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نقش سلطان ابراهیم میرزا در روند هنر عصر صفوی ( ۳۶۹تا  ۳89ق ۶۵۵۶/تا  ۶۵5۶م)
میمنت حسن شاهی* -مقصودعلی صادقی گندمانی

**

چكیده
در آغاز قرن  01ق01/م ،سرزمین ایران تغییرات گوناگونی را در عرصه سیاسه
تغییراتی ک ا روی کار آمدن سلسل صفوی و ر تخ
رخ داد و سلسل صفوی را طالی دار ورود ایران
جمل عرص گایی اس
گ رم دان اگمی

و اجتمها و اقتاهاد تبر ه کهرد.

نشستن شاه اسهماعی او در سها  719ق 0100/م ،ه تهدری

دوره مدرن کرد .در ررسی تاریخ عاهر صهفوی ،هرگ ه

ک شایست توج و امعان نظر هراوان اس  .شهاگان و شهاگدادگان سلسهل صهفوی هرای گ هر و

و جایگاه درخور توجهی قائ

ودند و یشتر آنگا

ع وان اهرادی گ رم د و گ ردوس

و گ رپهرور در

تاریخ ایران ش اخت شدهاند .شاگداده سلطان ا راگیم میرزا صفوی از جمل شخای گای رجست عرصه هرگ ه
عار صفوی ود .او تح
واالی گ ر و ادب دس
حمای

و گ هر از

تاثیر تر ی
یاه

و

و گ هر

دوران کودکی و حضور در در ار مهذّب و گ رپهرور شهاه تهماسه  ،ه مراته

دنبا انتااب ه حوومه

یشائب و گم جانب از گ رم دان و گ ردوستان

مشههد ،ذوق و تهوان و آموخته گهای خهود را از طریه

وجهی نیوو

نمایش گذاش  .ا راگیم میهرزا از ایهن طریه ،

روحی تازهای در کالبد گ ر عار صفوی دمید؛ تا آنبا که در هار ایهالتی مشههد و کتا خانه سهلط تی ایهن شههر تحه
سرپرستی شاگداده ا والفتح سلطان ا راگیم میرزا،
طالی داران ود .گف
حمای

اورن

مدت تقریبی دو دگ  ،در عرصه گ رآهری هی و گ رپهروری در شهمار

جامی مهمترین دستاورد کارگاه ایالتی مشهد و نمایانگر تالش و اشهتیاق ا هراگیم میهرزا در

از گ رم دان و ایباد آثار گ ری نفیس و ارزشم د ود.

واژههای کلیدی :سلطان ا راگیم میرزا ،کارگاه گ ری مشهد ،خوش ویسی ،نقاشی ،گ ر.

 دانشبوی دکتری تاریخ دانشگاه تبرید،
** دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبرید ،ایران .sadeghimage@gmail.com

ایران .mhsh2151@gmail.com
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صفوی ،قاضی احمد قمی در کتاب خالصهةالتهواریخ و

مقدمه
دنبا وهات شاه اسماعی او صفوی در سا 711

گلستان گ ر یشترین و متقنتهرین اطالعهات را در هاره

میرزا ،هرزنهد وی ،ها ع هوان شهاه

حیات سیاسی و گ ری ایهن شهاگداده هاضه و گ رم هد

صفوی جلوس کرد .شاه

ارائ کرده اس  .در دیگر م ا ع و پهژوگشگهای انبهام

ق 0041/م تهماس
تهماس

او ر تخ

تهماس

سلط

که ه

ع وان هردی گ رم هد و گ ردوسه

گرهت درخاوص تاریخ عار صفوی نید ،اشهارهگهایی
شخای

ویژه در عرص خطاطی و نقاشی استعداد و توان گ هری

و هعالی گای گ هری ا هراگیم میهرزا شهده

درخور مالحظ ای داش  ،گ رم دان مطرح و درگهی را

اس ؛ از جمل در اثر آنتونی ولش ها نهام Artist for

در کارگاه سلط تی تبرید و قدوین گردآورد؛ سپس آنگا

 ،)0791( the shahکتاب یعقوب آژند ا ع هوان دوازده

خهویش قهرار داد و از ایهن

رخ ( ،)0174ب.و را ی سههون در کتههاب گ ههر نگههارگری

طری  ،تعدادی از مهمترین آثار گ ری عاهر صهفوی از

ایههران ( ،)0191ازی ه گههری در کتههاب نقاشههی ایههران

دنیهای

( ،)0117رویین پاکباز در نقاشی ایران از دیر از تا ک ون

را تح

حمای

و ع ایه

جمل نسخ اشووه شاگ ام و خمس نظامی
گ ر عرض شد .ا وجود توج شاه تهماس

( ،)0151شههیال ک بههای در نگههارگری ایرانههی ( )0157و

و حمایه

نظر میرسد ک ها

شرو سیمپسون در شهعر و نقاشهی ایرانهی ()0154؛ امها

تو شاه در سا  711ق 0001/م و کهمرنه تهر شهدن

ایههن آثههار ه صههورت جههامع و مبسههو  ،ه ررسههی

اولی او از گ ر و گ رم دان ،چ ین
حمای

و التفهات وی ه مقوله گ هر و گ رم هدان ،از

ج ب گای گوناگون حیات سیاسی و هعالی گای گ هری

جمل ار اب طرب و موسیقی ،زمی گای خروج رخهی

ا راگیم میرزا نپرداخت و راه را رای پژوگش و ررسهی

از گ رم دان از در ار وی هراگم شد .در چ ین اوضهاعی

یشتر از گذاشت اند .از این رو ،پژوگش حاضهر هر آن

ود ک شاگداده سلطان ا راگیم میرزا ،هرزند هرام میهرزا

موجهود در م ها ع و ماخهذ

صفوی و رادرزاده شاه تهماس
و گ ردوس

صفوی و تح

ک ا ررسهی مطاله

اس

ک در در ار گ رپهرور

تاریخی عار صهفوی ،گهامی گهر چ هد محهدود هرای

و

گ ههری و نحههوه

امر پدری دانش دوس

معرهههی و ش اسههاندن هتههر شخاههی

گ رپرور پرورش یاهت ود ،موه شهد در نقهش حهامی

هعالی ه

درگ گ رم دان اظهار وجود ک د.

مختلف ردارد و نقش و جایگهاه او را در عرصه گ هر

شاگداده ا راگیم پس از انتااب

حووم

سا  711ق 0001/م ،در راستای حمای
سههب

مشهد در

از گ هر و ه

ذوق و اسههتعداد ذاتههی ک ه در زمی ه گ ههر از آن

و حضههور ا ههراگیم میههرزا در عرص ه گ رگههای

عاهههر صهههفوی نمایهههانتهههر ک ه هد .روش پهههژوگش
توصیفیتحلیلی هوده و هرای گهردآوری اطالعهات ،از
شیوه کتا خان ای و اس ادی استفاده شده اس .

هرهم د ود ،کتا خانه ایهن شههر را ه صهورت محه
تبمع گ رم دان گوناگون درآورد و

حمای

از گ ر و

گ رم ههدان پرداخهه  .ذوق و تههوان گ ههری شههاگداده و
حمای

و پشهتیبانی از گ رم هدان و گ رآهری هان ،رونه

گ ری چشمگیر در ار ایالتی مشهد را در پی داش .

حیات سیاسی
ایال

خراسان از سا  701ق 0001/م ،تح

ریاس

و نظهارت قدلباشهان اداره مههیشهد و در عههد صههفوی،
گرات و مشهد از کرسیگهای مههم ایهن ایاله

ودنهد

آنچ در خاوص پیشی پژوگش حاضر شهایان ذکهر

(رگر هرن .)40 :0109 ،پادشهاگان صهفوی ه عله

ک از م ا ع موجود عار

سههیاری ههرای ایال ه

وده ،اشاره

این مسئل اس

سیاسههی و هرگ گههی ،اگمی ه

نقش سلطان ا راگیم میرزا در روند گ ر عار صفوی ( 711تا  751ق 0001/تا  0091م)11/

خراسان قائ

دنبا گمین توج و اگمی ،

ودند و

شاگدادگان یا نائ السلط گای خاندان سلط تی را
ایال

حووم
تهماس ه
حووم

مارف مشرو ات و مواد مخدر ود (حسهی ی قمهی،
111/4 :0151؛ ک بای.)90 :0159 ،

مهذکور مهی گماشهت د .در زمهان شهاه

قاضهی احمههد قمههی هرزنههد میرم شههی و از هضههال،

او اغل ه  ،ههرادران و رادرزادگههان شههاه

و از مقر ان

خراسان ه مرکدیه

ایال

دانشم دان ،شعرا و م شیان شاه تهماس

گهرات را اداره

وی (حسهههی ی قمهههی ) 01 :0111 ،کهه از مالزمهههان

می کردن د .ا تهدا سهام میهرزا ،هرادر کوچه تهر شهاه

شاگداده سلطان ا راگیم میرزا نید وده  ،سن شهاگداده

سرپرسههتی معلههم و لَلِ ه خههویش،

را در زمان وهات پهدرش  ،یع هی ههرام میهرزا (701

تهماس ه  ،تح ه

دورمیش خان شاملو ،حووم
داش ؛ اما

این دیهار را هر عههده

دنبا تباوز مورر از وان ه گهرات و

ق 0017/م) ده سا ذکر کرده و اشاره کرده اس
عد از آن ا راگیم میرزا تحه

حمایه

ک

و سرپرسهتی

خراسان و ناتوانی شاگداده صفوی از مقا ل ها آنهان،

عم خود ،شاگداده سهلطانم که عالقه سهیاری ه

خود در راس سپاگی وارد خراسان شد

رادرزاده اش داش  ،قرار گره  .چ ین مینماید که

شاه تهماس

و در محرم  0047/710م ،در نبرد جام ،عبیهدالخهان
را شوس

از

داد (حسهی ی قمهی071/0 :0151 ،؛

الکهارت 17/1 :0171 ،و .)91
ه سهم

حووم

قمی.)111/4 :0107 ،
در نتیب ه لطههف و توج ه شههاگداده سههلطانم و هها

شرق ،این ار شاه صفوی شاگداده هرام میرزا ،یع هی
رادر دیگر خود را تح

شاگداده چ ین جایگهاگی را در نهدد شهاگداده خهانم
صفوی هرای وی ه ارمغهان آورده اشهد (حسهی ی

