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  چكيده
 يكي. است بوده فرازوفرودهايي دچار همواره مختلف عوامل واسطهبه ايران هنر تاريخ نگارش و ثبت
 برخوردار خاص شهرتي از آنان، آثار و احوالثبت و هنرمندان و هنر به توجه واسطهبه كه هاييدوره از

 هنرمندان معرفي به را قسمتي آثارشان، ذيل در مورخان از برخي دوره اين در. است صفويه دوره است
 در همقال اين كه يپرسش. اندنوشته هنرمندان مورد در اختصاصي متوني نيز برخي و داده اختصاص

 اي ترمذي يا بدخشاني منصور همان نقاش منصور استاد آيا كه است اين بوده آن به پاسخ پي
 جودو نام دو اين بودن يكي رد يا اثبات براي داليلي چه است؟ صفويه دوره معروف نقاش ،ميرمصور

 نقاشان با مرتبط تاريخي اسناد بررسي مقاله اين هدف چيست؟ نقاش منصور واقعي هويت دارد؟
 هرات مكتب نقاش منصور، خصوص در ابهام رفع جهت هاآن دروني نقد و صفوي و تيموري دوره

 ريقط اين از تا است شناسيسبك منظر از آنان آثار بررسي نيز و تبريز مكتب نقاش ميرمصور و
 و تاريخي روش، و ماهيت اساس بر تحقيق روش. شود ارائه نقاش دو اين تفاوت براي داليلي
 تحقيق، ينا نتايج اساس بر. است بوده ايكتابخانه مطالب، گردآوري شيوه و است تحليلي -توصيفي

 و اشنق منصور، با كند،مي معرفي ميرمصور منصور عنوان با هنر، گلستان در قمي احمد قاضي آنچه
 د،احم قاضي گفته مبناي بر معاصر محققان برخي و بوده متفاوت هرات، در ابوسعيد دربار هنرمند

 منصور فرزندان را علي سيد مير و مظفر شاه حتي مواردي در و دانسته يكي را دو هر اشتباهبه
 دو اين آثار تفاوت و بهزاد مثل شاخصي شخصيت به توجه تاريخي، تفاوت كهدرحالي اند،دانسته
 وارديم در هاآن آثار تفاوت. دارد داللت ميرمصور و منصور نبودن يكي بر ،شناسيسبك ازنظر نقاش

 وضوحبه سازي منظره ها،پيكره پوشاك، و كاله نوع ها،رنگ و وطخط نوع ها،بنديتركيب همچون
  .است مشاهدهقابل
 ورهد شناسيسبك ،ميرمصور منصور، تبريز، مكتب هرات، مكتب نگاري،تاريخ :كليدي ه هايواژ

.صفوي دوره شناسيسبك تيموري،

                                                            
 gh.hashemi@aui.ac.ir                                       ، شهر اصفهان، ايراناصفهان هنر دانشگاه علميهيئت عضو و استاديار. 1
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  مقدمه
 خوشنويسان، نقاشان، از اعم ايراني هنرمندان هويت

 هايكتابخانه در مختلف هايدوره در كه غيره و كارانتذهيب
 دقت دمع اسمي، تشابه واسطهبه ،اندبوده كار به مشغول سلطنتي

 هايبغض و حب واسطهبه گاه و مورخان اطالعات نقصان يا و
 اغلب در و نبوده مشخص موارد از ايپاره در گروهي و شخصي
 الدينكمال همچون مهمي و سرشناس هنرمندان جزبه موارد
 وفات محل و سال و زندگي چگونگي تولد، محل و سال بهزاد،

  .دارد قرار ابهام از ايهاله در هنرمندان
 نوشتن هنرمندان، به توجه واسطهبه كه يهايدوره از يكي

 ونمت ساير كنار در هنرمندان و هنر به مربوط اختصاصي متون
 تونم دوره اين در. است صفوي دوره ،گيردمي رونق نگارانهتاريخ

 صيشخ توسط گاه كه شدهنوشته هنرمندان خصوص در متعددي
 تونيم از يكي. است شده مكتوب داشته هنر به اشتغال خود كه
 شارها آن از پيش هنرمندان از برخي و صفوي دوره نقاشان به كه
 در. تاس قمي احمد قاضي نوشته »هنر گلستان« كتاب كندمي
 از هك علي سيد مير پدر نقاش ميرمصور خصوص در كتاب اين

 شپي است، تبريز مكتب و صفوي طهماسبشاه دوره هنرمندان
 ديگري متون در كه شده آورده منصور عنوان ميرمصور كلمه از
. تاس نيامده واژه اين ،اندنشدهنوشته هنر گلستان روي از كه

 ورمنص واقعي هويت تشخيص در خطا بروز سبب مسئله همين
 رد كه سؤالي. است شده معاصر محققان از برخي در ميرمصور و

 رمذيت يا بدخشاني منصور آيا كه است اين ،شدهمطرح مقاله اين
 داليلي چه است؟ صفويه دوره معروف نقاش ميرمصور همان
 يواقع هويت دارد؟ وجود نام دو اين بودن يكي رد يا اثبات براي

 اريخيت اسناد بررسي تحقيق اين از هدف چيست؟ نقاش منصور
 هانآ دروني نقد و آن از پيش و صفويه دوره نقاشان با مرتبط
 نقاش ميرمصور و نقاش منصور خصوص در ابهام رفع جهت
 موردبررسي هنرمندان اين آثار از تعدادي همچنين. است

 يا ودنب يكي داليل رد يا اثبات به هاآن واسطهبه كه قرارگرفته
 سميا تشابه سبب به ازآنجاكه. شودمي كمك اسم دو اين نبودن

 تيموري دوره شنقا هنرمند دو به مورخان برخي توجهيكم يا و
 رمعاص محققان برخي آثار در اشتباهاتي بروز موجب صفوي و

 اين تفكيك و شناسايي جهت دقيق و موشكافانه نگاهي شده،
 هك تاريخي منابع به ابتدا مقاله اين در. دارد ضرورت هنرمند دو
 اندكردهاشاره هاآن فرزندان و ميرمصور و منصور خصوص در

 به متون اين از استنتاج با ادامه در و شودمي پرداخته
 .شودمي اشاره معاصر محققان از برخي نادرست هايگيرينتيجه
  .گيردمي صورت نيز هاآن آثار شناختيسبك بررسي

  تحقيق پيشينه
 ميرمصور به خود اثر از بخشي در) 1366( قمي احمد قاضي

 حيدر محمد ميرزا .نمايدمي معرفي منصور را او و نموده اشاره
 نموده اشاره مصوران به خود تاريخ از بخشي در) 1383( دوغالت

 اننقاش از منصور پسر را او و نموده اشاره مظفر شاه به آن در كه
 زا منشي بوداق. كندمي ذكر به ابوسعيد سلطان زمان نام به
 را ليع سيد مير پسرش و بردهنام بدخشاني اصالت با مصورمير

 الدينقطب. داندمي هند به كرده مهاجرت هنرمندان ازجمله
 سيد مير و ميرمصور به خود ديباچه در) 1372( خوانقصه محمد
 دانسته فارس و عراق استادان زمره در را آنان و كردهاشاره علي
 المĤثر نفايس تذكره در) 1395( قزويني كامي عالءالدوله .است
 اوقاتضيبع داشته بيان و دانسته ترمذ از را پدرش و علي سيد مير

 كتاب در) 1369( افندي عالي. اندبوده بدخشان در وي اجداد
 ابوالعالء .داندمي بهزاد شاگردان از را ميرمصور هنروران، مناقب
 منصور از »ايران دربارهاي هنر« كتاب در) 1380( سودآور

 شاه قابتر به و بردهنام ظريف نگارگري پيشرو نخستين عنوانبه
) 1356( معاني گلچين احمد .كندمي اشاره بهزاد با او فرزند مظفر

 مصور منصور مير« عنوان ذيل مردم و هنر مجله در ايمقاله در
 يشترب مقاله اين »جدايي علي سيد مير برومندش فرزند و ترمذي

