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ميرک  آقا  آثار  در  تصويري  بيان 
نقاش

فريدون پسرهايش را آزمايش 
ميرک،  آقا  به  منسوب  کرد 
 ،٤٢ v-شاهنامه  طهماسبي برگ
(مجموعه  ه.)  تبريز(٩٣١-٩٤١ 
خصوصي) در اين تصويراژدها 
ونقش پر اهميت آن قابل مشاهده 
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شماره۴۴  زمستان۹۶
۹۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

چكيده
 بررسي شخصيت و ديدگاه هنرمندان نقش آفرين در خلق شاهنامة  تهماسبي از مسائل مهمي است که مي تواند 
رويکردهاي بيان تصوير در اين اثر برجستة  هنري را تا حدي مشخص و قابل درک نمايد. هدف اين مطالعه 
معرفي و بررسي ديدگاه، شخصيت وجايگاه آقا ميرک اصفهاني است. در اين مقاله با بهره جستن از نوشته هاي 
نويسندگان صاحب نظر هم عصر نقاشان اين دوره چون عبدي بيگ شيرازي، تالش شده است با تمرکز بر آثار 
و زندگي آقا ميرک پاسخي به سواالت چگونگي ابعاد شخصيتي و ديدگاه هنرمند و نحوه رويکرد بيان تصوير 
در شاهنامه ارائه شود. روش تحقيق در اين مقاله به روش تاريخي- تحليلي و شيوة جمع آوري آن كتابخانه اي 
است .  ضرورت اين تحقيق شناخت هنرمندان ايران اسالمي است. نتا يج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد 
هنرمند در مقام مخزن فن، سنت و حافظه هنري با رويکرد عارفانه عامل بازنمود تصوير زمانه اش است. ميرک 
ميراث نقاشي گذشته را با چهره نويني درعصرخويش به اجرا درمي آورد و دراين فرايند زبان تصوير را به 

عاملي فراتر از بيان کالمي تبديل مي سازد.

 واژگان كليدي 
آقا ميرک، شاهنامه تهماسبي، هنر دوره صفوي، هنردورة اسالمي

  اين مقاله مستخرج از رسالة دکتري نويسندة اول با عنوان «زبان و بيان تصوير در شاهنامه تهماسبي» به راهنمايي محمدتقي آشوري 
و مشاورة نويسندة سوم  است.

    مربي، عضو هيئت علمي دانشگاه هنرو دانشجوي دکتري پژوهش هنر (نويسندة مسئول)
   Email: Naderloo2009@gmail.com            
Email: Taghi.Ashouri@gmail.com                                      .استاد و عضو هيئت علمي دانشگاه هنر، شهر تهران، استان تهران     
Email: Mohamad.Khazaei@gamil.com                                     .استاد  و عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس، شهر تهران، استان تهران        

تاريخ دريافت مقاله :   ٩٥/٣/٥ 
تاريخ پذيرش مقاله : ٩٦/٣/٢٨   

    بيان تصويري در آثار آقا ميرک نقاش*
  مصطفي ندرلو** محمدتقي آشوري*** محمد خزايي **** 
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مقدمه
نقاشي هاي  خصوص  در  شده  انجام  پژوهش هاي  در 
شاهنامه و هنرمندان نقاشي که دراين کار مشارکت داشته 
اند، غالبًا آثار مورد بررسي قرارداشته ومعموًال اين هنر 
مورد  و سبک  وبه جهت شيوه  تصاوير  از روي  مندان 
توجه بوده اند و کمتر به شخصيت وديدگاه آنان پرداخته 
شده است. از آن جمله کاري که استوارت کري ولش و 
دو  در  تهماسبي  شاهنامه  چاپ  دادند  انجام  همکارانش 
جلد(۱۹۸۱م.) مي باشد. اين شاهنامه پيشتر هوتون ناميده 
بوده  هنرمندان  دربارة شرح  آن  نخست  که جلد  مي شد 
پرداخته  آنان  هويت  و شناخت  هنري  توانايي هاي  به  و 
است.۱  از آنجاکه شاهنامه در يک قالب مشخص تکنيکي 
و سبکي اجرا شده وبه جز دو اثر بقيه فاقد امضا بوده اند، 
تشخيص اين که کارها متعلق به کدام هنرمند است بسيار 

دشوار است و بر اساس گمانه زني انجام شده است.
در تذکره ها ومتون تاريخي ازگروهي از هنرمندان نقاشي 
که در کتابخانه شاهي مشغول به کار بوده اند نام آورده 
به عنوان  اين حرفه که  نام داران  از  شده است. سه تن 
سرپرست هنرمندان در آفرينش شاهنامه مشارکت داشتند 
سلطان محمد، آقا ميرک و مير مصور مي باشند. با توجه 
به اينکه اطالعات کافي دربارة تمام اين هنرمندان موجود 
نمي باشد، بررسي زمينه هاي فکري و خاستگاه هاي نظري 
آنها  درباره  مطالبي  که  هنرمندان  اين  از  برخي  وعملي 
موجود است مي تواند تا حدودي ابعاد زبان وبيان به کار 

رفته در تصاوير شاهنامه را روشن نمايد. 
در اين مقاله، آقا ميرک بنا به شخصيت فکري و هنري وي 
به عنوان هنرمند سرآمد در نقاشي وساير فنون تصوير 

از گروه نقاشان شاهنامه برگزيده و بررسي مي شود.
ديدگاه، شخصيت،  بررسي  و  معرفي  تحقيق  اين  اهداف 

جايگاه و آثار اين هنرمند در اين دوره تاريخي است. 
سير پژوهش و تحقيق پيرامون نقاشي ايراني اين پرسش 
که  سازد  مطرح  پژوهشگري  هر  ذهن  در  مي تواند  را 
هنرمندان ايراني بر اساس چه انديشه اي وچگونه قادر به 

آفرينش چنين فضاهاي بديع و لطيفي بوده اند.
آنچه در باره هنرمند نقاش شاهنامه شاه تهماسب تا کنون 
مورد بررسي قرار نگرفته است و پرسش هاي اين تحقيق 

نيز منطبق برآن است بدين شرح است:
۱. ديدگاه فکري هنرمند و باز تاب آن در تصوير چگونه 
بوده است ۲. ديدگاه حامي هنر (شاه تهماسب) وجايگاه 

ميرک نزد وي چگونه بوده است؟

روش تحقيق 
روش تحقيق اين پژوهش تاريخي - تحليلي و تک نگاري 
مولفان  و  نويسندگان  نظريه  از  گرفتن  بهره  با  و  است 
به  دوران  اين  مطرح  عرفاني  انديشه  پايه  بر  ديباچه ها 
تحليل اين هنرمند پرداخته است. در روش تک نگاري به 

آثار هنري، زندگي و شخصيت هنرمند پرداخته مي شود. 
 شيوه جمع آوري اطالعات در اين پژوهش کتابخانه اي و 
از اسناد و منابع مکتوب مربوط به دوره صفوي استفاده 
نبوده  تنها محدود به مأخذ هنري  اين منابع  شده است. 
بلکه منابع تاريخي، ادبي و ديني را هم شامل مي گردد. در 
قسمت توصيف نگاره ها چگونگي خلق تصاوير، رويکرد 
فکري هنرمند و شيوه هاي به کار گيري باز نمود تصوير و 
سر انجام و يژگي هاي تصوير هاي شاهنامه مورد تحليل 

و بررسي قرار مي گيرد.

پيشينه تحقيق
پژوهش هايي که تا کنون در حوزه کتابهاي مصور ايراني، 
شده،  انجام  تهماسبي  شاهنامه  و خصوصًا  شاهنامه ها 
اغلب با رويکرد باستان شناسي بوده است. همچنين اين 
تحقيقات به صورت عمومي با رويکردي غربي بر اساس 
بررسي  و  تحليل  مورد  اروپايي  نقاشي  زيبايي شناسي 
روش  بر  مبتني  پژوهش ها  اين  اکثر  است.  گرفته  قرار 
در  که  گرفته  تاريخي صورت  دوره بندي  و  گاه شمارانه 
اين رويکرد جايگاه نقاش مورد مالحظه نبوده و بيشتر 
مانند  بوده اند  توجه  پايتخت حکومت ها مورد  و  دوره ها 

بررسي دوره هاي نقاشي ايلخاني، تيموري وصفوي. 
 اين در حالي است که نگاره ها از جمله شاهنامه در فضا و 
جهان بيني متفاوتي خلق شده و با رويکرد نقاشي اروپايي 
شخصيت  همچنين  است.  داشته  اساسي  تفاوت هاي 
هنرمند درمقام خالق اثر و صاحب تفکر در جهان بيني 
خود مورد بررسي و مالحظه قرار نگرفته است. به طوري 
صحيح  نا  پژوهش  رويکرد هاي  پژوهشگران  برخي  که 
در باره شاهنامه تهماسبي که در گذشته انجام شده را 
حتي مانعي بر پژوهش ها ي جديدتر ارزيابي مي کنند « 
پيش تر ديديم که چطور شاهنامه فراهم شده براي شاه 
تهماسب تقريبًا تا همين اواخر بر پژوهش در خصوص 
شاهنامه هاي عصر صفوي چيره يا دست کم بر آن سايه 

