  مناقب هنروران گلستان هنر

كاتبـانموالنا قاسم شاديشاه؛ وي نيز از خوشنويسان و
مقرر خراسان بود و او را قرينه موالنا محمـد نـور و   

نــويس بــوده و بــا مــزه  داننــد. وي قطعــه خنــدان مــي
نوشته و تا سنه خمسين و تسعمائه در حيات بـود.   مي

اما قلم در دست و قلمتراش در مشت داشته و هر روز 
كـرده، از   نوشته و به قلمتراش اصالح مـي  پنج بيت مي

يرمحمد حسـين بـاخزري اسـت    شاگردان خوب او م
 1كه اسم او مذكور خواهد شد.

و يكي ديگر به نام محمدقاسم شاديشـاه اسـت كـه    
بختي ميمـون و طـالعي همـايون داشـت و اسـتادي      

نمون بـود و داراي نزاكـت قلـم. روزي كـه      مسرت
قسام ازل و رسام جريده لم يزل لطايف و معارف را 

بين نام كرد، الحق ج بين خاليق و عوارف قسمت مي
برده به مزيت حسن خط قرين شد و افعال مسطور 
وي بر لوح با امالي كراماً كاتبين، چون قلمـش بـر   

 1رتبه راتبه تعيين گشت.
  

افزون براين در برخي موارد در حالي كه قاضي احمد درباره بعضي از مورخان بيش از ده 
د سطر معرفي كرده است صفحه مطلب نگاشته است، مصطفي عالي آن هنرمند را تنها در چن

  توان به شرح زندگي موالنا محمد ابريشمي اشاره كرد. كه از آن جمله مي
  تفاوت در ديدگاه نويسندگان دو اثر - 

چـه را   در آن است كه قاضي احمد هر آن مناقب هنرورانو  گلستان هنراز ديگر نقاط تمايز 
مزارهاي شاهان كه  ها و سنگ هاز جمله به كتيب ؛نيز كه مشاهده كرده، به ثبت رسانده است

به دست خوشنويسان مشهور نگاشته شده اشاره كرده است. او همچنين دربارة ديدارهاي خود 
                                                 

  .90- 89، صص گلستان هنرقمي،   1
  .66عالي افندي، همان، ص    1
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چنين  مناقب هنرورانبا بسياري از هنرمندان معاصر خود جزئياتي را بيان كرده است. اما در 
در واقع كتاب خـود   رسد كه قاضي احمد نظر مي خورد. بنابراين چنين به مباحثي به چشم نمي

ها به نگارش در آورده، هرجا كه توانسـته از   ها و شنيده را با تحقيق، تفحص، مشاهدات، ديده
اش استفاده كرده و ميان هنرمندان مقايسه نيز انجام داده اسـت. در   ها و نظرات شخصي تحليل

مورد بررسي قـرار  تري  طور دقيق توان تاريخ نگاري هنر عصر صفوي را در اين متن به واقع، مي
خـورد و بيشـتر متنـي اسـت كـه تنهـا        كمتر به چشم مـي  مناقب هنرورانداد. اما اين امر در 

  اطالعات هنرمندان در آن گردآوري و تنظيم شده است.
  تفاوت در منابع مورد استفاده - 
نكـرده  اي  قاضي احمد در هيچ كجاي كتاب خود به منبع يا منابعي كه از آنها استفاده كرده اشاره 

ها براي نگارش اثر خـود   ها و تذكره طور دقيق از كدام كتاب دانيم قاضي احمد به است و ما نمي
اما اسـم، شـهرت،   «كند كه:  طور دقيق بيان مي كه مصطفي عالي به استفاده كرده است. در صورتي

ــذكره دولتشــاهنشــان، در  شــأن آن زمــان معــارف معرفــت، كنيــه و نســب خطاطــان ذي  و  ت
كه بـر حسـب    بيان شده است. نهايت آن تحفه سامينوايي و از آثار متأخران در  لنفايسا مجالس

  1».هايي رخ داده است مرور زمان، در تعيين نام استادان و ترتيب تلمذ آنان مسامحه
  تفاوت در ارائة شرح حال ساير هنرمندان و هنرها  - 

