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تحلیل عملکرد صادقیبیگ افشار در میدان هنر صفوی
براساس رابطۀ دوسویۀ منش و میدان (نیمۀ دوم سدۀ دهم هجری)
قیداری4

(دريافت 1400/05/19 :پذيرش)1400/09/04 :

چکیده
در نیمۀ دوم سدة دهم هجری/شانزدهم میالدی ،با رویگرداني شاهتهماسب صفوی از میدان
هنر ،حمايت درباری از هنر و هنرمندان به حداقل خود رسید و حوادث سیاسيِ پس از مرگ
شاهتهماسب نیز بر پیچیدهگي اوضاع افزود .شرايط پیشآمده صادقيبیگ افشار ،نقاش ،شاعر و
کتابدار کتابخانۀ سلطنتي صفويان را وادار کرد تا به فراخور روابط جديد حاکم بر میدان
فرهنگ ،استراتژی مناسبي را درپیش گیرد .اين استراتژی رویآوردن به منش شخصي و اتّکا به
فرديت خويش بود .پژوهش حاضر ضمن توجه به زمینۀ تاريخي و تحوالت اجتماعي مؤثر در
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مهدی محمدزاده* 2،میثم صادقپور 3،عباس قدیمی

1

هنر صفوی نیمۀ دوم سدة دهم/شانزدهم ،به مناسبات مابین کنشگرانِ عرصۀ فرهنگ،
انگیزههای احتماليِ شخصيِ هنرمند ،و يا تأثیر روابط مذکور در عملکرد نهاييِ وی تأکید داشته

/شانزدهم» به راهنمايي نگارندة اول و مشاورة نگارندة سوم است.
 . 2استاد دانشکدة هنرهای صناعي ،دانشگاه هنر اسالمي تبريز ،تبريز ،ايران (نويسندة مسئول)

m.mohammadzadeh@tabriziau.ac.ir
http://orcid.org/0000-0003-1521-4469

 . 3گروه هنر و معماری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ايران.
http://orcid.org/0000-0002-2485-1999
 . 4دانشیار گروه تاريخ ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
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 . 1مقالۀ حاضر برگرفته از رسالۀ دکتری نگارندة دوم با عنوان «تحلیل مناسبات قدرت در نقاشي صفوی سدة دهم
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است .هدف اصلي ،شناخت رابطۀ میان عملکرد هنرمند (در اينجا صادقيبیگ) و نیروهای مؤثر
در صحنۀ هنر نیمۀ دوم سدة دهم/شانزدهم است .درنتیجه ،عملکرد خاص هنرمند در رابطه با
گفتمان حاکم بررسي و بازشناسي شده است .برای تقويت مفاهیم مذکور به عملکرد هنرمندانِ
همعصر صادقي چون آقارضا و عليرضا عباسي نیز مختصراً پرداخته شده است .برای يافتن
اين رابطه و ترسیم مختصات آن ،منابع و اسناد تاريخيِ درجه اول تحلیل و تفسیر شدهاند .لذا
ماهیت اين پژوهش کیفي و تاريخي است و با روش توصیفي ـ تبییني ،به تحلیل عملکرد ويژه
تحلیلي مورداستفاده در تفسیر متنها ،گزارشها و عملکردها در اين مقاله مبحث جامعهشناسي
رابطهگرايانۀ پيير بورديو 1است .اين رويکرد سبب شد تا دريابیم روابط موجود در میدان هنر
و فرهنگ صفوی در نیمۀ دوم سدة دهم /شانزدهم به گونهای بود که کنشگران حاضر در آن را
وادار ميکرد تا براساس منش (عادتوارة) شخصيشان و میزان سرمايۀ نماديني که در اختیار
داشتند ،دست به انتخاب استراتژی مناسب با مقتضیات میدان بزنند و در اين راستا از قوانین
حاکم بر میدان سیاست و قدرت نیز تبعیت ميکردند.
واژههای کلیدی :صفوی ،هنر ،صادقيبیگ ،جامعهشناسي هنر ،بورديو.