افکنده بود» (سيمپسون، ۲۸: ۱۳۸۸).
« اگر بخواهيم اسرار نسخه هاي ايراني را در يابيم بايد 
آنها را تحت بررسي دقيق و چند باره قرار دهيم. گفتني 
است که در تاريخ تحقيقات غربي در خصوص کتاب هاي 
است.  داشته  د  وجو  ندرتًا  دقتي  چنين  ايراني،  مصور 
اين مقاالت مشاهده  نتايج حاصل از دقت عميقي که در 
مي شود به گشودن راه تحقيقات آينده و اثبات اين نکته 
کمک مي کند که رويکرد هاي سّنتي محققان غربي نسبت 
به نقاشي ايراني نيازمند تحولي اساسي است. ديگر کافي 
کجا  چرا،  کسي،  چه  متعارف  پرسش هاي  به  که  نيست 
وکي پاسخ دهيم، پرسشهايي که به سبب ريشه داشتن 
در تاريخ هنرغرب، اروپا مدارند و با هنري که در فرهنگي 
کامًال متفاوت پديد آمده است مناسبتي ندارد. (هيلن برند، 

.(۱۳۸۸:۹
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شماره۴۴  زمستان۹۶
۱۰۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

شاهنامه  آثار  صًا  خصو  نگاره ها  و  هنرمندان  شناخت 
در جهان انديشه اي خود موجب درک درست آن خواهد 
شد. آنچه از نظرات مستشرقين درباره شخصيت نقاش 
را  بسياري  وسؤال هاي  ابهامات  آمده  دست  به   هنرمند 
تأکيد  با  پژوهش هايي  ندرت  «به  است.  آورده  به وجود 
بر نقش هنرمند دست اندرکار در مقام مخزن فن، سنت 
و حافظه هنري، صورت پذيرفته، و کمتر درباره استمرار 
است  شده  تحقيق  جامعه  از  بخش  اين  طريق  از  هنري 
(راکسبرگ، ۵۶: ۱۳۸۸).»تحليل مبتني بر دانش رده بندي 
عمومًا به هنرمند نقش سازندة نامتفکري را اعطا مي کند 
که واکنشي غير ارداي را بر انگيخته باشد، کمابيش شبيه 
به يک خوابگرد»(همان، ۵۶). همچنين خانم سيمپسون در 
پژوهش هاي متاخر خود اين سواالت را مطرح مي کند: باال 
ادغام  از طريق  تا  آنيم  بر  بيست ويکم  قرن  ما در  خره 
ادراکي  به  فردوسي،  بزرگ  حماسه  وتصويري  متني 
بين  شناسانه  زيبايي  پيچيدة  گفتگوي  از  موشکافانه تر 
شاعر و نقاشان نايل شويم که در ذات نسخه هاي مصوّر 
طور خاص  به  شاهنامه مصور  و  عام  طور  به  فارسي 
نهفته است. در اين بيان نقش نقاش هنرمند مي تواند به 
عنوان مهم ترين و کليدي ترين نقطه مورد توجه قرار گيرد. 
نقاش عامل اصلي و بازتاب دهنده يک گفتکوي پيچيده از 

انتقال معنا ومفهوم به صورت يک پيام تصويري است. 
به  عرفاني  رويکرد  با  ايران  در  مطالعات  اين  حوزه  در 
تحليل تاريخي نگاره ها پرداخته شده است. دکتر تجويدي 
که  ايران  گذشته  هنروران  نقاشي سنتي  بيان روش  در 
برسياق آموزهاي هنر معنوي صورت مي گرفته؛ درباره 
دروني شخص  جهان  اين   » است؛  آورده  هنرمند  باطن 
هنرمند در حقيقت نمونه اي از جهان لطيف خاصي بود که 

هر هنروري بر بنياد ساختمان دروني خود تصوير هاي 
هنر   (۱۵ (تجويدي۱۳۵۲:  مي گرفت.»  بر  ازآن  را  الزم 
نقاشي در تمدن اسالم بيش از آنکه به علوم عقلي و فلسفه 
و  گاه هاي شرعي  ديد  و  عقايد  تاثير  تحت  باشد  مرتبط 

مذهبي بوده است (رفيعي، شيرازي، ۱۳۸۶: ۱۰۸).
انديشمندان  تاثير  تأکيد بر تفکر وبينش نقاش و  درباره 
و شاعران هم عصرش در کتاب بهزاد در گلستان چنين 
آمده است: «بي شک بهزاد چهره گشا، پرده از رخ حقيقت 
وهنر اسالمي ايران برگرفت و جلوه ملکوت نقش را در 
آثار گرانبهايش به نمايش گذارد...مجالست وي با عارفاني 
جامي،  وعبدالرحمان  کاشفي  واعظ  حسين  مال  همچون 
شاعر وعارف بزرگ آن دوران، سبب هدايت او در طريق 

عرفاني شد.»(رجبي، ۱۳۸۲: ۱)
 «در تاريخ نگارگري ايران که با پويايي و خالقيت نبوغ ممتاز 
بوده اند کم نيستند. ايشان با ابداع و حرکت هاي نو موجب 
تحول و اوج گرفتن نگار گري شده و شاهکار هاي فراواني 
عرضه کرده اند. در ميان ايشان چند نفر جايگاهي خاص و 
فراتر دارند و کمال الدين بهزاد از آن جمله است.»(شيرازي، 
از  است  نمودي تصويري  نگارگري  آثار   »  (۱۰۶ :۱۳۸۳
متون واشعار نويسندگان و شعراي بزرگ ايراني، که با 
(شوشتري،  گشته»  همراه  هنرمندان  اين  شخصي  تفکر 
شيرازي، ۱۳۸۷: ۱۵) در تاريخ هنر نقش هنرمند در تحول و 

نو آفريني نقاشي از اهميت خاصي برخوردار بوده است. 

اعتقادات ديني و تفکر شيعي 
انديشه ديني و تفکر شيعي همراه با عرفان اسالمي توسط 
شاه اسماعيل(حک ۳۰-۹۶۰ ه.) و نياي وي رشد مي يابد. 
اثني  شيعه  دولت  يک  قالب  در  ايران  در  صفوي  دولت 
عشري يکي از طوالني ترين و پر جاذبه ترين فصول تاريخ 

اسالم وايران است (نوايي۱۳۸۶: ۲۱).
هجري  دهم  سده  در  صفوي  حکومت  گيري  شکل  با   
رويکرد اعتقادي شيعي درعصر شاه تهماسب(حک ۹۸۴-

۹۳۰ ه.) در آثار هنري و نقاشي گسترش يافته و به اوج 
مي رسد. « در دورران زمامداري طوالني شاه تهماسب، 
مهارت هاي گوناگوني که هنر کتاب آرايي راتشکيل مي داد 
به عالي ترين درجه خود رسيد...شاه تهماسب، هم چنين 
نسبت به حفظ و انجام عقايد واصول، بسيار متعصب بود. 
صادقي بيک نقاش بزرگ وشاعر سده ي شانزدهم / دهم 
معتقد است که شاه توجه بسيار زيادي به روحانيون، علما 
و مردان اهل ذوق ومستعد داشت. انتخاب اين موضوع 
براي تصويرسازي که ديد گاه شيعيان را تشريح مي کند، 
تأثير اعتقادات شيعي و به خصوص اعتقادات شاه را که 
مي دهد.  نشان  مي شد،  محسوب  شيعي  هنر  حاميان  از 
در  که  شيعي  کشتي  مجلس   (۱۴۸  :۱۳۸۳ (شايسته فر 
ابتداي شاهنامه تهماسبي قرار دارد پيامبر اسالم حضرت 
محمد (ص) و امام علي (ع) و احتماًال امام دوم و سوم 

 تصوير ١. مجلس شيعي برگي از شاهنامه شاه تهماسبي، تبريز 
٩٣١- ٩٤١ ه.، مأخذ: موزه متروپوليتن نيويورک، منسوب به ميرزا 
علي، آثار کارگاه شاه طهماسبي زير نظر وسر پرستي سلطان 

محمد، آقا ميرک اصفهاني و مير مصور قرار داشته است.
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(عليهما السالم) را با دستار صفوي وهاله اي از نور طال 
در اطراف سر به تصوير درآورده است. اين دستار داراي 
دوازده ترک به نشانه دوازده امام است. اين اثر مي تواند 
باور شيعي و سفارش شاه  تأکيدي بر  به عنوان نمونه 
به عنوان حامي و اعتقادات فردوسي شاعر و نيز باورهاي 
نقاشان کتابخانه باشد (تصوير ۱). نشانه ها و رمزهاي 
باور شيعي در آثار شاهنامه، ساير نسخه ها و آثار هنري 

