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چکیده

مطرحشدن دورة تیموریان بهعنوان یک مقطع شعا و و م عر در تعاریخ

هنر ایران از یک سو و حجر کمّی و کیفی فعالیتهای هنری و صعنعیی و

آثار تولیدشده در این حوزه از سوی دیگر ،هنرمنعدان و صعنعیگران را بعه

قشری تأثیرگذار در جامعة این عصر مبعدّل نمعود ایعن امعر عود موجعب

شکلگیری جامعه ای هنری در این دوره گردید که اگرچه اعضعای آن را

هنرمندان و صنعیگران تشکیل می دادند ولی ایعن افعراد مقعا و موقعیعت و

جایگاه اجیماعی یکسعانی نداشعیند تفعاور در اسعیگاه (تنعو قعومی و
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نژادی) ،طبقعة اجیمعاعی ،اعیقعادار معذهبی(اعر از شعیعه و سعنی و سعایر

مذاهب) ،ویژگی های ا القی ،تحصیالر ،وضعیت معیشیی(سطح درآمعد
و میزان رفاه) و میزان ش رر و مقبولیت اجیماعی اعضای این جامعه مؤید

این مطلب می باشد مواردی که تحقیق حاضر میزان تأثیر آن ا را در تعیین،
تثبیت یا ععد ثبعار جایگعاه اجیمعاعی هنرمنعدان و صعنعیگران ایعن دوره

بررسی مینماید

واژههای کلیدی :تیموریان ،هنرمندان ،صنعیگران ،جایگاه اجیماعی

مقدمه

جایگاه اجیماعی بر مقا و موقعیت یک فرد یا گروه اص در یک جامعه و در زمان معینی
داللت دارد معیارهای مخیلفی همچون شغل ،درآمد ،میزان تحصیالر ،اصل و نسب ،دیعن
و ملیت در تعیین این جایگاه اثرگذارند البیه عوامل مذکور ممکن است در جوامع و ادوار

مخیلف تغییر و تبدیل یابند بدین علت در ارزیابی جایگاه اجیماعی توجه به شرایط زمانی و
مکانی که افراد در آن قرار دارند ضروری است بیشک توجه بعه موقعیعت اقشعار مخیلعف
در یک جامعه به شنا ت سا یار اجیماعی آن جامعه ،ظرفیتهعای نیعروی انسعانی آن و در
نییجه ب ره وری صحیح از این ظرفیتها و اسیعدادها در حل چالشهای مدیرییی آن کشعور
کمک می نماید توجه به این امر به ویژه در مورد اقشار و طبقعاتی کعه در بر عی ادوار و بعه
دالیععل ععاص سیاسععی و اجیمععاعی از قابلیععتهععا و کععارآیی ب یععری نسععبت بععه سععایر اقشععار
بر وردار بودهاند دارای اهمیت بیشیری است چنانکه با ایجاد زمینههای مساعد برای رشعد
و شکوفایی هنر در دوره تیموریان ،بررسی جایگاه و موقعیت هنرمنعدان و صعنعیگران حعا ز
اهمیتهای تاریخی میباشد با توجه به نبود سا یار اجیماعی منظر و قانونمند در ایعن دوره
به مثابه سایر ادوار تاریخی در ایران ،پرسشی کعه مطعرح معیشعود ایعن اسعت کعه آیعا قشعر
مذکور از جایگاه ثابیی در جامعة تیموری بر وردار بوده اسعت در ییعر ایعن صعورر چعه
عواملی در تغییر و عد ثبار این جایگاه مؤثر بودند پاسخ به ایعن پرسعش نیازمنعد نگعاهی
تحلیلی و تاریخی به سا یار ناهمگون اجیماعی ایعن دوره و بررسعی موقعیعت هنرمنعدان در
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این سا یار بهعنوان یکعی از عناصعر و اجعزای تشعکیلدهنعده آن معیباشعد موضعوعی کعه
تاکنون در قالب یک تحقیق مسیقل و جام به آن پردا یه نشده است معدود پعژوهشهعای
صوررگرفیه در این زمینعه نیعز دارای ضععفهعایی همچعون نگعاه تعکبععدی ،دارا نبعودن
نگرش جامعهشنا یی ،اکیفا به وضععیت زنعدگی مععدودی از هنرمنعدان بعهویعژه هنرمنعدان
م ععاجر بععه دیگععر کشععورها ،عععد توجععه بععه ویژگععیهععای درونععی و شخصععییی هنرمنععدان،
درنظرگرفین جایگاهی همواره ثابعت و برتعر بعرای آن عا و ععد توجعه بعه عوامعل فعردی و
اجیماعی مؤثر بر این جایگاه میباشند
از جمله محققانی چون دینپرسعت ،زایعی و فعرخفعر در مقعاالتی بعا مضعامین نقعش و
جایگاه هنرمندان ایرانیِ م اجر به عثمانی ،تن ا به تحلیل آماری وضععیت زنعدگی هنرمنعدان
م ععاجر بععه ایععن کشععور در دوره تیموریععان اشععاره دارنععد و در ایععن زمینععه از وضعععیت سععایر
هنرمندان ساکن در ایران ذکری به میان نیاوردهاند یعقوب آژند نیز در آثاری نظیر «مکیعب
نگارگری هرار و شیراز و سلطانعلی مش دی» تن ا به بررسعی ویژگعیهعای هنعر نگعارگری
تیموریان و معرفی بر ی از چ رههای فعال در این حوزه بسنده کرده و از دیگر شعا ههعای
هنری این ع د و جایگاه هنرمندان در سایر عرصعههعای اجیمعاعی سعخنی بعه میعان نیعاورده
است سایر مناب موجعود در ایعن حعوزه همچعون «دانشعورانِ راسعان» یالمرضعا ریاضعی،
«معماری تیموری در ایران و تورانِ» دونالد ویلبر و «تاریخ هنرهای ملی و هنرمنعدان ایرانعی»
عبدالرفی حقیقت نیز اطالعاتی دایرهالمعارفگونه در باب انوا هنرهعا و صعنای ایعن دوره،
اسامی هنرمندان مش ور و آثار برتر در هر حوزه و سبکها و مکاتب هنری ایعن دوره ارا عه
دادهاند بدینلحاظ پژوهش حاضر با نگرشعی تعاریخی و جامععهشعنا یی سععی در ارزیعابی
موقعیت میغیّر و سیّال گونة هنرمنعدان و صعنعیگران ایعن دوره بعا ارا عه شعا وهعایی چعون
اسیگاه ،طبقه ،معیقدار دینی ،ویژگیهای ا القی ،تحصیالر و سعوابق علمعی ،وضععیت
معیشیی و ش رر اجیماعی دارد
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خاستگاه اجتماعی

منظور از اسیگاه در این پژوهش در وهله اول زادگاه هنرمند و صعنعیگر و در مرحلعه بععد

محل تمرکز و فعالیت آن است گسیرة این اسیگاه را حوزههعای مینعوعی اععر از کشعور،
ش ر ،روسیا و محله دربر میگیرد اهمیت پردا ین به این موضو  ،شناسایی هویت ،ملیعت،
اصالت و اهلیت افراد ،پیبردن به نقش و س ر ملل ،اقوا و گروههای مخیلعف در تحعوالر
هنری و صنعیی کشور ،اهمیت فضای اجیماعی و تأثیر آن بر کارکرد ایعن اقشعار ،کشعف و
ف ر بعضی یلطپنداریهای تاریخی در باب حِرَف و صنای مخیلف ،ارزیعابی ظرفیعتهعا و
امکانار اص مناطق مخیلف در حوزه هنر و صنعت و سع ر ایعن منعاطق در رشعد ،رونعق،
یزش یا ضعف ،رکود و سقوط این جریان در کشور میباشعد بعیتردیعد در طعول تعاریخ
ایران اقشعاری بعا اسعیگاه میفعاور شع ری ،روسعیایی و عشعایری و بعضعا بعا قومیعتهعا و
ملیتهای مخیلف در شکلگیری ،رهبری و هدایت جریان هنری و صنعیی کشور بعه ایفعای
نقش پردا یهاند روندی که در دوره تیموریعان نیعز کعروبعیش ادامعه یافعت در ایعن دوران
جریان جعذب و م عاجرر نخبگعان سعبب حضعور و مشعارکت هنرمنعدان و صعنعیگرانی بعا
ملیتهای مخیلف ایرانی ،سوری ،مصری ،هندی ،رومی (عثمعانی) و قومیعتهعا و نژادهعای
میفاور ترک ،عرب و ایرانی در فعالیتهعای هنعری و صعنعیی کشعور شعد (شعامی:1363 ،
193؛ حافظ ابرو )38 :1328 ،این افراد از یک سو بنا به ضروررهایی چون وقو جنع
نععاامنی در کشععور ععویش ،اسععارر در جنع