ا آغاز دور جدیهد حمهالت از وهان ه گهرات و
خراسان و لشورکشی مبدد شاه تهماس

صفاتی گم چون هطان  ،زیرکی ،هرمانبرداری و متان

سرپرستی قاضی خان تولهو

خراسهان م اهوب کهرد (شهاملو:0190 ،

حمای گای ی دریغ وی ،شاگداده خردسا
عموی خود ،شاه تهماس
ویژگی گای مثب

او  ،ار یاه

در هار
و

عله

اخالقی ،طرف توج و رعای

شاه

00/0؛ م شههی ترکمههان .)79/0 :0199 ،هههرام میههرزا،

صفوی قرار گره  .از ررسی شواگد موجهود چ هین

و پههدر شههاگداده سههلطان

و

ههرادر ت ههی شههاه تهماسه

رمی آید ک در در ار ،شاگداده نوجهوان ازمراقبه

ا راگیم (م شی ترکمان90/0 ،0199 ،؛ ک بهای:0159 ،

آموزش و تر ی

 ،)90گ رم ههدی هها ذوق و قریحهه ههوده و مشههوق

احمد ک مدتی از عمر خهویش را ه ع هوان مهالزم

گ رم دان عرص گای مختلف گ ری گمچون موسیقی،

شاگداده ا راگیم سپری کرده ،در خاهوص ویژگهی-

خطاطی ،نقاشی و شعر ود .هرام میرزا ه ویهژه در

گای شخایتی و اخالقی وی چ ین آورده اسه « :از

و

ههم و ادراک ک آن شهاگداده نیوهو خاها را

نستعلی نویسی دستی توانها و قلمهی شهیوا داشه
ساز قانون را نیوو مینواخ
وی « غای

(سام میرزا ،یتها.)04 :

عالی مقدار وده ،نهای

ا ه  ،جالل

غای

دقی و م اس

هرهم د شد .قاضهی

ههود و مواههه مههداج اشههرف دخهه در حوایههات
مههی کردنههد ،از جان ه

آن پادشههاه عههالی مسههمی ه

پرورش هضالء شعرا و اگ تهاریخ

مالحالدین چلبی 0گشت د و ها وجهود صهغر سهن در

میکوشید» (اوحهدی لیهانی .)511/4 :0155 ،وههات

جمیع جانقیگا 4و مشورهگا او را داخ مهیسهاخت د و

در سها  701ق 0014/م ،در

رای صواب نمای ایشان عمه مهیهرمودنهد و مهدار

و حال

داشت

این شاگداده گ ردوس

سن سهی و سه سهالگی و ه عله

زیهادهروی در

پادشاه عالیباه ر آن شاگداده آگاه هود و معاهوم یه
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وکال

صفوی ک

پادشاه سهپهر

دیوان اعلی و قرا

اعتال موصوف ود ،او را لَلِ نهواب شهاگدادگی نمهوده،
شاگداده را

خان او هرستادند .مدت گف

م وا آن شاگداده هرشت خاا در مالزم

رخورداری از عق و درای
گرهتن

حووم

سا ر این
اشهرف ه

 19 :0191و 15؛ حسی ی قمی .)150/0 :0151 ،رن در

او را ه عله

کاهی و طرف اعتماد قهرار

مشهد انتخاب کهرد (حسهی ی قمهی،

.)111/4 :0107
ا توج

شاگداده در ندد شاه تهماس

نظر مهیرسهد که

از احترام و اعهداز ههراوان

رخوردار وده اس ؛ تا آنبا که شهاه صهفوی یوهی از
دختران خویش ها نهام شهاگداده گوگرشهاد یگم را ه
ازدواج او درآورد و عالوه ر حووم

مشهد ،مالی این

او سپرد (اهوشت ای نط دی.)19 :0191 ،

از ررسی مطال

جههای دیگههر و در گمههین خاههوص ،از قههو صههاح
اهض التواریخ چ ین آورده اس  ...« :در اجرای احوام و
اوامر شرعی و دهع و رهع مواره و م اگی ک ه عههده
سیادت و نقا

پ اه شیخاالسالم مُعداً للسهیاد و ال قا ه

اسدال اصفهانی متولی آن آستان مالئه

قراین موجود ،چ ین

شهر را نید

کدخدایان اگتمام نموده ،در م ع و نهی ایشان از اعمها
ناصواب مساگل و اگما ن مایهد» (اهواشهت ای نط هدی،

سر ردند» .زمانی ک شاگداده سلطان ا هراگیم میهرزا ه
سن شاندده سالگی رسید ،شاه تهماس

حوام و تیولداران و داروغگهان و عمها و کالنتهران و

موجود در م ا ع عار صفوی چ ین

مستفاد میشود ک عالوه ر ش اخ

پاسهبان م هو و

مر و هرمودهایم مبهود و مبذو داشهت و ه رای شهر
آرای او و مقتضای شر شریف عم نمایهد» (اهواشهت ای
نط ههدی 19 :0191 ،و 15؛ ههرن 74 :0109 ،و  .)011طب ه
رسم معمو ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ انتخاب لَلِ و سرپرسه

هرای شهاگدادگان

حاکم در ایهاالت ،احمهد سهلطان اهشهار از جانه
در مقام للگی ،شاگداده را در عدیم

تهماس

شهاه
مشههد

گمراگی کرد (اهوشت ای نط دی.)19 :0191 ،

و عالیقی ک شهاه

از ررسی محتوای احوام هوق چ ین است با می شود

صفوی ه هرادرزاده خهویش داشه  ،چهون شهاگداده

ک شاگداده عالوه ر مقام سیاسی ،نظارت کلی ر سهایر

سلطان ا راگیم میرزا در مهدت مالزمه

شهاه تهماسه

گیچگون اقدام و حرکتی ک یانگر حهس جهاهطلبهی و
انگیده قدرتجویی اشد از خود روز نداد،

حووم

ارکان از جمل امهور شهرعی و مهالی را نیهد هر عههده
داشت اس

و تمام آنچ امرا و زیردسهتان از اطاعه

و

گمراگی در ح مقام پادشهاه صهفوی مرعهی و مبهری

شهر مشهد انتخاب شد (حسهی ی قمهی150/0 :0151 ،؛

میداشت د ،در را ر شاگداده نید مرعهی و مبهری هوده

گری .)041 :0117 ،ا توجه ه حوهم انتاهاب وی،

اس  .خش دیگری از حوهم انتاهاب ،میرم شهی پهدر

نظر میرسهد که هرمهان و حوهم شهاگداده از

ع هوان وزیهر شهاگداده ا هوالفتح

چ ین

قاضی احمد قمی را

گرات و سیستان تا حوالی سم ان هر امهرای آن حهدود

سلطان ا راگیم میرزا معرههی مهی ک هد ...« :میرم شهی را

ناهذ وده اشد (نویدی شیرازی.)001 :0117 ،

ریش سفید خان تو ساختیم اید ک از سهخن او ه در

عقیده رگر رن ،حاکم

ع وان عالیتهرین مرجهع

نهههروی کهه رضهههای او موجهه

رضهههای ماسهه

و

دولتی در ایال  ،ح نظارت عمهومی هر سهازمانگهای

مقضیالمقام شاگداده عالی مقام روان آن آسهتان عهرش

و ایهن

سا تمهام ه عهیش و

اداری و قضایی حوزه حوومتی خهود را داشه

م دل

شدند و در مدت گش

قانون شام حا شاگداده ا هراگیم نیهد مهیشهد ( هرن،

کههامرانی و هههرح و خوشههدلی در آن موههان اوقههات ه

 74 :0109و  .)011در حوهم انتاهاب شهاگداده چ ههین

ه

آمده ود ...« :در تحقی و تفتیش حا گر ی

از امرا و

طاع  ،عبادت ،زیارت و دعای پادشاه ثریها م دله
کس

هضهای و کمهاالت و اکتسهاب گ هر و حیثیهات

نقش سلطان ا راگیم میرزا در روند گ ر عار صفوی ( 711تا  751ق 0001/تا  0091م)10/

سهر

شاگداده از این حوم و خهواگش و ایسهتادگی درگهان

اشتغا داشت د و در رعای

رعایا و کاه رایا یه

مو هرو نمهیگذاشهت د» (حسهی ی قمهی110/4 :0107 ،؛

مشهد رای ادام حووم

شاگداده ر آن دیهار« ،هرمهان

اهواشت ای نط دی 19 :0191 ،تا .)17

گمههایون شههرف نفههاذ یاهتهه سههلطان ا ههراگیم میههرزا

ا راگیم میرزا پس از استقرار در مشهد ،عالوه ر امهور
حووم

سبدوار رهت  ،آنبا از خواج ویس وزیر

تح الحوم

و رسیدگی

اموا رعایا ،اوقهات خهویش را

سبدوار روزان مبلغ ی

صرف گ ر و دانش و

طور کلی عالی شخای خهود

(اهواشت ای نط دی 19 :0191 ،تا .)17

کرد و گیچ ی

از ج ب گای حیات سیاسی و اجتمهاعی

و هههردی را هروگههذار نوههرد (حسههی ی قمههی:0150 ،
 .)0150/4صههاح
حووم

نقاو ااثههار نیههد در یانههاتی مشهها ،

شاگداده ا راگیم را ر مشههد چ هین ه رشهت

تحریر درآورده اس « :سهلطان ا هراگیم پیوسهت ار هاب
استحقاق و طبق درویشان را

است شاق روایح انعهام و
ه روی روزگهار

احسان هرهم د ساخت  ،ا واب هراغ

ایشان میگشود و اکثر اوقهات هرخ هده سهاعات را ه
موج

صحب العلماء اهض الو هوز ه صهحب

البهبهه

نط ههدی مههدت اقامه

صد تومان نقد دریاه

نمایهد»

