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نقد و بررسی تصحیح
ٔ
جدید رساله گلستان هنر

مقدمه

برای روشن شدن جایگاه کتاب گلستان هنر در میان
انبوه منابع مربوط به تار یخ هنر  ،میتوان گفت که فقط
دو کتاب یارای برابری و اعتبار و جایگاهی نزدیک به
آن دارند :یکی مناقب هنروران مصطیف عایل افندی در
امپراتوری عثماین و دیگری زندگی هنرمندان جورجو
ً
وازاری در ایتالیای عصر رنسانس .اتفاقا هر سه کتاب در
ً
شرایط فرهنگی نسبتا مشابه و توسط مؤلفاین با اشتراکات
بسیار و در زمان و روزگاری نزدیک به هم تألیف شدهاند:
گلستان هنر در 1005ق ،مناقب هنروران در 995ق و زندگی
ٔ
واسطه مهنی موقعیت استثنایئ
هنرمندان در 975ق .به
است که متامی پژوهشگران عرصه تار یخ هنر  ،نیازمند
آناند و هر سه کتاب مرجع اصیل دوستداران هنر در سه
جغرافیای فرهنگی بهمشار میرود.

ٔ
پیشینه توجه به گلستان هنر در جهان

ٔ
درباره قایضامحد را استاد مسنوف رویس در
اولنی مقاله
درباره هبزاد نگاشته و از نسخهٔ
ٔ
سال 1925م ضمن حبث
خطی گلستان هنر که در مسکو بوده خبر میدهد .دانشمند
دیگری که قایضامحد را در آملان معریف کرد پروفسور
ٔ
درباره یکی
والترهینتس بود .او در سال 1935م مطلیب
دیگر از تألیفات قایضامحد بهنام خالصةالتوار یخ که در
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ٔ
درباره هنر و هنرمندان عهد
گلستان هنر اولنی و مهمتر ین کتایب است که
صفوی و پیش از آن در ایران تألیف شده است .مؤلف آن قایضامحد منشی
مقی است که خود شاعر و خوشنو یس و اهل علم و فرهنگ بوده و با بزرگان
زمانه خو یش مأنوس .وی کتاب را بهسال 1005ق به ٔ
ٔ
رشته حتر یر درآورده
و بعدها اصالحایت در آن اجنام داده است .بهجهت جایگاه یببدییل که
گلستان هنر در مباحث تار یخ هنر  ،خوشنو یسی ،نگارگری و کتابآرایی ایراین
دارد ،در یکصد سال اخیر توجه بسیاری از اندیشمندان ایران و جهان را
ٔ
عرصه هنرهای تصو یری ایران ناگز یر از ارجاع
برانگیخته و عموم پژوهشگران
بدان بوده و هستند .گلستان هنر پیشتر توسط امحد سهییل خوانساری
با اصالحایت در ایران به چاپ رسیده بود ،اما اقبال چشمگیر خماطبان
ً
موجب نایاب شدن آن گردید ،تا آنکه اخیرا دکتر کمال حاجسیدجوادی آن
را تصحیح انتقادی کرده و توسط انتشارات «منت» وابسته به فرهنگستان
هنر در  554صفحه مهراه با منایههای کارآمد و تعلیقات و اضافات دیگر به
ٔ
درباره این کتاب.
چاپ رسانده است .آچنه در یپ میآید نقد و نظری است

برلن نگهداری میشد ارائه کرد و بعدها زاخودر  ،مستشرق
ٔ
درباره کتاب نوشت و سپس در سال
رویس ،مقالهای
ٔ
1326ش1947/م ترمجه رویس گلستان هنر را منتشر کرد.
در سال 1939م نیر دانشمندی انگلیسی بهنام کالراسیسیل
ادواردز مقالهای در این باره نگاشت .اما مهمتر ین اقدام
برای معریف قایض امحد و گلستان هنر او کار دانشمند
سترگ والدمییر مینورسکی است .مینورسکی با مجعآوری
نسخههای گلستان هنر از لندن ،حیدرآباد و آملان به ٔ
ترمجه
آن پرداخت و در سال 1338ش1959 /م این اثر را در 223
صفحه و با عنوان خوشنو یسان و نقاشان در واشینگنت
منتشر کرد .این ترمجه با استقبال فراوان پژوهشگران و
عالقهمندان هنر ایراین روبهرو شد ،بهو یژه که مینورسکی
ٔ
ٔ
مقدمه رویس زاخودر را در کتاب خود آورد.
ترمجه