و

هععا و کععو اجبععاری و نبععود شععرایط مسععاعد

اقیصادی و فرهنگی در سرزمین ویش و از سوی دیگر با توجه بعه وجعود شعرایط مسعاعد
اقیصادی ،سیاسی و فرهنگی همچون امنیت نسبی ،ن ادها و مراکعز فععال هنعری و صعنعیی و
وجود حامیان و سرمایهگذاری های معادی و روانعی آن عا در زمینعة هنعر و صعنعت بعه ایعران
م اجرر کرده و جذب این مراکز و ن ادها شدند البیه اینگونه م اجررهعا گعاه بعر الف
تصور م اجرین ،موقعیت و شرایط مطلوبی را برای آنان درپعی نداشعت (کالویخعو:1366 ،
 )144بیشک سیاستهای مدیریتنشدة بر ی از سالطین این دوره نظیعر تیمعور در انیقعال
هنرمندان و صنعیگران سرزمینهای مخیلف به بر ی ش رها ،بهویژه سمرقند ،طعی فیوحعار
ویش ،در این امر بیتأثیر نبوده است
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جدول  .1وضعیت اجیماعی هنرمندان و صنعیگران در دوره تیموریان
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نکیه دیگر آنکه ارزیابی س ر این ملل در شکلگیری ،رهبری و هدایت جریان هنعری و
صنعیی این عصر ،نشان میدهعد کعه سع ر نخبگعان و اسعیادان ایرانعی در ایعن امعر بیشعیر از
هنرمندان سایر ملل بعوده اسعت (pope, 1969: 75؛ ر ک جعدول شعماره )1همچنعین طبعق
جامعة آماری ارا ه شده در جدول زیر بیشیر هنرمندان و صعنعیگران ایعن دوره بعه ترتیعب بعه
ش رهایی چون هرار ،اصف ان ،تبریز ،راسان و شیراز تعلق داشیهاند (ر ک نمودار )1ایعن
موضو

ود بیعانگر آن اسعت کعه  1مرکزیعت سیاسعی ایعن شع رها و حضعور هنرپعروران

حکومیی در آن ا بیشیرین تأثیر را در سکونت و اقامت هنرمندان در این مناطق داشیه اسعت؛
 2ایلب این ش رها در شمار مناطقی قرار داشیند که در ادوار مخیلعف از جملعه جالیریعان،
تیموریان و صفویه صاحب سبک هنری اصی بوده و بیشیرین هنرمنعدان را در عود جعای
داده بودند این امر زمینة رقابت و القیتهای هنری را در آن ا ایجاد کعرده بعود؛  3معورد
دیگر پراکندگی جغرافیایی هنرمندان در ف رست معذکور اسعت کعه عود دلیلعی بعر توجعه
حکومت به ظرفیتهای منعاطق مخیلعف و صعحت ادععای جمع آوری هنرمنعدان از منعاطق
مخیلف در این ش رهاست؛  4در بر ی از این ش رها تنعو هنرهعا و صعنای مخیلعف دیعده
می شود این تجم و تنو معموال زمینة اسیقرار هر پیشه و صنعیی را در محلعة عاص عود
فراهر میآورد چنانکه در هرار در این دوره محالتعی بعه نعا قعالیبافعان و شعماعان و در
سمرقند محله ای با نا آهنگعران وجعود داشعت (واععظ هعروی ،بعیتعا ،حصعه اول55،56 :؛
شامی)170 :1363،؛  5فراوانی تعداد هنرمندان در یک رشیه هنری اص در بر عی از ایعن
ش رها نشعان معی دهعد کعه در ایعن دوره آن منعاطق بعه عنعوان اسعیگاه آن هنرهعا شعنا یه
میشدند چنان که ش رهایی چون اصعف ان و شعیراز بعه واسعطه دارا بعودن معمعاران بعره و
هرار به لحاظ داشین طاطان و نقاشانی ماهر ،ش ره بودند (گلمبک و ویلبعر-663 :1374،
 )658البیه توجه به این نکیه ضروری است که بر الف نظعر پعارهای از نویسعندگان ،محعل
اصععلی سععکونت و فعالیععت پیشععهوران و صععنعیگران پیوسععیه در دا ععل ش ع رها نبععوده اسععت
(راوندی ،1356 ،ج ،)348 :3بلکه در طول تاریخ ایران هنرها و صنایعی نیز وجود داشعیهانعد
که اسیگاه روسیایی ع ایلیاتی داشیه و حاصل ا یالط و همجوشی فرهن

جامعه شعبانی و
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روسیایی بودهاند هنر قالیبافی تا پیش از دوره صفویه و از جمله در دوره تیموریعان از چنعین
صوصییی بر وردار بود

نمودار  .1فراوانی اسیگاه هنرمندان و صنعیگران در دوره تیموریان

طبقة اجتماعی

طبقة اجیماعی بخشعی از جامععه اسعت کعه بعه لحعاظ داشعین ارزشهعای مشعیرک ،منزلعت
اجیماعی معین ،فعالیتهای دسیهجمعی ،میزان ثرور و دیگر دارایعیهعای شخصعی ،آداب
معاشععرر و سععایر صوصععیار مشععیرک بععا دیگععر بخععشهععای جامعععه میفععاور مععیباشععند
(گورویچ )7 :1352 ،ایعن مف عو یکعی از معالکهعایی اسعت کعه در ارزیعابی موقعیعت و
جایگاه اجیماعی افراد در جامعه میتوان مدنظر قرار داد بدینترتیب در اینجا میتعوان ایعن
پرسش را مطرح نمود که آیا در جامعة عصر تیموری تقسیربندی و سلسلهمراتعب اجیمعاعی
اصی وجود داشت در این صورر اوال چه معیار و مالکی را معیتعوان بعرای آن در نظعر
گرفت و ثانیا هنرمندان و صنعیگران در کدا دسیه قرار میگرفیند در ابیدا ذکعر ایعن نکیعه
ضروری است که در ایران عصر تیموری طبقار به آن معنا کعه در ایعران باسعیان و اروپعای
قرون وسطی بوده ،وجود نداشعیه اسعت در واقع یکعی از تعأثیرار کعیش اسعال در ایعران
حذف طبقار بود و هرکس از هر نژاد و صنفی میتوانست به بعاالترین درجعار کشعوری،
لشکری و مذهبی نایل شود اما برحسب کیفیت زندگی و نو مشغله ،جامعة عصر تیموریان
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را می توان به پنج گروه اعضای اندان سلطنیی ،نظامیان ،دیوانیان ،روحانیعان و عامعه معرد
(زارعان و پیشهوران) تقسیر نمود
گرایش و اشیغال به هنر و صنعت در میان همة این طبقار وجود داشت اما آمارها نشعان
می دهند که هنرمندان طبقة عامه از فراوانی بیشیری در جامعه این عصعر بر عوردار بودنعد و
هنرمندان طبقعة روحعانی ،دیعوانی ،انعدان شعاهی و نظعامی بعه ترتیعب در مرتبعة بععد قعرار
میگرفیند (ر ک نمعودار ) 2در میعان ایعن طبقعه (عامعه) هنرهعایی چعون طعاطی ،نقاشعی،
موسیقی ،معماری و صحافی شیو بیشیری داشیند

نمودار  .2وضعیت طبقاتی هنرمندان و صنعیگران در دوره تیموریان

نیاز و توجه دولت و حامیعان حکعومیی بعه ایعن دسعیه از هنرهعا ،وجعود ن ادهعایی نظیعر
کارگاهها و کیابخانههای سلطنیی برای پرورش این هنرها و کاربردیبودن آن ا در جامععه را
می توان از جمله دالیل این توجه ذکر نمود نکیة قابل توجه دیگر آنکه در میعان ایعن طبقعه
حیی افرادی با اسیگاه یالمی نیز به هنر اشیغال داشیند بیشعیر کعارگرانی کعه در کارهعای
سا یمانی و معماری فعالیت معینمودنعد در ایعن رده قعرار معیگرفینعد (پولیعا کعووا:1381،
 )208در میان سایر طبقار این عصر نیز هنر وشنویسعی بعا اقبعال بیشعیری مواجعه گردیعد
دلیل این امر تحوالر رخداده در این هنر نظیر ابدا و رواج طوط ایرانی همچون نسیعلیق
و تعلیق ،نیازهای اص هر طبقه به آن ،وابسیگی و ارتبعاط تنگاتنع