شههاگداده ا ههراگیم میههرزا را در

سبدوار دو سا ع هوان کهرده اسه  .دو سهالی که ه
نشس

و رخاس

اگالی و اشتغا
چ ین

ا صلحا و متقیان و حسن سلوک ا
امور خیر سهپری شهد .ه گهر روی

نظر میرسد ک شاگداده پس از چ دی اقامه

اجباری و ت بیهی ک یشباگ
کانون لطف و ع ای

تبعید نبود ،دو اره در

عموی خویش قرار گرهه

و ه

مقام ایشی آقاسی اشیگری م اهوب شهد (اهواشهت ای

کثیهر

نط ههدی .)00 :0191 ،در خاههوص عل ه رنبههش شههاه

علمههای دانشههور و حومههای اهالطههون گ ههر

از شاگداده ا راگیم ،نوشت قاضی احمد در هاره

درس و استفاده علوم معقو و

ماروف داشت احیاناً

م قو توج میهرمود» (اهوشت ای نظ دی.)19 :0194 ،
آنچ از خال مطالع م ا ع عار
مسئل اس

دس

میآید ایهن

ک گویا را ط در ار محلی مشههد و در هار

تهماس

حضور شاگداده در سبدوار ا اظهارات صهاح

تهذکره

میخانهه گمخههوانی یشههتری دارد .از هحههوای مطالهه
هخرالدمانی ،مولف تذکره میخان  ،چ هین رمهیآیهد که
قهداقخهان تولهو ،حههاکم گهرات ،سهر از اطاعه

شههاه

سلط تی صفوی ،ها ر پهارهای از مسهائ  ،هرای مهدتی

تهماس

دچار نوعی سردی و یاعتمهادی شهد .در یهان عله

شههاگداده پههس از مشههورت هها اطراهیههان خههویش،

رنبش خاطر شاه تهماس

از شاگداده سهلطان ا هراگیم

میرزا ،اهوشت ای نط دی و قاضی احمد قمی توضهیحات
متفاوتی ارائ کردهاند.

گفت صهاح

اعدام نیروی کموی رای حااری شدگان گرات که در
معرض حمهالت موهرر و محاصهره از جانه
شد.

از رادرزاده خویش رنبیده خهاطر

دنبها آن ،شهاه تهماسه

ذوالقدر را
از حووم

از وهان

سهلطان تهاتی اوغلهو

مشهد هرستاد تا حوم رک اری شاگداده را
مشهد

او ا الغ ک د .ها وجهود نارضهایتی

صفوی را رای سرکوب حاکم یاغی گسی

کرد (هخرالدمانی.)414 :0111 ،

نقاو ااثهار ،ه

دنبا یاعت ایی و سه انگاری شاگداده ا راگیم میرزا در

ودند ،شاه تهماس

معاوم ی

پیچیده و ای خودسری نهاده ود؛ از ایهن رو

قاضی احمد نید از شورش حاکم گهرات خبهر داده و
شاگداده را در جایگاه سرکوب این شهورش در گهرات
توصیف کرده اس  « :عهد از حوومه
متبرک

مشههد مقدسه

سرکردگی سایر امرا و میرزاگا ر سهر گهرات

رهت تسخیر آنبا نمودنهد و از آنبها هر سهر ا والخهان
از

اورد رهت د .حووم

قاین و توا ع یه

دیشان تعل داش  .عد از آن یه
حووم

سها

هار ه دارایهی و

مشهد سراهراز گشت د .در این مرتبه  ،دو سها
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داشت د .عهد از آن خهاطر

در آن لده عدیمالمثا اقام

اشرف اندک انحراهی از ایشان پیهدا کهرده از حوومه
حووم

مشهد مقدس عد شده

دارالموم ین سبدوار

مامور شدند و مدت شش سا در آن خط ه کهال و
مال سر ردند» (حسی ی قمی.)110/4 :0107 ،
در سبدوار سروده ،گواگی

روشن هر خطاکهار هودن وی و کهدورت خهاطر شهاه
تهماس

این مدت ر خود حیف و غب هی نمهودهانهد که چ هین
شاگداده کام عاق دانای چون کوه حلهم و وقهار را از
خود دور ساخت اند» (حسی ی قمی.)114/4 :0107 ،
گویا در گمین زمان ،م ا

در این میان ،مضمون رخی از اشعاری ک شهاگداده -
ا راگیم میرزا در مدت اقام

شاه آگاه چون ا وی اختال هرمودنهد دانسهت د که در

ایشی آقاسی اشیگهری

شاگداده سهلطان ا هراگیم میهرزا واگهذار شهده اسه
(حسی ی قمهی114/4 :0151 ،؛ گی هتس .)05 :0150 ،ها
در این مدت ه

وجود لطف و ع ایتی ک شاه تهماس

از رادرزاده خویش اس ؛ گمچ ین از ررسی

شاگداده گ رم د صفوی ا راز کهرد ،دوران ههرج عهد از

این اشعار ،نامساعد ودن اوضا شهاگداده و نارضهایتی

شدت وی چ دان نپایید و شاه تهماس

سا و نیم

وی از حضور در سبدوار آشوار میشود:

پس از حضهور مبهدد هرادرزاده در ک هار خهویش ،در

ه ه هله ه

ی

رسهههاند آن مه ه ه ه تغاهه ه آه مههها را

تاریخ  01صهفر  0091/751م ،دار ههانی را ودا گفه

ز حیههها ولهههی نگویهههد ههه کسهههی گ هههاه مههها را

(م شی ترکمان411/0 :0199 ،؛ سیوری.)10 :0197 ،

ز جفههها م ههها جهههاگی 1،نه ه نووسههه

ناصهههبوری

ا مرگ شاه تهماس

او  ،هرزنهدش اسهماعی میهرزا

دگههههد خههههدای رحمههههی د پادشههههاه مهههها را

در میان توطئ چی ی و هت انگیدی مدعیان تهاج و تخه

جههههاگی شهههههید طههههوس مگههههر گمتههههی ک ههههد

موه شد ک در  49جمادیالثانی  0091/751م ،در سن

کآیههههد ههههرون مههههرا ،ز گهههه سههههبدوار پههههای

چه سهالگی و ها نهام شهاه اسهماعی دوم هر تخه

(حسی ی قمی.)114/4 :0107 ،
از ررسی مطاله
ناراحتی شاه تهماسه
سیاسی و

سلط

صفوی جلهوس ک هد (م شهی ترکمهان:0199 ،

ههوق چ هین رمهیآیهد که عله

 111/0تا  .)111آنچ از حیات سیاسهی شهاه اسهماعی

از شهاگداده ا هراگیم در مسهائ

که

دوم ا پژوگش حاضر مرتبط میشود ،رهتاری اس

احتمها  ،خودسهری و ناهرمهانی شهاگداده

در قبهها شههاگداده سههلطان ا ههراگیم میههرزا ههروز داد.

ریش داشت اس  .امهری که تحمه و پهذیرش آن ها

اطالعات قاضی احمد یانگر این واقعی

ک شهاه

خوی قدرت استبدادی و انحاارطلبی قدرت مطلق در

جدید در ا تدا ،رهتاری توام ا توج و مهدارا و احتهرام

تضاد و تعارض ود.

گر روی،

نظر نمهیرسهد که

در را ر شاگداده ا راگیم در پیش گره

و پس از سر و

دوران سختی و عسرت شاگداده چ هدان طهوالنی هوده

سامان دادن

اشد؛ چرا ک وی پس از چ دی ،دو هاره در قهدوین ها

را از گردون قدرت خارج کهرد « .عهد از آنوه شهاه

رو ه رو شهد « .عهد از

مهتمون گشهت د و

لطف و ع ایه

شهاه تهماسه

اوضا و امور حوومه

اس

اسماعی ثانی هر سهریر سهلط

خهویش ،وی

شاندده سا ک از شرف مالزم

درگاه عهالم پ هاه دور

اوضا و حاالت و استعداد و کماالت وی را مشاگده

سعادت مبالس

آیین و

و مالحظ ه کردنههد در مرتب ه او دانسههت د ک ه مهههم

تدیینِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ شهاه ها عهد و تموهین

وی متمشهی نمهیشهود و

گشت ودند،
سا

وس محف هل

مبلس هش

سلط

هی امهدادِ اعانه

و سههت ون دیههن و ملهه

سراهراز گشت چ در تمامی این ایام عد گبران گمیش

ضههرورت سههلط

آرزوی آن ناتوان گمین ود ک در درگهاه معلهی اشهد.

الضههروره در مقههام رعایهه

اسهه ،

درآمههده از روی ادب

نقش سلطان ا راگیم میرزا در روند گ ر عار صفوی ( 711تا  751ق 0001/تا  0091م)19/

مُهرداری 1را ه

قاضی احمد م شهی تهاریخ قته شهاگداده سهلطان

وی تفویض هرموده ،دارالموم ین کاشان را ه تیهو

ا هههراگیم میهههرزا را  0ذیالقعهههده  0091/751م ،در

رادران سلوک میهرمودند و م ا

محروسه گهر جها خطّه و

ایشان دادند و در ممال

قاب هاخره طیب ود ،چون اردو ار و غیر ذله
تیو وی ارزانی داشت د و گش

ه

ماه دیگر ک از عمر

ی اختیار ایشان هاقی مانهده هود ها شهاه اسهماعی

قدوین ذکر کرده اس .