گلستان هنر در ایران
خنستنی ٔ
ٔ
درباره گلستان هنر را در سال 1317ش
مقاله فاریس
ٔ
زهرا داعیزاده در ٔ
نسخه حیدرآباد
جمله ارمغان در معریف

از انتظار نبود ،تا آنکه مردی از خو یش برون آمد و کاری

هندوستان به چاپ رساند .بعد از گذشت بیست سال از
مقاله اول ،در هبار سال 1337ش داعیزاده ٔ
نگارش ٔ
مقاله

کرد کارستان .دکتر کمال حاجسیدجوادی ،که برای اهل
ٔ
چهره نامآشنایی است ،سالها در خلوت و سکوت
قلم

دیگری با عنوان «گلستان هنر  ،کتایب در فنون خمتلف

کار تصحیح و تنقیح و مقابله را یپ گرفت تا باالخره چشم

نقایش» چاپ کرد که باعث معریف هرچه بیشتر کتاب شد.
در سال 1336ش مرحوم حاجحسنی خنجواین در ٔ
جمله

دوستداران به نسخهای جدید از گلستان هنر روشن شد

و از دیگر سو تسهیل دستریس به منابع موجود در موزهها
و کتاخبانههای جهان ،بازبیین و تنقیح گلستان هنر دور

و با این کار نهتهنا نام قایض امحد بلندآوازهتر گشت،

ٔ
ٔ
نسخه
دانشکده ادبیات تبریز مقالهای نگاشت و در آجنا از

بلکه گلستان هنری به بازار کتاب عرضه شد که کیفیت و

خود بهنام «گلستان هنر » یاد کرد و گفت که این نسخه شرح

اعتباری دارد بهمراتب واالتر از آچنه سهییل خوانساری به

احوال خطاطان و نقاشان و مذهبان عصر صفویه است.

دست داده بود .این دانشی مرد با چننی خدمت سزاواری

در این مقاله ،مشخص شد رسالۀ «خطاطان و نقاشان» که

نام خو یش را در کنار نام قایض امحد ماندگار کرد.
عصر ما مفتخر به فرزنداین است که در عرصهٔ
نسخهپژوهی گامهای بسیار بلندی برداشتهاند .دو ٔ
منونه

زاخودر ترمجه کرده بود مهان گلستان هنر است.
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باالخره ادیب فاضل شادروان امحد سهییل
ٔ
نسخه خنجواین بهخط
خوانساری از روی رونوشیت که از
خود هتیه کرده بود کتاب را تصحیح و با یک مقدمه

شاخص آن که اهل حتقیق سر در برابر آنها فرود میآورند
ٔ
شاهنامه
یکی کار سترگ دکتر جالل خالیق مطلق برای

و تعلیقات در سال 1352ش با نام گلستان هنر منتشر

فردویس است و دیگری پژوهشی که دکتر سلمی نیساری

کرد .تالش سهییل خوانساری برای به دست آوردن

برای دیوان خواجه حافظ اجنام دادهاند .این دو شهسوار
ٔ
عرصه حتقیق و پژوهش کاری کردهاند که بنا به نظر اغلب

است نتیجه نداد و برای تصحیح منت از رونوشیت که خود
ٔ
3
نسخه خنجواین برداشته بوده استفاده کرد.
از

پژوهشگران تا مدتها دسیت باالی دست ایشان خنواهد
آمد و نسخههای تصحیح ٔ
شده آنان چند نسل آینده را نیز

کتاب سهییل خوانساری مورد توجه عالقهمندان
ٔ
عرصه هنر واقع شد و تا سال 1377ش به
و پژوهشگران

بسنده خواهد بود.