 به مهاجرت علي، سيد مير زندگي حول كه كردهاشاره منابعي به
 زندگي كيفيت و ميرمصور به كمتر و اندگفته سخن او مرگ و هند
 كتاب در) 1370( تبريزي زاده كريم محمدعلي .نمايدمي اشاره او
 طوربه »ايران قديم نقاشان آثار و احوال« عنوان با جلديسه

 و پرداخته علي سيد مير و ميرمصور پيرامون بحث به مفصل
 ردهك بيان آنان احوال و زندگي خصوص در تاريخي متعدد منابع

 نيز رمظف شاه فرزندش و نقاش منصور به خود اثر از قسمتي در و
 ايهارزند اثر متعدد منابع آوريجمع حيث از اثر اين. كندمي اشاره

 كه ايمقاله در )1390( مهر ميرزايي اصغرعلي .شودمي محسوب
 به داده، انجام هنروران مناقب با هنر گلستان تطبيقي مقايسه به

 راث دو اين در او تولد محل مقايسه به و نموده اشاره ميرمصور
 تحليل« عنوان با ايمقاله در) 1389( آفرين فريده .است پرداخته

 استاد به »قاجار تا تيموري دوره از ايراني نگارگري در گراييواقع
. تاس دانسته بهزاد الدينكمال استاد را او و كردهاشاره منصور

 هك نگارگراني عنوانبه علي سيد مير و ميرمصور از همچنين
 آژند بيعقو. است بردهنام است نزديك عيني واقعيت به كارشان

 ميرمصور و منصور »هرات نگارگري مكتب« كتاب در) 1387(
 يرمصورم فرزندان از را علي سيد مير و مظفر شاه و دانسته يكي را

 در) 1357( نظامي عبدالواسع الديننظام .است دانسته
 كه ندكمي اشاره هرات هنرمندان كالنتري منشور به منشاءاالنشا

 ساير به آن در و شدهثبت مصور منصور ناصرالدين موالنا نام به
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 خود رمهت را او و نمايند تبعيت وي از كه شده تكليف هنرمندان
 ودننب يكسان به باال، در اشاره منابع از يكهيچ در .شناسند
 رسيموردبر نيز آثارشان تفاوت و نشده اشاره ميرمصور و منصور
 رداختهپ مسئله اين به بار اولين براي مقاله اين و نگرفته قرار
  .است

  تحقيق شناسيروش
 و شدهيبررس موردنياز تاريخي منابع ابتدا مقاله، نياز برحسب

 يليدال هنرمند، دو هر آثار مقايسه با و هاآن از استنتاج با سپس
 روش. شودمي ذكر ميرمصور و منصور دننبو يكي خصوص در

 يليتحل -توصيفي و تاريخي ،روش و ماهيت اساس بر تحقيق
  .است بوده ايكتابخانه مطالب، گردآوري شيوه و است

  نقاش منصور
 ود ميان در گرفتن قرار علت به گوركان ابوسعيد دوره هنر

 رد ميرزا بايسنقر و شاهرخ دوره يعني ايران، هنر درخشان دوره
 اتهر دوم مكتب و بايقرا حسين سلطان دوره و هرات اول مكتب
 در روازاين. اندشدهشناخته كمتر آن هنرمندان و مانده مهجور
 ورمنص خصوصبه عصر اين انهنرمند احوال شرح و زندگي مورد
 نظر او مورد در قطعيت با و دارد وجود اندكي اطالعات نقاش
 سلطان دوره معروف نقاشان از و بوده خراساني گويا. «اندنداده

 شمار به) ق 855-873( ميرانشاه بن محمد سلطان بن ابوسعيد
  .)1214 :1370 تبريزي، زاده كريم( »است آمدهمي
 دوغالت حيدر محمد ميرزا كردهاشاره او به كه مورخاني از يكي
 يموريت پادشاه آخرين ابوسعيد دوره نقاش بهترين را او كه است
 تربه وي از ابوسعيد زمان در« او گفته به بنا. داندمي ايران در

 كه رددا باريك نازك قلم. است استاد فن اين در وي. است نبوده
 »نيست نازكي آن به كسهيچ قلم ديگر مظفر شاه غير به
 مظفر شاه از كه زماني هم دوغالت حتي .)317: 1383 دوغالت،(

 .است يادكرده نيز او پدر از آورده ميان به سخن منصور اداست پسر
 ،شدهنوشته دوره اين هنر خصوص در كه متوني ساير خالل از

 رمنصو«. پيداست وي هنري جايگاه و نقاش اين منزلت و قدر
 دوران نقاش و دوران اين ظريف نگارگري پيشرو نخستين
 :دادند ادامه را او روش بعد نسل نقاش دو] كه است[ ابوسعيد
 عدهاب كه معروف نقاش بهزاد ديگري و مظفر شاه پسرش يكي

 ياساس نقش هرات نقاشي سبك گسترش و توسعه در هركدام
 و خليل موالنا« همچنين .)86: 1380 سودآور،( »داشتند
 اثمير و بودند تيموري مكتب نمايندگان ازجمله الدينغياث
 به ميرك اهللاروح و منصور استاد چون هنرمنداني طريق از ايشان
 كتاب در همچنين .)644: 1378 پاكباز،( »رسيد بهزاد الدينكمال

 موالنا نام با شخصي به »اسالمي تمدن در آراييكتاب«
 هرات دارالسلطنه بنام هنرمندان از مصور، منصور ناصرالدين

 رودمي گمان كه) 830-831: 1372 هروي، مايل( شودمي اشاره
 رخانمو از نظامي عبدالواسع الديننظام .باشد نقاش منصور همان
 رمنشو ثبت در خود منشاءاالنشاء كتاب در نيز تيموري دوره

 نصورم ناصرالدين موالنا به هرات دارالسلطنه هنرمندان كالنتري
 نقاش منصور، همان وي كه را گمان اين كه كندمي اشاره مصور
 اشد،ب بايقرا حسين سلطان دربار بعداً و ابوسعيدي دربار بزرگ
  .نمايدمي تقويت

  نقاش ميرمصور
 تاس دست در بيشتري اطالعات صفوي دوره هنرمند اين از
 قرار ابهام از ايهاله در وي تولد محل و سال همچنان اگرچه
 يرم فرزندش و او به اندشدهنوشته دوران اين در كه منابعي. دارد
 است، بدخشان از او اصل ميرمصور«. اندكردهاشاره علي سيد

 تصوير ،غايتبه بود كار پاكيزه و كش شبيه است منصور اسمش
  .)139: 1366 قمي، احمد قاضي...» (ساختهمي رعنا و لطيف را

 درخشان اوصافي به ملقب ميرزا بهرام مرقع ديباچه در وي
 و لمق پاكيزه سيد ديگر. «است قرارگرفته موردتمجيد و شده
 و يلعل بدخشان صانع تا كه ميرمصور النوادر،زبده امم، يگانه

 ..»پرداختهن رهچه دلكش صورت آميزيرنگ به اختر الجوردي
 زني العاشقينعرفات صاحب همچنين .)274: 1372 هروي، مايل(
 ته،دانس ترمذ از را پسر و پدر اين اصل« و يادكرده پسرش و او از

 ياربس تذهيب و نقاشي در خاصه و فنون جميع جامع پسر و پدر
 هنروران مناقب .)22: 1356 معاني، گلچين( »بودند دستچابك
 در را ديگر نقاشان از چند تني و او كرده، وي به كوتاهي اشاره
 مصور و رسام ميرك، آغا. «است كرده ذكر بهزاد شاگردان زمره

 اليع( »ذكرندقابل نيز يهسلطان اهالي از مصورمير و تبريزي
 رمي به اشاره با نيز الخواصمجمع تذكره در .)104: 1369 افندي،
 خود نف در كه است ميرمصور پسر« كه گويدمي چنين علي سيد