دستور شاه اسهماعی دوم،

ا تدا جسد وی در امامداده حسین قهدوین ه خهاک
سپرده شد؛ اما پس از چ دی شاگداده گوگرشاد یگم،
دختر شاگداده مقتو  ،جسد پهدر خهود را ه مشههد

گذرانیدند (حسی ی قمهی114/4 :0107 ،؛ اهوشهت ای

م تق کر د و در آستان قدس

نط دی 01 :0191 ،و .)00

قمی 111/4 :0107 ،و .)111
ا ررسی اوضا سیاسهی حهاکم هر جامعه عاهر

شاه اسماعی دوم توج و احترام و امتیازاتی هرای
ود؛ اما دیری نی بامید ک

شاگداده ا راگیم میرزا قائ

ا لوایی عمومی در قدوین،

نهاح شهاگدادگان و

خاک سپرد (حسهی ی

صفویِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ پس از وههات شهاه تهماسه
می شو د ک قت شاگداده ا راگیم میرزا

او  ،مشهخص
عل سیاسی

امیران ناهرمان را عام آن معرهی کردند و ه دنبها

صورت پذیرهت اس ؛ چرا ک گویا شاه اسماعی دوم

آن ،شمخا چهرکس و اههرادش ه سهلطان ا هراگیم

از طری کشتن اعضهای خانهدان سهلط تی ،قاهد ه

میرزا حمله ردنهد و ها اهو هدن ط هاب ه گلهوی

حههداق رسههانیدن شههورش سیاسههی و جلههوگیری از

شاگداده او را خفه کردنهد (م شهی ترکمهان:0199 ،

مرکدی را در سر میپرورانده

کاگش قدرت حووم

عقیده قاضی احمد،

اس  .گمچ ین این احتما نید وجود دارد ک نهوعی

نددیوی و قهرب شهاگداده ه شهاه اسهماعی دوم و

جاه طلبی هرگ گی محرک این اقدام شاه صفوی هوده

احترام و توریمی ک شاه صهفوی در حه عمهوزاده

عقیده ولش ،شاگداده ا راگیم میرزا در میهان

144/0؛ گی تس.)015 :0150 ،

خههویش رعایهه

مههی کههرد ،ز ههان طعههن و حسههد

سخن چی ان و هت ه انگیهدان را رنهده کهرد و آنهان از
طری نفوذ در مهداج شهاگداده ،موجبهات قته او را
هراگم آوردند (حسی ی قمی.)111/4 :0107 ،
این قت که ه ظهاگر ها اشهاره و رضهای
اسماعی دوم صورت پذیره
حیات این شخاهی

شهاه

(مستوهی،)50 :0190 ،

هاضه و گ ردوسه

پایهان

خشید و تا انهدازه ای از رونه و رواج تولیهد نسهخ
خطههی کاسهه

(آغداشههلو  .)000 :0151هها مههرگ

شاگداده ا راگیم ،گ بی ه خهداین نفهیس و نسهخ ها
ارزشی ک وی جمعآوری کرده ود،

دس

عمها

شاه اسماعی دوم اهتاد؛

جد خشی ک گمسر و هرزنهد

حفاظ

از آنگا شدند یها ه صهورت

شاگداده موه

تعمدی آنگا را نا ود کردند (گدای .)11/0 :0111 ،

اس .

مهردم ه ذله گههویی ضههرب المثه

ههود و از عهههده

نگاگداشتن ز ان خویش رنمیآمد و گمین امهر موجبهات
قته وی را ههراگم کهرد ( .)Welch, 1976: 158در یه
جمع دی کلهی مهیتهوان گفه

که ه احتمها سهیار،

انگیدهگای سیاسی و هرگ گی و شخای گر یه

ه نو ه

خود در جریان قت شاگداده نقشآهری ی کردهاند.
علل و زمینههای گرایش سللطان ابلراهیم میلرزا بله
فعالیتهای هنری
از مشخا گای عار صفوی آن اس

که عهالوه هر

شههاخصگههای تغییههر و تحههو سیاسههی و مههذگبی و
اقتاادی ،حیات گ ری پررون و درخشان ود؛ چرا ک
تح

حمای

و ع ای

و تشوی اعضای در ار صفوی،

اعم از شاگان و شاگدادگان و دیگر وا ستگان قدرتم هد
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در اری گمچون امیران و والیان ،جامعه عاهر صهفوی

دنبا آن ،ارتواب گم اعما ناپس د و مرتبط ها لههو و

دوره ای درخشان و رجست را در عرص گ هر و تولیهد

قدغن شد ( وداق م شی قدوی ی.)011 :0195 ،

لع

آثار گ ری تبر کرد .از میان اعضای خاندان سهلط تی،

طب تاریخی ک طاگر وحید ارائه کهرده اسه  ،ایهن

و

اتفاق در سا  715ق 0010/م و در آغاز دومین دگه از

رادرانش سام میرزا و هرام میرزا و هرزند ههرام میهرزا،

حیات شاه تهماس

رخ داد« .وجهوه شهرا خان و قمهار و

یع ی شاگداده ا والفتح سلطان ا راگیم میهرزا ،یهاد کهرد.

ی اللطف از دهاتر اخراج نمهود و از م هاگی و مسهورات

ارتبا داشتن اکثر این اهراد ا در ار گ رم د و گ رپهرور

تو هرمودند ک قا خوانان و معرک گیران از امور مشتم

گرات و پرورش یاهتن آنان در آنبا ،ه گمهراه ذوق و

مم و گشت د» (وحید قدوی ی.)51 :0151 ،

ویهژه ایهد از اشخاصهی گمچهون شهاه تهماسه

استعداد و عالی شخای ،چ ین شووه و رونقهی را در
عرص گ ر عار صفوی میسر کرد .اشهتیاق اکثهر اههراد
خانههدان سههلط

صههفوی ه گ ههر ،حمای ه

گسترده ایشان

گ ر و گ رم دان را موج

میان،

و توج ه
شد .در این

خاوص گ رم هدان خوشه ویس از جایگهاه و

مرتب ای عظیم رخهوردار ودنهد و ها اعضهای خانهدان
ارتبا نددی

سلط
سه

داشت د (سوچ .)11 :0151 ،

گ رپهروری شههاگان صهفوی ه نحهوی عمه

می کرد ک اغل  ،ماگرترین و چیرهدس ترین گ رم دان
کارگاهگای گ ری و سلط تی کشور در عمه
وا ست می شدند .این س
زمامداری شاه تهماس
 0091م)

ه در هار

ظریف گ رپروری در دوران
او ( 711تها  751ق 0041/تها

نقط اوج خود رسید (ولش.)05 :0150 ،

شاه تهماس

ر لهو و لع

در تذکره خودنوشت اش ،ضمن اشاره

شاه تهماس

در خواب دیدن امام رضا( ) و سفارش آن حضرت ه
شاه صفوی رای ترک م هاگی ،تو ه خهویش از جمیهع
م اگی را

دس

میرگادی محتس

(شاه تهماس  .)11 :0111 ،چ هین مهینمایهد که شهاه
تهماس

در زمانگای مختلف ،از م اگی گوناگون تو ه

کرده اس  .اما تو ناوح وی ک ر حس
کاگش توج و ع ای

شاه تهماس

نبود ،در سا  711ق 0011/م

گ رم دان یارتبها
وقهو پیوسه

(نویهدی

شیرازی 91 :0117 ،و 99؛ ک بای.)11 :0151 ،
دور از انتظار نیس
توج شاه تهماس

ک ایهن تو ه و کهاگش مقطعهی
مقول گ ر ،تعهدادی از گ رم هدان

را جذب در ارگای خراسان و شیراز و گ هد کهرد؛ چهرا

ک مدتی از ایام کهودکی خهویش را در
گرات گذرانده ود ،ن ت هها

ا این تغییر نگهرش شهاه ه هعالیه گهای گ هری و

داشه  ،لوه حهامی

وضوح از کهاگش

در خوش ویسی و نقاشهی دسه

گ رم دان

نگارش درآمدهاند،

قدرتم د گ رگای مختلف وده و در ارش محه تبمهع

توج شهاه تهماسه

درگترین و تواناترین گ رم دان عار هود .گ رم هدانی

سلط تی سخن رهت اس

ک تح

ظاگر ،ها

ک در رخی از م ا ع موجود عار صفوی ک گهمزمهان

در ار گ رپرور و گ ردوس

حمای

ذکهر کهرده اسه

و ع ای

شاه صهفوی ه خله آثهار

صهفوی ه گ رم هدان کارگهاه
(حسی ی قمی 59 :0111 ،تا

004؛ کورکیان.)14 :0199 ،

گ ری ارزشم د اشتغا داشت د .اما این توج و گمراگی

شاگداده ا راگیم میرزا نیهد گمچهون اکثهر اعضهای

مداوم و گمیشگی نبود و گسس گا و ت گ اگایی را نیهد

خاندان سلط تی ،دوران کودکی و نوجوانی خویش را

ا خود داش  .طب اطالعات وداق م شی قدوی ی ،شاه
تهماس
را

در سا  710ق 0011/م ،در گرات اگ شهر

حضور طلبید و از جمیع گ اگان استغفار کرد و

در در ار شاه تهماس

صفوی و تح

تعلیم و تر ی

گ رم دان در اری سپری کر د .چ ین توجه و تر یتهی
در درخشش شاگداده

ع وان شخاهیتی گ رم هد و

نقش سلطان ا راگیم میرزا در روند گ ر عار صفوی ( 711تا  751ق 0001/تا  0091م)17/

گ ردوسهه
گذ اش

و گ رپههرور تههاثیر درخههور مالحظهه ای

و وی را در زمره گ رم دان و حامیان توانا و

مهاجرت وادار کر د .در این میان ،شهاگداده

حیات

عرص گذاشه

ا راگیم در نقش حامی و م بی پا

شهیر گ ر عار صفوی قهرار داد .سرپرسهتی کارگهاه

و گ رم دان رانده شده را در ک ف حمای

ایالتی مشهد و رون و شووه گ ری این کارگاه و آثار

خههویش قههرار داد .او ه ا هههراگم آوردن زمی ه ههرای

پدیههد آمههده در آنبهها ،از نتههای ع ایه
شاگداده

گمه جانبه

گ ر و گ رم دان ود .تا آنبا ک مهیتهوان

هعالی

میرزا و تعلیم و تر ی

یهاهتن او در در هار گ رپهرور

شاه تهماس  ،کلید موهقی

و شهرت وی در عرصه

گ ر و عام اصلی گرایش و توج او

عرص گ ر و

و امرار معاش گ رم هدان ،از خهروج آنهان از

قلمرو دول

ادعا کهرد ،ذوق و اسهتعداد گ هری شهاگداده ا هراگیم

و ع ایه

صفوی

میدان چشمگیری کاس .