ديگر اين دوره نيز قابل رويت است. 
مذهبي شاه تهماسب  باورهاي  توصيف  درباره  همچنين 
در جواهراالخبار آمده است: « از توحيد و نعت و منقبت، 
و خاتمة همه نوشتني و بخاطر گرفتني اخالص و اعتقاد 
به خاندان طيبين وطاهرين آن چنان است که به محض 
کّلي روي مي دهد»(منشي  فتوحات  اقبال و  اعتقاد  همين 
قزويني، ۱۳۷۸ :۱۴۶). از همين روي هنرمندان کتابخانه 
آقا  جمله  از  برجسته  نقاش  هنرمندان  جمع  و  تهماسبي 
ميرک در زمره هنرمنداني قرار دارند که باورهاي شيعي 
يافت سبک هنري که  بازتاب مي دهند. در واقع شکل  را 
صفوي ناميده مي شود برخاسته از ديد گاه هاي معنوي 
پيروي  اسالم،  حکمت آميز  باورهاي  از  که  است  وديني 
اين  پيامبر (ص) و واليت علي (ع) سر چشمه مي گيرد. 
معنويت همواره نزد هنرمند اهل معرفت در باطن و لوح 
مي توان  مختصر  اين  از   » مي شود.  گر  جلوه  او  خاطر 
دقيق و  انديشه شيعي متضمن حقيقتي بس  که  دريافت 
است  خاطرهمگان  پسند  نظم  مجموعه  که  است  ظريف 
ودر ديدي اساطيري وسلسله مراتب معنوي امامت نهفته 
است.» (بوکهارت،۱۳۶۵: ۴۹) انديشه هاي ديني و معنايي 
؛  داشته  بازتاب  نيز  صفوي  عصر  هنري  متن هاي  در 
برمرقع شاه  قصه خوان۱  محمد  الدين  قطب  ديباچه  در 
تهماسب که در ۹۶۴ هجري نگاشته شده پس از معرفي 
جمع نقاشان واستادان در کتابخانه همايوني به معرفي آقا 
ميرک پرداخته وسپس به معرفي شاه تهماسب مي پردازد 

و چنين آورده است: 
«حسيني نسب شاه حيدر شکوه

 کزو تيغ شد مو بر اندام کوه
طرازنده افسر خسروي 

 فروزنده دولت حيدري... 
قلم گشته در دوِر او محترم 

 از آن رو که شاهيست ماني رقم» 
(قصه خوان،۱۳۷۲: ۲۸۷-۲۸۶)

بررسي زندگي و فعاليت هاي آقا ميرک نّقاش 
 ميرک فردي خردمند و شاعر داراي شخصيت برجسته 
با شاه مجالست  ارجمند بوده، بطوري که  نزد دربار  و 
نقاشي  فنون  انواع  در  توانايي  به سبب  او  است.  داشته 
سرآمد نقاشان بوده و در تهيه شاهنامه مدتي به عنوان 
سرپرست هنرمندان منسوب شده و کنترل، نظم و ديگر 
داشته  برعهده  را  نسخه عظيم  اين  اجراي  در  کار  ابعاد 

است. از اين نظر مي توان به جايگاه و توانمندي اين هنرمند 
پي برد.

 از تولد او تاريخ دقيقي دردست نيست. وي که به نام آقا 
ميرک اصفهاني معروف بود ابتدا کار هاي هنري اش را 
از هرات آغاز مي کند، بعد ها به تبريز آمده و بيشتر در 
اين مکان زيسته است. سپس به قزوين سفر کرده و در 
حدود سال۹۸۳ ه. در آنجا درگذشته است. به نوشته عالي 
افندي او شاگرد بهزاد بوده است. از شاگردان برجسته 
ميرک مي توان ازعبدالصمد نام برد که آثار برجسته اي در 
شاهنامه خلق کرد و بعدها به دربار گورکانان هند رفت. 

(آژند، ۱۳۹۸: ۳۹۹) 
دوست محمد در مرقع بهرام ميرزا (۹۵۱ه.) به ارزيابي 
نسخه هاي  ساير  و  شاهنامه  نقاشي هاي  از  نمونه هايي 
و  شاهنامه  هنرمندان  معرفي  و  خويش  زمان  و  گذشته 

کتابخانه شاه تهماسب پرداخته است.
 وي درباره استاد ميرک اصفهاني در اين ديباچه چنين 
آورده است: «ديگر سيد السادات بدرجات، وحيد العصرو 
فريدالدهر، مقرب الحضرت الخاقاني آقا جالالدين ميرک 
الحسيني االصفهاني که در نقش خانة تصوير، قلم تحرير 
بي  تمثال  و  ننگاشته  صورتي  دلپذيرش  صورت  چون 

مثالش از نظِر دوربين اعيان جز به پيش نظر.
نقاش  زهي  اهللا  عفاک  تصويرو صورت  زهي  اهللا  تعالي   
النوادر،  زبدة  امم،  ويگانه  قلم  پاکيزه  ديگرسيِد  قدرت. 
مير مصور که صانع بدخشان اعلي والجوردي اختر به 
رنگ آميزي صورت دلکش چهره نپرداخته. در صورتش 
مصور چين را قلم شکست ديگر به هيچ از او صورتي 

نبست»(مايل هروي، ۱۳۷۲: ۲۷۴)
تصوير ونقاشي هاي شاهنامه شور وعشق وافر هنرمند 
نقاش نسبت به حق وحقيقت است و توصيف اين تصاوير 
بسيار دشوار است و نمي توان تنها آن را به بيان کالمي 
تقليل داده ومحدود کرد. گفتار دوست محمد درباره ميرک 

 تصوير٢ . مجلس ورود فردوسي به جمع شعراي غزنه منسوب به 
آقا ميرک، شاهنامه شاه تهماسبي، تبريز(٩٣١- ٩٤١ه. )مأخذ: موزه 

آقا خان، تورنتو

ميرک  آقا  آثار  در  تصويري  بيان 
نقاش

١. ديباچه قطب الدين محمد قصه  خوان 
شاه  مرّقع  بر  ٩٦٩ق.  سال  در 
شده  نگاشته  صفوي  طهماسب 
در  اهميتش  لحاظ  به  و  است 
صفوي  دوران  کتاب آرايي  تاريخ 
هنر شناسان  ديگر  استفاده  مورد 
قرار گرفته والگويي براي مرقعات 
دوره بعدي بوده است. احمد قمي 
استفاده  آن  از  هنر  گلستان  در 
کرده است، اما ذکري از اين مأخذ 
نمي کند.(نگاه کنيد به مقاله يوشيفو 
نامه  مجله،  باره:  اين  در  ساسکي 

بهارستان، زمستان ١٣٨١)
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شماره۴۴  زمستان۹۶
۱۰۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

و مير مصور سخني گزاف نبوده است. « اين دو سيِد بي 
مثال و اين فرزانه بي تمثال در کتابخانة ماليک آشيانه 
خصوصًا در شاهنامه شاهي (شاهنامه تهماسبي) وخمسه 
نظامي رنگ آميزي ها نموده اند که اگر شروع به توصيف 
آن نمايد سخن به تطويل انجامد، بلکه زبان قلم دو زبان 

در تعريف و توصيف آن عاجزآيد». (همان، ۲۷۴) 
اين که شاه  به  نسبت  در جواهراالخبار(۹۸۴ه.)  همچنين 
تهماسب به او توجه داشته از او نام آورده شده است. 
« از نقاشان، استاد سلطان محمد مصور و استاد بهزاد 
مصور و استاد ميرک اصفهاني و مير مصور و دوست 
ديوانه، پادشاه را بدين طايفه توجه و التفات تمام بود». 

