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علیاصغرمیرزاییمهر1

نقدوبررسیتصحیح
جدیدرسالٔهگلستانهنر


مقدمه 
میان  در هنر گلستان  کتاب جایگاه شدن روشن برای
کهفقط ،میتوانگفت یخهنر انبوهمنابعمربوطبهتار
وجایگاهینزدیکبه کتابیارایبرابریواعتبار دو
افندیدر مناقب هنرورانمصطیفعایل آندارند:یکی
جورجو هنرمندان زندگی  دیگری و عثماین امپراتوری
سهکتابدر هر

ً
رنسانس.اتفاقا ایتالیایعصر وازاریدر

مشابهوتوسطمؤلفاینبااشتراکات
ً
شرایطفرهنگینسبتا

زمانوروزگارینزدیکبههمتألیفشدهاند: ودر بسیار
995قوزندگی 1005ق،مناقب هنروراندر گلستان هنردر
استثنایئ بهواسطٔهمهنیموقعیت 975ق. هنرمنداندر
نیازمند ، هنر یخ تار عرصه پژوهشگران متامی که است
سه در سهکتابمرجعاصیلدوستدارانهنر آناندوهر

میرود. جغرافیایفرهنگیبهمشار

پیشینٔه توجه به گلستان هنر در جهان
در رویس استادمسنوف را قایضامحد دربارٔه مقاله اولنی
نسخٔه سال1925مضمنحبثدربارٔههبزادنگاشتهواز
میدهد.دانشمند مسکوبودهخبر خطیگلستان هنرکهدر
پروفسور کرد معریف آملان  در را قایضامحد که دیگری
یکی دربارٔه مطلیب 1935م سال  در او بود. والترهینتس
یخکهدر تألیفاتقایضامحدبهنامخالصة التوار از دیگر
،مستشرق برلننگهداریمیشدارائهکردوبعدهازاخودر
سال  در سپس و نوشت کتاب دربارٔه مقالهای رویس،
کرد. رامنتشر 1326ش/1947مترمجٔهرویسگلستانهنر
دانشمندیانگلیسیبهنامکالراسیسیل سال1939منیر در
یناقدام اینبارهنگاشت.امامهمتر مقالهایدر ادواردز
دانشمند  کار او  هنر گلستان و امحد معریفقایض برای
مینورسکیاست.مینورسکیبامجعآوری سترگوالدمییر
لندن،حیدرآبادوآملانبهترمجٔه از نسخههایگلستانهنر
223 رادر سال1338ش/1959مایناثر آنپرداختودر
واشینگنت یسان و نقاشاندر صفحهوباعنوانخوشنو
و پژوهشگران فراوان استقبال با ترمجه این کرد.  منتشر
یژهکهمینورسکی ایراینروبهروشد،بهو عالقهمندانهنر

کتابخودآورد. رادر ترمجٔهمقدمٔهرویسزاخودر

وهنرمندانعهد بارٔههنر کهدر کتایباست ین گلستان هنراولنیومهمتر
ایرانتألیفشدهاست.مؤلفآنقایضامحدمنشی آندر صفویوپیشاز
یسواهلعلموفرهنگبودهوبابزرگان وخوشنو مقیاستکهخودشاعر
درآورده یر یشمأنوس.ویکتابرابهسال1005قبهرشتٔهحتر زمانٔهخو
که آناجنامدادهاست.بهجهتجایگاهیببدییل وبعدهااصالحایتدر
یسی،نگارگریوکتابآراییایراین ،خوشنو یخهنر مباحثتار در گلستانهنر
اندیشمندانایرانوجهانرا توجهبسیاریاز یکصدسالاخیر دارد،در
ارجاع از یر یریایرانناگز برانگیختهوعمومپژوهشگرانعرصٔههنرهایتصو
توسطامحدسهییلخوانساری پیشتر گلستانهنر بدانبودهوهستند.
خماطبان اقبالچشمگیر اما بود، رسیده بهچاپ ایران  در اصالحایت با
کمالحاجسیدجوادیآن دکتر