نسخههای دیگر کتاب چنان که خود در مقدمه آورده

چاپ چهارم رسید و سالها کتایب نایاب بود ،بهو یژه آنکه

ٔ
نسخه گلستان هنری که کمال
گمان میرود
ٔ
حاجسیدجوادی به جامعه فرهنگی تقد می کرده بهحلاظ

نگرفت .از آن رو که گلستان هنر مرجع متامی تتبعات و

شناختهشده تا مدتها نیازی به باز پیرایی و حک و

حتقیقات مربوط به تار یخ هنرهای تصو یری به مشار

اصالح نداشته باشد ،مگر رسانههای جدید روشهای

میرود .در سالهای اخیر نسخههای بسیار نامطلوب و

تازهای از حتقیق و نسخهپژوهی پدید آورند .گلستان هنر

فتوکیپشده آن در بازار کتاب بهقیمت باال دستبهدست
ٔ
یبنده حوزه فرهنگ و دانش نبود ،تا آنکه خبر
میشد که ز

حاجسیدجوادی دارای و یژگیهای مثبت چشمگیری

انتشار جمدد آن اهل کتاب را خرسند کرد.

بازنشر گلستان هنر

است که میتوان اهم آهنا را چننی خالصه کرد:
مصحح ،با کوششی خستگیناپذیر  ،احتماًال متامی
نسخههای موجود در موزهها و کتاخبانههای جهان را که
ٔ
مقایسه
عدد آنها به  9نسخه میرسد به دست آورده و

ٔ
جامعه فرهنگی بهو یژه
باتوجه به نیاز روزافزون

بسیار دقییق میان آهنا اجنام داده است ،بهگونهای که

دانشجو یان مقاطع حتصیالت تمکییل به چننی کتابهایی

متامی اشتراکات و افتراقات را یکبهیک با صبوری و

نقد و برریس تصحیح جدید رسالۀ گلستان هنر

پس از وفات سهییل اقدامی برای چاپ جمدد آن صورت

دقت در مقابله و هبرهمندی از متامی نسخههای
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وسواس علمی باال در پاور یقهای مبسوط آورده است و

ً
یکدیگر طبعا پانوشتهای بسیاری را بهدنبال

بدین ترتیب خوانندگان را از مراجعه به نسخههای اصیل

خواهد داشت تا بداجنا که بهطور متوسط در

یبنیاز کرده است.
پژوهشگر گرامی با تنظمی منایههایی که شامل

هر صفحه حدود  20پانو یس وجود دارد و البته
ً
بعضا تعداد آنها به باالتر از  30مشاره نیز میرسد.
ٔ
خواننده کتاب
اول آنکه این مهه پانو یس برای

اقوام ،جایها ،کتابها ،کتابهها و جمالس ،عبارتهای

خستهکننده و ماللآور است و روشهایی برای

دعایی ،ماده تار یخ ،اشعار فاریس ،اشعار عریب ،اشعار
ترکی و واژههاست مراجعنی به کتاب را رهنی ّ
منت و

کاسنت از آنها وجود دارد .بهعالوه ،چون این

ابیات ،احادیث ،عبارتهای عریب ،کسان ،گروهها و

پانو یسها در یک ستون تنطمی شدهاند ،وزن

ٔ
عاشقانه خود کرده است.
زمحات یبشائبه و

آچنه گفته شد گمان میرود جهت تکر می عملکرد

بزرگی از هر صفحه عمًال بالاستفاده و سفید

حاجسیدجوادی مکیف باشد ،اما از آن رو که نقد کتاب
ً
غالبا اشاره به کاسیت دارد و مهچننی تردیدی نیست که

بایق مانده است .اگر پانو یسها دو ستوین بود،

کتاب مزبور به چاپهای متعدد خواهد رسید ،پژوهیدن
نارساییهای موجود میتواند مؤلف و انتشارات مربوطه را
در چاپ بعدی مددرسان و کارآمد باشد.
• با توجه به فرامرزی بودن کتاب گلستان هنر و وجود

آرایش صفحه متواز نتر میشد و از حجم کتاب
هم حدود  30-40ورق کاسته میشد.
ٔ
صفحه خنست کتاب ذکر کرده
 مصحح گرامی در