(بوداق منشي، ۱۳۸۷: ۱۴۴)
ميرک  استاد  خوان(۹۶۴ه.)  قصه  محمد  ديباچه  متن  در 
اين چنين توصيف شده است: «وسيد ميرک که در جميع 
اطوار وتمامي اطراز اين فن بي بدل و بي مثلي َمَثل است 

و اين صفت بر او ختم: 
افالک  اورنگ  يافت  و  کز   / دلفريب  خامة  آن  اهللا  تعالي 
زيب»... (قصه خوان، ۱۳۷۲:۲۸۶) در اين چند کلمه هرچند 
به اختصار بيان شده مي توان در يافت که اين هنرمند در 
شيوه هاي متداول تصوير سر آمد بوده است، براي مثال: 
منظره  ياهمان  نقشبندي  پردازي،  چهره  رنگ،  طراحي، 

سازي، گرفت گير و تشعير را مي توان نام برد.
قاضي احمد در توصيف ميرک چنين بيان داشته است:

قرينه  طّراحي  در  بود  اصفهان  دارالسلطنه  سادات  از   »
و  گشت  خسروآفاق  آن  يراق  گرک  آخر  نداشت  خود 
بيشتر در دارالسلطنه تبريز بسر ميبرد نقاش بي بدل و 
هنرمند ارجمند و عاشق و لوند ومصاحب و مرد خردمند 
بود.» (قاضي احمد، ۱۳۶۶: ۱۳۹) « آقا ميرک به کار در 
تعبير  به  يا  يراق شاه،  َگَرگ  مقام  به  و  داد  ادامه  دربار 
امروزي وزير در بار شاه منصوب شد. دو طاق بارگاه 
شاه تهماسب در تبريز را آقا ميرک ومير سيد علي نقاشي 

در  مؤثري  سهم  ميرک  آقا  که  مي رود  گمان  کردند... 
م.  دهه ۱۵۵۰  در  قزوين  بزرگ  فالنامه  يک  تصويرگري 

داشته است»(کنبي، ۱۳۸۷: ۵۳)
نخستين تصوير شاهنامه مجلس ورود فردوسي به جمع 

شعراي غزنه منسوب به آقا ميرک است.
اين تصوير مي تواند مناسبتي با بيان قاضي احمد نيز داشته 
باشد که الفت ميرک با شاه را بيان داشته است. ميرک در 
اين مجلس عالوه برشعراي غزنه شاه تهماسب را نيز در 
حالتي ايستاده در باالي مجلس در برابر نگاه فردوسي به 
طرز برجسته و ارزشمندي به تصوير کشيده است. لباس 
شاه تهماسب و دو تن از مالزمان با تاج شيوه صفوي به 
اثر ميرک ارتباطي بصري  اين  تصوير درآمده است. در 
با دوران شاه تهماسب بر  ميان مکان و زمان فردوسي 
قرار ساخته، در حالي که در متن نوشتار چنين چيزي ذکر 
نشده است. رويکرد پيوند تاريخي پادشاهان ايران با دوره 
صفوي در شاهنامه بسيار به کار رفته است. (تصوير۳،۲) 
طبق نظر ولش شاه تهماسب در اين سالها حدود هجده سال 
و چهره اي بدون ريش دارد ومي توانسته چنين ظاهري 

( welch.1979: 43) .داشته باشد
در  مهارت  و  شعر  به  توجه  درباره  تصوير  داخل  متن 
پرداخته مي شود.  بدان  ادامه بحث  در  شاعري است که 
کار  در  امتحان  به  را  فردوسي  غزنوي  دربار  شاعران 
شاعري مي گيرند، چنانچه در متن نوشته: « و فردوسي 

که در قسم سخن بديهه بغايت چابک سوار بود 
چو گشتي باسب بديهه سوار

                                      برآوردي از حيل فکرت دمار
و  شعر  به وسيله  افراد  وفضيلت  برتري  عيارسنجي 
سخنداني جز مناسبات فرهنگي بوده که در زمان صفوي 
مرسوم بوده، به طوري که نام ميرک هم در بين شاعران 
است.  شده  ذکر  نقاشان  گروه  جزسرآمدان  وهم  آمده 
مالحظه مي گردد که بيان فردوسي بياني حکيمانه است 
بيان  ازنظر  شاهنامه  در  نيز  ميرک  آقا  وبيان  شيوه  و 

تصويري شيوه اي حکيمانه است. 

فرديت  (هويت) هنرمند نقاش
اغلب آثار اين دوره فاقد رقم است که از داليل آن مي تواند 
تواضع هنرمند، ديدگاه عرفاني و انجام کار به صورت جمعي 

باشد. آثار ميرک تنها در خمسه نظامي رقمدار است. 
«تا اواخر سدة نهم هجري قمري اکثر نگاره ها فاقد امضا 
و ندرتًا به هنرمندي منتسب بودند. پس از اين دوره هويت 
برخي از نگاره ها روشن شد و نگارگران تدريجًا آثارشان 
را امضا کردند.»(کنبي،۱۳۸۲: ۱۳) آثار طراحان ونقاشان 
در دوران صفوي به تدريج داراي امضا مي گردد، از اين 
رو مي توان تا حدودي شيوه ها و آثار آنان را شناسايي 
کرد. دستيابي به هويت هنرمندان نقاش در اين دوره کار 

ساده اي نبوده است. 

 تصوير٣. احتماًال چهره شاه طهماسب منسوب به آقا ميرک جرئي 
ازتصوير١، مأخذ: شاهنامه طهماسبي 
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آثار ميرک در شاهنامه که توسط ولش شناسايي شده 
از  نگاره است که ميرک در برخي  است نزديک به سي 
همکاري  هم  و  هنري  به عنوان سرپرست  هم  تعداد  اين 
مشترک به انجام کار پرداخته است. آثار شاهنامه فاقد 

امضا هستند. وتنها دواثر رقم دار است. 
خمسه که در سال هاي ۹۴۵ تا ۹۴۹ هجري کار شده داراي 
پنج اثر رقم دار از ميرک است. نظر سود آورد در باره او 
چنين است: « چهار تصوير نقاشي در کتاب خطي خمسه 
بر  داده شد...  آقا ميرک نسبت  به  بعدها  قرار گرفت که 
زيادي  نسبتًا  تعداد  و  موجود  تصوير  چهار  اين  اساس 
آثار ميرک در شاهنامة شاه تهماسب وجاهاي ديگر  از 
شناسايي شده است... ولي در اين جا چنين مي نمايد که 
روي پنجمين نقاشي او در کتاب خمسه يعني نوشيروان 
در قصر مخروبه به نواي جغد ها گوش مي دهد(کتابخانه 
لندن نسخه خطي ۲۲۶۵ پشت لت ۱۵) امضاي  بريتانيا، 
او را مي توان ديد.(تصوير۴) در زير مطالب نوشته شده 
بدين  امضايي  مخروبه،  قصر  نقاشي شده  ديوار  روي 
مضمون است: ميرک مصور. واژه مصور عنواني است 
که غالبًا نقاشان آن زمان در امضاهاي خود آن را به کار 
مالحظه  ترتيب  بدين   (۱۷۸ (سودآور، ۱۳۸۰:  مي بردند.» 
از  خمسه  خالف  بر  شاهنامه  در  نقاشان  که  مي گردد 
امضاي اثر خود اجتناب کرده اند. به نظر مي رسد که اين 
امر براساس منطقي صورت گرفته که رقم نقاشان در کار 

وجود نداشته باشد.
گفتني است به جهت تشابه نام ميرک اصفهاني عصر شاه 

تهماسب با امير روح اهللا مشهور به ميرک نقاش هروي 
احتمال  است  مي زيسته  تيموري  عصر  در  که  االصل 
اشتباه وجود دارد. او تحت تعليم موالنا ولي اهللا بوده و در 
زمان سلطان حسين ميرزا به منصب کتابداري مي رسد. 

اين دو نقاش هويت مستقل ومتفاوتي دارند.

 تفکر و رويکرد معرفتي نقاش هنرمند
دراجراي  که  هنرمنداني  خصوصًا  دوره  اين  نقاشان 
تصاوير شاهنامه نقش داشتند داراي ديدگاه وشخصيت 
ويژه اي بودند. اينان به سبب تعاليم معنوي داراي حاالت 
دروني خاص بوده و قادر بودند صورت هاي عالم ملکوت 
صورت هاي  شان  هنري  مهارت هاي  با  و  مشاهده  را 
لطيف رويت شده را به تصوير در آورند. از اين رو به 
خلق چنين آثاري بديع توفيق مي يافتند. از سروده هاي اين 
دوره مي توان رويکرد هنر و انديشه هنرمند اين دوره را 
دريافت و نيز با ديگاه هاي ديني و عرفاني نقاشان از جمله 

ميرک آشنا گرديد. 
«جهانرا هنر طرفه پيرايه اي ست 

هنرمند را چون فلک پايه اي ست
کليد هنر را خرد شد علم 

کليد هنر چيست نوک قلم
قلم رسته از بيشه کاف و نون 

بود خيمه آسمان را ستون...
شده پيرو صنع يزدان پاک 

ز پرگار افالک تا سطح خاک

مخروبه  قصر  در  نوشيروان   . تصوير٤ 
به نواي جغدها گوش مي دهد، به امضاي 
ميرک مصور، خمسه نظامي، تبريز (٩٤٩-

٩٤٥ه.) مأخذ: درکتابخانه بريتانيا.