سعایر هنرهعا همچعون

کیابسازی و معماری با این هنر و کارکردهای فراوان و مینو سیاسی ،اجیماعی ،اقیصادی و
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فرهنگی وشنویسان نسبت به سایر هنرمندان در جامعة این دوره بعود در ف رسعیی هعر کعه
تیمور در تزوکار ویش از طبقار مخیلف اجیماعی ارا ه داده از میعان هنرمنعدان تن عا بعه
طاطان و تحت عنوان کیّاب یاد کرده است (حسینی تربیی )204-214 :1342،با توجعه بعه
مطالب یادشده ،هنرمندان و صنعیگران این دوره را نمیتوان در ردیعف یعا مرتبعه اجیمعاعی
اصی قرار داد ،زیرا عالقه و توجه به هنر و صنعت در این دوره شیو و رواجعی تعا یافیعه
بود و در بین همة طبقار ،از باالترین سطوح جامعه تا پایینترین سعطح آن ،اشعیغال بعه ایعن
امر دیده میشد در مناب و کیبی نیز که در دوره تیموریان و پس از آن یعنعی دوره صعفویه
به نگارش درآمده ،مراتب اجیماعی معینی برای هنرمندان و صنعیگران در نظر گرفیعه نشعده
است بر ی آنان را در ردیف فضال و علما و بر ی دیگر در زمرة اشعراف و اعیعان شع ری
قرار داده اند گروهی نیز آنان را بعه عنعوان اهعل معراد شعنا یهانعد ( وانعدمیر265 :1372 ،؛
مسیوفی بافقی ،1385 ،ج )398 :3با وجود ایعن اگعر بخعواهیر هنرمنعدان و صعنعیگران ایعن
دوره را از لحاظ موقعیت و مرتبه اجیماعی در دسیهبندی مجزایی قرار دهیر براسعا

محعل

فعالیت میتوانیر آنان را به سه گروه هنرمنعدان و صعنعیگران دربعاری ،بعازاری و دربعاری ع
بازاری تقسیر نماییر دسیه اول در دربار و در دمت سعالطین بعه سعر معیبردنعد و معمعوال
دارای القععاب و عنععاوینی همچععون سععلطانی ،شععاهی و القععابی برگرفیععه از نععا سععالطین و
شععاهزادگان همچععون بایسععنقری ،حسععینی ،شععاهر ی و اسععکندری بودنععد ایععن گععروه در
کارگاهها و کیابخانههای سلطنیی زیر نظعر شخصعی بعا عنعوان «کالنیعر» بعه ت یعه مایحیعاج و
سفارشار حکومیی مشغول بودند (اسفزاری ،1339 ،ج31 ،30 :2؛ حافظ ابعرو ،1372 ،ج:2
 ) 968عالوه بر کالنیر که ریاست کل هنرمندان و صنعیگران دربعار را برع عده داشعت ،هعر
دسیه از هنرمندان و صنعیگران نیز دارای ر یسی مخیو به ود بودند اسعیادان ،دسعییاران و
شاگردان از دیگر سلسلهمراتب موجود در کیابخانههای سلطنیی محسوب میشعدند (نظعامی
با زری ،1357 ،ج261-264 :1؛  )Thackston, 2000: 42-44محل اصلی فعالیت دسیهای
دیگر از هنرمندان و صنعیگران این دوره بازار بود آن ا در حجرهها و دکانهای عویش بعه
تولید و عرضه محصوالر ود مشغول بودند بر ی از آنعان حیعی صعاحب مغعازه و دکعان
مسیقلی در بازار نبوده و محصوالر و آثار ود را در منزل تولید کرده و به منظعور فعروش
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به بازار عرضه می نمودند در زمرة این گعروه افعرادی نیعز قعرار داشعیند کعه در کنعار هنعر و
صنعت ،حرفه و پیشة دیگری در بازار ا ییار کرده و از این طریق امعرار مععاش معینمودنعد
این دسیه از هنرمندان و صنعیگران در ردیف پیشهوران و اهل حِرَف قرار داشیند که از آن عا
با عنعوان «محیرفعه ،صعنا و اصعحاب جعوارح» یعاد شعده اسعت (جعوینی ،1385 ،ج 70 :1؛
نوا ی )162 ،47 :1363،هنرمندان و صنعیگران درباری ع بازاری نیعز چنعانکعه از عنعوان آن
پیداست ،گروهی بودند کعه بعه صعورر تونمعان هعر در دربعار و عدمت سعالطین بعه سعر
می بردند و هر در بازار به فعالیعت و عدمت بعه معرد مشعغول بودنعد (آژنعد167 :1387 ،؛
فخری هروی)276 :1345 ،
اعتقادات مذهبی و ویژگیهای اخالقی

در دوره تیموریعان روح مععذهبی بععر مسععا ل گونععاگون سیاسععی ،اجیمععاعی و فرهنگععی سععایه
اندا یه بود تعصب سالطین تیموری در دین یا تظاهر آنان به دینداری ،فزونییافین حرمعت
سادار ،علما و بزرگان دین در جامعه ،دسیاویز قرار دادن دین برای انجا فیوحار بعهویعژه
در دوره تیمور ،مداومت سالطین بر زیارر مقابر بزرگان دین و مشایخ ،برگعزاری مجعالس
دینی و مباحثار کالمی و شرعی ،تعمیر بقا میبرکه ،فزونییافین روند سا ت ابنیة مذهبی،