ً
موجبنایابشدنآنگردید،تاآنکهاخیرا

راتصحیحانتقادیکردهوتوسطانتشارات»منت«وابستهبهفرهنگستان
به 554صفحهمهراهبامنایههایکارآمدوتعلیقاتواضافاتدیگر در هنر
بارٔهاینکتاب. یپمیآیدنقدونظریاستدر چاپرساندهاست.آچنهدر
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گلستان هنر در ایران 
سال1317ش خنستنیمقالٔهفاریسدربارٔهگلستان هنررادر
معریفنسخٔهحیدرآباد ارمغاندر جملٔه زهراداعیزادهدر
گذشتبیستسالاز هندوستانبهچاپرساند.بعداز
سال1337شداعیزادهمقالٔه هبار نگارشمقالٔهاول،در
خمتلف فنون  در کتایب ، هنر »گلستان عنوان با دیگری
کتابشد. نقایش«چاپکردکهباعثمعریفهرچهبیشتر
جملٔه  در مرحومحاجحسنیخنجواین سال1336ش در
نسخٔه آجنااز مقالهاینگاشتودر یز دانشکدٔهادبیاتتبر
«یادکردوگفتکهایننسخهشرح خودبهنام»گلستانهنر
یهاست. صفو احوالخطاطانونقاشانومذهبانعصر
اینمقاله،مشخصشدرسالۀ»خطاطانونقاشان«که در

است.2 ترمجهکردهبودمهانگلستانهنر زاخودر
سهییل امحد شادروان فاضل ادیب باالخره
نسخٔهخنجواینبهخط رویرونوشیتکهاز خوانساریاز
مقدمه یک با و تصحیح را کتاب بود کرده هتیه خود
منتشر  هنر گلستان نام با سال1352ش در تعلیقات و
آوردن دست به برای خوانساری سهییل تالش کرد.
آورده مقدمه کهخوددر کتابچنان  نسخههایدیگر
رونوشیتکهخود استنتیجهندادوبرایتصحیحمنتاز

نسخٔهخنجواینبرداشتهبودهاستفادهکرد.3 از
کتابسهییلخوانساریموردتوجهعالقهمندان
واقعشدوتاسال1377شبه وپژوهشگرانعرصٔههنر
یژهآنکه چاپچهارمرسیدوسالهاکتایبنایاببود،بهو
وفاتسهییلاقدامیبرایچاپجمددآنصورت پساز
مرجعمتامیتتبعاتو کهگلستانهنر آنرو نگرفت.از
مشار به یری تصو هنرهای یخ تار به مربوط حتقیقات
نامطلوبو نسخههایبسیار سالهایاخیر میرود.در
کتاببهقیمتباالدستبهدست بازار فتوکیپشدهآندر
یبندٔهحوزهفرهنگودانشنبود،تاآنکهخبر میشدکهز

جمددآناهلکتابراخرسندکرد. انتشار

بازنشر گلستان هنر 
یژه بهو فرهنگی جامعٔه روزافزون  نیاز به باتوجه
یانمقاطعحتصیالتتمکییلبهچننیکتابهایی دانشجو

موزهها سوتسهیلدستریسبهمنابعموجوددر دیگر واز
دور وکتاخبانههایجهان،بازبیینوتنقیحگلستانهنر
یشبرونآمدوکاری خو نبود،تاآنکهمردیاز انتظار از
کمالحاجسیدجوادی،کهبرایاهل کردکارستان.دکتر
خلوتوسکوت قلمچهرٔهنامآشناییاست،سالهادر
تصحیحوتنقیحومقابلهرایپگرفتتاباالخرهچشم کار
گلستان هنرروشنشد دوستدارانبهنسخهایجدیداز
گشت،  بلندآوازهتر امحد قایض نام نهتهنا  کار این با و
کتابعرضهشدکهکیفیتو بلکهگلستانهنریبهبازار
آچنهسهییلخوانساریبه از اعتباریداردبهمراتبواالتر
دستدادهبود.ایندانشیمردباچننیخدمتسزاواری