تصوير ٥. برگي از شاهنامه شاه تهماسبي، 
تبريز ٩٣١- ٩٤١. مجموعه هنراسالمي ناصر 
هند)  با شنگل  رزم رستم  (مجلس  خليلي 
منسوب به «آقا ميرک» نيزه در دستان رستم 

به صورت خط مستقيم اجرا شده است 

ميرک  آقا  آثار  در  تصويري  بيان 
نقاش

تصوير٦.   تشعير خمسه نظامي شاه طهماسبي،
تبريز (٩٤٩-٩٤٥ه.) مأخذ:  کتابخانه  بريتانيا، 

لندن .
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

سوي آفرينش نظر داشته 
سوادي ز هر اصل برداشته»
 (نويدي،۱۹۷۷: ۱۰۳ )

بياني  و  عارفانه  رويکردي  با  هنر،  سروده،  اين  در 
بيان  هنر  کليد  خرد  است.  شده  توصيف  خردمندانه 
مي گردد، به واقع رويکرد عرفاني خود نگاهي خردمندانه 
نيز  آن  طبع  به  و  است  خلقت  و  هستي  به  حکيمانه  و 
نيز  مي زند  دست  انديشه  اين  بيان  به  که  تصوير  هنر 

خردورزانه وحکيمانه است. 
«سوادي زهر اصل برداشته» مي تواند چگونگي بازنمايي 
را روشن کند. در واقع تصوير کردن چيزي هايي که ديده 
باشند  که مي بايست  آن گونه  بلکه  نبوده  مي شوند اصل 
و  گزينش  و  انتخاب  نوعي  عبارتي  به  نظراست،  مورد 

تصرف در صورت هاي رويت شده مطلوب است. 
اساسي ترين مبحث دربارة بنياد هاي فکري نقاش معرفت 
شناسي عرفاني است و نگاه عارفان چون نجم الدين رازي 
را معطوف مي دارد که در باره اهل هنر چنين بيان داشته 

باشد:
« بدانکه حرفت و صنعت نتيجه علم و قدرت و شناخت 
روح است که تا اين غايت در وي بقوت بوده است، اکنون 
بواسطه استعمال آالت و ادوات جسماني به کار فرمايي 
عقل که وزير روح است و نايب او از قوت بفعل ميايد و از 

غيب به شهادت مي پيوندد (رازي، ۱۳۵۲: ۵۳۲). 
از اين گفته در مي يابيم که ازمنظر اهل عرفان عمل هنري و 
تصوير کاري است که منشاء باطني و غير دنيايي داشته و 

از جهاني ديگر به عالم محسوسات وارد مي گردد.
 «پس محقق گشت که چون محترفه واهل صنايع را ديدة 
خويش  صانعي  و  صنع  بدريچه  شود،  گشاده  بصيرت 
بيرون نگرد، جمال صنع و صانعي بر نظر ايشان تجلي 

کند»(همان، ۵۳۶ ).
 لذا معلوم مي گردد که انسان بواسطه روح نماينده حق 
است و آفرينش هنرمند از منشاء غير مادي سر چشمه 
او  بر  که  الهام هايي  پي  در  او  آفريني هاي  هنر  مي گيرد. 
مي شود با خالقيت هاي معنوي والهي پيوند دارد. بر اين 
اساس آفرينش در ديدگاه عرفاني خاستگاه الهي دارد. لذا 
هر نوع گرايش هنر اعم از خوشنويسي، تذهيب، نقاشي 
و... بر اساس اين ديدگاه منشاء غير زميني مي يابد ولي 
يا  اصلي  جنبه هاي  الهي  محتوي  با  درارتباط  آن  نسبت 

فرعي دارند.
در تذکره ها و متون عصر صفوي به اختصار ومحدود به 
شخصيت نقاش درمرقعات هنري پرداخته شده و به جهت 
آن که اغلب نقاشان شاعر نيز بوده اند در زمره شاعران 
نيز ازآنان ياد شده است مانند ميرک، ميرسيدعلي وموالنا 
قديمي. «پوشيده نماند که خيال هاي غريبه و انگيزه هاي 
عجيبه ايشان مشهور هر ديار ومنظور اولي االبصارست 
اهل  از  اين طبقه راست  نزاکت طبع که  و قوت مخيله و 
صنعت هيچ کس را نيست و پيکري که در لوح خاطر نقاش 
ننمايد.»  روي  کس  هر  خيال  آئينه  در  مي گشايد  چهره 
هنرمند  شخصيت  اينجا  در   (۲۸۳  :۱۳۷۲ خوان،  (قصه 
نقاش و ديدگاه او که نقش محوري و کليدي داشته بيان 

گان  چو  و  گوي  نسخه  جلد   .٧ تصوير 
عارفي (تبريز ٩٣١ هجري)، نمونه اي جلد 
به شيوه «ميرکي»، مأخذ:  کتابخانه ملي 

روسيه، سن پترزبورگ شماره، ٤٤١ 

تصوير٨. گوي چوگان- عـارفي ، (تبريز 
مأخذ:  ميرک،  به  منسوب  هجري).   ٩٣١

کتابخانه ملي روسيه سن پترزبورگ 

منسوب  صفوي،  شاهزاده  دو  تصوير٩. 
به آقا ميرک، احتماالً تبريز ٩٣٦ ه. مجموعه 
بارون موريس رو تسشليد / ناشر: رابينسون  
(کولناگي: ٣١، مأخذ:  سودرآور، ١٣٨٠ :٦٩)
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داشت  توجه  بدان  بايد  که  مهم  بسيار  نکته  است.  شده 
« لوح خاطر نقاش» است که متمايز از هر فرد ديگر ذکر 
گرديده لذا بر اهميت شخصيت نقاش بيش از پيش تأکيد 

شده است. 
هستند  خاصي  گي هاي  ويژه  داراي  عصر  اين  نقاشان 
ودانش آنها تنها دريک ُبعد هنر نقاشي محدود نمي شده 
بلکه داراي ابعاد مختلف بوده اند و انسان هاي فرهيخته اي 
در  وسطا،  قرون  ايراني  نقاشان   » مي آمدند.  به شمار 
الهيات، فلسفه وحتي پزشکي، صاحب نظر بودند. بسياري 
از نخبگان  به عبارت ديگر، آن ها  بودند.  از آن ها شاعر 
دربار و هم سطح با شاعران، فيلسوفان، منجمان، علماي 
ديني وغيره بودند.»(نظرلي،۱۳۹۰: ۲۷) به همين دليل است 
که نقاشي هاي شاهنامه و ساير دواوين مکتب تبريز تنها 
تصويري  بلکه  نيست  ادبي  متن  به  اضافه شده  تصوير 
پيچيده است که افکار وانديشه هاي همة طيف هاي ديني- 
فلسفي، اجتماعي، سياسي، زيبايي شناختي وغيره را باز 

تاب مي دهد و به نمايش مي گذارد. 
درباره ميرک در تحفه سامي (۹۵۷ه.) تأليف سام ميرزا 
که تذکره اي درباره شاعران است چنين آمده: «از سادات 
اصفهان است و در طراحي و تصوير بي نظير زمان و 
حاليا در خدمت صاحبقراني مي باشد و مقتداي آن طايفه 

اوست. بيت/ در جواب اين مطلع جامي
دو هفته شد که نديدم مه دو هفته خود را 

کجا روم بکه گويم غم نهفته خود را 
غزلي گفته که مطلعش اين است

 شدم بباغ که بينم گل شگفته خود را شنيدم از گل بلبل غم 
نهفته خود را «(سام ميرزا، ۱۳۱۴: ۴۷)

آقا ميرک که سرآمد نقاشان دوران خويش است از نظر 
بوده  جامي  عرفاني  انديشه هاي  از  متأثر  فکري  گرايش 
که  است  آن  تهماسب گوياي  برادر شاه  گفته  اين  است. 
ميرک شعرش را در جواب جامي شاعر سروده است. اين 
مطلب حاوي نکته مهمي است زيرا جامي۱ در اين مقطع 

مطرح ترين انديشمند و شاعر دوران است که در سراسر 
پادشاهي ايران اعتبار داشته است. 

 آثار جامي مورد توجه شاه تهماسب و همچنين هنرمندان 
جامي،  خمسه  مانند  آثاري  داشت.  قرار  کتابخانه  نقاش 
سلسلة الذهب و حتي لوايح او توسط سلطان محمد، ميرزا 
به  کارگاه  نقاشان  از  ديگر  وگروهي  مظفرعلي  و  علي 
تصوير درآمده است. پيوند هاي انديشه اي نقاش وشاعر 
بر  گواهي  مي تواند  است  مصوران  سرآمد  ميرک  که 

رويکرد فکري هنرمندان نقاش شاهنامه باشد.