ترویج و گسیرش علو دینی ،ظ ور ن ضتهای مذهبی شیعی ع صوفی ،همگی بیانگر تسلط
دین و مذهب بر جنبههای مخیلف زنعدگی اجیمعاعی در ایعن دوره اسعت بعالطب در چنعین
جامعهای توجه به اعیقادار دینی و ج تگیریهای مذهبی افراد در آثارشعان نقعش م معی
در ارزیابی جایگاه آنان در جامعه دار د ،زیرا همسعویی افکعار و آثعار آن عا بعا جامععه عصعر
ویش را آشکار میسازد کاربرد کییبههایی با مضامین دینی در تعزیین بناهعا و سعایر آثعار
هنری و صنعیی ،سا ت بناهای مذهبی ،کیابت و تذهیب و تجلید قعرآن بعه زیبعاترین وجعه،
بهتصویرکشیدن نقوشی با مضامین مذهبی ،سا ت رحلهعای سعنگی قعرآن در انعدازههعای
بسیار بزرگ ،نشانگر همسویی افکار ایشان با فضعای معذهبی جامععه اسعت افعزون بعر ایعن،
بررسی عقاید مذهبی هنرمندان و صنعیگران این دوره نیز همراهعی و همگعامی ایشعان بعا دو
جریان مذهبی رایج در کشور یعنی تشی و تسنّن را نشان میدهد در واق در میان ایعن قشعر
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پیروان هر دو معذهب معذکور وجعود داشعیند و در معوارد بسعیاری آنعان علعیریعر تفعاور
عقیدتی ،با مشارکت هر در کمال تسامح و تساهل به لق آثار نفیس مشغول بودند هرچند
شواهدی دال بر وقو پارهای بر وردها بین هنرمندان سنیمذهب با مرد شعیعی نیعز وجعود
دارد (واصفی ،1349 ،ج )239 ،228 :2مذهب بر ی از هنرمندان ایعن دوره را معیتعوان از
طریق ارتباط نسبی آن ا با بعضی از جریانار سیاسی ع مذهبی شناسایی نمود چنانکعه نسعب
آق ملک بن جمالالدین معروف به «امیرشاهی سبزواری» ،موسیقیدان ،نقاش و طاط ایعن
دوره ،به سربداران میرسید وی از جمله واهرزادگان واجه علی مؤیعد رهبعر سعربداران
بود (روملو ،1349 ،ج )330 ،329 :11عالوه بر این ،تسلط بر حفعظ و قرا عت قعرآن ،معدح
ا مه دوازده گانة شعیعه در قالعب اشععار معذهبی ،انجعا نعذورار معذهبی بعه قصعد توسعل و
مددجویی از ا مه ،بست نشینی در حر ا مه شیعه نظیر حر اما رضا ( ) به قصعد تعذهیب و
تزکیة نفس ،اسیفاده از القاب و عناوین مذهبیِ برگرفیه از نا ا مه به منظور اظ عار ارادر بعه
آنان از دیگر ابعاد اعیقادی و جنبه های معنوی شخصعیت هنرمنعدان و صعنعیگران ایعن دوره
محسوب میشوند (بیانی ،1363،ج1و )242 : 2تعلق به طبقة سادار از دیگعر ویژگعیهعای
هنرمندان و صنعیگران تیموری است که بعضا مایة کسب منزلت اجیمعاعی بعرای آنعان بعود
(شیرازی26 :1376،؛ منشی قمی )87 :1359،همچنین پایبندی به شریعت و تقیّدار معذهبی
سععبب شععد بر ععی از هنرمنععدان ایععن دوره نظیععر عبععدالحی بغععدادی در اوا ععر عمععر دچععار
وسوا های مذهبی شده و بسیاری از آثار ویش را از میان ببرند (گلمبک و ویلبعر:1374،
 )70چنین وسوا هایی گاه به دلیل محعذوریتهعا و محعدودیتهعایی ایجعاد معیشعد کعه
هنرمندان از لحاظ دینی و فق ی در حرفه و هنر ویش با آن مواجه بودند حیی گعاه چنعین
محدودیتهایی به مالک و معیاری برای ارزشگذاری کار هنرمندان و صنعیگران و تعیعین
جایگاه ود آن ا بدل میشد بهگونعهایکعه در دوران اسعالمی همعواره طاطعان از لحعاظ
حرمععت و منزلععت اجیمععاعی ،برتععر و واالتععر از نقاشععان و مععذهّبان شععنا یه شععدهانععد (زکععی
محمدحسن )111 :1363 ،و حیی از حیث ترتیب و تقد کعاری نیعز آنعان مقعد بعر نقاشعان
بودند نکیه جالب توجه دیگعر آنکعه اسعنادی نیعز در بعاب حضعور و فعالیعت هنعری اقلییعی
ی ودی در ش ر هرار در این دوره وجود دارد که به حرفه ابریشعرکعاری مشعغول بودنعد و
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پیوسیه مورد تعدی و ظلر و سیر مأموران مالیاتی قرار میگرفینعد (نظعامی بعا زری،1357 ،
ج )247 :1افزون بر معیقدار دینی ،پایبندی و عد پایبندی به اصول و ارزشهای ا القعی
نیز فراتر از جنبه فردی آن ،که معرّف نو شخصیت افراد اسعت ،در بعععد اجیمعاعی معالک
تعیین جایگاه و منزلت فرد در جامعه محسوب معیشعود بعدینلحعاظ آراسعیگی بعه فضعایل
ا القی و صفار نیک و پرهیز از رذایعل و صعفار ناپسعند پیوسعیه معورد تأکیعد بزرگعان و
مشاهیر ج ان در عرصههای مخیلف بوده است در عرصه هنر نیز این امعر از آداب نخسعیین
در پردا ین به هنرها و رمز موفقیت و ماندگاری نا و اثر تلقی شده است چنین نگرشی بعه
هنعععر و آداب آن در بعععین هنرمنعععدان و صعععنعیگران دوره تیموریعععان نیعععز رواج داشعععت،
بهگونهایکه صفاتی نظیر سعی و پشیکار ،راسیگویی ،قناعت ،تزکیه نفس ،نیکعی و عدمت
به لق و پرهیز از حرص و آز ،سیایش شده و افعراد ععاری از ایعن صعفار معورد نکعوهش
واق شدهاند (مایل هروی )82 :1372 ،بروز و ظ ور چنعین صوصعیاتی در رفیعار و اعمعال
بر ی از هنرمندان و صنعیگران این دوره سبب ش رر و محبوبیت آنان در نعزد معرد شعده
بود چنان که سلطانعلی مش دی بعه پرهیزگعاری ،پارسامنشعی و مردمعداری و موالنعا محمعد
جامیِ موسیقیدان ،به درویشمسلکی و قناععتپیشعگی در بعین معرد نعامبردار بعود چنعین
ش رتی گاه سبب میگردید تا القاب و عناوین اصی از جانب مرد به بر ی از افعراد داده
شود از جمله واجه ابوالوفا وارزمی موسیقیدان به دلیل صفار پسندیده در بین مرد بعه
«پیععر فرشععیه» ش ع رر داشععت (نععوا ی23 ،9 :1363 ،؛ آژنععد )49 :1386 ،البیععه بععهریععر ایععن
تکریرها و تأکیدار وافر بر ا القمداری ،افرادی نیز وجود داشیند که از اینگونعه صعفار
بی ب ره بوده و میصف به رذایل ا القی و صفار ناشایسیی چون عجب و تکبّر ،طم ورزی،
شراب واری ،ش ور پرسیی ،پر اشگری و تجملگرایی بودند در این رابطه موالنعا بنعایی
طععاط و موسععیقیدان بععه داشععین عجععب و تکبّععر ،موالنععا صععاحب بلخععی موس عیقیدان بععه
طم ع ورزی و ضرشععاه اسععیرآبادی وشععنویس بععه پر اشععگری در بععین مععرد معععروف
بودند (نوا ی )122 ،16،60 :1363،بالطب بروز چنین ویژگیهایی در فرد ،در تنزل منزلت و
جایگاه وی در نزد مرد و در نییجه گوشهنشینی و انزوای وی مؤثر بودند
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تحصیالت و سوابق علمی

در آیاز امر شاید چنین به نظعر برسعد کعه هنرمنعدان و صعنعیگران دوره تیموریعان بعه دلیعل
اشیغال روزمره ،توجه چندانی به علر و دانش نداشیند اما حقیقعت چنعین نیسعت بسعیاری از
آنان افرادی فاضل و فرهیخیه بوده و از توانمندی و قابلیت علمعی بعاالیی بر عوردار بودنعد
تسلط بر علو مخیلف ،تألیف کیب علمعی ،تعلعیر و تربیعت شعاگردان میخصعو در علعو
مخیلف و انجا ا یراعار و ابداعار علمی از معواردی اسعت کعه جایگعاه و منزلعت واالی
علمی آنان را در جامعه نمایان میسازد تععدد و فراوانعی اسعامی هنرمنعدان در تعذکرههعا و
کیب ادبی این دوره از تمایل ایلب آنان به شعر و ادبیعار حکایعت دارد نمونعه ایعن کیعب
«مجالس النفایس» امیرعلیشیر نوایی اسعت کعه بعه وفعور از ایعن هنرمنعدان شعاعر و شعاعران
هنرمند یاد کرده است این فراوانی ود حاکی از شیو و رواج گسیردة شععر و ادبیعار در
جامعه این عصر و پیوند نزدیک هنر و ادب از یک سو و تعامل تنگاتن

ادبا و هنرمندان از

سوی دیگر است (ر ک جدول شماره  )1در زمینه علو دینی نیز هنرمنعدان صعاحبنظعری
چون موالنا شمس الدین محمد الحافظ در این عصر ظ ور نمودند که ععالوه بعر قرا عت ،در
زمینه حفظ قرآن نیعز م عارر داشعیند (کاتعب یعزدی )285 :1357 ،علعو عقلعی و تجربعی
همچون منطق ،هندسه ،مکانیک و نجو نیز در این دوره شاهد ظ ور هنرمندان صاحبنامی
نظیر ییاثالدین محمد راسعانی موسعیقی دان و موالنعا قاسعمعلی زرکعوب بعود (واصعفی،
 ،1349ج219 :2؛ نوا ی )240 :1379 ،تألیف کیاب در زمینة علو مخیلف جنبه دیگعری از
شخصیت علمی هنرمندان و صنعیگران این دوره را آشکار میسازد کیاب معارجالنبعوه اثعر
موالنا معینالدین الفراهی طاط و منشآر جاللالدین یوسف بن ش ابالدین عبداهلل جامی
طاط شواهدی از تالش آن ا در این زمینعه محسعوب معیگعردد (زمچعی اسعفزاری،1339،
ج )386 :2تشکیل حلقههای در

و تدریس که گاه سعبب جعذب حجعر قابعل تعوج ی از

شاگردان و عالقهمندان از نقاط دور و نزدیک نزد اساتید هنرمند معیگردیعد ،سعند دیگعری
در اثبار وج ه و اعیبار علمی آنان در این دوره است عالوه بر این ،ا یراععار و ابعداعاتی
نیز به دست هنرمندان و صنعیگران این دوره صورر پعذیرفت کعه بر عی از آن عا در کیعب
تاریخی این دوران ثبت شدهاند از جمله میتوان به سعاعیی اشعاره کعرد کعه توسعط موالنعا
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محمد نقاش برای کیابخانه امیر علیشعیر نعوایی سعا یه شعد پیکعر چعوبی کعه در درون ایعن
ساعت تعبیه شده بود گذر سعاعار شعبانه روز را بعا نعوا ین موسعیقی مشعخو معیسعا ت
(نوا ی)223 ،222 :1379 ،
وضعیت معیشتی

افراد مخیلف در یک جامعه دارای سطح زندگی و معیشیی میفاوتی هسعیند ،چنعانکعه گعاه
افرادی با مرتبة شغلی و اجیمعاعی یکسعان نیعز از ایعن نظعر بعا یکعدیگر میفاوتنعد جایگعاه و
منزلت اجیماعی افعراد ،سعطح درآمعد ،وضععیت و امنیعت شعغلی ،توانمنعدیهعای فعردی و