•

ٔ
نسخه معتبر ».
است« :تصحیح بر اساس 9
ٔ
پسندیده آن بود که بنو یسند  9نسخه موجود ،از

نسخههای متعدد از آن در کشورهای خمتلف و

آن رو که از میان نسخ نه ٔ
گانه مزبور ،حداقل برای

عالقه و اشتیایق که پژوهشگران غیرایراین به

دو نسخه منیتوان اعتبار چنداین قائل شد :یکی
ٔ
نسخه جملس شورای اسالمی که سال کتابت آن

آن نشان دادهاند ،هبتر آن بود که چکیدهای نه
چندان موجز بهزبان انگلیسی در انهتای کتاب

ٔ
نسخه دیگر منتخبات گلستان
1317ق است و

آورده میشد و چنانکه متداول است نام و نشان

هنر که تار یخ آن 1305ق است .این دو رونو یس

کتاب مهراه با جممیل از و یژگیهای آن در پشت

معاصر بهحلاظ نسخهشنایس چه اعتباری

جلد بهزبان انگلیسی نوشته میشد تا حساسیت

میتوانند داشته باشند؟ مگر نسخههای مذکور

غیرفاریسزبانان را نیز برانگیخته و مدخیل باشد

مرجع نداشتهاند؟ پس چرا باید بهسراغ چننی

برای پرداخنت به آن.

رونو یسهایی رفت؟!

• کتاب ،بدون دلییل روشن ،دو کتابنامه دارد:
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بصری صفحات نامتعادل و ناز یبا شده و خبش

• نسخههای متعدد و متأخر فقط حجم پانو یس
نسخهبدلها را اضافه کرده و صفحات کتاب را

یکی در صفحات یسوهفت و یسوهشت و
ً
دیگری در پایان .کتاب ٔ
نامه اول صرفا مربوط به

یبدلیل افزوده است و چندان کمکی به غنای

منابع و مآخذ مقدمه است و منابع بعدی مربوط

حمتوایی یا تار خیی کتاب منیکنند.

به کل کتاب .چننی رفتار کمسابقهای ممکن است

• نسخهپژوهان شاخصی مهچون خالیق مطلق
ً
و نیساری نیز – که ذکرشان گذشت ـ الزاما

پژوهشگران ،بهویژه دانشجو یان ،بهطور معمول

متامی نسخهبدلهای یافتشده را مورد مقابله

جهت برریس منابع به پایان کتاب رجوع میکنند و
چه بسا کتاب ٔ
نامه آغاز ین را نبینند.

قرار ندادهاند که مثنویشان هفتاد من کاغذ
ً
و غیرکاربردی میشد ،بلکه طبعا نسخههای

خواننده و مراجعان را به اشتباه اندازد ،از آن رو که

 مقایسه خطبهخط و کلمهبه ٔ
ٔ
کلمه  9نسخه با
•

اقدم یا اصح را مالک قرار دادهاند .دکتر

ٔ
نسخه اقدم را
حاجسیدجوادی نیز اگر چند

قایض میرامحد بهسال 990ق در  76سالگی

برای مقابله و مقایسه مورد توجه قرار میدادند

از دنیا رفته و ساممیرزا صفوی از سال 928ق

از ماللانگیزی پانو یسهای بسیار و حجم

تا 935ق حکومت هرات را در اختیار داشته

کتاب نیز کاسته میشد و بر اعتبار منابع افزوده

است .در این صورت ،شرفالدین حسنی

میگشت.
• از ُنه نسخهای که استاد معتبر مشرده و از آنها

حسیین بههنگام جلوس سام میرزا چهاردهساله
بوده است! چگونه میتوان پذیرفت که از میان

هبره بردهاند دو نسخه چایپ است .درآمیخنت

آن مهه مشاهیر فضل و ادب و ارباب علم در

نسخههای تار خیی خطی موجود در موزههای

هرات فضیلتپرور جواین چهاردهساله را منشی
ٔ
دارالسلطنه هرات کنند؟

جهان با نسخههای چایپ معاصر از کدام توجیه
علمی برخوردار است؟
• سالها پیش گلستان هنر توسط پژوهشگری

• عالوه بر این ،سام میرزا صفوی تذکرةالشعرایی
دارد بهنام ٔ
حتفه سامی که در آن حیت از معریف

بهنام فیروز منصوری مورد نقد و نظر قرار گرفت.