رخی از م ا ع عار صفوی ،در توصیف شخای
گ ری و علمی شاگداده وی را چ ین معرهی کردهاند:
« چون طبیع
موزونی

اص و تر ی

مفطور و

جبلهی آن حضهرت هر

گم ز انی شهعرای هاهیح ز هانِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

گ رپههروری ههود .نقاشههی و خطههاطی و موسههیقی از

الغ

شاخصترین عرص گایی ود که شهاگداده در آن ه

یان مهی نگاشهت د و پیوسهت ظهیهر شهاعران و مبیهر

گ رنمایی پرداخ

و توانس

در عرصه گ هر عاهر

یان مشعوف ود ،گاگی اشعار آ دار ر لهوح
او در قلمههرو

ناظمههان ههود .ار ههاب نظههم ه دول ه

صفوی چهرها ی موه و ماندگار از خهود ه یادگهار

سخ وری کوس خسروی می زدنهد و لهوایح خاقهانی

ی دریغ شاگداده ا راگیم

رمی اهراشت د و واسهط ههردوس نمهایش ه وجهود

نهد .م ا ع متعدد

حمای

میههرزا از گ رم ههدان اذعههان کههرده و او را ه علهه
هرگ

 ،ذوق ،سلیق و کمهاالتی که واجهد آن هود،

ستودهاند (را ی سون.)05 :0119 ،

خوان دهگای خوش آواز و سازندهگای نغمه پهرداز ها
ساز و نوا وده ،رش

طرب سهرای ناگیهد و غیهرت

اهدای دم جمشید می گش

و چون وقهوف کامه و

عرص موسیقی از جمل ه ون گ ری ود ک سلطان

شههعور واهههر در اصههطالحات علههم موسههیقی و ادوار

ا راگیم میرزا در آن خهوش درخشهید .در سهای ایهن

اجهدای

مای ه از اسههتعداد و حمای ه
گ رم دان این هن از هرص

وی از اگ ه موسههیقی،

اصو و هرو این هن گشت  ،صوتگا و نقهشگها در

رای گ رنمایی و

عم میآورد( »...اهوشهت ای

م اس

انبام هعالی گای گ ری هرهم هد شهدند (اهواشهت ای
نط دی .) 17 :0191 ،اگمی
ک

درخهور مالحظه گ رم هدان هعها در

کارگاه گ ری مشهد توجه شهو د .چه هتهرت نسهبی
حیات گ ری ک تا میهدان سهیار ی نتیبه تو ه شهاه
تهماس

و ی اعت ای ی وی

مقامات راس

گ رم دان و گ رآهری هان

د اشت

نط دی17 :0191 ،؛ استرآ ادی.)79 :0111 ،

جایگاه ا راگیم میهرزا در

عرص گ ر عار صفوی زمانی هتر آشوار مهی شهود
جمعی

حاص کرده هود ،گهاه گهاه مرتوه

ترکیه

سههلطان ا ههراگیم میههرزا را مههی ایسهه

موسیقیدانان مستعد و توانای عاهر صهفوی ه شهمار
آورد .استعداد و ذوق وی در عرص موسیقی دان پایه
ود ک چ دین ساز را
آگ

نیوویی مهینواخه  .سهاختن

نید در زمره دیگر تواناییگای شاگداده ود .استاد

محمد ت بورهای از جمل نوازندگان دستگاه وی وده ک

ههود ،گ رم ههدان رانههده شههده ا ز در ههار را هها نههوعی

در نوازندگی یمث و مان د ود.

سردرگمی مواجه کهرد  .تها آنبها که شهمار شهایان

محمد مدتی طوالنی در خدم

توجهی از آنان را در جسهتبوی نهام و نهان و ادامه

در جرگهه

رده اس

نظر میآید ک استاد
شاگداده ا راگیم

سهر

(حسی ی قمی000 :0111 ،؛ مشهحون:0151 ،
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 107تا .)111

ظاگر سلطان محمهد ت بهورهای نیهد از

و

عرص گای گ ری و اد ی نیهد ه گ رنمهایی پرداخه

جمل نوازندگانی ود ک پهس از رانهده شهدن از در هار

حیات گ ری خود را درخشانتر و پر ارتر کرد .مطالعه

حوزه هرمهانروایی ا هراگیم میهرزا وارد

م ا ع تاریخی موجهود ایهن مههم را تاییهد مهیک هد؛ ه

شاه تهماس ،

شد و تا پایان عمر خویش ،در خدم
هعالی

این شاگداده ه

گ ری ادام داد (م شی ترکمهان470/0 :0199 ،؛

میثمی.)91 :0157 ،
درخههور توج ه داش ه

اد ههی ،ریاضههی ،گ دسهه و حسههاب مهههارت داشهه

(حسههی ی قمههی.)000 :0111 ،

(ص ه یعالدولهه 114/4 :0791 ،؛ گههدای .)74/5 :0117 ،

سهلطان ا هراگیم از موالنها

« خط نستعلی را سیار خوب می نوش  ،ماور نازک

و محاهظه

قاسم قانونی ،ج ب ای دیگهر از حیهات موسهیقایی ایهن
شاگداده گ رم د را

خوش ویسههی و حمای ه

از گ رم ههدان ایههن عرص ه ه

وضوح مشاگده کرد .سهلطان ا هراگیم در جمیهع علهوم

ا راگیم میهرزا خهود نیهد در ت بهوره نهوازی مههارتی
داستان حمای

طوری ک میتوان گ رم دی وی را در عرص نقاشهی و

قلم ود ...کتا خان عالی

گهم رسهانیده از خطهو

تاهویر مهیکشهد« :موالنها قاسهم

استادان و خوش ویسان مها تقهدم و تاهویر ماهوران

قانونی گراتی از مشاگیر سازندگان عاهر صهفوی و در

عدیم المث در سرکار ادب سیار ود» (م شی ترکمان،

علم ادوار یمان د ود و علم و عم را ی

جا در خود

.)417/4 :0107

جمع داش  .زمانی ک سلطان ا راگیم میرزا آوازه قانون

شاگداده در ک ار مههارت در عرصه خطهاطی و گ هر

هان پرسهش و

خوش ویسههی در گ رگههایی گمچههون تههذگی  ،نقاشههی،

نوازش قداقخان تولّو والی گرات دان دیار هرسهتاد»...

اهشان و غیره نید در زمره اهراد ماگر و توانا ود .ا راگیم

(حسی ی قمی 000 :0111 ،و 004؛ خراسانی:0197 ،

میرزا از طری در گم آمیختن استعداد و ذوق گ هری ها

 417تا .)400

دیگر تواناییگایی ک در زمی علوم و ه هون گونهاگون

او را ش یدند میر وحیدالدین خلی را

زمانی ک شاگداده محمد مقیم ،از استادان ت بهور نهواز
و وزیر شاهولی تاتیاُغلی از امرای خاندان ذوالقهدر ،ه
عل

مخالف

تهماس ،

یا اختال

ها حیهدرمیهرزا ،ولیعههد شهاه

قته رسهید شهاه تهماسه

طهی حومهی،

داش  ،در عرص هرگ ه
ماندگار از خود

و گ هر عاهر صهفوی نهامی

یادگار نهاد .این شهاگداده گ رم هد و

هاض از طبع شاعری نید هرهم د ود .اشعاری ک

دو

ز ههان ترکههی و هارسههی از وی رجههای مانههده اس ه

از

دسههتور قت ه سههازندگان و نوازنههدگان را ه صههورت

توانههایی وی در هههن شههاعری حوای ه

عمههومی و هرمههان قته موالنهها قاسههم قههانونی ،نوازنههده

تخلص شعری جاگی را رای خود رگدیده ود (م شی

محبوب شاگداده ا راگیم را

طور اخهص صهادر کهرد

(حسی ی قمی.)001 :0111 ،

دنبا صدور این حوهم،

سلطان ا راگیم میرزا در راسهتای صهیان

و حفاظه

از

جان استاد و موسیقیدان مطلوب خود ،در مح اسهتقرار
خویش سردا ی رای اختفای موالنا قاسم قانونی ایبهاد
کرد و

نفس شریف گم گون توج و رعایتی در ح

وی مرعی داش

(حسی ی قمهی 004 :0111 ،تها .)001

این شاگداده گ ردوس

عهالوه هر موسهیقی ،در دیگهر

دارد .شههاگداده

ترکمان.)417/4 :0107 ،
وی « عد از ت قیح صرف و نحهو و معهانی و یهان و
عروض و قواهی تتبع علم و اصو هق کرده ،در رجها
و احادیث نید مسلم آمد ...در قرائ
تمام داشت د و قرائ

کهالمال مواظبه

عشره و علم تبهوید را نهدد شهیخ

هخرالدین طبیبی و پدرش گذرانده هود .ه صهید هاز
رغب

هراوان داشه

و در تیرانهدازی و چوگهان هازی

سرآمد اگ روزگار ود ،تف

را گم سیار خوب مش

نقش سلطان ا راگیم میرزا در روند گ ر عار صفوی ( 711تا  751ق 0001/تا  0091م)00/

کرده ود و در ش اوری و سباح
در طراحی ،نقاشی و تذگی

مث خهود نداشه ...

از جمل استادان محسوب

درگترین نتیبه ایهن گ هردوسهتی و گ هروری تولیهد
نسخ نفیس و ارزشم د گف

اورن

مههیشههد و شههطرن را نیوههو مههی اخه  ،در طبههاخی و

حاص ه زحم ه

مر یات ید یضا مینمود و در سایر گ رگا و ص ایع مث

خوش ویسی و نگارگری و تذگی

تیرتراشی ،هل دوزی ،ت بورسهازی ،صهحاهی ،تهذگی ،

گ رم دی وارست و گ ردوس

جهامی هوده که

و گ رنمههایی گ رم ههدان عرص ه گههای
ود و تح

حمای

ثمر رسید.