اجیماعی اشخاص ،امکانار و ظرفیتهای جامعه و چالشهعا و محعدودیتهعای اجیمعاعی،
اقیصادی و فرهنگی از جمله میغیرهعای تأثیرگعذار بعر ایعن امعر معیباشعند در جامععة عصعر
تیموری نیز همة هنرمندان و صنعیگران دارای سطح معیشیی یکسانی نبودند زیرا همعانطعور
که پیش از این ذکر شعد آن عا در سلسعله مراتعب اجیمعاعی ،در سعطح و مرتبعه معینعی قعرار
نگرفیه بودند و در میان آنان از همة طیفها و اقشار جامعه از فرادسعت گرفیعه تعا فرودسعت
حضور داشیند در این باره نویسندگان مخیلف نظرار میفاوتی اظ ار کردهاند بنا بر اعیقعاد
بر ی از این نویسعندگان اکثعر هنرمنعدان ایرانعی در قعرون میانعه از لحعاظ معیشعیی وضععی
اسفانگیز و رقتبار داشیند (راوندی ،1368 ،ج )549 :7بر ی دیگر این وضعیت نامساعد
را مخصوص ورّاقها و نسخهبرداران میدانند زیرا آن ا مجبور بودند برای تأمین معاش عود
صععفحار بععیشععماری را وشنویسععی کننععد (شععیمل ،)92 :1368 ،ولععی بععر الف ایععن نظععر
گروهی دیگر نظیر ابن عربشاه معیقدند که طاطان در دوره تیموریان هیچگاه دچار زیان و
تنگدسیی نمیشدند زیرا هنر آنان از بازار وبی در این دوره بر عوردار بعود (ابعن عربشعاه،
 )322 ،321 :1356در یععک بععرآورد کلععی همععه نععو سععطح معیشععیی در بععین هنرمنععدان و
صنعیگران این دوره دیده می شد بر ی از آن ا از انوادة اعیان و اشراف ش ری بودند کعه
در سلسله مراتب حکومیی نیز مناصب باالیی داشعیند ایعن گعروه در ن ایعتِ تمعول زنعدگی
کرده و اشیغال به هنر و صنعت برای آنان جنبة تفننی داشت در میان این گروه افرادی نظیعر
واجه فخرالدین اوحد مسیوفی از طاطان و اعیان سبزوار نیز وجود داشعیند کعه بعا وجعود
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تمول ،مشرب درویشی را در پیش گرفیعه و امعوال عود را در راه یعر و امعور ععا المنفععه
صععرف مععیکردنععد (سععمرقندی )443 :1382 ،هنرمنععدان و صععنعیگران دربععاری نیععز کععه در
دمت سالطین و شاهزادگان به سر میبردند دارای سطح زندگی و معیشیی مناسبی بودنعد
این گروه از شعرایط کعاری ،دسعیمزد و مزایعای عوبی بر عوردار بودنعد و کلیعة مایحیعاج
زندگی آن ا توسط حکومت تأمین معیشعد دسعیه ای از ایعن هنرمنعدان ععالوه بعر دریافعت
حقوق و مسیمری مقرر ،از انعامار و پاداشهای ویژهای نیعز بر عوردار معیشعدند کعه ایعن
پاداشها ،یا برحسب شایسیگی و اسیعداد و توانایی فرد و یا بنابر عنایت ویژهای که سالطین
و دیگر درباریان به یک شخو داشیند به او واگذار میشعد (نظعامی بعا زری ،1357 ،ج:1
 )255-258گاه سالطین و شاهزادگان با پردا عت دسعیمزدهای گعزاف و اعطعای انعامعار
شاهانه ،سعی در جعذب و حفعظ اسع یادان مععروف هنعر و صعنعت نعزد عود داشعیند؛ ماننعد
شاهزاده بایسنقر میرزا در هعرار و اسعکندر سعلطان و ابعراهیر سعلطان در شعیراز کعه وجعوه
زیععادی از زانععه دولععت را صععرف ایععن امععر نمودنععد ایععن میععزان ذوق و توجععه سععالطین و
شاهزادگان و سایر ارکان دولت تیموری به هنرمندان و صعنعیگران سعبب گردیعد بر عی از
نوابغ هنری این دوره کعه از لحعاظ اسعیگاه و مرتبعة اجیمعاعی در پعایینتعرین سعطح قعرار
داشیند به جم هنرمندان و صنعیگران درباری راه یابند و زندگی پرتجمل و مرفه درباری را
تجربه نمایند (بیانی ،1363 ،ج1و )360 ،241 :2در یک برآورد کلعی و براسعا

آمارهعای

اندک بهدستآمده از مناب  ،موسیقیدانان در این دوره از دسیمزد بعاالتری نسعبت بعه سعایر
هنرمندان درباری بر وردار بودند این امر از توجه ویژة سالطین تیمعوری بعه هنعر موسعیقی
حکایت دارد طاطان ،نقاشان و نسعاجان از ایعن لحعاظ بعه ترتیعب در مراتعب بععدی قعرار
داشیند (ر ک جدول )2

جدول  .2میزان مقرری هنرمندان در دربار تیموریان
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همچنین مقایسه ای کلی بین حقوق دریعافییِ هنرمنعدان ایرانعی در دو دربعار تیموریعان و
عثمانی در این زمان نشان می دهد که هنرمندان دربعار تیموریعان از سعطح درآمعدی ب یعری
نسبت به همیایان م اجر ود در عثمانی بر وردار بودند به صوص اینکه درآمد پردا یعی
دینعار کیکعی (یعک سعکه نقعرة تمعا ) و در دربعار

به هنرمندان در دربار تیموریان براسعا

عثمانی بر مبنای آقچعه (ربع درهعر) بعوده اسعت البیعه بعا توجعه بعه نبعود شعواهد کعافی در
صوص عیار و وزن سکهها در این دوره و با فرض یکسانبودن عیار سکههای نقعره در دو
کشور ،چنین نظری را میتوان پذیرفت اما با وجود این چرا هنرمنعدان ایرانعی در ایعن دوره
به عثمانی م اجرر می نمودند جن

قدرر بین شاهزادگان ،عد ثبعار سیاسعی در ایعران

به ویژه پس از مرگ شاهرخ ،از دست دادن حامیان حکومیی در این مقعاط و وجعود ثبعار
سیاسی بیشیر در عثمانی از علل اصلی ایعن م عاجررهعا محسعوب معیشعوند (دیعنپرسعت،
)158 :1391

جدول  .3میزان مقرری هنرمندان ایرانی در دربار عثمانی
(شعبانی و دینپرست)67-72 :1389 ،

بدین ترتیب هنرمندان و صعنعیگران دربعاری معادامی کعه در دربعار بعه سعر معیبردنعد از
زندگی پرتجمل و مرفه آن ب رهمند بودند و به محض کنارهگیری از ایعن عدمار ،معمعوال
زندگی پرمشقت و سادهای را آیاز مینمودند به عبعارر دیگعر ،حضعور در دربعار اگرچعه
برای هنرمندان اعیبار ،من زلت و حقوق و مواجعب بعه همعراه داشعت امعا احیمعال قطع شعدن
حمایتهای دربار نیز در این میان احسا

معیشعد (پعار و دیگعران ،)37 :1390،چنعانکعه

امیرشاهی سبزواری از هنرمندان دربار بایسنقر میرزا پعس از معدتی عدمت در دربعار از آن
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کناره گرفت و بقیة روزگار و عمر ود را به زراعت گذرانعد (قلعیچ عانی )29 :1373 ،در
این میان هنرمندان و صنعیگرانی نیز بودند که با وجود م ارر و توانمندیهای باالی فنعی و
هنری در فقر و تنگدسیی به سر میبردند بر ی از آن ا نظیر حافظپناهی موسعیقیدان بعرای
امرار معاش و گذران زندگی مجبور به فعالیت در چندین زمینه و حیعی تعرک هنعر و حرفعة
مورد عالقة ود و پردا ین به حرفهای دیگر میشدند (نوا ی )147 ،77 ،67 :1363 ،عالوه
بر این ،پس از سقوط تیموریان و تسلط ازبکان بر هرار و سمرقند نیز بسعیاری از هنرمنعدان
و صنعیگران ،حیی آن ایی که در دربار فعالیت میکردند با طعرار و چعالشهعایی مواجعه
شدند بر ی از آن ا مورد فراموشی و بیتوج ی دولتهای جدید واق شدند و بر ی دیگر
نظیر میرعلی هروی ،علی ریر میل باطنی ود ،مجبور به دمت در دربار ازبکان گردیدنعد
(ریاضی)266 :1336 ،
میزان شهرت و مقبولیت اجتماعی

ش رر اجیماعی بر میزان توجه ،اقبال و شنا ت جامعه از یک فرد یعا گعروه عاص داللعت
دارد همه افراد به یعک میعزان از ایعن صیصعه بر عوردار نیسعیند چعرا کعه شع رر پدیعدة
میغیری است و عوامل و زمینههای گوناگونی اعر از عوامل ذاتی و اکیسابی همچون داشعین
م ععارر در انجععا فعععالییی ععاص و یععا بر ععورداری از صععلیی شععا و در شععکلگیعری،
ماندگاری و شدر و ضعف آن در افراد مخیلف مؤثرند مقولة هنر و صنعت ،هعر بعه دلیعل
وجود ذوق و عالقة فطری انسان به زیبایی و هر بهواسطة پاسخگویی آن به نیازهای مادی و
روزمرة جوام انسانی همواره و در طعول تعاریخ معورد توجعه بعوده اسعت البیعه ایعن توجعه