کلهپزها و سرتراشها و قفلگران با ذوق و

وی تناقضها و تضادها و کاسیتهایی را در

قصابان ادبدوست مضایقه نکرده و بهقول

حمتوای کتاب یافته و دیدگاههای انتقادی و
ً
یبپروای خود را  -با الفاظی تند و بعضا مهراه با

منصوری «هر میرزابنو یس و کالغ پانگاری را که
خمتصر خطی میکشیده و اثری از خود به یادگار

اهانت  -در نگارش آورد.

میگذارده به خوانندگان عرضه کرده است»،

5

خوشبختانه کتاب مزبور از چشم استاد

اما هیچ ذکری از پدر میرامحد منشی که سالها

حاجسیدجوادی دور منانده و بههنگام پژوهش اخیر خود

در خدمت او بوده نکرده است ،در حایل که

آن کتاب را نیز از نظر گذراندهاند .اما جمموعه انتقادات و
ً
حتلیلهای بعضا چالشبرانگیز وی را به هیچ انگاشته و

دیگر منشیان خود را که یکی قایض امحد فرزند
حممد قایض غفاری و آن دیگری شویق یزدی

حیت عامدانه از آوردن نام ایشان در منت کتاب خودداری

بوده مورد متجید قرار داده است.

کردهاند و فقط در یک پاوریق از نو یسنده چننی یاد

شگفت آنکه خواندمیر نیز که در مهنی ایام در

میکنند« :یکی از نو یسندگاین که داب و مشی او در

هرات ز یسته و کتاب ماندگار خود یعین حبیبالسیر را

ختالف و تقابل با ارزشهای فرهنگی ایرانیان است»...

نوشته اشارهای به نام شرفالدین حسنی حسیین مقی یا

4

• گمان منیرود چننی برخوردی مناسب پژوهشی

6

میرمنشی به هر اسم و عنوان نکرده است.

تأملبرانگیزند و نیازمند برریس علمی و پاسخ ،نه

نگارگری مشهد هفت اورنگ جامی است که

حتقیر و ختطئه .برای مثال ،قایض میرامحد پدرش

خلق آن از 964ق تا 973ق بهطول اجنامیده

یعین شرفالدین حسنی حسیین مقی را دارای
مناصب و مقامات ٔ
عالیه دولیت از مجله منشیگری

است .خوشنو یسی آن را بزرگاین مهچون

داوریهای مطرحشده در نقد آقای منصوری

ساممیرزا صفوی در هرات معریف میکند و البته
خو یشنت را نیز از نزدیکان و مأنوسان وی .با
توجه به این ٔ
نکته تار خیی و بر مبنای مستندات
مورد وثوق جناب حاجسیدجوادی نیز پدر

مالک قزو یین ،شاهحممود نیشابوری ،عیشی بن
عشریت و رستمعیل و حمبعیل به اجنام رسانده
ٔ
نگاره عایل آن را نقاشان بزرگی چون
و 28
میرزاعیل ،مظفرعیل ،شیخ حممد و آقامیرک
ً
ٔ
نسخه
پدید آوردهاند .اتفاقا سالهای خلق این

نقد و برریس تصحیح جدید رسالۀ گلستان هنر

علمی باشد ،بهو یژه آنکه برخی نکات و

• مهمتر ین میراث هنری سلطان ابراهمیمیرزا
ٔ
نسخه مصور مکتب
صفوی و شاخصتر ین
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نفیس که نه سال بهطول اجنامیده مقارن با

کتاب – چنان که متداول است ـ حضرتشان نام کتاب را

زماین است که میرمنشی ،پدر قایضامحد ،وز یر

ذکر میکنند.