آقا ميرک در بيان عبدي بيگ 
عبدي بيگ شيرازي خواجه زين العابدين علي نويدي۲ از 
است.  تهماسب  شاه  مستوفي  و  شاعران  و  نويسندگان 
درخصوص هنر دوران و خصوصًا هنر نقاشي مطالبي 
ارزنده ارائه داشته که در شناخت فکري و فرهنگي اين 
او در منظومه اي که براي  دوره بسيار پر اهميت است. 
شاه تهماسب است به توصيف نقاش برجسته اين دوران 
آقا ميرک پرداخته که نکات مهمي ازهنر نقاشي و رويکرد 

تصوير در آن باز گو شده است. 
از  آقا ميرک قسمت هايي  بيشتر  براي شناخت  اينجا  در 
منظومه نويدي آورده مي شود. اين متن در دفتر دوم از 

کتاب آيين اسکندري ذيل اين عنوان آورده شده:
اثر  موزون  مندان  هنر  وفضل  هنر  فضيلت  در  گفتار   »
و  ارژنگ رقم  قلم وصورتگران  ماني  نقاشان  خصوصًا 
اين فن در زمان دولت شاهي گرفته و  صفت اوجي که 
تعريف نقاش جامع اين عصرکه رشک ماني وارژنگ ثاني 

است « (نويدي،۱۹۷۷:۱۰۲)
بيان  هنر تصوير ونقاشي  از  که  تاريخچه اي  در  نويدي 
مي کند آن را به دوران شاه تهماسب متصل کرده و ادامه 

مي دهد.
شاه  جان  و  انس  شه  خان  جمشيد  خاقان  او  بدوران 

تهماسب خان (همان، ۱۰۴)
او به شاه عنوان ماني قلم داده و به اينکه اهل نقاشي وهنر 
را ارجمند داشته است تأکيد مي کند و مي گويد که تصوير 
بوسيله انسان نو شده واسلوب مانوي ديگر منسوخ شده 
است و به عبارتي نتيجه مي گيرد که عصر نو و جديدي 

آمده است: 
«قلم گشته در دور او محترم 

از آنرو که شاهي ست ماني قلم 
در ايام او يافت ز انسان نوي 

که منسوخ شد نسخة مانوي 
چو ميرک قلم افکند برزمين 

که بر دارد از نقشبندان چين» (همان، ۱۰۴)
که  به طوري  پرداخته  هنر  نقد  به  ديگر  جاي  در  سپس 
مانوي  قلم گيري  به  را  ميرک  مشقي  و  ذغالي  طرح هاي 
از  واستقبال  جلو  به  نشانگرحرکت  که  مي دهد  ترجيح 

ميرک  آقا  آثار  در  تصويري  بيان 
نقاش

تصوير١٠. ديدار شاه استخر با مرد زاهد منسوب به آقا ميرک ، 
مأخذ:  همان : ١٨٣)

نبوده  شاعر  يک  تنها  ۱.جامي 
انديشمند،  بزرگ،  بلکه شخصيتي 
است.  بوده  نيز  متفکر  و  معلم 
تأليف  و  تعليم  اهل  وي  ازآنجاکه 
تبيين  در  او  انديشه هاي  بوده، 
نظريه هاي فکري در حوزة هنر و 
به خصوص بينش هنرمند نسبت 
به هستي شناسي و شناخت منطبق 
تأثيرگذار بوده  بر آراي صوفيان 
است. ازجمله تأليفات وي شرحي بر 
فصوص الحکم ابن عربي است که 
درباره وحدت وجود و دريافت هاي 
عارفانه است. در کتاب «لوايح» که 
خالصه اي از فصوص است بسيار 
موجزانه و مختصر درباره شناخت 
انسان و رابطة آن با هستي مطالبي 

را بازگو کرده است.
۲. نويدي در ۹۲۱ هجري در تبريز متولد 
شده و در همين شهر تحصيالتش را 
در محضر شيخ علي ابن عبدالعلي به 
پايان رسانده است و پس از وفات 
پدرش در ۹۳۷ هجري در دفترخانه 
سلطنتي اشتغال مي يابد و مرگ او 
در ۹۸۸ هجري در اردبيل است. در 
اين دوره  غالب ديباچه هايي که در 
قطب الدين  ديباچه  مانند  فراهم شده 
همچنين  و  خوان  قّصه  محمد 
گلستان هنر قاضي احمد که بعدها 
نوشته شده از اشعار و سروده هاي 
نوشته هاي  است.  استفاده شده  او 
او حاوي مطالبي است ازجمله هنر، 
اجتماع و تاريخ که نشان دهنده درک 
عميق و آگاهي وي نسبت به امور 
هنري و اجتماعي زمانه اش است. از 
فعاليت هاي ۵۰ ساله او در حوزه هاي 
«آيين  از  مي توان  تاريخي  و  ادبي 
«دوحة  فرد»،  «جوهر  اسکندري»، 

االزهار» و» تکملة االخبار» نام برد.
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ذکر  شايان  است.  نقاشي  در  نوآوري  و  تازه  کار هاي 
است که استادانه ترين طرح هايي که در نگاره هاي ايراني 
وجود دارد متعلق به آقا ميرک است. خصوصًا حيوانات و 

جانوران را بسيار پر قدرت طراحي کرده است. 
«نگار زغالش ز چابک روي بهست از قلم گيري مانوي

بر  اندازه  و  طرح  او  از  داشتي  خبر  وي  از  ماني  اگر 
داشتي»...(همان، ۱۰۵)

 وي پيروي از سنت هاي ارژنگي ومانوي ويا متأخر تر در 
قالب آثار بهزاد را ذکر واز اين منظر ارزيابي، مقايسه ونقد 
مي کند و به شيوه مثني برداري از طرح نيز اشاره کرده 
که جز سنت آموزش در نگاره ها به شمارمي آمده است.

 نويدي در برخي از فراز ها به اساس تفکر هنرمند اشاره 
مي کند که آفرينش همواره مورد توجه اوست. هنرمند با 
پيروي از آفرينش دست به خلق مي زند و اين امر بيانگر 

نوعي پيوستگي با امر فرا زميني است.
«چو خواهد قلم از براي رقم 

ز پر فرشته ببندد قلم» (همان، ۱۰۵)
گر چه تا حدي اين بيان ممکن است اغراق آميز جلوه کند 
نقاش، شاعر،  ميا ن  باورهاي مشترک  به هر طريق  اما 
حامي اثر و مخاطبان تصوير ومتن را نمايان مي سازد. 
نماياندن  رابا  دوران  اين  غالب  فرهنگي  باورهاي  نقاش 
زميني  موجودات  شامل  که  مخلوقات  وتصويرکردن 
شاعر  يا  و  نقاش  است.  داده  تاب  باز  است  وافالکي 
داشته  خود  والهام  توجه  مورد  را  طبيعت  صورت هاي 
است به طوري که زاويه نگاه هنرمند از کف رود و زير 

آب تا فراز ابرها را در برمي گيرد.
«زشوقش صدف سر بر آرد ز آب که از ابر دستش شود 

کامياب
صدف وار گوهر فشان مشت او همه آفرينش در انگشت 

او»(همان، ۱۰۵)
آفرينش و خالقيت دو واژه اي است که در بيان و رويکرد 
امر بازنمايي تصوير در هنر نقاشي ايراني بسيار به کار 
اجرايي وفني  نشانگر ظرفيت هاي  اين مطلب  است.  رفته 
وهم رويکرد هاي فکري وانديشه اي هنرمند نقاش است. بر 
اساس متون و با توجه به آثار، ميرک توانايي هاي بسياري 
در شيوه هاي هنر تصوير داشته که همين ويژگي وي را تا 
حدودي برجسته و متمايزتر از ساير هم عصرانش ساخته 

است.
«قلم چون به تشعير گيرد دلير 

ازآن موي خيزد بر اندام شير» (همان، ۱۰۵) 
يکي از روش هاي نقاشي در نگاره ها تشعير و گرفت و گير 
است که از سبک وسياق هاي اختصاصي در نقاشي ايراني 
است. ميرک در اين روش مهارت برجسته اي داشته است. 
در اين روش که در تزيين اطراف صفحه استفاده مي شود 
نقره (حل کاري)  از طال و  از رنگ هاي مختلف و  بيشتر 
و  موضوعات  معموًال  شيوه  اين  در  مي شود.  استفاده 

طراحي هاي حاشيه اوراق مصور تک برگي (قطعه) متشکل 
از حيوانات واقعي وهم حيوانات خيالي است که در پي هم 
در حال نزاع وحمله ودفاع هستند. اين تصاوير فاقد قصه 
به  در شاهنامه  تشعير  و  وگير  گرفت  هستند.  روايت  و 
جاي استفاده درحاشيه به صورت ريز نقش هايي ظريف 
رفته  به کار  گسترده اي  صورت  به  تصاوير  داخل  در 
است. نقش هاي ترکيبي اين گونه در واقع نوعي تصاوير 
سمبليک نيز شمرده مي شوند. تصوير سيمرغ و اژدها دو 
عنصر مهمي که با ترکيبي خاص در گرفت وگيرهانسبت 
به يکديگر به طور اعجاب انگيزي در آثار ميرک به تصوير 
درآمده ودر طراحي تشعير ها به کار رفته است، جز هويت 