پیوسیه با فراز و فرودهایی همراه بوده بهطوریکه در مقاطعی حالت فراگیعر و عمعومیتعری
به ود گرفیه است دوره تیموریان از جمله مقاط حسعا

و م عر در ایعن زمینعه محسعوب

می شود در این دوره توجه به هنر و صناعت به مراکز رسمی نظیر دربار محدود نشعده و در
بین تمامی اقشار جامعه گسیرش یافیه بود بهگونهایکه بازارها از مراکز معدنی و ییررسعمی
اجیما و هنرنمایی هنرمنعدان و صعنعیگران محسعوب معیشعدند بسعیاری از آثعار هنعری و
صنعیی این دوره نیز نه تن ا در زمان ویش از ش رر و مقبولییی تا بر وردار شعدند بلکعه
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در ادوار بعدی هر مورد تحسین و تقلید اهل فن قرار گرفیند تولید چنعین آثعار مانعدگاری،
ود زمینة بقای نا و آوازة بسیاری از سازندگان این آثار نظیر ب زاد ،سعلطانعلی مشع دی و
جعفر بایسنقری را نه تن عا در آن عصعر بلکعه تعا زمعان حاضعر فعراهر نمعود گعاه شع رر و
محبوبیت این افراد چنان فراگیر میشد که منعزل آن عا بعه محعل گردهمعایی بزرگعان هنعر و
صنعت تبدیل شده و شاگردی و تلمّذ در نزد آنان مایة مباهار اسعیادان بعزرگ معیگردیعد
(بیانی ،1363 ،ج1و )241 ،78 :2به همین نسبت مرگ چنین افرادی نیز در بسیاری از موارد
زمینة تأسف و تأثر شدید جامعه را فراهر میکرد (حقیقت ،1384 ،ج)314 :1
افزون بر این ،گاه حضور و تجم هنرمندان و صنعیگرانی مش ور در یک ناحیه یعا شع ر
زمینة اقبال عمومی مرد به حرفه یا هنری اص و ش رر آن ش ر در میعان سعایر شع رها را
فراهر می نمود در ایعن صعوص سعمرقندِ دوره العغ بیعک بعه کعانون تجمع

واننعدگان و

موسیقی دانانی بدل شده بود که نه تن ا زمینة گرایش اقشار مخیلف ایعن شع ر حیعی طبقعار
مذهبی را به موسیقی فراهر نمودند ،بلکه نظر ثروتمندان و صاحبان قدرر بالد دیگعر را نیعز
به ود جلب کردند (مایل هروی )38 :1378 ،البیه همعة هنرمنعدان و صعنعیگران ایعن دوره
به یک میزان نزد مرد مش ور و شنا یهشده نبودند چه بسیار افرادی که در ن ایت گمنعامی
زیسیه و در همین حال نیعز از دنیعا رفینعد از ایعن رو در بررسعی میعزان شع رر و محبوبیعت
هنرمندان و صنعیگران این دوره عوامل گونعاگونی چعون میعزان م عارر و تخصعو آنعان،
میزان تالش فرد برای معرفی و شناسایی هنر ویش به جامعه و میزان اقبال و توجه جامععه و
حکومت به این قشر و هنر ایشان را میتوان مد نظر قرار داد
بدی ی است هنرمندان و صنعیگرانی که دارای م ارر و تخصو بیشیری در حرفة ود
هسیند از شانس بیشیری برای شعنا یهشعدن در جامععه بر وردارنعد در دوره تیموریعان نیعز
م ارر باالی بر ی از هنرمندان و صنعیگران نه تن ا زمینة شنا ت و ش رر ایشان را در نزد
مرد فراهر نمود بلکه سبب جعذب آنعان در دربعار و حمایعت اشعراف و درباریعان از آن عا
گردید تالش برای کسب تخصو بیشیر و هنرنمایی در این زمینعه نیعز در بعین هنرمنعدان و
صنعیگران درباری ،که معموال با یکدیگر در رقابت بودند ،بیشیر دیده میشد بهگونهایکعه
بر ی از آنان بدین واسطه در چندین حرفه و هنر م ارر یافینعد البیعه در ایعن میعان افعرادی
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نظیر سلطانعلی مش دی هر وجود داشیند که ش رر و آوازة ویش را با گعذر از رنعجهعا و
مشقتهای فراوان و بدون پشیوانههای مادی و معنوی و حیعی بعدون ب عرهگیعری از محضعر
اسیادی توانمند در برهه ای از حیعار هنعری عویش ،بعه دسعت آوردنعد دسعیهای دیگعر از
هنرمندان این دوره همچون عمر اقط نیعز محعدودیتهعا و نقعایو جسعمانی عویش را بعه
فرصیی برای ایجاد و کسب ش رر بدل نمودند (شیمل )89 ،88 :1368 ،البیه توجه بعه ایعن
نکیه ضروری است که م ارر و تخصو صِرف ،بدون تالش برای معرفعی و شناسعایی آن
به دیگران ،همیشه هر عاملی برای شع رریعابی در نعزد معرد محسعوب نمعیشعد چعرا کعه
هنرمنععدان و صععنعیگرانی نیععز بودنععد کععه م ععارر و تخصععو بععاالیی داشععیند ولععی جععز بععا
بهجاگذاشین اطرهای در حافظة معدود افراد نزدیعک بعه عود ،مجعال ظ عور و بعروز هنعر
ویش را نزد دیگران نیافیند لذا بر ی از هنرمنعدان ایعن دوره چعون سعلطانعلی مشع دی و
میرعلی هروی با نگارش رساالر هنری نظیر «صراط السطور و مداد الخطعوط» بعه اقعداماتی
در این راسیا دست زدند اقدا به نمایش م ارر و قابلیتهای هنعری عویش در ماععا از
دیگر طرق مؤثر در معرفی اثر و صاحب اثر به سایرین بود اقعدا موالنعا سعیمی نیشعابوری،
شاعر و نسیعلیقنعویس ع عد شعاهرخ ،در نگعارش  120مکیعوب ده سعطری در معدر یعک
شبانهروز در حضور عامة مرد از معدود مواردی است که بیشعیرین تعأثیر را در شع رر وی
به دنبال داشیه است (عالی افندی )57 :1369 ،همچنعین در ایعن دوره امضعای آثعار توسعط
هنرمندان و صنعیگران بیش از پیش شای گشت که این امر نه تن ا موجعد اصعالت اثعر بلکعه
در بسیاری از مواق معرّف جایگاه و شأن هنرمند در جامعه بعود چنعانکعه کعاربرد عبعارر
«کَیَبَهع» در امضای طاطان این دوره بیانگر جایگاه اسیادی ایشان و عبارار «سَعوّدَهع و مشعقَهع»
نشانگر درجة اسیادی آنان بعود همچنعین القعاب و عنعاوین بعهکاررفیعه توسعط هنرمنعدان و
صنعیگران درباری گویای میزان قرب و منزلت آنان در دربار و نزد سعالطین و شعاهزادگان
بود هرچند در این میان افرادی نیز وجود داشعیند کعه القعابی همچعون العبعد ،العبعد الفقیعر،
االحقر را از سرِ ضو و شو در مقدمة نا