سلطان ابراهمیمیرزا بوده 7و حضرت ایشان نیز

اطالعایت که در تعلیقات آورده شده مربوط به

«مهراه پدر از یازدهسالگی در خدمت سلطان

دهها سال قبل است و یافتههای علمی و شیوهنامههای

ابراهمیمیرزا به مشهد مشرف شده و بیست سال

پژوهشی جدید جایی در این مقال ندارند .از این رو

در آن جا بهسر برده و توفیق دیدار استادان

برخی مدخلها بسیار کوتاهاند در حد چند کلمه و

مشهور » را داشته است 8.در چننی شرایطی آیا

برخی بسیار مبسوط و مطول .برخی شخصیتها مورد

طبیعیتر ین انتظار آن نیست که مؤلف ذوفنون

تکر می غلوآمیز و احسایس قرار گرفتهاند ،ازمجله« :حممد

و باذویق چون قایضامحد که دسیت در اغلب

بن حممد ترخان ،از بزرگتر ین فالسفه و موسییقدانان

هنرها دارد و الجرم ناظر مراحل تولید است

و حمکای ایران ،تألیفات بسیار دارد در سن  80سالگی

دقیقتر ین اطالعات را از چندوچون خلق این

در  339درگذشت ».و برخی شخصیتهای فرهنگی

کتاب در نوشتار خود بگنجاند؟ اما در یغ از یک

نامآور مهچون میرعلیشیر بدین ترتیب معریف میشوند:

اشاره!
یباعتنایی به چننی نکتههایی که در نقد آقای
منصوری کم نیست دور از انصاف علمی و شاید نوعی
گر یز از مسئولیت است.

تعلیقات

ٔ
عمده کتاب تعلیقات آن است که
از نکات ضعف
حجمی حدود یکصد صفحه (از  305تا  )400را در بر
میگیرند .تعلیقات که میبایست در راستای روشنگری،
اصالح و تمکیل مطالب منت اصیل آورده شوند در اینجا
برعکس عمل کرده اعتبار خبشهای پیشنی را نیز ز یر
ٔ
استفاده
سؤال برده اعتمادسوزی میکنند ،ز یرا منابع مورد
مصحح ابتدایی ،قدمیی و نامهگون و در بسیاری موارد
ً
مغشوشاند .تکیهگاه ایشان در تعلیقات عمدتا دو منبع

«امیرعلیشیر نوایی والدت 844ق ،وفات 906ق» 11.در
مورد بزرگی دیگر چننی مینو یسد« :موالنا معروف :پس
12

از اندک زماین در حبس وفات یافته است».

برای اثبات مغشوش و مغلوط بودن برخی مطالب
تعلیقات جستجو و کوشش چنداین الزم نیست .کایف
ٔ
درباره معروفتر ین نگارگر ایران زمنی یعین
است آچنه

کمالالدین هبزاد آورده شده 13با آچنه در منابع متأخری

مهچون دایرةاملعارف هنر رو ینی پاکباز 14ذکر شده قیاس
ٔ
درجه اعتبار مرجع آقای حاجسیدجوادی یعین
شود تا

ٔ
درباره هبزاد که
کتاب اثرآفرینان مشخص گردد .وقیت
ٔ
ٔ
مقاله علمی درباره زندگی و آثار
چندین کتاب و دهها
او وجود دارد چننی آشفتگی دیده میشود گمان منیرود
اوضاع شخصیتهای کمتر شناختهشده هبتر باشد.

ٔ
گنجینه تصاویر
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است :یکی حوایش و پانو یسهای سهییل خوانساری بر

10

پیش است از تألیفات قدمیی جناب حاجسیدجوادی  -
ً
و مهکارانشان  -بوده که ظاهرا بعدها بهدالییل نام ایشان

باشد که فکر مبارک و کارآمدی بوده است ،اما متأسفانه

90

گمان میرود از مهنی روست که پیوسته بهجای نام مؤلف

آچنه ارائه شده آشفتهبازاری یبسروسامان و یبهدف
است ز یرا ٔ
حنوه ارائه و معریف آثار از هیچ قاعده و

گلستان هنر پیشگفته و دیگری کتایب بهنام اثرآفرینان
که هیچکدام از این دو منبع جایگاه چشمگیری در میان
فرهنگنامهها یا دایرةاملعارفها ندارند.
کتاب اثرآفرینان که چاپ آن مربوط به  28سال

را از روی جلد در چاپهای بعدی حذف کردهاند 9و

پایانخبش کتاب ،جمموعهای هفتادصفحهای بهنام
ٔ
«گنجینه تصاو یر » است .این قسمت شامل تعدادی
تصو یر از نقایشها و قطعات خوشنو یسی است .طبق
ٔ
گفته مؤلف در آغاز سخن قرار بوده است آچنه در این
قسمت آورده میشود مربوط به هنرمندان گلستان هنر

ضابطهای پیروی منیکند.