کرد. نامقایضامحدماندگار کنار یشرادر نامخو
عرصٔه  در که است فرزنداین به  مفتخر ما  عصر
بلندیبرداشتهاند.دومنونٔه نسخهپژوهیگامهایبسیار
آنهافرودمیآورند برابر در شاخصآنکهاهلحتقیقسر
جاللخالیقمطلقبرایشاهنامٔه سترگدکتر یکیکار
سلمینیساری فردویساستودیگریپژوهشیکهدکتر
برایدیوانخواجهحافظاجنامدادهاند.ایندوشهسوار
اغلب عرصٔهحتقیقوپژوهشکاریکردهاندکهبنابهنظر
پژوهشگرانتامدتهادسیتباالیدستایشانخنواهد
آمدونسخههایتصحیحشدٔهآنانچندنسلآیندهرانیز

بسندهخواهدبود.
کمال که هنری گلستان نسخٔه میرود گمان
حاجسیدجوادیبهجامعٔهفرهنگیتقدمیکردهبهلاظ
نسخههای متامی  از هبرهمندی و مقابله  در دقت
و حک و پیرایی باز به نیازی مدتها تا شناختهشده
رسانههایجدیدروشهای اصالحنداشتهباشد،مگر
حتقیقونسخهپژوهیپدیدآورند.گلستانهنر تازهایاز
چشمگیری مثبت یژگیهای و دارای حاجسیدجوادی

استکهمیتواناهمآهناراچننیخالصهکرد:
،احتماًالمتامی مصحح،باکوششیخستگیناپذیر
موزههاوکتاخبانههایجهانراکه نسخههایموجوددر
عددآنهابه9نسخهمیرسدبهدستآوردهومقایسٔه
که بهگونهای است، داده اجنام آهنا میان دقییق  بسیار
و باصبوری یکبهیک را افتراقات و اشتراکات متامی
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پاوریقهایمبسوطآوردهاستو وسواسعلمیباالدر
مراجعهبهنسخههایاصیل بدینترتیبخوانندگانرااز

کردهاست. یبنیاز
شامل که منایههایی تنظمی با گرامی  پژوهشگر
و گروهها کسان، عریب، عبارتهای احادیث، ابیات،
اقوام،جایها،کتابها،کتابههاوجمالس،عبارتهای
اشعار عریب، اشعار فاریس،  اشعار یخ، تار ماده دعایی،
و مّنت رهنی را کتاب به مراجعنی واژههاست و ترکی

زمحاتیبشائبهوعاشقانٔهخودکردهاست.
میعملکرد گمانمیرودجهتتکر گفتهشد آچنه
آنروکهنقدکتاب حاجسیدجوادیمکیفباشد،امااز
اشارهبهکاسیتداردومهچننیتردیدینیستکه

ً
غالبا

بهچاپهایمتعددخواهدرسید،پژوهیدن کتابمزبور
نارساییهایموجودمیتواندمؤلفوانتشاراتمربوطهرا

چاپبعدیمددرسانوکارآمدباشد. در
•باتوجهبهفرامرزیبودنکتابگلستان هنرووجود
کشورهایخمتلفو آندر نسخههایمتعدداز
به غیرایراین پژوهشگران که اشتیایق و عالقه
آنبودکهچکیدهاینه آننشاندادهاند،هبتر
انهتایکتاب بهزبانانگلیسیدر چندانموجز
آوردهمیشدوچنانکهمتداولاستنامونشان
پشت یژگیهایآندر و کتابمهراهباجممیلاز
جلدبهزبانانگلیسینوشتهمیشدتاحساسیت
برانگیختهومدخیلباشد بانانرانیز غیرفاریسز

برایپرداخنتبهآن.
دارد: کتابنامه دو روشن، دلییل بدون •کتاب،
و یسوهشت و یسوهفت صفحات  در یکی
مربوطبه

ً
پایان.کتابنامٔهاولصرفا دیگریدر

منابعومآخذمقدمهاستومنابعبعدیمربوط
کمسابقهایممکناست بهکلکتاب.چننیرفتار
آنروکه خوانندهومراجعانرابهاشتباهاندازد،از
معمول یان،بهطور یژهدانشجو پژوهشگران،بهو
جهتبرریسمنابعبهپایانکتابرجوعمیکنندو