 يصادق( »بود طهماسبشاه كتابخانه كارمندان از و اقران سرآمد
  .)97: 1327 كتابدار،
 ميرمصور سفر مورد در ذكرشده اطالعات در هماهنگي عدم

 مهاجرت هنر گلستان در. دارد تأمل جاي هند به پسرش همراه به
 مرگ حتي و ذكرشده هند به علي سيد مير همراه به ميرمصور

 در را ميرمصور مهاجرت« آنكهحال كندمي بيان هند در را آنان
 ساير افتاده اتفاق ق 956 سال در كه علي سيد مير پسرش معيت
 معلوم و نكرده ياد هندي نويسان تاريخ و ايراني نويسان تذكره
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 دريافت كجا از را اطالعات اين منشي احمد ميرزا كه نيست
  ).1344: 1370 تبريزي، زاده كريم( »است نوشته و نموده
 انتخاب ،هماهنگي عدم دوران، آن تاريخي منابع بررسي با

 كيفيت و كميت مورد در هاييكاستي و هنرمندان گزينشي
 بررسي در كه هستيم شاهد را صفوي دوره نقاش نهنرمندا
 قايآ توسط هنروران مناقب و هنر گلستان بين كه تطبيقي
 رد. است شدهاشاره متعددي موارد به گرفتهانجام مهر ميرزايي
 سلطانيه و بدخشان ترمذ، ،ميرمصور زادگاه گوناگون منابع

 پدر( ميرمصور به ملقب منصور زادگاه« چنانكه. است ذكرشده
 هرش انرهنرو مناقب و بدخشان هنر گلستان را) علي سيد مير

  .)53: 1390 مهر، ميرزايي( »انددانسته سلطانيه
  مرتبط تاريخي متون نقد و بررسي
 اخليد محققان دسترس در تاريخي منابع كهاين به توجه با
 جهت هنرمندان اين آثار بررسي و بوده كمبودهايي دچار بعضاً

 به دسترسي عدم علت به آنان، بهتر و بيشتر هرچه شناسايي
 همراه هاييدشواري با مختلف كشورهاي هايموزه هايگنجينه
 نجاما درصدد منابع همين به استناد با داخلي محققان ناچار است،

 آنان بجان از بيشتر مداقه نيازمند امر اين كه بوده خود تحقيقات
 ببس به كه اخير تحقيقات از مورد يك به نمونه عنوانبه. است
 اشاره ذيل در شده، اشتباه دچار هنرمندان مورد در آرا تشتت
  .گرددمي

 كيي ميرمصور و منصور »هرات نگارگري مكتب« كتاب در
 او داحم قاضي بود بدخشان اهل از كه منصور. «اندشده انگاشته

 ادامه در محترم محقق .)201: 1387 آژند،( »نامدمي ميرمصور را
 آمده هنر گلستان در كه ميرمصور و منصور اسمي شباهت از

 را صورمن قمي احمد قاضي نوشته طبق اگر« كه گيردمي نتيجه
 فرمظ شاه غيرازبه او پس بدانيم بدخشان اهل از ميرمصور همان
 ليع سيد مير نام به ديگري فرزند شودمي فوت جواني در كه

 هند به ميرمصور پدرش همراه همايون، زمان در كه است داشته
 هم جاهمان در و شد هند گوركانيان دربار هنرمندان جزو و رفت
  .)204: 1387 آژند،( »كرد رحلت

 گذاريتاج كه وي به اثري انتساب سال حتي بيندراين
 آنكهحال ذكرشدهق  837 دهدمي نشان را بايقرا حسين سلطان
 شيال وق  873 را آن تاريخ السيرحبيب مقدمه در همايي مرحوم
 رب بايقرا حسين سلطان جلوس سال را ق 875 تاريخ نيز كنباي
  .)74: 1389 كنباي،( )3: 1387 ،مير خواند( داندمي قدرت اريكه
 ازهمب »مشهد -قزوين و تبريز نگارگري مكتب« كتاب در
 چنين وي وصف در و شده انگاشته يكي ميرمصور و نقاش منصور

 در ريتيمو ابوسعيد كتابخانه از را خود كار ميرمصور« كه آيدمي
 ناوزو دست به او قتل و برافتادن از پس و كرد شروع سمرقند

 هنرمندان زمره در و نمود مهاجرت هرات به قويونلو آق حسن
 ويهر ميرك كنار در و درآمد بايقرا حسين سلطان هنري كارگاه

 اهش غيرازبه ميرمصور... پرداخت كار به ديگر هنرمندان و بهزاد و
 نقاش علي سيد مير همان كه داشت نيز ديگري فرزند مظفر

 اين در .)53-54: 1384 آژند،( »است صفوي اول دوره برجسته
 و شده هانگاشت يكي شخصيت دو هر ،پيشين اثر همانند نيز اثر
 آنكهحال. اندشده دانسته برادر علي سيد مير و مظفر شاه
 ذيل در نظر اين بودن اشتباه داليل و نيست چنين وجههيچبه

  .شودمي بيان
 سلطنت از پيش نقاش منصور هنري سرگذشت از اگرچه

 در قيقيد اطالع تيمور بن ميرانشاه بن محمد بن ابوسعيد سلطان
 تاريخي منابع تصريحبه است مسلم آنچه اما نيست، دست

 سلطان زمان در نقاش منصور استاد رشيدي، تاريخ همچون
 شاه دشفرزن جزبه كسهيچ قلم كه بوده نقاش بهترين ابوسعيد،
 حيدر محمد ميرزا سويي از. نيست رقابتقابل وي با مظفر

 سالگي 24 سن در و جواني در كه مظفر شاه اوصاف در دوغالت
 ربهت را وي حتي و است كرده قياس بهزاد با را او كندمي فوت
 مظفر شاه مقدار اگرچه. است استادي مصور وي بهزاد. «داندمي

 و طرح. است ترمحكم وي از اين قلم اما نيست دست نازك
 يگرد عبدالحي خواجه از بعد... تاس بهتر وي از آن بندياستخوان

 رديگ هذا يومنا الي ايشان از بعد و است بهزاد و مظفر شاه اين
 مسئله اين .)318: 1383 دوغالت،( »نشد پيدا ايشان مثل
 ايسهمققابل بهزاد با جوان مظفر شاه آثار كه است آن دهندهنشان
 خود دوغالت ازآنجاكه. است بوده برخوردار هنري كمال از و بوده
 وانتمي كمتر وي نظر اهميت و هنرشناسي در بوده، نقاش نيز

  .كرد وارد ايشبهه و شك
 نره پيشكسوت استادان از اهللاولي موالنا و منصور استاد

 حدس توانمي«. شدندمي محسوب دوم هرات مكتب در نقاشي
 هيپادشا اوايل در منصور و اهللاولي موالنا چون استاداني كه زد

 .)80: 1385 پاكباز،( »اندداشته فعاليت همچنان بايقرا حسين
 طريق از منصور استاد هنر شد، بيان ترپيش كهچنانآن همچنين

 توانمي پس. يافت انتقال بعد نسل نقاشان به بهزاد و مظفر شاه
 يدابوسع سلطان عهد در كه منصور استاد كه كرد بيان چنين
 لطانس دربار به انتقال با بعدها بوده، دستچيره و توانا نقاشي
 عهد ممتاز نقاش و بوده استادي كسوت در همچنان بايقرا حسين
 ازآنجا مهم اين .)77: همان پاكباز،( بود بايقرا حسين سلطان
 راته دارالسلطنه هنرمندان كالنتري منشور كه شودمي دريافت

 نشورم اين در و شدهثبت مصور منصور ناصرالدين موالنا نام به
 هك شده ناميده ،منصور ناصرالدين موالنا افتخارالمصورين ،او

 به هنرمندان و استادان جماعت و بوده مذهبان و مصوران سرآمد
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 عبدالواسع الديننظام( اندشدهداده فرمان او از انقياد و اطاعت
 ميرمصور حاالت بيان در آنكهحال .)250-253: 1357 نظامي،
 دهش بردهنام بهزاد مكتب شاگردان از يكي عنوانبه او از ،نقاش
 در سسپ و تبريز در ابتدا. بود بهزاد شاگردان از ميرمصور«. است