جناب حاجسیدجوادی در این کار کتاب گلستان هنر

اول آنکه در خبش منابع و مآخذ کتاب خبری

مرحوم سهییل خوانساری بوده که آن هم ردییف از تصاو یر

از «منابع تصو یری» نیست .دیگر آنکه عمده تصاو یر

یبمأخذ را کنار هم چیده بود ،با این تفاوت که از چاپ آن
ٔ
جامعه علمی چننی
کتاب دهها سال گذشته و اگر آن روز

موظف به معریف مآخذ ذیل اثر است .معدود مآخذ

عملکردی را حتمل میکرد امروزه با وجود شیوهنامههای

ذکرشده نیز ناقص و نارساست .مثًال ذیل برخی تصاو یر

روشن دیگر قابل پذیرش نیست.

بهعنوان مأخذ چننی کلمایت نوشته شده است« :کلک

سخن آخر

گنجینه مأخذ ندارند ،در حایل که امروزه هر پژوهشگری

قدیس»« 15،کاخ گلستان» 16،یا «انگلستان»؛ 17گاه نیز
به اماکین اشاره میشود که حدود  30سال است که دیگر
18
ٔ
«موزه هنرهای تز ییین».
وجود خارجی ندارند از مجله
ً
در نگارهها که طبعا برگی از نسخههای مصورند
ٔ
خواننده
ز یرنو یسهای نامفهوم و نارسایی وجود دارد که
عالقهمند را شگفتزده میکند .برای مثال« ،صفحهای از
ٔ
مخسه نظامی» 20،صفحهای
شاهنامه»« 19،صفحهای از

از پنج گنج 21.آخر کدام شاهنامه؟! کدام مکتب؟ کدام

کاش جناب حاجسیدجوادی به مقابله و تصحیح نسخه
و منایههای موفق خود بسنده منوده از خیر تعلیقات
ْ
کتاب
کممایه و تصاو یر یبمایه صرفنظر میفرمود ،تا
ثقل خود را حمفوظ میداشت و حجم آن نیز بهمراتب
کمتر شده ارزانتر بهدست دانشجو یان و عالقهمندان
میرسید .امید که در چاپهای بعدی یا حجم کتاب
ٔ
جامعه
را کمتر ببینمی یا برخوردی مسئوالنه و متناسب با

سده؟ کدام موزه؟ گاهی فقط به عنوان یا موضوع نگاره

علمی و دانشگاهی با تعلیقات و تصاو یر را شاهد باشمی.

اشاره شده است ،مثًال« :میدان نبرد امیر تیمور و سلطان
ٔ
نسخه مربوطه؛ گاه فقط به نام
مصر » 22،بدون اشاره به

چننی باد!

هنرمند اشاره رفته است ،مثًال« :اثر رضا عبایس»،23
ٔ
نوشته ممکیل.
بدون هیچ
با آنکه قرار بوده آثار ارائهشده مربوط به هنرمندان

مذکور در گلستان هنر باشد ،در آن میان تصاو یری با
چننی ز یرنو یسهایی نیز دیده میشود« :جلد چرمی
ضریب»« 24،خط نسخ» 25.مشخص نیست ارتباط این

موارد با حمتوای کتاب چیست بدون اینکه به صفحه یا
چننی پیداست که مؤلف گرامی هبای چنداین
برای آثار هنری و تصاو یر قائل نبوده و هیچ تالیش برای
هدمفند کردن آهنا بهعمل نیاورده است .فقط تعدادی
تصو یر باکیفیت را از سایتها و کتابها برداشته و با
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