ینرانبینند. چهبساکتابنامٔهآغاز
با نسخه کلمهبهکلمٔه9 و •مقایسٔهخطبهخط

پانوشتهایبسیاریرابهدنبال
ً
طبعا یکدیگر

در متوسط  بهطور که بداجنا تا داشت خواهد
یسوجودداردوالبته صفحهحدود20پانو هر
میرسد. 30مشارهنیز از تعدادآنهابهباالتر

ً
بعضا

یسبرایخوانندٔهکتاب اولآنکهاینمههپانو
استوروشهاییبرای خستهکنندهوماللآور
آنهاوجوددارد.بهعالوه،چوناین کاسنتاز
یکستونتنطمیشدهاند،وزن یسهادر پانو
یباشدهوخبش بصریصفحاتنامتعادلوناز
وسفید بالاستفاده صفحهعمًال هر  از بزرگی
یسهادوستوینبود، پانو بایقماندهاست.اگر
حجمکتاب میشدواز آرایشصفحهمتوازنتر

همحدود40-30ورقکاستهمیشد.
کرده صفحٔهخنستکتابذکر •مصححگرامیدر
.» معتبر نسخٔه 9 اساس  بر »تصحیح است:
یسند9نسخٔهموجود،از پسندیدهآنبودکهبنو
،حداقلبرای میاننسخنهگانٔهمزبور آنروکهاز
چنداینقائلشد:یکی دونسخهمنیتواناعتبار
نسخٔهجملسشورایاسالمیکهسالکتابتآن
منتخباتگلستان 1317قاستونسخٔهدیگر
یس یخآن1305قاست.ایندورونو کهتار هنر
اعتباری چه نسخهشنایس بهلاظ  معاصر
نسخههایمذکور میتوانندداشتهباشند؟مگر
مرجعنداشتهاند؟پسچرابایدبهسراغچننی

یسهاییرفت؟! رونو
یس فقطحجمپانو •نسخههایمتعددومتأخر
نسخهبدلهارااضافهکردهوصفحاتکتابرا
یبدلیلافزودهاستوچندانکمکیبهغنای

حمتوایییاتارخییکتابمنیکنند.
مطلق خالیق مهچون شاخصی •نسخهپژوهان

ً
الزاما ـ گذشت ذکرشان که –  نیز نیساری و
متامینسخهبدلهاییافتشدهراموردمقابله
کاغذ من هفتاد مثنویشان که ندادهاند  قرار
نسخههای 

ً
طبعا بلکه میشد، غیرکاربردی و

دکتر دادهاند.  قرار مالک را اصح یا اقدم
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را اقدم نسخٔه چند  اگر  نیز حاجسیدجوادی
میدادند برایمقابلهومقایسهموردتوجهقرار
حجم و  بسیار یسهای پانو ماللانگیزی  از
منابعافزوده اعتبار کاستهمیشدوبر کتابنیز

میگشت.
آنها مشردهواز ُنهنسخهایکهاستادمعتبر •از
بردهانددونسخهچایپاست.درآمیخنت هبره
موزههای  در تارخییخطیموجود نسخههای
کدامتوجیه از جهانبانسخههایچایپمعاصر

است؟ علمیبرخوردار
پژوهشگری توسط هنر گلستان  پیش •سالها
گرفت. قرار منصوریموردنقدونظر بهنامفیروز
در را کاسیتهایی و تضادها و تناقضها وی
و انتقادی دیدگاههای و یافته کتاب حمتوای
مهراهبا

ً
یبپروایخودرا-باالفاظیتندوبعضا

نگارشآورد. اهانت-در
استاد چشم  از  مزبور کتاب خوشبختانه
خود مناندهوبههنگامپژوهشاخیر حاجسیدجوادیدور
گذراندهاند.اماجمموعهانتقاداتو نظر از آنکتابرانیز
ویرابههیچانگاشتهو چالشبرانگیز

ً
حتلیلهایبعضا

منتکتابخودداری آوردننامایشاندر حیتعامدانهاز
یاد چننی یسنده نو  از پاوریق یک  در فقط و کردهاند
در او مشی و داب که یسندگاین نو  از »یکی میکنند:

ختالفوتقابلباارزشهایفرهنگیایرانیاناست...«4
•گمانمنیرودچننیبرخوردیمناسبپژوهشی
و نکات برخی آنکه یژه بهو باشد، علمی
منصوری آقای نقد  در مطرحشده داوریهای
تأملبرانگیزندونیازمندبرریسعلمیوپاسخ،نه
وختطئه.برایمثال،قایضمیرامحدپدرش حتقیر
رادارای یعینشرفالدینحسنیحسیینمقی
مجلهمنشیگری مناصبومقاماتعالیٔهدولیتاز
هراتمعریفمیکندوالبته ساممیرزاصفویدر
با مأنوسانوی. و نزدیکان  از  نیز را یشنت خو
مبنایمستندات توجهبهایننکتٔهتارخییوبر
پدر  نیز حاجسیدجوادی جناب وثوق مورد

سالگی 76  در 990ق بهسال میرامحد قایض
سال928ق از وساممیرزاصفوی رفته دنیا  از
داشته  اختیار  در را هرات حکومت 935ق تا
حسنی شرفالدین صورت، این  در است.
حسیینبههنگامجلوسساممیرزاچهاردهساله
میان بودهاست!چگونهمیتوانپذیرفتکهاز
فضلوادبواربابعلمدر آنمههمشاهیر
جواینچهاردهسالهرامنشی هراتفضیلتپرور

دارالسلطنٔههراتکنند؟
این،ساممیرزاصفویتذکرةالشعرایی •عالوهبر
معریف آنحیتاز داردبهنامحتفٔه سامیکهدر
و ذوق با قفلگران و سرتراشها و کلهپزها
بهقول و نکرده مضایقه ادبدوست قصابان
یسوکالغپانگاریراکه میرزابنو منصوری»هر
خودبهیادگار خطیمیکشیدهواثریاز خمتصر
است«،5 کرده عرضه خوانندگان به میگذارده
میرامحدمنشیکهسالها پدر اماهیچذکریاز
که حایل در است، نکرده بوده او خدمت در
منشیانخودراکهیکیقایضامحدفرزند دیگر
یزدی دیگریشویق آن و غفاری قایض حممد

دادهاست. بودهموردمتجیدقرار
در ایام مهنی  در که  نیز  خواندمیر آنکه شگفت
خودیعینحبیب السیررا کتابماندگار یستهو هراتز
نوشتهاشارهایبهنامشرفالدینحسنیحسیینمقییا

اسموعنواننکردهاست.6 میرمنشیبههر
ابراهمیمیرزا سلطان هنری میراث ین •مهمتر
مکتب  مصور نسخٔه ین شاخصتر و صفوی
که است جامی هفت  اورنگ مشهد نگارگری
اجنامیده بهطول تا973ق 964ق از آن خلق
مهچون بزرگاین را آن یسی خوشنو است.
یین،شاهحممودنیشابوری،عیشیبن مالکقزو
رسانده اجنام به وحمبعیل رستمعیل و عشریت
چون بزرگی نقاشان را آن عایل نگارٔه 28 و
آقامیرک و حممد شیخ مظفرعیل، میرزاعیل،
سالهایخلقایننسخٔه

ً
پدیدآوردهاند.اتفاقا
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با مقارن اجنامیده بهطول سال نه که نفیس
یر قایضامحد،وز زمایناستکهمیرمنشی،پدر
سلطانابراهمیمیرزابوده7وحضرتایشاننیز
خدمتسلطان یازدهسالگیدر  از  پدر »مهراه
ابراهمیمیرزابهمشهدمشرفشدهوبیستسال
استادان  دیدار توفیق و برده  بهسر جا آن  در
چننیشرایطیآیا «راداشتهاست.8در مشهور
آننیستکهمؤلفذوفنون ینانتظار طبیعیتر
اغلب کهدسیتدر وباذویقچونقایضامحد
است تولید مراحل  ناظر الجرم و دارد هنرها
چندوچونخلقاین یناطالعاترااز دقیقتر
یک یغاز خودبگنجاند؟امادر نوشتار کتابدر