  .)46: 1368 خزايي،( »است بوده نقاشي كار مشغول قزوين
 مبگيري نظر در را ابوسعيد لطانس سلطنت هايسال اگر

 وده،ب استاد و متبحر نقاشي منصور دوره آن در كه) ق 855-873(
 استاد نچني براي را سال وپنجسي تا سي از كمتر سني توانمين

 نحسي سلطان گذاريتاج اگر همچنين. گرفت نظر در ينقاش
 هنرمندي كنيم، منظور را افتاد اتفاق ق 875 تاريخ در كه بايقرا
 بوده ورمنص استاد همانا شده نائل صحنه اين ترسيم افتخاربه كه
 مورد در آنكهحال .است بوده چهل به نزديك او سن عدد كه

 دانشاگر از( نقاش محمد سلطان از پس كه شدهگفته ميرمصور
 اسبطهمشاه سلطنتي كتابخانه رياست به) بهزاد الدينكمال

 تابخانهك رئيس يقينبهقريب احتمالبه نقاش مير. «شد برگزيده
 دمحم سلطان جانشين مهم اين در هم شايد و بوده طهماسبشاه
  .)112: 1378 پوپ،( »است شده

 حال در ار ميرمصور كه تصويري مبناي بر تبريزي زاده كريم
 يافهق گرفتن نظر در با و داده نشان طهماسبشاه به عريضه بيان
 كندمي بيان دهدمي نشان را ساله اندي و هفتاد پيرمردي كه او
 55 نقاش 935 حدود يعني طهماسبشاه سلطنت اوايل در« كه

 كتابخانه در دو هر كه بوده ساله 25 هنرمندي پسرش و ساله
 را پسر و ق 880 را پدر تولد سال شودمي كردندمي كار سلطنتي

 كه) 1345: 1370 تبريزي، زاده كريم( »نمود فرض 910
 هدع نام به نقاش منصور استاد و ميرمصور تفاوت دهندهنشان

 ظرن بر بنا همچنين. است بايقرا حسين سلطان و ابوسعيدي
 مشاركت راكسبرا ديويد و سيمسون ماريانا چون محققاني
 ليلد به طهماسبيشاه شاهنامه تهيه در نيز بهزاد چون هنرمندي
 به رسد چه) 75: 1386 نوروزيان،( است غيرمحتمل سن كهولت
  .است بهزاد از پيش نسل هنرمند كه منصور

 هخالص طوربه سريع بصري ارزيابي براي 2 و 1 هايجدول
 ار كردهاشاره ميرمصور و منصور به هاآن در كه متوني از برخي
  .دهندمي نشان

  

  

  .اندكردهاشاره وي به كه متوني از برگرفته نقاش منصور استاد به مربوط تاريخي رخدادهاي نگار گاه. 1 جدول
 رياست  شاگردان استادان فرزند پادشاهان وفات  تولد

  كتابخانه
  ويژه توصيفات

  مظفرشاه - مظفرشاه ابوسعيدسلطان -  )رشيدي تاريخ(
  

 دربار نقاش بهترين  -
  ابوسعيد

  خراسان
  )نقاشان آثار و احوال(

 معروف نقاشان از  -  مظفرشاه - مظفرشاه ابوسعيدسلطان -
  ابوسعيد دوره

نحسيوابوسعيد -  )ايران دربارهايهنر(
  بايقرا

  و مظفرشاه - مظفرشاه
  بهزاد

 پيشرو نخستين  -
  ظريف نگارگري

حسينسلطان -  )ايران نقاشي(
  بايقرا

 وخليلموالنا -
  الدينغياث

  -  بهزاد
  

 عهد ممتاز نقاش
  بايقرا حسين

حسينسلطان -  )االنشاءاءمنش(
  بايقرا

 رئيس  - - -
 كتابخانه

 حسين سلطان
  بايقرا

 و مصوران سرآمد
  مذهبان

1397، نگارنده: مĤخذ
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  .اندكردهاشاره وي به كه متوني از برگرفته نقاش ميرمصور به مربوط تاريخي رخدادهاي نگار گاه. 2 جدول
 رياست  شاگردان استادان فرزند پادشاهان وفات  تولد

  كتابخانه
 توصيفات
  ويژه

  بدخشان
  )هنر گلستان(

 و كش شبيه  -  - بهزاد عليسيدمير اولطهماسبشاه هند
  كار پاكيزه

 بهرام مرقع ديباچه(
  )ميرزا

  لمق پاكيزه سيد  -  - - - اولطهماسبشاه -

  سلطانيه
  )هنروران مناقب(

  -  -  العابدينزين مير بهزاد - - مكانبدون

  ترمذ
)العاشقينعرفات(  

 جميع جامع  -  - - عليسيدمير - -
 و فنون
  دستچابك

   - عليسيدمير اولطهماسبشاه -  )الخواصمجمع(
-  

  اقران سرآمد  -

  بدخشان
  )نقاشان آثار و احوال(

  عليسيدمير اولطهماسبشاه ق956از پس
  بهزاد

 رمي و علي سيد مير
  العابدينزين

 و مصوران از  -
  نامي نقاشان

1397 ،نگارنده: مĤخذ
 پادشاهان، ،شدهمشخص نيز هاجدول اين در كه گونههمان

 ميرمصور و منصور شاگردان و استادان و فرزندان تولد، محل
 ورطبه ،هاآن نام ذكر در منابع از يك هر و نداشته مطابقت باهم

 خود اين كه است نموده توصيفشان و يادكرده هاآن از ايجداگانه
 ايران نره تاريخ در شخصيت دو اين نبودن يكي بر ديگري دليل
  .است

 نكرد مصور در كه است كساني ازجمله ميرمصور همچنين
 اساسي مطالعه با. «است داشته دست يطهماسبشاه شاهنامه
 مرحله سه خطي كتاب يك از نقاشي 258 سبكي تكامل و تحول
 سلطان نفوذ تحت نخست مرحله. شودمي داده توضيح عمده
 ظاهراً است، داشته فعاليت طرح كارگردان عنوانبه كه محمد
 آقا سوم مرحله در و شدهمي هدايت ميرمصور توسط دوم مرحله
 اين .)164: 1380 سودآور،( »است بوده طرح كنندههدايت ميرك
 مدتي، از پس و مرورزمانبه كه است آن دهندهنشان مطلب
 و ترجوان استادان به يطهماسبشاه شاهنامه بزرگ طرح هدايت
 شاهنامه آغاز تاريخ .است واگذارشده بااستعداد حالدرعين

 سال رد آن ايجاد ابتداي ولي نيست مشخص دقيقاً يطهماسبشاه
) ق 907-930( صفوي اسماعيل شاه دوران اواخر در وق  929
 دهه يك از بيش و) 1348: 1370 تبريزي، زاده كريم( شدهشروع

 اربسي روازاين. نمودند صرف وقت آن ايجاد براي دربار هنرمندان
 وريمص مير همان نقاش منصور استاد كه رسدمي نظر به بعيد
 ينا در زيرا ؛است بوده دخيل شاهنامه اين آثار ايجاد در كه باشد

 و نبرده قلمبهدست خود بهزاد سال و سن در هنرمندي دوره
 اشنق منصور استاد برسد چه اشته،د راهنمايي و استادي سمت

  .است بوده بهزاد از پيش نسل يك كه
 كردهاشاره علي سيد مير و ميرمصور به كه تاريخي كتب در

 يدس به تصريحبه ،اندرانده سخن احوالشان و آثار خصوص در و
 سيد معني به مير واژه از جاهمه و شدهاشاره هاآن بودن

 آثار كنار در واژه اين از نيز نقاشان اين خود حتي و شدهاستفاده
 منابع از يكهيچ در آنكهحال ،اندكردهمي استفاده خود