اهشان ،عوسسازی و رن آمیدی و زرگری مهاگر هود.
از شرب مدام اجت هاب الزم دانسهت عضهی اوقهات ه
خوردن رش و هلونیا و تریاک اقدام مینمود( »...م شی
ترکمان417/4 :0107 ،؛ خراسانی 401 :0107 ،و .)400
چ ین مینماید ک شاگداده نقاشی را از استاد نظرعلی
نقاش و خطاطی را ا تدا ندد رستمعلهی و سهپس ماله
دیلمهی ههرا گرهه
وی ه گ ههر کتا ه
عرص ،

در نگهههاگی اجمهههالی ،عاهههر صهههفوی در زمهههره
درخشانترین ادوار ترقی و توام گ ر خوش ویسی ،ه
شهمار مهیرود؛

ویژه خطو ثلث و نستعلی و نسخ

تا آنبا ک خوش ویسی و نگارگری از عرص گهایی هود

( .)welch, 1976: 150-154توجه
و نقاشههی و موهقیه

هفت اورنگ شاهكار هنری کارگاه سلطنتی مشهد

کههه سههههیاری از شههههاگان و شههههاگدادگان در آن

وی در ایههن

خ آزمهایی مهی کر دنهد .در راسهتای چ هین ذوق و

اندازهای هود که کمتهر شخاهی از خانهدان

توجهی ود ک در در هار صهفوی خطاطهان و دیگهر

شاگی صفوی دان پای و مرتبه دسه

یاهته هود .ه

عقیههده رخههی مورخههان عاههر صههفوی ،گههیچ ی ه

از

پادشههاگان و شههاگدادگان صههفوی کتا خانهه ای هتههر و

گ ههروران از مقههام رهیههع و عههدت و اعتبههار هههراوان
رخوردار شدند (هضائلی.)111 :0171 ،
حضور چشمگیر گ رم هدان را در در هار مشههد ،چه

غ ههیتههر از شههاگداده سههلطان ا ههراگیم میههرزا نداش ه .

نتیب کاگش التفات شاه تهماس

خوش ویسان ز ردس  ،نقاشان مشههور ،مُهذگابان توانها،

چ حرکتی خودخواست و غیراضطراری ،وجود رخهی

مُااههوران و ص هحااهان سههیاری مقههیم و مههالزم درگههاه

از شباگ گا در نگارهگای خمس نظامی تولید شهده در

گ رم دان هدانیم و

شاگداده ا راگیم ودنهد (حسهی ی قمهی 001 :0111 ،تها

کارگاه سلط تی شاه تهماس

050؛ صادقی کتا دار.)40 :0149 ،

جامی ،گواگی روشن از تداوم س

ا ررسی مطال

ذکر شده ،ا هراگیم میهرزا را ایهد از

ا نگارهگای گف

اورنه

گ ری موت

تبرید

و قدوین در در ار مشهد اس  .ایهن مههم از طریه

ه

چهرهگای درخشان گ ری عار صفوی دانسه

که در

زمی ه گ رگههای گونههاگون تبحاههر و جامعی ه

داشهه .

(گههری .)111 :0171 ،ایههن امههر گمچ ههین یههانگر ایههن

تهاثیر خانهدان

کتا خانه ه صهورت

شخایتی هاض و هرگیخته که تحه
گ رم د و گ رپرور صفوی
واهر یاه

و حمای

و پاسداشه

واقعی

اس

که اعضهای یه

الدامی ،گم در ی

موان مشغو هعالی

خهاطر

نمون  ،در حالی ک موالنا مال

آنان تالش هراوان کرد .وی گمچ هین در راسهتای ذوق

اورن

و مث وی سلسلةالذگ

متعالی اد ی و گ ری خود ،در ار و کتا خانه خهویش را

م در مشهد کتا

در مشهد

و در رعای

گ ر و گ رم هدان عالقه ای

کارگیری و هعالی

گ رم دانی مشترک ه هار نشسه

صورت محفلی رای گردهگمایی و هعالی

گ رم هههدان عرصه ه گهههای گونهههاگون گ هههری درآورد.

نبودند؛ هرای

دیلمی دهتهر او گفه
را در سا  711ق0001/

کرده ،محبعلهی نهایی نسهخ لیلهی و

مب ون را در سها  794ق 0011/م ،در گهرات کتا ه
کرد (شرو سیمپسون.)99 :0151 ،
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در عار صفوی سازمان کتا خانه از تعهداد سهیاری

م ظومهه شههعری جههامی ،گههرد گههم آورد .نقاشههان و

ص عتگر ،خطا  ،نقاش ،تذگی کار ،جدو کش و غیهره

خوش ویسان و مذگبان مشهوری که گهر یه

اجهرای

تشوی میشد؛ ا راین ،حضور گ رم هدان عرصه گهای

خشی از این نسخ ارزشم د را عهدهدار شهدند (شهرو

مختلف گ ری در ایباد نسخ خطی گف

اورن

امری

طبیعی مینماید (شریفزاده)455 :0190 ،

خل این اثر اسهتادان که حهدود نه سها ه طهو

ا راگیم میرزا نید گمچون پدر خویش ،شاگداده ههرام
میرزا صفوی،

سیمپون 01 :0154 ،و .)01

گهردآوری مرقهع که متشهو از آثهار

انبامید ( 711تها  794ق 0001/تها  0010م) ،در اصه
ایستی ا اجازه و رضای

نقاشی و خطاطی گ رم دان پیشین ود ،عالق ای درخور

واقع

توج ه داش ه  .او ه ع ههوان گردآورنههد نمون ه آثههار

ک در ایباد آن

خوش ویسی شده نید ش اخت میشد (شیم 010 :011 ،؛

قدوین در ره

مای گروی .)414 :0194 ،این خال
گ ری و ذوق و عالق شخای،
گف

اورن

گمراه تر ی

ایباد نسهخ نفهیس

جامی م بر شد .این اثر نفیس گ هری که

از معروفتهرین نسهخ خطهی تولیهد شهده در قهرن 01
ق 01/م اس

(آدامهوا )40 :0191 ،ها گهرد گهم آوردن

گ رم دان رجسهت در زمی ه تهذگی
نگارگری

و

ار نشس

و خوش ویسهی و

رونه و پویهایی گهر چه

یشتر کارگاه ایالتی مشهد کمه

کهرد (نیهومن:0171 ،

ضم ی شاه تهماس

صورت

خود گرهت اشد؛ چرا ک رخهی از گ رم هدانی

دیلمی ک

کار گرهت شدند ،میان در ار مشههد و
و آمد ودند؛ از آن جمل موالنها ماله

خواس

نیم تمام گذاش
موالنا مال

شاه تهماس
و

کهار ایهن نسهخ را

قدوین ازگش .

دیلمی از اگالی هیلواگوش قدوین هود و

خطو ثلث و نسخ را از پدر خویش ،امیهر شههره ،ههرا
گرههه  .مهههارت واالی وی در خوش ویسههیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ خطههو
نسهتعلی و ثلهث و نسهخ ،او را در زمهره خوش ویسههان
طراز او و رجست عار صفوی قرار داد .موالنا ماله
گ ری خویش ،چ هدی را در خهدم

در ا تدای هعالی

 .)011گویا در زمان تهی این نسهخ  ،قاضهی احمهد در

قاضی جهان ،وکی شاه تهماس  ،سپری کرد و پهس از

سر می رده اس ؛ ا راین او اطالعات مفیهد و

آن طب هرمهان شهاگی ،در کتا خانه شهاگداده ا هوالفتح

مشهد

درخور توجهی در اره کارک ان کارگاه مشهد که تحه
حمای ه

شههاگداده ا ههراگیم ودنههد ،ارائ ه کههرده اس ه

(.)Ruggles, 2011: 49
در راستای ش اخ

ادام هعالی

گر چ یشتر و هتر گ ر خطهاطی

و نقاشی عار صفوی ،گف

سلطان ا راگیم میهرزا مشهغو هعالیه
تمای و رغب

اورن

جامی محفهو در

گالری هریر واش گتن یوی از اس اد مههم گ هری اسه ؛
هها راین ،نحههوه تولیههد ایههن اثههر و معرهههی گ رم ههدان

هراوان شهاگداده ا هراگیم ه حضهور و
موالنا در در ار ایالتی مشهد ،موالنها ماله

پس از گذش
تهماس

شهد .ها وجهود

ی

سها و انهدی ه درخواسه

و رای تومی عمارت دولتخان قدوین

شهاه
این

شهر هراخوانده شد و تا پایهان عمهر خهویش ،یع هی سها
 717ق 0014/م ،در خدم

شاه تهماسه

هود (حسهی ی

دس اندرکار ایباد آن شایسهت و ضهروری مهینمایهد.

قمههی 71 :0111 ،و 71؛ خراسههانی411 :0197 ،؛ یههانی،

ذوق گ ری و طبع شهعری ا هراگیم میهرزا وی را هر آن

075/1 :0111؛ نورمحمدی.)17 :0171 ،

داش

که در نیمه دوم قهرن  01ق 01/م ،گروگهی از

رستمعلی از دیگر نقاشان دس اندرکار تهی این نسهخ ،

تاویر کشیدن و

سر می هرد و

گ رم دان ا ذوق و استعداد را رای
کتا

مث وی گف

اورن  ،مههمتهرین و مانهدگارترین

ا تدا مدتی در خدم

شاگداده هرام میرزا

گویا پس از هوت شاگداده ،مالزم

درگاه ا راگیم میهرزا

نقش سلطان ا راگیم میرزا در روند گ ر عار صفوی ( 711تا  751ق 0001/تا  0091م)01/

درآمد .هرزندش محبعلی نید،
ع ای ه

طور طبیعی از حمایه

و

شههاگداده رخههوردار ش هد .مظفههرعلههی ،عم ه زاده

کرده و

ع وان نقاش اصلی نگارهگای گف

انبام وظیف کرد.