اشاره!
آقای نقد  در که نکتههایی چننی به یباعتنایی
انصافعلمیوشایدنوعی از منصوریکمنیستدور

مسئولیتاست. از یز گر

تعلیقات
که است آن تعلیقات کتاب عمدٔه ضعف نکات  از
بر  در را تا400( 305 )از یکصدصفحه حجمیحدود
راستایروشنگری، میگیرند.تعلیقاتکهمیبایستدر
اینجا اصالحوتمکیلمطالبمنتاصیلآوردهشونددر
یر ز  نیز را خبشهایپیشنی کردهاعتبار برعکسعمل
یرامنابعمورداستفادٔه سؤالبردهاعتمادسوزیمیکنند،ز
بسیاریموارد مصححابتدایی،قدمییونامهگونودر
دومنبع

ً
تعلیقاتعمدتا مغشوشاند.تکیهگاهایشاندر

یسهایسهییلخوانساریبر است:یکیحوایشوپانو
ینان اثرآفر بهنام کتایب ودیگری پیشگفته گلستانهنر
میان ایندومنبعجایگاهچشمگیریدر کههیچکداماز

فرهنگنامههایادایرةاملعارفهاندارند.
کهچاپآنمربوطبه28سال ینان اثرآفر کتاب
تألیفاتقدمییجنابحاجسیدجوادی- پیشاستاز
بعدهابهدالییلنامایشان

ً
ومهکارانشان-بودهکهظاهرا

و کردهاند9 بعدیحذف چاپهای در رویجلد  از را
مهنیروستکهپیوستهبهجایناممؤلف گمانمیروداز

کتاب–چنانکهمتداولاستـحضرتشاننامکتابرا
میکنند. ذکر

به مربوط شده آورده تعلیقات  در که اطالعایت
دههاسالقبلاستویافتههایعلمیوشیوهنامههای
رو این  از ندارند. مقال این  در جایی جدید پژوهشی
و کلمه چند حد  در کوتاهاند  بسیار مدخلها برخی
مبسوطومطول.برخیشخصیتهامورد برخیبسیار
گرفتهاند،ازمجله:»حممد  واحسایسقرار میغلوآمیز تکر
موسییقدانان و ینفالسفه بزرگتر  از ترخان، بنحممد
سن80سالگی دارددر وحمکایایران،تألیفاتبسیار
فرهنگی برخیشخصیتهای و درگذشت.«10 339 در
بدینترتیبمعریفمیشوند: مهچونمیرعلیشیر نامآور
در 906ق«.11 وفات 844ق، والدت نوایی  »امیرعلیشیر
یسد:»موالنامعروف:پس چننیمینو موردبزرگیدیگر

حبسوفاتیافتهاست«.12 اندکزمایندر از
برایاثباتمغشوشومغلوطبودنبرخیمطالب
کایف نیست. الزم کوششچنداین و تعلیقاتجستجو
یعین زمنی ایران  نگارگر ین معروفتر بارٔه در آچنه است
منابعمتأخری کمالالدینهبزادآوردهشده13باآچنهدر
شدهقیاس ینیپاکباز14ذکر رو مهچوندایرةاملعارفهنر
آقایحاجسیدجوادییعین مرجع تادرجٔهاعتبار شود
که هبزاد بارٔه در وقیت گردد. مشخص ینان اثرآفر کتاب
آثار و زندگی بارٔه در علمی مقالٔه دهها و کتاب چندین
اووجودداردچننیآشفتگیدیدهمیشودگمانمنیرود