اين هنرمند به حساب مي آيد.
«رقم هاي او چون عصاي کليم 

گهي اژدها گه خط مستقيم» (همان، ۱۰۵)
نکته بسيار ظريفي در اين عبارت (رقم هاي او مانند عصاي 
موسي است، گاهي اژدها است وگاهي خط مستقيم) قرار 
دارد که اهميت فراواني در شناخت بصري وزيبايي شناسي 
در نقاشي ايراني ونيز نقاشي هاي انجام شده در شاهنامه 
دارد. گرچه اين مطلب نوعي توصيف کالمي است، ولي 
به جهت ساختار بصري مي تواند مورد توجه  اينجا  در 
قرار گيرد. در واقع يک خط راست در تصوير مي تواند 
کارکردي به مراتب مهم تراز يک فرم اژدها داشته باشد. 
نمونه اين توصيف دو تصوير از شاهنامه اثر استاد ميرک 
است. (تصوير۵، ۱۱) در تصوير۵  نيزه در دست رستم به 
شکل خط مستقيم ديده مي شود، که دشمن را به هالکت 
رسانده و در تصوير۱۱  اژدهايي وجود دارد که به سوي 
سوار دهان پر آتش گشوده است. مالحظه مي گردد که 
کار کرد  از هر گونه موضوعي  فارغ  اين دوتصوير  در 
تصويري فرم است که اولين تاثير را بر بيننده دارد وهر 
گونه سستي ولغزشي در اجراي فني آن(فرم اژدها ويا 

نيزه ي سوار) اثرمنفي بر تصوير ايجاد مي کند.
«اگر زنده بودندي  اي با تميز 

چو بهزاد وماني وارژنگ نيز 
از و يافتي هر يکي صد شکست 

نهادي بروي زمين پشت دست» (همان، ۱۰۵)
نقاش عصر  را  آقا ميرک  نويدي، وي  ارزيابي  ادامه  در 
خود دانسته ونسبت به استادان و سايرنقاشان پيشين در 
نظر مخاطب اهل تميز وخبره يعني اهل فهم وبصيرت برتر 
از بهزاد وماني وارژنگ مي داند وآنان را در برابر ميرک 

شکست خورده قلمداد مي کند.
ميرک يکي از نقاشان پديدآورنده شاهنامه است که سهم 
است.  داشته  دوران  اين  آثار  خلق  در  نيز  برجسته اي 
توصيف ارزشمندي که نويدي در اين سروده از او دارد، 
اين هنرمند خالق است.  العاده  فوق  ارزش هاي  نمايانگر 
او توانسته هنر تصوير را به اعتال و اوج در دوره شاهي 
ازشاه  اين سروده پس  در  که  نيست  بي جهت  برساند. 
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تهماسب تنها نقاشي که از او سخن به ميان آورده شده 
است آقا ميرک است. 

 آيين تتبع «تقليد هنرمندانه» وشيوه «آقاميرکي»
«تقليد هنرمندانه» يا همان «تتبع» پيروي کردن از شيوه 
استادان در سياق هاي گوناگون هنري راه وروش مرسوم 
مانند  هنرهايي  در  که  همان طور  است.  بوده  دوران  اين 
شعر و خوشنويسي رايج بوده است، نقاشان نيز کارها 
در  و  مي کرده اند  پيروي  را  خود  استادان  واسلوب هاي 
خصوص جانورسازي تتبع امر مهمي به شمار مي آمده 

است. 
بسيار  نقاشي  پيشرفت  و  تحوالت  سير  دوران  اين  در 
چشمگير است، چنانچه در فاصله يک يا دو دهه، روشي 
که با نام آقا ميرک به شهرت مي رسد جزء اصول نقاشي 
شده و در بارة آن مطالبي نوشته شده است. « بي شک 
مهم ترين استعداد ميرک، ترسيم استادانه حواشي کتاب 
خطي بود. او در اين کار چنان مهارتي داشت که همتاي 
او، نقاشي به  نام صادقي بيگ، رييس کارگاه - کتابخانه 
کرد»(سودآور،  تحسين  را  او  عباس،  شاه  سلطنتي  ي 

(۱۸۸ :۱۳۸۰
مؤلف «قانون الصور» «صادقي بيگ» در قسمت «صفت 
کردن  مصور  واصول  شيوه  بيان  به  جانورسازي» 
خواهان  کسي  اگر  که  است  آورده  و  پرداخته  جانوران 
آموختن اصول اين شيوه است مي بايست از روش و آيين 
به  بجويد. سپس  را  ميرکي  آيين  و  کند  پيروي  استادان 
جزئيات اين کار مي پردازد و از سه نوع آن « گرفت گير» 

را مهم ترين مي نامد. 
«کني گر جانورسازي اراده 

ز گلگون تصرف شو پياده...
ز راه و رسم استادن مکش پاي 

به آيين تتبع راه پيماي... 
مدان صاحب روش از صد يکي را 

بجو آيين آقاميرکي را...
ولي معلوم اين فن بر سه قسم است

گرفت و گير چشمش نام و اسم است»
(صادقي بيگ، ۱۳۷۲: ۳۵۰)

آثار ميرک
داراي  دارد  قرار  بريتانيا  موزه  در  که  تهماسبي  خمسه 
حاشيه تشعير و گرفت وگير است.: بر عکس شاهنامه که 
طراحي هاي  داراي  خمسه  دارد،  زرافشان  ساده  حاشيه 
حاشيه اي غني است که با نقره و تن هاي مختلفي از طال 
گلستان سعدي»۵   » نسخه  اين شيوه،  است.  اجرا شده 
از  دريکي   (Welch.1979:144) مي کند.  آوري  ياد  را 
ميرک،  آقا  به  منسوب  خسمه  در  اجراشده  تشعيرهاي 
همان حيواناتي در تصوير وجود دارد که صادقي ازآن 

نام مي برد:
 يکي سيمرغ، ديگر هست اژدر 

هژبر و گاو و گنج است  اي برادر
 (صادقي بيگ، ۱۳۷۲: ۳۵۰)

 طراحي هاي سيمرغ و اژدها در خمسه بسيار نزديک به 
طراحي سيمرغ و اژدهاي شاهنامه است، همچنين پرندگان 
وساير جانوران که در زمينه مجلس ها به کار رفته است. 
اين شيوه طراحي تزييني از جانوران در آرايه هاي نسخه ها 
و نيزدر سازه هاي تصوير مانند: ديوارنگاري ها، پوشش 
و ساز وبرگ اسبان جنگي، پارچه ها و... کار برد داشته 
و درنقاشي هاي شاهنامه « گرفت و گير» در ريزنقش هاي 

غالب تصاوير به کار رفته است.(تصوير۶)
دوره  اين  براي طراحي جلد هاي الکي نسخه هاي  ميرک 
روشي را ابداع مي کند که با زمينه سياه اجرا مي شده و 
«ميرکي» ناميده مي شود. «موالنا ميرک اصفهاني در آن 
بجاي ضربي  را  تجددي ظاهر ساخت و روي جلد  کار 
اسليمي. نقوش  انواع  داراي  که  پوش  طال  ضربي  يا  و 

ختايي و يا تشعير برجسته بود بوم مشکي کرده تشعير 
مي ساخت. تشعير روغني روي جلدهاي کار ميرک شامل 
گل و بوته ودرخت و باغ و صحرا و جانورسازي چون 
سيمرغ و اژدها در حال گرفت و گير و آهو در حال گريزو 
آقا  شيوة  را  کار  طرز  واين  بود  هوا  در  زيبا  پرندگان 
ميرکي مي گفتند و بسيار مستحسن و زيبا جلوه مي نمود. 
متروک  ميرکي  آقا  شيوه  صفويه  اواخرعهد  متأسفانه 
جلد  اين  (تصوير۷)   (۳۸ (خوانساري،۱۳۶۶:  گرديد.» 
متعلق به نسخه گوي و چوگان (۹۳۱ه.) سروده عارفي 
از شعراي سده نهم هجري که داراي مضموني عرفاني 
بوده و در اوايل دوره صفوي و پيش از اتمام شاهنامه 
به تصوير درآمده است. کتابت آن توسط شاه تهماسب 
جوان صورت گرفته است و بنا به نظر ولش تعداد سه 
اثر از نقاشي ها به طور موثق متعلق به آقا ميرک است. 