اورنه

احتما سیار ،شیخ محمد گفه

رستمعلی ،نید احتما هراوان ع هوان یوهی از نقاشهان

نگاره از نگاره گای ایهن نسهخ را ه تاهویر کشهیده

رجسهههت کارگهههاه گ هههری ا هههراگیم میهههرزا ،در شهههمار

( canby, 1990: 107؛Welch, 1976: 156-

دس اندرکاران تولید گف

اورن

جهامی قهرار مهیگیهرد

( .)welch, 1976: 152ها توجه ه م اسهبات خهانوادگی
گ رم ههدان هعهها در تولیههد نسههخ گف ه
رداش
تر ی

اورن ه  ،چ ههین

میشود ک در ارگاه صفوی ،جایگاه خانوادگی و
یاهتن در محیط در ار از عوام موثر در دستیا ی ه

پایگاه گ ری وده اس  .ا توجه ه نگهارهگهای موجهود
نسخ گف

اورن

جامی ،از دیگر نگهارگران ایهن نسهخ

میتوان علیاصغر نقاش ،مظفرعلی ،آقامیرک ،عبهدالعدید
نقاش و میرزا علی اشاره کرد (ک بای.)91 :0159 ،
موالنا عبدال شیرازی نید ک در کار تذگی
هعالی

داش  ،از گ رم هدان رجسهت عاهر صهفوی هود

( .)Arnold, 1965: 144عیشی هن عشهرتی نیهد در زمهره
دیگر گ رم دان نقشآهرین در کتا
شده اس

گف

معرههی

(حسی ی قمهی .)010 :0111 ،میهر وجیه الهدین

خلی ال از تعلی نویسان و نستعلی نویسان مشههور عاهر
اورن

صفوی ود ک در زمی خوش ویسی گف

157؛ آژند.)410 :0174 ،
آهری ش نسخ گف

ا دیگهر

اورن  ،شاگوار کتا خانه شهاگداده

ا راگیم ،در سا  711ق 0001/م آغاز شد و در سها 794
ق 0010/م پایههان پههذیره

(نیههومن .)011 :0171 ،نوتهه

شایان توج در خاوص این اثر آن اسه
هعالی

که ه عله

گ رم دان مشترک سیاری ک در تولید ایهن نسهخ

و نسخ خمس نظامی شهرک

داشهت د ،شهباگ گهایی در

نگارهگای دو نسخ مشهاگده مهیشهود .ترکیبهات پیچیهده
گمراه ها ظراهه

ایهن نسهخ

اورن

اس ه

و زیبهایی و پرداخه

خاوصیات نسخ گفه

اورنه

درخهور تامه از

اسه ؛ در عهین حها ،

تااویر کار گرهته شهده در نگهارهگها پرتعهدادتر و ها
ت اس

کمتری اجرا درآمده اس

حاص هعالی

( رند.)010 :0151 ،

گروگی و میان کارگاگی گ رم هدان ذکهر

شده ،پیدایش نسخ نفیس و ارزشم د گف
ود .این اثر ن ت ها از مختاات و اگمی
اس  ،لو تح

حمایه

اورن

جهامی

گ ری رخهوردار

شهاگداد گ رپهروری گمچهون

گ رم دان گمواری کرد .میر وجیه الهدین مهدتی شهاگردی

سلطان ا راگیم میرزا ،ا حفظ رخی از ج به گهای گ هری،

سلطان ا هراگیم میهرزا را کهرد و خهط نسهخ را از وی ههرا

تداوم خش گ ر نگهارگری و خوش ویسهی عاهر صهفوی

گره  .موالنا شهیخ محمهد سهبدواری از دیگهر گ رم هدان
خوش ویس دس اندرکار نسخ گفه

هود .او از

اورنه

شاگردان دوس دیوان ود و خطی خوش و نیوهو داشه
و در زمی تذگی

و تحریر هعالی

میکرد (حسی ی قمهی،

آقامیرک نقاش رجست ترین اسهتاد در زمی ه نگهارگری
صفوی او را

خدم

وی از نقاشان مشترک نسخ نظامی و نسخ گف

گره .
اورنه

شمار میرود .شیخ محمد دیگهر گ رم هد نگهارگر ایهن
نسخ ا حمای

دوم ،این مههم تها انهدازهای از طریه انتقها یها عدیمه
گ رم دان کارگاه مشهد

کارگهاه سهلط تی قهدوین جامه

عم پوشید .در خاهوص نسهخ مث هوی گفه

اورنه

محفو در گالری هریر واش گتن ،عالوه هر سهرلوحگهای

 041 :0111و .)011
ود ک شاگداده گ ردوس

شد .پس از قت شاگداده ا راگیم ه دسه

شهاه اسهماعی

سلطان ا راگیم میرزا پیشره

چشمگیری

آغاز و تذگی گای پایانی داستانگها و مبهالس مث هوی ،از
جمل مختاات شهایان توجه سهرلوحگهای رنگارنه
ستونگای مذگا

و

و حاشی گای تشعیر شده طالیی اسه .

شمار تذگی گا و ت و ظریف در طراحی ،از رنام ریهدی
دقی و گسهترده هرای رجسهت کهردن ج به تدیی هی اثهر
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حوای

حیات گ ری عار صفوی و گردآوردن گ رم دان هدرگ و

دارد (سیمپسون.)05 :0154 ،

عالوه ر نوات ذکر شده ،رخهی از نگهارهگهای نسهخ
گف

اورن

تبرید قرا

شههیر ایهن دوره در کارگهاه ایهالتی مشههد نقهش درخهور

از لحا سب  ،ا آثار تولید شهده در موته

مالحظ ای ایفا کرد .این امر از خهروج هیرویه و ک تهر

سیار دارند .در رخی دیگر از نگهارهگها نیهد،

نشده گ رم هدان ه در ارگهای خهارجی جلهوگیری کهرد.

تبرید و گرات مالحظ میشود .ها

پرورش شاگداده در محیط گ رپرور در ار صفوی و تعلهیم

گهرایشگهای

دوران کودکی و نوجوانی وی ،ه گمهراه ذوق و

نوعی تلفی میان موت
وجود این ،در اغل

نگارهگای گف

اورن

نوین نید مشهاگده مهیشهود (پاکبهاز71 :0151 ،؛ اشهرهی،

و تر ی

استعداد ذاتی ک در عرص گ رگای گوناگون داشه  ،او را
حمای

 .)041 :0119از نوات درخور توج در اره رخی مبالس

هراوان و یشائب از گ رم دان سهوق داد .نتیبه

نقاشی شهده در کارگهاه گ هری مشههد در زمهان شهاگداده

ایههن امههر رونهه و رواج گ رگههایی گمچههون موسههیقی و

ا راگیم میرزا ،کوچ تر شدن اندازه سهر اههراد در ت اسه

خوش ویسی و نگارگری در کارگهاه ایهالتی مشههد ،یع هی

ا دن آنگا و پهن و گردتهر شهدن چانه گاسه  .در ایهن

مح استقرار شاگداده سلطان ا راگیم ،هود .نسهخ ماهور

زمان ،دستار ل د تاج شو صفویان تا اندازهای جای خهود

گف

را جوانان شی پوش یا دستارگای کوتهاه یها کهالهگهای

ع وان درگتهرین دسهتاورد کارگهاه گ هری مشههد ،گهواه

مشهههد ،در

ارزشم د و صادقی ر گ ردوستی و گ رپروری و گ رم هدی

نید تغییراتهی ایبهاد

مشههد

خههددار داد .در آثههار پدیههد آمههده در موتهه
تاویرگری م ظره و صخره و درخ
شد ک در مبمو  ،ت اس
شده تح

و زیبایی یشتری آثهار خله

نظارت و حمای

سلطانا راگیم میهرزا خشهید

(ک بای 50 :0157 ،و .)51

اورن

جامی محفو در گالری هریر واشه گتن ،ه

این شاگداده هاض و ادی

اس .

عالوه ،موت

و هعالی گای انبام شده در این خط را میتوان ع هوان
حلق را ط در حیات گ ری عار صهفوی پهیش از تو ه و
روگردانی شاه تهماس

از گ هر و گ رم هدان و سها گهای

پس از هترت در نظر گره  .این امر اعث نوعی حیهات و
تداوم و رون گ ری در عرصه گ هر ایهران قهرن  01و 00

نتیجه
تو شاه تهماس
وی

صفوی و کم تهوجهی و کهملطفهی

ق 01/و  09م شد.

قاطب گ رم هدان در هار ،ه خهروج و مههاجرت

تعداد پرشماری از گ رم هدان در هاری از کارگهاه سهلط تی

پینوشت

قدوین انبامید .گروگی از این گ رم دان در جستبوی نهام

 . 0چلپی :آقا ،سهرور ،خواجه (هرگ

و نان

در ار گ رپرور سالطین عثمانی و گورکانیان گ هد

معهین:0111 ،

.)0110/0

مهاجرت کردنهد و رخهی دیگهر ،ه کارگهاهگهای ایهالتی

 . 4جانقی :مبلس و مبمع مشورتی دول

داخلی پیوست د .در این میان ،کارگاه گ هری مشههد تحه

در امور مهم تاهمیم گیهری مهی کردنهد .ایهن مبمهع

سرپرستی و مدیری

صفوی ک

و حمای

شهاگداده سهلطان ا هراگیم

متشهههههو از قهههههورچی اشهههههی ،قوللرآقاسهههههی،

میههرزا صهههفوی در حمایهه

و پشهههتیبانی از گ رم هههدان

ایشی آقاسی اشهی ،تف ه چهی آقاسهی ،وزیهراعظم،

عرص گای گونهاگون گ هری ،نقهش پایگهاگی نیروم هد را

دیوان یگی و واقع نهویس هود (لغه نامه دگخهدا،

داش  .حضور شاگدادهای خوش ذوق و قریحه گمچهون

.)9111/0 :0199

ا راگیم میرزا و توان و استعداد گ ری واالی وی ،در تهداوم

نقش سلطان ا راگیم میرزا در روند گ ر عار صفوی ( 711تا  751ق 0001/تا  0091م)00/

 . 1سلطان ا راگیم میرزا صفوی ک در شعر و شاعری
طبعی لطیف داش  ،تخلص شهعری جهاگی را هرای
خود رگدیده ود .ولی قلی خان شاملو و م شی قمهی
از زمههره مورخههانی گسههت د ک ه ه ایههن امههر اشههاره
کههرده اند(شههاملو77/0 :0194 ،؛ م شههی قمههی:0154 ،
.)111/4
 . 1مهرداری از جمل م اصه

دول تهی عاهر صهفوی

ود .دارنده این م ا

ارقهام وزارت گها ،اسهتیفاگا و

کالنترگا را پس از ثب

مهر گمهایون مههر

در دهتر

می کرد (می ورسوی 005 :0111 ،و .)007
ضمائم
تااویر ضمیم رگرهت از (شرو سیمپسون.)0154 ،
شاگداده سلطان ا راگیم میرزا و گمسرش

نگههاره ورود عدیههد و زلیخهها هه ماههر( نمههاد ورود
نگاره نبات یوسف از چاه اثر مظفرعلی نقاش

نگاره پیر هرزان اثر میرزا علی

مشهد).
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.اوحههدی لیههانی ،تقههیالههدین محمههد ،)0155( ،تههذکره
عرههههاتالعاشهههقین و عرصهههاتالعهههارهین ،تاهههحیح
سیدمحسن ناجی نارآ ادی ،ج ،4تهران :اساطیر.
 .اسههترآ ادی ،سیدحسههین ههن مرتضههی ،)0111( ،تههاریخ
سلطانی از شیخ صفی تا شاه صفی،

کوشش احسهان

اشراقی ،تهران :علمی.
 .رن ،رگر ،) 0109( ،نظام ایال

در دوره صفوی ،متهرجم

کیواوس جهانداری ،تهران :گاه نشر و ترجم کتاب.
 .یههانی ،مهههدی ،) 0111( ،احههوا و آثههار خوش ویسههان و
نقاشان ،ج0و ،1تهران :دانشگاه تهران.
 .ی یون ،لورنس و دیگران ،) 0119( ،سهیر تهاریخ نقاشهی
ایران ،مترجم محمد ایرانم ش ،تهران :امیرکبیر.
 .وداق م شی قدوی ی ،)0195( ،جهواگراالخبهار ،ماهحح
نگارهای از م ظوم سالمان و ا سا گف

اورن .