باشد. شناختهشدههبتر اوضاعشخصیتهایکمتر

گنجینٔه تصاویر
بهنام هفتادصفحهای جمموعهای کتاب، پایانخبش
تعدادی شامل قسمت این است. » یر تصاو »گنجینٔه
یسیاست.طبق نقایشهاوقطعاتخوشنو از یر تصو
این بودهاستآچنهدر سخنقرار آغاز گفتٔهمؤلفدر
هنر گلستان هنرمندان به مربوط میشود آورده قسمت
مبارکوکارآمدیبودهاست،امامتأسفانه باشدکهفکر
یبهدف و یبسروسامان آشفتهبازاری شده ارائه آچنه
و قاعده هیچ  از  آثار معریف و ارائه حنؤه یرا ز است
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ضابطهایپیرویمنیکند.
خبری کتاب مآخذ و منابع خبش  در آنکه اول
یر تصاو عمده آنکه  دیگر نیست. یری« تصو »منابع  از
پژوهشگری حایلکهامروزههر گنجینهمأخذندارند،در
مآخذ معدود است.  اثر ذیل مآخذ معریف به موظف
یر ناقصونارساست.مثًالذیلبرخیتصاو ذکرشدهنیز
کلمایتنوشتهشدهاست:»کلک بهعنوانمأخذچننی
نیز گاه »انگلستان«؛17 یا گلستان«،16 »کاخ قدیس«،15
بهاماکیناشارهمیشودکهحدود30سالاستکهدیگر

ییین«.18 مجله»موزٔههنرهایتز وجودخارجیندارنداز
نسخههایمصورند از برگی 

ً
کهطبعا نگارهها در

یسهاینامفهومونارساییوجودداردکهخوانندٔه یرنو ز
عالقهمندراشگفتزدهمیکند.برایمثال،»صفحهایاز
مخسٔهنظامی«،20صفحهای شاهنامه«،19»صفحهایاز
کدام کداممکتب؟ کدامشاهنامه؟!  گنج.21آخر پنج از
سده؟کدامموزه؟گاهیفقطبهعنوانیاموضوعنگاره
وسلطان تیمور اشارهشدهاست،مثًال:»میداننبردامیر
«،22بدوناشارهبهنسخٔهمربوطه؛گاهفقطبهنام مصر
عبایس«23، رضا  »اثر مثًال: است، رفته اشاره هنرمند

بدونهیچنوشتٔهممکیل.
ارائهشدهمربوطبههنرمندان بودهآثار باآنکهقرار
با یری تصاو میان آن  در باشد، هنر گلستان   در  مذکور
چرمی »جلد میشود: دیده  نیز یسهایی یرنو ز چننی
ضریب«،24»خطنسخ«.25مشخصنیستارتباطاین
مواردباحمتوایکتابچیستبدوناینکهبهصفحهیا

مطلیبارجاعدادهباشند.
چنداین هبای گرامی مؤلف که پیداست چننی
قائلنبودهوهیچتالیشبرای یر هنریوتصاو برایآثار
تعدادی فقط است. نیاورده بهعمل آهنا کردن هدمفند
با و برداشته کتابها و سایتها از را باکیفیت  یر تصو
غیرکارآمد و مغشوش یسهای یرنو ز و کیفیت کاهش
یر اینجاگردآوردهاست.گمانمیرودحیتیکتصو در
شناسایی تألیف این برای 

ً
صرفا که بدیع و ناشناخته

افزودن جز یر اینجمموعهنیست.تصاو شدهباشددر
الگوی یا گو ندارند. برایخواننده کتابهبرهای حجم

گلستانهنر کتاب  کار این  در جنابحاجسیدجوادی
یر تصاو مرحومسهییلخوانساریبودهکهآنهمردییفاز
چاپآن همچیدهبود،بااینتفاوتکهاز یبمأخذراکنار
جامعٔهعلمیچننی آنروز کتابدههاسالگذشتهواگر
عملکردیراحتملمیکردامروزهباوجودشیوهنامههای

قابلپذیرشنیست. روشندیگر

سخن آخر 
کاشجنابحاجسیدجوادیبهمقابلهوتصحیحنسخه
تعلیقات  خیر  از منوده بسنده خود موفق منایههای و
کتاْب تا میفرمود، یبمایهصرفنظر یر وتصاو کممایه
بهمراتب  نیز آن راحمفوظمیداشتوحجم ثقلخود
وعالقهمندان یان دانشجو بهدست  ارزانتر شده کمتر
کتاب یاحجم بعدی چاپهای در که امید میرسید.
ببینمییابرخوردیمسئوالنهومتناسبباجامعٔه راکمتر
راشاهدباشمی. یر علمیودانشگاهیباتعلیقاتوتصاو

چننیباد!
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