 اهش پسرش و منصور استاد بودن سيد به نگارنده موردبررسي
 نشدهاستفاده هاآن نام براي مير پيشوند از و نشده اياشاره مظفر
 تهرا دارالسلطنه هنرمندان كالنتري منشور در همچنين .است
 از دخو كه نظامي عبدالواسع قلم به االنشااءمنش در شدهثبت

 خاندان به اتصاف از نشاني هيچ نيز بوده نيشابور زركش سادات
  .ندارد وجود نقاش منصور استاد مورد در سادات

 اشنق منصور .است هنرمند دو ينا آثار تفاوت ديگر نكته
 هرات بمكت تابع نيز آثارش سياق و سبك كه است تيموري دوره

 كتبم تابع آثارش و صفوي دوره نقاش ميرمصور و بوده تيموري
 آثار نيافت براي نگارنده تالش متأسفانه. است صفوي تبريز

 او به منسوب اثر يك تنها و بود نتيجهبي منصور، از بيشتري
 با لبتها كه ماندهباقي »بايقرا حسين سلطان گذاريتاج« يعني
 نآ بكيس هاتتشاب از توانمي پسر و پدر سبك نزديكي به توجه
    .برد پي نيز منصور كار شيوه به دو،
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  يشناسسبك ازنظر ميرمصور و منصور آثار تفاوت
 بنديتركيب  

 هايرديف در را هاپيكره خود، اثر بنديتركيب در منصور
 بنديگروه تابلو كناري قسمت در و تاييسه و دوتايي دارشيب
 چينش او براي .)1 تصوير() 88: 1380 سودآور،( است كرده
 كهرحاليد است تابلو اصلي موضوع بر تمركز راستاي در هاپيكره

 بوطمر وقايع فراخور به را هاپيكره بهزاد، از پيروي به ميرمصور
 دهپراكن شكلي به تابلو سراسر در را هاآن و دادهجاي صحنه به

  .)2 تصوير( نمايد جلوه ترواقعي صحنه كه نموده

 ور،منص به منسوب بايقرا، حسين سلطان گذاريتاج. 1 تصوير
  ق 873 هرات،

 87: 1380 سودآور،: مأخذ 

 
  
  
  

  
 يرز كند،مي بازگو فرنگيس به را كابوسش سياوش .2 تصوير

  ق دهم سده تبريز، ميرمصور، نظر
 metmuseum, 2018: مأخذ

  

 تمامي و كرده استفاده قرينه بنديتركيب از منصور اينجا در
 و رهنگف تقابل همچنين ،اندمتمركزشده پايين نيمه در هاپيكره
 سيمتق. كرد مشاهده توانمي پايين و باال دونيمه در را طبيعت

 ركاتح كه شودمي مشاهده پايين نيمه در هندسي سطوح به فضا
 ينقاش تعادل بر هندسي خطوط اين با تعادل در هابدن منحني
 رمصورمي نظر زير كه نقاشي در كهدرحالي. است گذاشته تأثير

 به ابلوت سطح و نگرفته قرار مركز در اصلي موضوع شده تصوير
 و صليا موضوع به تربزرگ مستطيل كه شدهتقسيم قسمت دو

 عيطبي براي تركوچك مستطيل و شدهداده اختصاص كاخ درون
. دارد اشاره فرعي و روزمره موضوعات به رويدادها، دادن جلوه

 ندانيچ ارتباط تصوير، چپ سمت كوچك مستطيل بنديتركيب
 گاهن و سرها ،هادست حركت واسطهبه و نداشته اصلي موضوع با

 كه كرده ايجاد كوچك مستطيل همان در چرخش نوعي افراد،
  .است تربزرگ مستطيل از مستقل
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 هاپيكره  
 مترسي برآمده شكم بدون و بلندقامت را هاپيكره منصور

 از و داشته قرار خاص تناسبي در افراد گردن و سر ،كرده
 اين. نيست خبري صفوي دوره كشيده و باريك هايگردن

 تفاوت ينا با يافته بروز نيز مظفر شاه فرزندش آثار در خصوصيات
   .)4 و 3 تصاوير( اندخميده اندكي زانو قسمت در هاپيكره كه

 هاكرهپي و شده رعايت بيشتر انگشتان و دست تناسبات
 رجسته،ب هايشكم با افراد ميرمصور آثار در .دارند ترطبيعي حالتي

 رتصوي باريك هايگردن و گرد هايصورت و كوتاه نسبتاً قد
 استفاده .است فرزندش و منصور آثار مقابل نقطه دقيقاً كه اندشده
 دوره خصوصيات از كه هاپيكره ترسيم در منحني خطوط از

 از يشب مراتببه است، اصفهان بعدها و تبريز مكتب در صفوي
 .)5 تصوير( است تيموري دوره در مظفر اهش و منصور آثار

  
  

           

                  

  
   ق دهم سده تبريز، ميرمصور، به منسوب طهماسبي،شاه شاهنامه هاينگاره در هاپيكره حالت . 5 تصوير  

  metmuseum, 2018 :مأخذ

  

گذاري سلطان حسينها در صحنه تاجحالت پيكره .3تصوير
  ق 873بايقرا، منسوب به منصور، هرات، 

 87: 1380مأخذ: سودآور،  

گير، منسوب ينگاره دو كشت ها درحالت پيكره.4تصوير
  به شاه مظفر، هرات

 104، 1380مأخذ: سودآور، 
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 هاچهره  
 فردي، خصوصيات رعايت بر عالوه پردازيچهره در منصور 
 را اشخاص هايصورت و ساخته ديگري از متفاوت را چهره هر
 از هبافاصل ابرواني و دار حالت چشماني و استخواني هايگونه با

 مايهكم و تنك هايسبيل با مردان. است كرده مصور هاچشم
 تمايز اب را هاچهره فردي خصوصيات نيز مظفر شاه. اندشدهترسيم

 باحالت و مورب صورتبه را افراد چشمان و داده نشان هم از
 افتهي بيشتري نمود مغولي يهاچهره در امر اين كه نموده ترسيم
 ورتص كلي حالت و گرفته جاي هاچشم از بافاصله ابروان. است
 نكت سبيل و ريش و استخواني برجسته هايگونه و نبوده گرد

 آثار در اما .)7 و 6 تصاوير( است نمايان او پردازيچهره در
 تصوير گرد هاصورت ،بوده اندك هاچهره هايتفاوت ميرمصور

 با يهاچهره از و هستند سبيل و ريش بدون عمدتاً و شده
 آثار در كهچنانآن .)8 تصوير( نيست خبري استخواني هايگونه

 علي سيد مير و ميرمصور ،شدمي ديده مظفر شاه و منصور
 هرهچ جزييات به پرداختن براي تالشي رايج هايسنت برخالف
 در لباس و چهره بدن، حاالت از عوض در. اندنكرده

 اندكرده ادهاستف نماييواقع به بيشتر نزديكي با پردازيشخصيت
  .)60: 1389 آفرين،(

  

 
گذاري سلطان حسين ها در صحنه تاجحالت چهره. 6تصوير 

  ق 873بايقرا، منسوب به منصور، هرات، 
 87: 1380مأخذ: سودآور، 

  

 
 به منسوب گير،كشتي دو نگاره در هاچهره حالت . 7 تصوير

  هرات مظفر، شاه
  104 ،1380 سودآور،: مأخذ 

 

  ق 930 -960 تبريز، ميرمصور، به منسوب رستم، توسط كيكاووس نزد به شاه ديو آوردن صحنه در هاچهره حالت. 8 تصوير
  metmuseum, 2018 مأخذ:

  
  

  



 پژوهشنامه خراسان بزرگ يپژوهش-يفصلنامه علم |98

 لباس اتيجزئ  
 مودهن نظرصرف افراد لباس جزئيات به پرداختن از منصور 

 او آثار در .است داده ارائه هالباس از قراردادي و كلي شماي و
 لنديب بوده، اندك رنگي اختالف و تزئينات داراي اغلب هالباس
 شود يدهد كمتر) شلوار( تنهپايين پوشش كه شده سبب هالباس