محسن هرامنژاد ،تهران :موتوب.
 .پاکباز ،رویین ،) 0151( ،نقاشی ایران از دیروز تا امهروز،
تهران :زرین و سیمین.

کتابنامه

 .حسی ی قمی ،قاضی احمهد هن شهرفالهدین،)0111( ،

الف .کتاب های فارسی
 .آغداشههلو ،آیههدین ،) 0150( ،آسههمانی و زمی ههی ،تهههران:

گلستان گ ر ،ماحح احمد سهیلی خوانساری ،تههران:
کتا خان م وچهری.

هروزان روز.
.آداموا ،ا.ت ،)0151( ،نگاره گای ایرانی گ بی ه آرمیتهاژ،

 ،)0107( ،-------------------------- .خالصهه هة

و ارشهاد

التههواریخ ،ماههحح احسههان اشههراقی ،ج0و ،4چ ،0تهههران:

مترجم زگره هیضی ،تههران :وزارت هرگ ه

دانشگاه تهران.

اسالمی.
 .آژند ،یعقوب ،)0174( ،دوازده رخ ،تهران :مولی.
 .اشههرهی ،م.م ،) 0119( ،گمگههامی نقاشههی هها اد یههات در

 ،)0151( ،-------------------------- .خالصههههة
التههواریخ ،ماههحح احسههان اشههراقی ،ج0و ،4چ ،4تهههران:
دانشگاه تهران.

ایران ،تهران :نگاه.
 .صادقی یه  ،اهشهار ،)0149( ،تهذکره مبمهعالخهواص،

 .خراسانی ،میرزاحبی  ،) 0197( ،تذکره خط و خطاطهان،

م ترجم عبدالرسو خیهامپهور ،تبریهد :چاپخانه اختهر

م ترجم رحیم چاوشی اکبری ،تهران :کتا خان مستوهی.
 .را ی سون ،ه  .و ،) 0191( ،گ ر نگارگری ایهران ،متهرجم

شما .
.اهواشههت ای نط ههدی ،محمههود ههن گههدای ال،)0191( ،
نقاو االثار هی ذکر االخیار،
تهران :علمی هرگ گی.

اگتمهام احسهان اشهراقی،

یعقوب آژند ،تهران :مولی.
 .سام میرزا ( ،یتا) ،تذکره تحف سامی ،ماحح رکنالدین
گمایون هرخ ،تهران :علمی.

نقش سلطان ا راگیم میرزا در روند گ ر عار صفوی ( 711تا  751ق 0001/تا  0091م)09/

 .سههیوری ،راجههر و دیگههران ،)0151( ،صههفویان ،متههرجم
یعقوب آژند ،تهران :مولی.

عباسههی ،م اههحح سیدسههعید میرمحمدصههادق ،تهههران:

 ،)0197( ،--------- .ایران عار صفوی ،مترجم کامبید
عدیدی ،تهران :مرکد.
دوره صههفوی ،متههرجم تیمههور قههادری ،ج 1قسههم ،1
تهران :مهتاب.
مترجم عبدالعلی راتی و هرزاد یاتی ،تهران :نسیم دانش.
 ،) 0151( ،------------- .مبموع مقاالت گمهایش
ینالمللی کما الدین هداد ،تهران :هرگ گستان گ ر.
 .شههمی  ،آن مههاری ،) 0115( ،خوش ویسههی و هرگ هه
اسالمی ،م ترجم اسدل آزاد ،مشهد :آستان قدس.
 .شایسههت هههر ،مه ههاز ،) 0151( ،ع اصههر گ ههر شههیعی در
نگارگری و کتب نگاری تیموریهان و صهفویان ،تههران:
مطاالعات گ ر اسالمی.

 ،)0159( ،------- .عار طالیهی گ هر ایهران ،متهرجم
 ،) 0151( ،------- .رضا عباسهی اصهالحگهر سهرکش،
م ترجم یعقوب آژند ،تهران :هرگ گستان گ ر.
 .گری ،ازی و دیگهران ،) 0171( ،تهاریخ ایهران کمبهری
دوره صههفوی ،م تههرجم تیمههور قههادری ،ج ،1تهههران:
مهتاب.
 .کورکیان ،ا.م ،سیور ژ.پ ،)0199( ،اغگای خیا ؛ گفه
قرن می یاتور ایهران ،م تههرجم پرویهد مرز هان ،تههران:
هرزان.
 .گری ،ازی  ،) 0117( ،نقاشی ایرانی ،مترجم عهربعلهی

 .شههاملو ،ولههیقلههی ههن داود ،)0194( ،قاههصالخاقههانی،
ماحح سهیدحسهن سهادات ناصهری ،تههران :وزارت
و ارشاد.

شروه ،تهران :عار جدید.
 .مستوهی ،محمدحسن ،)0190( ،ز د التواریخ،

کوشش

هروز گودرزی ،تهران :یاد موقوهات دکتر اهشار.

 .شریف زاده ،سیدعبدالحمید ،)0190( ،تاریخ نگارگری در
ایران ،تهران :حوزه گ ری.

 .م شی ترکمان ،اسهو در ی  ،)0101( ،تهاریخ عهالمآرای
عباسی ،ج0و ،1تهران :امیرکبیر.

کوشهش

عبدالشوور ،رلن :چاپخان کاویانی.
 .ص یعالدول  ،محمدحسنخهان ،)0791( ،مطلهعالشهمس،
ج0و4و ،1تهران :انقالب اسالمی.
 .طباطبایی ،صالح ،) 0155( ،مبموعه مقهاالت نگهارگری
ایران اسالمی در نظر و عم  ،تهران :متن.
 .هضائلی ،حبی ال ،)0171( ،اطلس خط ،تهران :سروش.
 .هلسفی ،نارال ،) 0111( ،زندگانی شاه عبهاس او  ،ج،0
تهران :علمی.
 .هخرالدمههانی ،مالعبههدال بی ،) 0111( ،تههذکره میخانهه ،
م احح احمد گلچین معانی ،تهران :اقبا .

شایست هر ،تهران :مطالعات گ ر اسالمی.
حسن اهشار ،تهران :مرکد.

 .شروسیمپسههون ،ماریهها ،)0154( ،شههعر و نقاشههی ایرانههی،

 .شاه تهماس  ،) 0111( ،تذکره شاه تهماس ،

پژوگشگاه علوم انسانی و مطالعات هرگ گی.
 .ک بای ،شیال ،) 0157( ،نگارگری ایرانهی ،متهرجم مه هاز

 .ساوری ،اچ .ام و دیگران ،)0171( ،تاریخ ایهران کمبهری

هرگ

 .قدوی ی ،محمد طاگر وحید ،)0151( ،تهاریخ جههانآرای

 ،)0199( ،------------------ .تههاریخ عههالمآرای
عباسی ،ج ،0تهران :دنیای کتاب.
 .مشحون ،حسن ،) 0151( ،تاریخ موسیقی ایهران ،تههران:
هرگ

نشر نو.

 .مایه گههروی ،نبیه  ،)0191( ،کتهابآرایههی در تمههدن
اسالمی ،مشهد :آستان قدس.
 .میثمههی ،سیدحسههین ،) 0157( ،موسههیقی عاههر صههفوی،
تهران :هرگ گستان گ ر.
 .نویههدی شههیرازی ،عبههدی یه  ،)0117( ،توملهةاالخبار،
م احیح عبدالحسین نوایی ،تهران :نی.
 .نیومن ،آندرو .جی ،)0171( ،ایران عار صفوی نهوزایی
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امپراتوری ایران ،مترجم عیسی عبدی ،تهران :پارس .
 .نورمحمدی ،مهدی ،)0171( ،عماد مل

خهط زنهدگی و

آثار میرعماد سیفی حس ی قدوی ی ،تهران :علمی.
 .ولش ،آنتونی ،)0150( ،شهاه عبهاس و گ رگهای اصهفهان،
مترجم احمدرضا تقاء ،تهران :هرگ گستان گ ر.
 .گی تس ،والتر ،)0150( ،شاه اسماعی دوم صفوی ،متهرجم
کیواوس جهانداری ،تهران :علمی هرگ گی.
 .گههدای  ،رضههاقلیخههان ،)0117( ،تههاریخ روضةالاههفای
ناصری ،ج ،5تهران :کتا فروشی مرکدی ،پیروزی ،خیام.
 ،)0111( ،-------------- .مبمعالفاحاء،

کوشش

مظاگر مافا ،تهران :پیروز.
 .گیلن رند ،ار ارا ،)0151( ،گ هر اسهالمی ،متهرجم مه هاز
شایست هر ،تهران :مطالعات گ ر اسالمی.
ب .مقاله
 .سوچ  ،پریسیال( ،زمستان« ،)0151خوش ویسی در اوای
عار صفوی» ،مترجم ولیال کاووسهی ،گلسهتان گ هر،
ش ،01ص.11
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