ود به کار میبردنعد (بیعانی ،1363 ،ج1و:2

 ) 106 ،72 ،43تصاویری نیعز کعه از هنرمنعدان ایعن دوره در بر عی از آثعار و نسعخ طعی
برجای مانده است از تشخّو آنان بهعنوان یکی از عناصر م عر آثعار هنعری حکایعت دارد
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نمونة این آثار نسخه طی شعاهنامه بایسعنقری اسعت کعه در آن تصعاویر کاتعب ،معذهّب و
نقاش اثر دیده میشود (زکی محمدحسن )76 :1363 ،نکیعه دیگعر آنکعه افعزون بعر تعالش
فردی هنرمند و صنعیگر برای کسب ش رر ،میزان اقبال و توجه جامعه به شخصیت ،تعالش
و حاصل کعارِ وی نیعز در ایعن امعر نقعش م معی دارد حمایعت اقشعار مرفعه از هنرمنعدان و
صنعیگران ،توجه به زندگینامة آنان در آثار تاریخی و ادبی و اظ ارنظر بر ی از نویسندگان
و ادبای این دوره در باب مقا و منزلت هنر و هنرمند در عصر ویش تعا حعدودی گویعای
این توجه میباشد در این باره حامیان ،به ویژه درباریان با ایجاد شعرایط مسعاعد و بسعیرهای
مادی و معنوی الز برای هنرنمایی و بروز القیتها و قابلیتهعای فعرد ،زمینعة لعق آثعار
بی بدیل و در نییجه ش رر و معروفیت هنرمند را فراهر معینمودنعد حضعور چ عار هنرمنعد
نامی همچون عبدالقادر مرایی ،یوسف اندکانی ،قوا الدین شعیرازی و موالنعا لیعل مصعور
در دربار شاهرخ که بخشی از ش رر ویش را مدیون حمایتهای دربعار بودنعد ،شعاهدی
بر این مدعاسعت (سعمرقندی )340 :1382 ،همچنعین در ایعن دوره زندگینامعه هنرمنعدان و
صنعیگران مورد توجه قرار گرفت و اطالعار کوتاهی از زنعدگی آنعان در کنعار نعا امعرا،
سالطین ،عرفا و ادبا وارد تاریخچهها و تذکرهها گردید (پار و دیگران )44 :1390،ضعمن
اینکععه در شععماری از ایععن کیععب اظ ارنظرهععایی نیععز در بععاب مقععا و منزلععت بر ععی از ایععن
هنرمندان و ارزش و اهمیت کار آنعان صعورر گرفعت (سعمرقندی427 :1382 ،؛ مرعشعی،
)321 :1333
این میزان تو جه بعه هنعر و هنرمنعدان ،نشعان از شعنا ت جامععه از ایعن قشعر و در نییجعه
ش رر و مقبولیت آنان در آن جامعه دارد در اینجا این سؤال پیش میآید کعه هنرمنعدان و
صنعیگران این دوره به لحعاظ صعنفی از چعه میعزان شع رر و منزلعت در جامععه بر عوردار
بوده اند به عبارر دیگر کدا دسیه از اصناف هنری به لحاظ ش رر و منزلت اجیمعاعی از
جایگاه باالتری در جامعه بر وردار بودند آیا اساسا میتعوان چنعین تقعد و تعأ ری را در
نظر گرفت در این صورر چه معیارهایی را برای این امر میتوان در نظر گرفت در ابیعدا
ذکر این نکیه ضروری است که در یک جامعه هیچگاه نمیتوان به صورر قطععی و مطلعق
هنری را از هنعر دیگعر برتعر و بعاالتر دانسعت زیعرا هعر هنعری در جایگعاه عود ارزشهعا و
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کاربردهای اصی دارد دقیقا مانند سایر مؤلفهها و زیرمجموعههعای فرهنع

یعک کشعور

که هرکدا دارای جایگاه ویعژهای هسعیند امعا در یعک دوره تعاریخی و بنعابر مقیضعیار و
زمینههای تاریخی همچون توجه اقشار ب ره مند جامعه ،حضور پررن

یعک قشعر عاص از

هنرمندان در جایگاه سیاسی و اجیماعی ،کاربردی بودن و جوابگو بودن یک هنر عاص در
برابر ضروررهای فرهنگی ،اجیماعی و سیاسی جامعه ،یک حرفه یا رشیة هنعری و یعا یعک
صنف اص از هنرمندان نسبت به سایر رشیهها و اصناف موقعیت نسبیا ب یعری معییابعد در
دورة تیموریان نیز با توجه به شواهدی همچون تأسیس و رونق کیابخانههای سلطنیی بهمثابعه
کانونهای آموزش و پرورش هنر و هنرمندان ،توجه به هنر کیابسازی در این مراکز ،تأکیعد
بر انیصاب ایلب مقامار ارشد هنری نظیر رؤسعای کیابخانعههعا از بعین نقاشعان و طاطعان،
کثرر اسامی هنرمنعدان کیابسعاز بعهویعژه نقاشعان و طاطعان در تعذکرههعا و تاریخچعههعا،
فراگیری هنرهایی چون طاطی ،نقاشی و صحافی در بین طبقار مخیلف بهویژه عامة مرد
و تقد و تأ ر ف رست اصناف موجود در گزارشهای مکیوبِ رؤسای هنرمنعدان (کالنیعر)
به شاه ،می توان اظ ار داشت که کیابسازی و اصعناف فععال در ایعن حعوزه چعون طاطعان،
نقاشان ،مذهّبان و صعحافان از شع رر و حرمعت نسعبیا بعاالتری در جامععه نسعبت بعه سعایر
اصناف بر وردار بودند تقد جماعت کاتبان ،نقاشان و مجلدان بعر سعایر حِعرَف در دفعاتر
اهل حِرَف مربوط به کارگعاههعای هنعری توپقعاپیسعرای در اسعیانبول نیعز شعاهدی بعر ایعن
مدعاست (فرخفر و دیگران4 :1390 ،؛  )Uzunçarşılı, 1986: 23-86این مطلب بعا توجعه
بععه ایععن نکیععه کععه مشععایل مخیلععف دربععار اسععیانبول در آیععاز سععده 10ق بععا الگععوبرداری از
کارگاههای هنری ایرانی شکل گرفیه بودند ،قابل تصدیق میباشد
نتیجه

بررسی مقا و موقعیت هنرمندان و صنعیگران در عصر تیمعوری از لحعاظ اسعیگاه ،طبقعه،

ویژگی های ا القی و اعیقادی ،تحصیالر و سوابق علمی ،وضعیت معیشیی و میزان ش رر
اجیماعی از شکلگیری یک جامعة هنری در این دوره بر میدهد جامعهای کعه بعالطب و
طبق تعریف یک جامعة عینی ،دارای جمعییی میشکل از اقشعار و طبقعار مخیلعف و حعوزه
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جغرافیایی با ویژگیهای مشخو میباشد یکی از ویژگیهعای هنرمنعدان و صعنعیگران بعه
عنوان اعضای جامعة هنریِ مذکور اسیگاه اجیماعی آنعان اسعت اسعیگاهی کعه گویعای
پراکندگی جغرافیایی آن ا در مناطق مخیلف و س ر اثرگعذار و بعاالی هنرمنعدان شع رهایی
چون هرار ،اصف ان ،تبریز ،راسعان و شعیراز در شعکلگیعری ،رهبعری و هعدایت جریعان
هنری و صنعیی این عصر است ش رهایی که تجم و تعدد اصناف هنری اص در آن عا بعر
اهمیتشان میافزود چنانکه اصف ان و شیراز به واسطه حضور معمعاران بعره و هعرار بعه
علت داشین طاطان و نقاشانی ماهر دارای اهمیت بودند تفاورها و تنو طبقعاتی موجعود
در میان این قشر ،از دیگر دالیل اطالقنمودن عنعوان جامععه بعرای آن اسعت ،بعهطعوریکعه
عالوه بر قرار دادن آن ا در یک تقسیربنعدی کلعیِ هنرمنعدان دربعاری ،بعازاری و دربعاری-
بازاری ،به علت تعلق ایشان به اعضعای انعدان سعلطنیی (طبقعه بعاال) ،نظامیعان و روحعانیون
(طبقة میوسط) و عامة مرد (طبقة پایین) نیز میتوان آنان را از هر تفکیک نمود بعه عوامعل
فوق دو عامل فزونی جمعیت و نحوه معیشت را نیز میتوان افزود ،چنانکه هنرمنعدان طبقعة
عامه و ییردرباری از جمعیت بیشیر ،امعا در ععین حعال وضععیت معیشعیی پعایینتعر و سعطح
درآمدی کمیری بر وردار بودند موضوعی که درباره هنرمندان درباری و میعلق به طبقار
باال عکس آن صادق بود البیه در این میان به لحعاظ صعنفی نیعز موسعیقیدانان و طاطعان از
درآمد ب یری نسبت به سایر همیایعان عود بر عوردار بودنعد وجعود جریعانهعای میفعاور
مذهبی که به ویژه با رشد تشی در این زمان جنبعه پررنع