 هعالق و دقت آنكهحال. اندشده تصوير كوتاه نيز هاپاپوش و
 فادهاست با هالباس ترسيم نحوه در جزئيات، رعايت در ميرمصور

 هافزود هايپيرايه و هاآرايه و تزئينات نازك، و ضخيم خطوط از
 هاهجام كه حالتي نحوه حتي و )غيره و دكمه شال، مانند( هاآن به
 براي كه است مشهود گيرندمي خود به بدن مختلف حاالت در

 جنس نمودار گاه و هاآن نازكي و ضخامت كنندهتداعي بيننده
 او آثار در هالباس رنگ و شكل تنوع همچنين. هست نيز پارچه
 ادهاستف زياد جزئيات با و بلند يهاپاپوش از اغلب و بوده زياد

 .)10 و 9 تصاوير( است نموده
  

   
ها در صحنه آوردن ديو شاه به نزد جزئيات لباس . 10تصوير 

 -930كيكاووس توسط رستم، منسوب به ميرمصور، تبريز، 
  ق 960

  metmuseum, 2018 مأخذ:

 دو هر آثار در نيز افراد كاله و دستارها نوع اين بر عالوه
 موريتي هرات مكتب در تفاوت اين چنانكه بوده، متفاوت نقاش

 راته مكتب در. است تشخيصقابل وضوحبه صفوي تبريز و
 آن دور به پيچيده دستاري و مركز در كوچك عرقچيني يا افراد
 اندشدهادهد نمايش برگشته باال به آن لبه كه كالهي با يا و دارند

 شيار داراي هايكاله از صفوي مكتب در كهدرحالي )11 تصوير(

 خبري است تيموري دوره معرف كه باال به برگشته كوتاهلبه با
 استفاده حيدري تاج به موسوم يهايكاله عوض در و نيست
 چوبي ميله آن مركز در و است ترك دوازده داراي كه كنندمي

 بلندي و ظريف دستار را آن روي و كرده استوار كوچكي
  .)12 تصوير() 268: 1363 فيگوئروا،( پيچيدندمي

  
    

سلطانگذاريتاجصحنهدرهالباس جزئيات . 9 تصوير
  ق 873 هرات، منصور، به منسوب بايقرا، حسين

 87: 1380 سودآور،: مأخذ
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 يمعمار اتيجزئ 
 معماري جزئيات ترسيم در مظفر شاه فرزندش و منصور

 رهگ مشبك هايقاب ترسيم .هستند باحوصله و ظريف و دقيق
 هايهماينقش ظريف جزئيات ،مركزي نقطه بر تأكيد با چيني
 قوشن از استفاده ،هندسي هايمايهنقش با ديوارهايي و هاكاشي
 هاياسليمي كارگيريبه و چوبي يهاآرايه در بافته و مارپيچ

 آثار هايمشابهت از محدود هايگردش با كلفت و كوتاه
 كردن تصوير در ميرمصور كهدرحالي .)13 تصوير( هاستآن

 هايمايهنقش از ،بيشتر تحرك بر تأكيد با معماري جزئيات
 و نازك هاياسليمي بند با كشيده، هاياسليمي با گردان
 ادش هايرنگ و چيني ابر به موسوم مايهنقش وسيع، هايگردش

 است شده آن تزئينات و معماري فضاي تصويرگر سرزنده و
.)14 تصوير(

 

  

  

  

  

  
 

 

 

بهمنسوبآثاردرمعماريبهوابسته تزئينات .13 تصوير
  ق 873 هرات، مظفر، شاه و منصور

 104و1380:87 سودآور،: مأخذ

 نظارت تحت اثر در معماري به وابسته تزئينات.14تصوير
  ق 935-960تبريز، ميرمصور،

 metmuseum,2018 مأخذ:

  

 و سودابه ازدواج نگاره در هاكاله و دستار حالت.12تصوير
  ق 930 -960تبريز ميرمصور، به منسوب كيكاووس،

    metmuseum, 2018 مأخذ:: مأخذ

گذاريتاجصحنهدرهاكالهودستارها حالت . 11 تصوير
  ق 873 هرات، منصور، به منسوب بايقرا، حسين سلطان

 87: 1380 سودآور،: مأخذ
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 هادرخت  
 بيشتري صالبت و خشكي با منصور آثار در هادرخت

 اندك موارد در جز شكوفه پر و جوان هايشاخه و شدهترسيم
 نوع ينا مشابه. اندشدهترسيم ترگرايانهواقع و نداشته وتابپيچ

 اما .)16 و 15 تصاوير( شودمي ديده نيز فرزندش آثار در درختان

 رانهشاع و رمانتيك حالتي ميرمصور به منسوب آثار در درختان
. انددرآمده رقص و حركت به نسيمي كمترين با گويي داشته،
 نيچي سازي منظره هنر تأثير يادآور او آثار در هادرخت وتابپيچ
.)17 تصوير( است

 

           

           
 

  

  

      
  

سلطانگذاريتاجشكوفه، پر درختان .15 تصوير
 هرات، منصور، به منسوب اثر، از جزئي بايقرا، حسين

  ق 873
 87: 1380 سودآور،: مأخذ

 خسرو از شيرين پذيرايي شكوفه، پر درختان.16تصوير
،هرات مظفر، شاه به منسوب اثر، از جزئي شيرين، قصر در

  ق 889
 96 ،1380 سودآور،: مأخذ

  ق 935-960 تبريز،ميرمصور،بهمنسوبآثاردرداروتابپيچدرختان،17تصوير

 metmuseum,2018 مأخذ: 
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 صحنه جزئيات 

 خدمت در صحنه جزئيات تمامي فرزندش و منصور آثار در      
 از زئيج هيچ. تأكيددارند آن بر و داشته قرار اصلي موضوع بيان

 لك از تابعي جزء و ندارد معني مستقل و مجزا صورتبه صحنه
  .)18 تصوير( است

 
گذاري سلطان حسين بايقرا، منسوب به تاج. 18 ريتصو

  ق 873منصور، هرات، 
 87: 1380مأخذ: سودآور، 

 موضوعات به پرداختن در فرزندش و ميرمصور آنكهحال 
 نزماهم ايحاشيه و فرعي موضوعات و صحنه جزئيات از مختلف

 واقعي ايشيوه به اتفاقات بازنمايي در سعي و نبوده غافل آن، با
 ودهب نزديك بهزاد سبك به هاآن آثار. اندداشته شدهاغراق كمتر و
 اشوفاداري علت به علي سيد مير كار هم و ميرمصور كار هم و
 اي،كنب( شودمي گذاريارزش چيز هر از فراتر عيني، واقعيت به

 اثر قسمت هر ميرمصور شدهترسيم هايدرصحنه .)83: 1389
 نيز تقلمس تابلويي دتوانمي خود صحنه، كل با هماهنگي عليرغم
 .)19 تصوير( باشد

 
، رمصوريمكمنداندازي رستم بر رخش، منسوب به . 19 ريتصو

  ق 928تبريز، حدود 
 166: 1380مأخذ: سودآور، 

 رفتنگ و رستم انداختن كمند اصلي موضوع باآنكه اينجا در
 به يوحش طبيعت در كه مادياني ترسيم با ميرمصور است، رخش
 نيز و گريزند حال در آزادانه كه اسباني ،دهدمي شير اشكره

 و گپ مشغول صحنه به توجهبي صحنه باالي در كه افرادي
 صحنه رب موردبي اغراق و تمركز از تا نموده سعي هستند، گفتگو
 ئلهمس اين. دهد جلوه ترواقعي را نقاشي صحنه تا بكاهد اصلي
 پيروي هب« فرزندش و ميرمصور و يافته بروز بهزاد آثار در ترپيش

 و زندگي محيط كردن تصوير به وافر ايعالقه بهزاد، سنت از
  .)91: همان پاكباز،( »داشتند روزمره امور
 هااسب 