(تصوير ۸)
آقاميرک در ساختن چهره و صورتگري پيکره انساني نيز 
دستي توانا داشته است. در نگاره دو شاهزاده جوان که 
به وي منسوب است اين مهارت را مي توان مشاهده کرد. 
شخصيت پردازي ها طبق روش چهره سازي نقاشان کارگاه 
شاه تهماسب و معاصر ميرک است. شيوه اي که اين گروه 

از هنرمندان در اين دوره آن را رايج مي کنند. (تصوير۹)
 ديکسون و ولش درکتاب خود به شرح مفصلي درباره 
آثار ميرک پرداخته اند. آن ها آثار او را به چند دوره تقسيم 
چوگان  و  گوي  نسخه  که  دوره اي  ۹۳۱ه.  دهه  مي کنند، 
به  منسوب  را  اثر  سه  نسخه  اين  است.در  آمده  فراهم 
است  ه.  دهه ۹۳۰  اواخر  تا  مياني  ميرک مي دانند. دوره 
شاهنامه  به  مربوط  آثار  ه.   ۹۴۴-۹۲۹ بعدي  دوره  و 
تهماسبي است و ۹۴۵-۹۴۹ه. پنج اثر در خمسه تهماسبي 
اين دوره سال هاي اوج  به رقم ميرک منسوب است که 

ميرک  آقا  آثار  در  تصويري  بيان 
نقاش
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شماره۴۴  زمستان۹۶
۱۰۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

کارهاي درخشان ميرک است. آخرين دوره کار هاي او، 
اورنگ  درهفت  نگاره  دو  فالنامه  در  برمشارکت  عالوه 
 Dickson) به وي است.  ابراهيم ميرزا منسوب  سلطان 

.(and welch, 1981,pp.95-115

زاهدان  زندگي  روزگار،  اين  عرفاني  رويکرد  به واسطه 
همواره مورد توجه شاه و شاهزادگان قرار داشته است 
چشم  به  دوره  اين  نسخه هاي  قالب  در  ديدگاه  اين  که 
مي خورد. «ديدار شاه استخر با مرد زاهد» اثر منسوب به 
آقا ميرک نمونه اي از آن است. « اين نقاشي به آقا ميرک 
که  مردي  سايه نماي  تصوير  مخصوصًا  است.  منسوب 
چرخيده و افسار را در دست نگه داشته، از خصوصيات 
نقاشي اين هنرمند است. شکل تخته سنگ ها و چهره پادشاه 
و وزيرش، نمونه خاص نقاشي هاي آقا ميرک است». (سود 
آور، ۱۳۸۰: ۱۸۳) نقاش اين عصر با توجه به جهان بيني 
عرفاني و با در يافت هاي باطني راه خود را پيدا مي کند و با 
گوش دل مي شنود و با به کار گرفتن مهارت و شجاعت هاي 

هنري دست به خلق چنين فضايي مي زند. (تصوير۱۰)
آزمودن  و  (فريدون  مجلس  ميرک  کارهاي  از  نمونه اي 

پسرانش)
(برگv - ۴۲) از شاهنامه تهماسبي است در اين تصوير 
اژدها، فريدون و دو پسرش در تصوير ديده مي شوند. 
حرکت و حمله اژدها و پيکره عظيم و مهيبي که ترسيم 
آن  استاد  ميرک  که  است  طراحي  ويژگي هاي  جز  شده 
است. حرکت دو سوار به سوي اژدها و سواري که در 
در طراحي  زيبايي  اوج  در حرکت هستند  جهت مخالف 
زمينه،  منظره  است.  اسبان  پيکره  و  انساني  پيکره هاي 
حيوانات، صخره ها، گلها ودرختان بر قدرت اين تصوير 
شکست ها  نقاشي،  حاشيه  جدول  حرکت  است.  افزوده 
نقش  کار  وهيجان بصري  بودن  در حماسي  برش ها  و 
اساسي دارد. ترکيب بندي کل تصوير با محتواي تصوير 
اين  در  است.  اجرا شده  و  هماهنگ  شايسته اي  نحو  به 
خيالي  حيوانات  ترکيب  با  را  معنايي  فضاي  ميرک  کار 
است.  درآورده  تصوير  به  و  آميخته  هم  در  واقعي  و 

(تصوير۱۱)
فرهنگ  و  انديشه  تاريخ،  ميان  هماهنگي  ايجاد  با  نقاش 
دروني،  ازعشق  داشتن  بهره  با  و  زمان خويش  عرفاني 
تصويري خلق کرده و از دنياي مادي عبور کرده به دنياي 
لطيف، نوراني، پاک وغير جسماني دست يافته و آن را به 
نمايش گذاشته است.اين دنياي دروني هنرمند نقاش مانند 

ميرک نگاه و رويکرد اصلي نقاشان شاهنامه است. 
اين شيوه به کارگيري عناصرو طراحي هاي بديع، اجراي 
رويکرد  همان  نور،  و  رنگ  لطيف  بردن  به کار  موجزو 
معنايي است که ميرک آن را در دوره خود رواج مي دهد 
و از سويي موجب بيان تصويري حکيمانه متن شاهنامه 
مي گردد. سياقي که با هدايت ومديريت سرپرستان کارگاه 

چون او به اجرارسيده است.

آقا  به  منسوب  کرد  آزمايش  را  پسرهايش  فريدون  تصوير١١. 
ميرک، مأخذ: شاهنامه طهماسبي برگ-v ٤٢، تبريز(٩٣١-٩٤١ ه.) 
(مجموعه خصوصي) در اين تصويراژدها ونقش پر اهميت آن قابل 

مشاهده است. 

نتيجه
نقاشان هنرمند شاهنامه داراي شخصيت برجسته اي همانند شاعران وانديشمندان بوده اند. اين هنرمندان 
غناي تصويري و انديشه اي را درک کرده و به عمل در مي آوردند. آقا ميرک يکي از اين هنرمندان و 

سرآمد نقاشان زمانه خويش است. 
هنرمندان اين عصر با توجه به جهان بيني عرفاني و شاعرانه و به مدد دريافت هاي خويش به بازنمود 
تصوير در نگاره ها پرداخته اند. به سبب همين ديدگاه معرفتي نقش و جايگاه نقاش هنرمند در بازنمود 
وخلق تصوير بسيار منحصر به فرد است. فرد هنرمند مخزن دانش و آگاهي هاي هنري و شور و شعور 

باطني است و منحصراً به عنوان عامل انتقال مجموعه معارف هنر تصوير در اين عصر عمل مي کند. 
چنين به نظر مي آيد که هنرمند اين عصر به نکات قابل مالحظه اي توجه داشته است که شاخصه آن بيان 
تصوير با رويکرد صورت و معني است، به طوري که طراح بايد همواره از طبيعت و آفرينش الگو گرفته، 

از تکرار ساختن آن پرهيز کرده وبا تکيه بربصيرت هاي باطني به خالقيت وآفرينش هنري بپردازد. 
از اين رو تنها نقاِش عارف است که نايل به چنين مقامي مي شود. ازصورت هاي معنوي آگاه مي گردد و 
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ميرک  آقا  آثار  در  تصويري  بيان 
نقاش

نقاب از ظاهر پديده ها بر گرفته به درون و باطن صورت ها راه مي يابد. بدين سبب است که اين تصاوير 
خاص، عميق وبه غايت زيبا هستند و در کمال لطافت، نور و رنگ ترسيم يافته اند. به نظر چنين مي آيد که 
کسي آنها را نقاشي نکرده و همواره وجود داشته اند. ديدن اين آثار، مسرتي وافر و لذتي باطني وعقلي 
در بيننده ايجاد مي کند واحساس و ذهن مخاطب را درگير خود مي نمايد. اوج اين تصاوير را مي توان در 
نقاشي هاي شاهنامه و خمسه طهماسبي يافت و در آثار ميرک مشاهده کرد. ميرک مصور ميراث نقاشي 
گذشتگان را به صورتي خالقانه با توانمندي هاي خويش در هم آميخت وآن را با چهره نو وتازه در اين 

عصر به نمايش گذاشت، به طوري که سياقش آيين و سرمشق ساير هنرمندان گشت.
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Studying the characteristics and the sentiment of the artists who have had the main role in 

creating the Shahnameh of shah Tahmasp is one of the essential issues that could define 

and clarify the approaches of the expression of the images in this masterpiece of art. The 

purpose of this study is to introduce and examine the artist Agha Mirak>s perspective, his 

characteristics, his status and position. This paper, drawing on the writings of the significant 

contemporaneous authorssuch as AbdiBeykShirazias well as focusing on the works and 

life of Agha Mirak, attempts to answer the questions regarding the characteristics and 

beliefs of the artist and the approach toward the narration of images in the Shahnameh.

This paper, studies the artist, using the qualitative, monographic, and historical-analytical 

methods as well as the theories of scholars and the authors of epigraphs based on spiritual 

thought prevalent at the time. The necessity of this topic is to present and recognize some 

of the Iranian Islamic artists. The results of the study indicate that the artist, as a treasury of 

techniques, traditions and artistic memory with a spiritual approach, represents the images 

of his period.Mirak has a new way to interpret the heritage of painting in his own period; 

therefore with this method he takes the language of image beyond verbal expression.

Keywords: Agha Mirak, Shahnameh of Shah Tahmasp, Safavid Era Art, Islamic Era Art
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