تعری بعه عود گرفعت نیعز سعبب

تفکیک جایگاه هنرمندان میناسب با نو اعیقادار آنان گردید در این رابطه تعلق بر عی از
آن ا به طبقعة سعادار موجعد منزلعت اجیمعاعی ویعژهای بعرای ایشعان بعود ععالوه بعر اینکعه
معیارهای دینی گاه به عنصر م می در ارزشگذاری آثار هنرمندان نیز تبدیل میشعد فراتعر
از مؤلفه های بیرونیِ مؤثر در تعیین و گاه تثبیت مرتبعة اجیمعاعی یعک هنرمنعد یعا صعنعیگر،
ویژگیهای درونی و شخصییی وی اعر از فضایل و رذایل ا القی نیز س ر م معی در ارتقعا
یا تنزل آن داشت درنظرگرفین جایگاه اجیمعاعی مععین بعرای یعک فعرد از جملعه هنرمنعد،
بدون توجه بعه میعزان شع رر و عوامعل د یعل در آن همچعون میعزان م عارر و تخصعو،
معرفی و شناسایی این تخصو به جامعه و اقبال عمومی به فعرد و اثعر وی فرضعیهای نعاقو
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واهد بود بهطوریکه هنر کیابسازی و هنرمندان فعال در ایعن حعوزه در دوره تیمعوری بعه
دلیل تأسیس و رونق کیابخانه های سلطنیی ،ت یة نسخ طی گرانب ا در این مراکز ،کثعرر و
تقد اسامی هنرمندان کیابساز در تذکرهها و تاریخچههعا و گعزارشهعای مکیعوبِ رؤسعای
هنرمندان به شاه ،از ش رر و منزلت باالتری در جامعة هنری این عصر بر وردار بودنعد در
مجمو مقالة حاضر به عنوان تحقیقی در حوزه جامعهشناسعی تعاریخی ،بعا توضعیح و تبیعین
کلیت زندگی یک قشر اجیماعی به نا هنرمند و صنعیگر با تکیه بر ظرفیتهعای عاص آن
نسبت به دیگر افراد جامعه ،عالوه بر تشریح موقعیت و پررن

نمودن موجودیت این گروه،

مدل و الگویی تحلیلی در ا ییار یک محقق تاریخ اجیماعی قعرار معیدهعد ویژگعی اصعلی
این مدل واکاوی دقیق یک پدیده اجیماعی (مانند جایگاه اجیماعی) بعا نگرشعی ترکیبعی و
همهجانبه به عوامل فردی ،اجیماعی ،سیاسی و فرهنگی اسعت؛ ضعمن اینکعه هریعک از ایعن
شا وها و معیارها به نوبة ود و به تن ایی میتواند نمونهای به منظعور کاربسعت آنهعا در
دیگر مدلهای کلی و نظری تحقیقار تاریخ اجیماعی به کار آید
منابع
 آژند ،یعقوب ( )1386سلطانعلی مشهدی ت ران :شرکت س امی کیابهای جیبی
 )1387( _____ مکتب نگارگری هرات ت ران :فرهنگسیان هنر
 ابن عربشاه ( )1356عجایبالمقدور ترجمه محمدعلی نجاتی ت ران :بنگاه ترجمعه و
نشر کیاب
 بیانی ،م دی ( )1363احوال و آثار خوشنویسان ج1و 2ت ران :علمی
 پار ،فریبا ،احمدرضا ضری و م رانگیز مظاهری ( « )1390وشنویسی در آیاز عصعر
صفوی» ،شماره  ،1ت ران :پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی

 پولیا کووآ ،ی آ ( )1381نقاشی و ادبیات ایرانی ترجمه زهره فیضی ت ران :روزنه
 جوینی ،عطاملک ( )1385تاریخ جهانگشا .ج 1تصحیح عالمه محمد قزوینی ت عران:
دنیای کیاب
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 حافظ ابرو ،عبداهلل بن لطفاهلل ( )1328ذیل ظفرنامه شامی تصحیح ب معن کریمعی
ت ران :بنگاه افشاری
 )1372( _____ زبدةالتواریخ ج 2تصحیح سید کمال حاجسیدجوادی ت ران :نی
 حسینی تربیی ،ابوطالب ( )1342تزوکات تیموری ت ران کیابفروشی اسدی
 حقیقت ،عبدالرفی ( )1384تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی ج 1ت عران:
مؤلفان و میرجمان ایرانی


واندمیر ،ییاث الدین بن هما الدین ( )1372مآثثر الملآو

بعه کوشعش میرهاشعر

محدّث ت ران :رسا
 دینپرست ،ولی ( « )1391نقش ایرانیان م اجر در آناتولی با تأکیعد بعر دوره تیمعوری و
صفویه» فصلنامه تاریخ اسالم .ش 4

 راوندی ،مرتضی (1356و  )1368تاریخ اجتماعی ایران ج 3و  7ت ران امیرکبیر
 روملو ،حسن بیک ( )1349احسن التواریخ ج 11به اهیما عبدالحسین نوایی ت ران
بنگاه ترجمه و نشر کیاب
 ریاضی ،یالمرضا ( )1336دانشوران خراسان راسان کیابفروشی باسیان
 زکی محمد حسن ( )1363تاریخ صنایع ایران بعآد ا اسآالم ترجمعه محمعدعلی
لیلی ت ران :اقبال

 زمچی اسفزاری ،معینالعدین ( )1339روضات الجنات فی اوصاف مدینه هآرات
ج 2ت ران :دانشگاه ت ران
 سمرقندی ،دولیشاه بن عالءالدوله ( )1382تآذکره الشآعرا تصعحیح ادوارد بعراون
ت ران :اساطیر
 سمرقندی ،کمال الدین عبدالرزاق ( )1383مطلع سآعدین و مجمآع بحآرین ج2
دفیععر دو بععه اهیمععا عبدالحسععین نععوایی ت ععران :پژوهشععگاه علععو انسععانی و مطالعععار
فرهنگی
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 شامی ،نظا الدین ( )1363ظفرنامه به کوشش پناهی سمنانی ت ران :نشر بامداد
 شعبانی ،رضا ،ولی دینپرست (« )1389م اجرر هنرمنعدان ایرانعی بعه عثمعانی» ت عران:
فصلنامه تاریخ اسالم و ایران .ش 6

 شیرازی ،یعقوب بن سراج ( )1376تحفةالمحبّین بعه کوشعش کرامعت رعنعا حسعینی و
ایرج افشار ت ران :نقطه
 شیمل ،آن معاری( )1368خوشنویسآی و فرهنآا اسآالمی ترجمعه اسعداهلل آزاد
مش د :آسیان قد

رضوی

 عالی افنعدی ،مصعطفی ( )1369مناقآب هنآروران .ترجمعه توفیعق سعبحانی ت عران:
سروش
 فخری هعروی ( )1345تذکره روضةالسالطین ،تصعحیح عبدالرسعول یعامیور تبریعز:
مؤسسه تاریخ و فرهن

ایران

 فععرخفععر ،فرزانععه ،محمععد زایععی (« )1390جایگععاه هنرمنععدان کیععابآرای ایرانععی در
کارگاههای هنری توپقاپیسرای» ،ت ران :مجله مطالعات هنر اسالمی ش 15

 قلیچ انی ،حمیدرضا ( )1373رساالتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته ت ران:
روزنه
 کاتب ،احمد بن حسین بن علی ( )1357تاریخ جدید یزد بعه کوشعش ایعرج افشعار
ت ران اساطیر
 کالویخو ،گنزالز ( )1366سفرنامه ترجمه مسعود رجبنیا ت ران :علمی و فرهنگی
 گلمبک ،لیزا ،دونالد ویلبر ( )1374معماری تیموری در ایران و تآوران ترجمعه
کرامتاهلل افسر و محمد یوسف کیانی ت ران :سازمان میراث فرهنگی

 گعورویچ ،ژرژ ( )1352مطالعه درباره طبقات اجتماعی (فکر طبقه اجتماعی ا
مارکس تا امرو ) ترجمه باقر پرها ت ران :دانشگاه ت ران
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 مایععل هععروی ،نجیععب ( )1372کتآآا آرایآآی در تمآآدن اسآآالمی مش ع د :بنیععاد
پژوهشهای اسالمی آسیان قد

رضوی

 مرعشی ،ظ یرالدین ( )1333تاریخ طبرستان و رویان و ما ندران ،تصحیح عبا
شایان ت ران
 مسیوفی بافقی ،محمد مفید ( )1385جامع مفیدی ،ج 3به کوشش ایرج افشار ت ران:
اساطیر
 منشی قمی ،قاضی میر احمد ( )1359گلستان هنر تصحیح احمعد سع یلی وانسعاری
ت ران :منوچ ری
 نظععامی بععا زری ،عبدالواس ع ( )1357منشآآا االنشآآا  ،ج 1بععه کوشععش رکععنالععدین
همایونفرخ ایران :دانشگاه ملی
 نوا ی ،امیرعلیشعیر ( )1363مجالسالنفآایس بعه اهیمعا علعیاصعغر حکمعت ت عران:
کیابخانه منوچ ری

 نوایی ،عبدالحسین ( )1379رجال کتا

حبیبالسیر ت عران :انجمعن آثعار و مفعا ر

فرهنگی
 واصفی ،زینالدین محمود ( )1349بدایعالوقایع ،ج ،2ت ران :بنیاد فرهن

ایران

 واعظ هروی ،اصیلالدین (بی تا) مزارات هرات حصه اول تصحیح فکری سلجوقی
بیجا بینا
 یزدی ،شرف الدین علعی ( )1387ظفرنامآه ج 1تصعحیح عبدالحسعین نعوایی ت عران:
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
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