 ماندهن باقي منصور از باشد اسب داراي كه اينگاره ازآنجاكه      
 ارجاع وده،ب پدر تعاليم از متأثر كه مظفر شاه آثار به بايستي الجرم

 با هرات، مكتب در مظفر شاه شدهترسيم يهااسب. داد
 حركاتي با و كوچك نسبت به سرهايي و كشيده هايگردن

 يهااسب آنكهحال .)20 تصوير( انددرآمده نمايش به قراردادي
 يحركات با و پرحجم هاييبدن با ميرمصور آثار در شدهترسيم

 هاباس سر و گردن بين و شدهترسيم ترگرايانهواقع مراتببه
 .)21 تصوير( است برقرار تناسب
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هاي منظره شكار هماي، جزئي از اثر، اسب .20 ريتصو

 887-889نسوب به شاه مظفر، هرات، م

 96: 1380مأخذ: سودآور، 

 

 
هاي كمنداندازي رستم بر رخش، جزئي از اسب .21 ريتصو

  ق 928، تبريز، حدود رمصوريماثر، منسوب به 
 166: 1380مأخذ: سودآور، 

 رنگ و خط غلبه 

 مودن مظفر شاه آثار در كه هاصخره نمايش در منصور تعاليم      
 و هاگل انواع با كه است هاييصخره دهندهنمايش يافته،
 هانآ بهتر نمايش براي هاسايه رنگ از و پرشده متنوع هايبوته
 يهايصخره كهدرحالي) 22 تصوير( است شدهاستفاده خط جايبه

 نظمم و يكنواخت صورتبه نموده ترسيم آثارش در ميرمصور كه
 يبرا نيز رنگارنگ ييهاگل از گاه و شده پوشيده هابوته با

 قتد با و بوده بارز هاصخره در خط نقش ه،برد بهره بخشيتنوع
 كه اندتشخيصقابل انساني و حيواني چهرهاي ،هاآن جزئيات در

.)23 تصوير( است بوده نقاش محمد سلطان آثار از متأثر احتماالً
 

 
منظره شكار هماي، جزئي از اثر، منسوب به شاه . 22 ريتصو

  ق 889مظفر، هرات، 
 96: 1380مأخذ: سودآور، 

 
طهماسب، جزئي از اثر، منسوب به شاهنامه شاه .23 ريتصو

  ق930 -935ميرمصور، تبريز، 
 metmuseum, 2018  مأخذ:

 
 ترسيم در و داشته ايويژه جايگاه خط ميرمصور، آثار در
 جزئيات حتي و هااسب نمايش ،هاجامه شكن و چين ،هاپيكره
 قدرت و ضعف و شدت و نما كناره خطوط از آن عناصر و طبيعت

 هك داده ترجيح منصور آنكهحال شدهاستفاده بازنمايي در آن
 هايهصحن عناصر آن هايقابليت و رنگي هايگزينه با بيشتر
 .نمايد مصور را خويش
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تبريز و هرات هايمكتب در ميرمصور و منصور هاينگاره هايويژگي مقايسه .3 جدول  

و  عناصر
  هاويژگي

  )صفوي دوره( تبريز مكتب در ميرمصورآثار )تيموريدوره(هراتمكتبدرمنصور آثار

ب
ركي

ت
دي

بن
  

 در افراد چينشنحوه  
 ايگونهبه صحنه كل

 دو در و بوده منتشر
 برون و درون بخش
. اندقرارگرفته كاخ

 بازگو( اصلي موضوع
 سياوش كابوس كردن

 سمت در) فرنگيس به
 مركز و راست
 .است شده يريجايگ
 ساير در افراد حضور
 موضوع بر تأكيد عدم سبب فرعي موضوعات و نگاره هايبخش
  .است شده اصلي

ره
پيك

  ها

  
 بدون و بلند و باريك هاپيكره
 ،اندشدهترسيم برآمده شكم

 اردد وجود بدن و سر بين تناسب
 هاپاپوش درون در پاها فقط و

  .اندشده نمايانده كوچك اندكي

 با و كوتاههاپيكره
 بعضاً و برآمده شكم

 خميده زانوهاي
 نسبت. اندشدهترسيم

 خيلي بدن به سر
 در خط از نشده، رعايت
 حالت دادن نشان
 دهش برده بهره هاپيكره
 حركات و حاالت. است

 .است شده نمايان بيشتر بدن طبيعي

ره
چه

  ها

يكديگراز تمايز با چهرها
 هايشخصيت نمايانگر
 هايگونه .اندمختلف

 حالت هايچشم استخواني،
 ريش و ابروان از بافاصله و دار
 خصوصيات از تنك سبيل و

 شدهترسيم هايچهره بارز
  .است منصور

 اندكي اختالفهاچهره
 عمدتاً. دارند باهم

 بدون و گرد هاصورت
 سبيل و ريش
 نحوه. اندشدهترسيم
 و هاچشم و ابروان ترسيم
 مه به شبيه دهان و بيني
 هاشخصيت تفاوت و بوده
  .است تشخيصقابل هالباس از بيشتر ميرمصور آثار در

ات
زئي

ج
 

س
لبا

  ها

  
 و بلند منصور آثار در هالباس
 ناتتزئي. هستند جزئيات بدون

 اندك هالباس هايرنگ و
 را بدن حالت هالباس. است
  .دهندمين نشان

 و زياد جزئياتباهالباس
 از. اندشدهترسيم فراوان تزئينات

 تعادل به رنگ و خط
 حالت هالباس. شدهاستفاده
 و نوع. دهدمي نشان را هاپيكره
 نيز هالباس جنس حتي
 خطوط از. است تشخيصقابل

 نمايش براي منحني و كشيده
 هالباس و هاشال جزئيات

  .است شدهاستفاده خوبيبه

موجبافراد چينش نحوه
 وعموض بر بيشتر تأكيد
. است شده اصلي
 يشكل به بنديتركيب
 بوده متقارن تقريباً سنتي

 آن در مركز به گرايش و
 .شودمي ديده
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اله
ك

  ها

ياافرادهرات مكتب در
 و مركز در كوچك عرقچيني
 ددارن آن دور به پيچيده دستاري

 االب به آن لبه كه كالهي با يا و
  .اندشدهداده نمايش برگشته

 يهايكاله از صفويمكتبدر
 استفاده حيدري تاج به موسوم

 ترك دوازده داراي كه كنندمي
 چوبي ميله آن مركز در و است

 را آن روي و كرده استوار كوچكي
  .دندپيچيمي بلندي و ظريف دستار

ات
زئي

ج
 

ري
عما

م
 تكلف و كوتاه هاياسليمي از معماري تزئينات در مظفر شاه و منصور  

 گره و هندسي تزئينات از. است اندك نيز هاآن چرخش و شدهاستفاده
  .اندكرده استفاده مانند بافته تزئين و هاچيني

 و رخشچ كرده، استفاده هندسي از بيش گردان تزئينات از ميرمصور
 از دهاستفا و سرزنده هايرنگ كاربرد. است بيشتر آثارش در تحرك
 آثارش هاياسليمي. اوست آثار هايويژگي از چيني ابر مايهنقش

  .است نازك اسليمي بند با كشيده و بلند معاصرانش همانند

ات
زئي

ج
حنه 

ص
  

وتنهاييبهجزئيهيچوهستندكلخدمتدرجزئيات منصور اثر در
 ندهست واحدي بيان خدمت در همگي و نداشته معني اجزا ساير از مستقل

  .است شدهترسيم اصلي موضوع همان كه

 كل با هماهنگي عليرغم صحنه از بخش هر ميرمصورآثاردر
 رعيف موضوعات به ميرمصور. است بيانگر نيز مستقل صورتبه
 يرويپ به موضوعات، بازنمايي در و پرداخته اصلي موضوع با زمانهم
  .است داشته توجه نيز هاآن گرايانهواقع جنبه به بهزاد از

ب
اس

  ها

  
 با منصور، هايآموزه در اسب

 قراردادي حاالت و حركات
 و كوچك سر داراي و شدهترسيم
 خشك نسبتاً و بوده دراز هايگردن