ي موارد هنگام سختن گفـتن از  شويم كه قاضي احمد در برخ متوجه مي گلستان هنربا مطالعة 
دانان، سازهاي عصر خود، خوانندگان و  هنرمندان خوشنويس، اطالعات جالبي دربارة موسيقي

حافظ باباجـان از  «گويد:  عنوان نمونه در شرح احوال حافظ باباجان مي دهد. به نوازندگان مي
نواخت. بعضـي   نيكو مينوشته و ساز و عود را  تعليق را خوش مي تربت زاوه است. او نيز نسخ
كرده و او برادر حافظ قاسـم   اند. وي زرنشاني هم مي قديم دانسته 1او را قرينه موالنا عبدالقادر

خواننده بوده كه در خوانندگي مشهور آفاق است و نظير خـود نداشـته. پـدر ايشـان حـافظ      
هرات به عراق بوده، آخر از  عبدالعلي تربتي در خدمت پادشاه مرحوم سلطان حسين ميرزا مي

  2».افتادند و در عراق متوطن گشتند
                                                 

  .55عالي افندي، همان، ص    1
دانان و نوازندگان است و در ادوار موسيقي تأليفـات   هـ. ق)، از مشاهير موسيقي 837- 754( الحافظ المراغي غيبي بن عبدالقادر   1

  بسيار مفيد دارد.
  .101، ص گلستان هنرقمي،    2
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شـود و مصـطفي عـالي تنهـا بـه معرفـي        چنين توصيفاتي ديده نمي مناقب هنروراناما در 
  عنوان خوشنويس، نقاش، مذهب، قطاع و... پرداخته است. هنرمندان به

  تفاوت در خاتمه و فصل پاياني دو كتاب - 
مي با يكديگر تفـاوت چنـداني ندارنـد و تنهـا يـك      هاي هر دو كتاب از نظر ظاهري و ك فصل

ـتادان نـامور     «هم اختصاص دادن فصلي با عنوان  تفاوت وجود دارد و آن در ذكـر خطاطـان و اس
توسط مصطفي عالي است كه قاضي » اند ايراني و رومي كه خط چپ نوشته و ديواني مشق كرده

ـتر از   يك  مناقب هنروراناحمد به آن نپرداخته است و در واقع  ـتان هنـر  فصل مجـزا بيش  گلس
نويسان معروف را از عهد سلطان حسين بـايقرا   تن از چپ 30دارد. مصطفي عالي در اين فصل نام 

تا عصر خود آورده است. دليل عدم توجه قاضي احمد به اين مسئله شـايد ايـن بـوده كـه قاضـي      
مـالي مشـغول بودنـد، جـزو      نويسان را كه به امور اداري و مسائل نويسان و سياقت احمد ديواني

هنرمندان به معناي اخص قرار نداده است. همچنين مصطفي عالي پس از خاتمـة كتـاب، عنـوان    
در هر كتاب، پـس از  «را آورده و دليل آن را چنين بيان كرده است: » ذيل: درباره قلندر چاوش«

بـذل خـدمت و   تحرير ابواب و تسطير فصول و افزودن لوحه و جدول و ساير زيب و زينـت و  
رسد نگارنـده متناسـب    نظر مي با اين توصيف به». سازد دقت، استاد صاحب هنر جلدي معتبر مي

ال معـروف، يعنـي چـاوش قلنـدر را بيـاورد. در           ديده تا در ذيل كتاب خـود، شـرح حـال وصـ
  بخشي جداگانه به موضوع وصالي و وصاالن اختصاص ندارد. گلستان هنركه در  صورتي

اي دربـاره جـدول    ر، قاضي احمد در خاتمـه كتـاب مطالـب بسـيار ارزنـده     از طرف ديگ
كشيدن و انواع جدول، ماليدن الجورد روي كاغذ، شستن الجورد، قاعـده طـال حـل كـردن،     

هاي سرخ، سفيد، آسماني و گلگون و طريقه نوشته از كاغذ بردن را بيـان كـرده    ساختن رنگ
  گونه مطالب خالي است. جاي اين ورانمناقب هنركه مباحثي كاربردي است، اما در 