  .اندشده تصوير رسمي و

 
 ميرمصور آثار در هااسب

 وپاهايبادست تنومند
. اندشدهترسيم باريك
 و نرم حركات و حاالت
 به و داشته طبيعي
  .ترندنزديك واقعيت

ت
رخ
د

  ها
  

 با منصور آثار در هادرخت
 بيشتري صالبت و خشكي
 حالت و شدهترسيم
 هايشاخه. دارند تريگرايانهواقع
 وي اثر در درختان شكوفه پر

  .دارند وتابپيچ كمتر

 اب را درختانميرمصور
 هايبرگ و شاخ

 حالتي و پيچان
 رده،ك ترسيم رمانتيك

 آثار در درخت نوع اين
 احتماالً صفوي دوره

 هنر آثار از برگرفته
 .است چين

لبه
غ

 
 و خط

گ
رن

  

  
 مظفر شاه آثار در هاصخره
 نمايش رنگ با پدرش، از متأثر
 هاسايه رنگ از و شدهداده
 استفاده حجم نمايش براي
  .است نموده

 آثارش درميرمصور
 خطوط با هاييصخره
 كه كرده ايجاد مختلف

 هاآن در توانمي
 و انساني هايچهره

. ادد تشخيص را حيواني
 نگر به نسبت خط غلبه
  .است بيشتر آثارش در
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  گيرينتيجه
 ردهك تبعيت قمي احمد قاضي از كه معاصر محققان از برخي

 توجه كمتر وي دورههم و ترپيش مورخان ساير آراي به و
 ويس از ميرمصور براي منصور واژه بردن كار به خاطر به ،اندكرده
 سهيلي احمد جناب ازجمله. اندشده اشتباه دچار ،احمد قاضي

 مصورمير از 41 صفحه هنر گلستان كتاب مقدمه در خوانساري
. بردمي نام »ميرمصور به معروف منصور استاد« عنوان با

 مكتب« و »هرات نقاشي مكتب« هايكتاب مؤلف همچنين
 به ه،اشتبا اين تكرار بر عالوه »مشهد -قزوين و تبريز نقاشي
 انسلط دوره نقاش مظفر شاه و پرداخته نيز آن از گيرينتيجه
 كه بريزت مكتب دوم سلن نقاش علي سيد مير با را بايقرا حسين
 مكتب گذارانپايه از يكي و كندمي مهاجرت هند به بعدها

 فرزندان از و دانسته برادر ،شودمي هندي -ايراني نگارگري
  .داندمي) ميرمصور( منصور
 داليل و اسناد ذكر با و آمد مقاله در ترپيش آنچه بر بنا

 احمد، قاضي موردنظر منصور كه گرفت نتيجه توانمي
 ايلاو و ابوسعيدي دربار نام به نقاش ،منصور استاد وجههيچبه

 طوربه مجدداً امر اين داليل. نيست بايقرا حسين سلطان دوره
  :آيدمي ذيل در خالصه

 ورهد نام به نقاش ،منصور استاد تاريخي متون تصريحبه -1
 ايقرا،ب حسين سلطان رسيدن قدرت به از پس و بوده ابوسعيدي

 استاد ،داشت را پادشاه گذاريتاج صحنه تصوير افتخار كه نقاشي
 دوره اين در وي مهارت و استادي درجه از نشان اين. بود منصور
 در و نرسيده كمال و پختگي به هنوز بهزاد كه ايدوره. دارد

 رمنصو استاد هنري ميراث سويي از. است اندوزيتجربه مرحله
 يزن يكديگر هنري رقيب كه بهزاد و مظفر شاه پسرش توسط
 صورمن استاد پس. است شدهمنتقل بعدي هاينسل به ،اندبوده
 تونم تصريحبه آنكهحال. است نبوده بهزاد شاگرد زماني هيچ در

 زا و بهزاد كلك وارثان از يكي ميرمصور صفوي دوره مختلف
 .است شدهمي محسوب وي شاگردان

 و) 855 -873( گوركان ابوسعيد حكومت دوره به توجه با -2
 بحرمت و نام به هنرمندي عهد اين در نقاش، منصور استاد اينكه
 سال وپنجسي يا سي تقريببه دوره اين در وي سن حداقل بوده،
 كمي يا ق 840 حداقل را او تولد سال حدود توانمي كه بوده
 دوره ونمت از برخي از نقل به آنكهحال. زد حدس آن از پيش

 همراه به ميرمصور جواهراالخبار، و هنر گلستان ازجمله صفوي
 لقو اين اگر. است كرده مهاجرت هند به وي، از بعد يا و پسرش

 رحضو به هندي منابع از يكهيچ البته كه بدانيم صحيح را

 بين هند به هنرمندان مهاجرت ،اندنكرده اشاره هند در ميرمصور
 با عنوانهيچبه كه افتاده اتفاق ق 956-957 تا 951 هايسال
 .ندارد همخواني نقاش منصور استاد سال و سن

 ظفرم شاه پسرش و منصور استاد از كه منابعي از يكهيچ در -3
 بعيمنا در آنكهحال نشده، اشاره هاآن بودن دسي به ،اندكردهياد
 هاآن بودن سيد اندپرداخته علي سيد مير و ميرمصور به كه
 .است شدهبيان

 از يدتقل به ميرمصور. است هنرمند دو آثار تفاوت ديگر دمور -4
 مايينواقع با يهاينگاره ترسيم به وافري عالقه بهزاد استادش
 ناتحيوا و اشيا افراد، فرعي، موضوعات از آثارش در و دارد بيشتر
 كهدرحالي كندمي استفاده نيز اصلي موضوع به مرتبط غير

 مركزمت اصلي موضوع بر مظفر، شاه فرزندش و منصور هاينگاره
 تبعبه ميرمصور با منصور آثار در بدن و سر پوشش نوع. است
 رايب منصور شيوه در. است متفاوت تبريز و هرات مكاتب تفاوت
 شودمي استفاده هاسايه رنگ و هارنگ از بيشتر سازي طبيعت
 منظره در آن كاركردهاي و خط بر بيشتر ميرمصور كهدرحالي
 با و دهكشي هاپيكره فرزندش و منصور آثار در .دارد تأكيد نگاري
 يرمصورم ترسيمي يهاپيكره اما اندكاررفتهبه بيشتري تناسب
 و هبرآمد هايشكم با كوتاه تبريز، مكتب در همكارانش همانند
 هايتفاوت اين. است شده نمايانده باريك هايگردن
 از متمايز هاآن آثار كه است آن دهندهنشان شناختيسبك

 .دانست شخص يك را هاآن هنرمندان توانمين و بوده يكديگر
 است هايينگاره وجود عدم تحقيق، اين هايمحدوديت از

 يك و باشد مظفر شاه پسرش و منصور به مربوط تصريحبه كه
 آنان به منسوب دارد، وجود منابع برخي در كه هم موردي دو يا

 يشپ شناسيسبك بحث در را هاييدشواري مسئله اين و شده
 و تطبيقي مطالعه ازآنجاكه. دهدمي قرار محققان روي
 تاريخ رد مفقوده هايحلقه يافتن به شاياني كمك شناختيسبك
 آثار كشف با بعدي محققان است اميد ،نمايدمي ايران هنر

 گمنامي هب) مظفر شاه و منصور( هنرمند پسر و پدر اين از بيشتري
  .دهند پايان ايران هنر تاريخ در هاآن

 موارد از يكي به تنها آن، محدود قالب واسطهبه مقاله اين
 ارغب واسطهبه كه پرداخت تاريخي اشتباهات و اسمي تشابه

 دستازاين. است آمده وجود به محققان، برخي غفلت و تاريخي
 هحوز انمندعالقه بازكاوي نيازمند كه ايران هنر تاريخ در موارد
 همت و كنجكاوي تالش، كه نيستند كم است ايران هنر تاريخ
  .طلبدمي را داخلي محققان بيشتر
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