  گيري نتيجه 
شويم كتابي كه وي تأليف  متوجه مي گلستان هنربا بررسي زندگي قاضي احمد و مطالعه دقيق 

كرده، نياز زمانه بوده است و شرايط براي نگارش كتابي با چنين كيفيتي فراهم بوده اسـت. در  
كـه چـون بسـياري از     كنـد بـه ايـن    ره مـي گونه كه ذكر شد، خود قاضي احمد اشا واقع همان

اند، تصميم به نگارش چنين كتابي گرفته است و مخاطبـان   عصر وي گمنام مانده هنرمندان هم
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گان هسـتند. زيـرا در دورة صـفويه هنرهـايي چـون       كتابش هم دوستان و بزرگان و شاهزاده
سيده بود، در نتيجه سازي به اوج اعتالي خود ر خوشنويسي، نگارگري و فنون مربوط به كتاب

كـه خـود در    ها شناخته شوند و قاضي احمد نيز به دليـل ايـن   نياز بوده تا هنرمندان اين حوزه
سايه شاهزاده ابراهيم ميرزا باليده بوده، در نزد بسياري از خوشنويسان بنام تعليم ديـده بـوده و   

بستري مناسـب توانسـته    كه با بسياري از هنرمندان مالقات داشته است، در تر از همه اين مهم
مقلـه   كه خود وي نيز مدعي است كه اگر سحبان و ابن اين كتاب را به نگارش درآورد. چنان

  آيند، ولي او ياراي تأليف آن بوده است. هم زنده شوند، از نگارش چنين كتابي برنمي
ا نكتة قابل توجه اين است كه قاضي احمد در هيچ كجاي كتاب خود به منابعي كه از آنه

نبرده است. اما آنچه از شـواهد و   مناقب هنروراناي نكرده و نامي نيز از  استفاده كرده، اشاره
آيد از جمله اشاره وي به سفر به عتبات عاليات و مالقات بـا بسـياري از اديبـان و     قرائن برمي

ز توان گمان برد كه وي با مصطفي عـالي افنـدي نيـ    فاضالن، نويسندگان و بزرگان عثماني، مي
را نيـز   مناقـب هنـروران  اي از كتـاب   مالقاتي داشته و بعداً نيز با وي در ارتباط بوده و نسخه

پيش از تأليف اثر خود ديده است. البته اگر اين احتماالت درست باشد، تنها در آن حـد بـوده   
عصر خود بـه   كه قاضي احمد نيز تصميم بگيرد تا كتابي به فارسي در شرح حال هنرمندان هم

 مناقـب هنـروران  طور كه در مقاله نيز اشاره شـد   رش درآورد. زيرا از نظر محتوايي هماننگا
تنها به ارائة اطالعات خام مربوط به معرفي و زندگي هنرمندان و همچنـين شـرح تعليمـات    

بر آن مطالـب زيـادي دربـارة     ، افزونگلستان هنركه در  خوشنويسان اختصاص دارد. در حالي
خورد و حتي تا جايي كـه بـراي نگارنـده     نگي و تاريخ هنر به چشم ميمسائل اجتماعي، فره

مقدور بوده هنرمندان و آثار آنان را نقد كرده و در حد امكان به مقايسـه آنهـا بـا يكـديگر     
  پرداخته است. 

وجـود آمـده در سـرزمين     برداري صرف از آثـار بـه   توان گرته را نمي گلستان هنردر نتيجه 
بايد به فراهم شدن بستر مناسب سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي نگـارش  عثماني دانست. بلكه 

اي را ناديـده   توان مبادالت فرهنگي در هر عصـر و زمانـه   چنين كتابي اذعان داشت. هرچند نمي
كه در عهد صفويه نيز با عثمانيان تبادالت فرهنگي بسياري وجود داشته اسـت و   انگاشت، چنان

  اند. كرده هاي يكديگر استفاده مي مندان از آثار و نگاشتهنويسندگان و بزرگان و هنر
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