مقدمه
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و نمادين صادقيبیگ در جريان تغییرات اجتماعي و سیاسي آن دوران پرداخته است .رويکرد

بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران حوزة نقاشي ،سدة دهم هجری /شانزدهم
میالدی را نقطۀ اوج سنت کتابآرايي و مصورسازی کتاب در تاريخ هنر ايران
توجه زياد به روند تولید ،اهمیت بسزايي دارد .اما اهمیت اين دوره تنها منحصر به
موارد گفتهشده نیست .در نیمۀ دوم سدة دهم/شانزدهم تبعاتِ توبۀ شاهتهماسب

2

(حک930:ـ 984ق1576 /ـ1524م) و اتفاقاتي چون نزاع بر سر جانشیني وی و انشقاق
و درگیری مابین طوايف قزلباش ،تأثیری عمیق بر مناسبات میدان هنر گذاشتند .شرايط
تازه بسیاری از هنرمندان را وادار کرد تا به فراخور مناسبات جديد رويکردی متفاوت را
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] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.11.2

دانستهاند .اين برهه از تاريخ هنر نگارگری ،به لحاظ کیفیت و تنوع آثار تولیدشده و
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درپیش گیرند .برخي از آنها راهي سرزمینهای ديگر شدند و برخي ديگر با ترک
پايتخت به واليات رفتند و تحت حمايت شاهزادگان و امرای قزلباش به کار هنری
پرداختند (بابايي و همکاران ،1393 ،ص .)145 .صادقيبیگ نیز بهعنوان يکي از
برجستهترين نقاشان دربار صفوی از اين قاعده مستثنا نبود و براساس منش ممتاز
خويش در هر برهه از زمانۀ پرافتوخیزی که در آن ميزيست ،عملکردی متمايز را به
زوايای گوناگون قابل تحلیل و بررسي است .در مقالۀ حاضر از منظر هماهنگي بین
کنش و مقتضیات زمانه و انطباق آن با روحیات شخصي هنرمند به بررسي عملکرد وی
پرداخته شده است .در حین مطالعۀ متون و گزارشهای تاريخي برجای مانده ،تالش
ميشود با يک رويکرد متفاوت عملکرد صادقيبیگ در فضای فرهنگي حاکم بر سدة
دهم هجری/شانزدهم میالدی مورد کنکاش قرار گیرد .همچنین کوشش شده تا وجوه
تفاوت و تشابه منش و عملکرد او با برخي ديگر از بازیگران مهم میدان هنر آن دوره
موردمقايسه قرار گیرد و بررسي شود .لذا تأکید اصلي مقاله بر مناسبات بین هنرمند و
بافتار فرهنگي و تبیین مختصات کنش وی در وضعیت يادشده است .ازاينرو ،هدف
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معرض نمايش گذاشت .کنش منحصربهفرد صادقي در میدان هنر و فرهنگ صفوی از

اين پژوهش ،مشخصکردن سهمِ منش شخصي هنرمند و نیز مناسبات حاکم بر میدان

روش پژوهش
ماهیت اين پژوهش تاريخي و نوع آن کیفي است و در آن از روش توصیفي ـ تبییني
برای تحلیل دادهها بهره گرفته شده است .در بخش تاريخي تالش شده تا تنها به
تاريخنگاری بسنده نشود ،بلکه از طريق تحلیل و تفسیر تاريخي به فضا و زمان
تاريخي نیز توجه شود .برای ترسیم خصوصیات میدان هنر صفوی در نیمۀ دوم سدة
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هنر سدة دهم/شانزدهم در عملکرد هنرمند و نیز در فرايند شکلگیریِ آثار است.
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دهم/شانزدهم از روش توصیفي استفاده خواهد شد و در وهلۀ نخست به توصیف
دادههای تاريخي براساس جايگاه کنشگران و عملکرد ويژة آنها در میدان پرداخته
ميشود .سپس با بهرهبردن از رويکرد رابطهگرايانۀ پيير بورديو و برپايۀ نظريات وی
دربارة رابطۀ میدان 3و منش ،4از طريق تحلیل متون و گزارشهای تاريخي درجۀ اول و
نیز مطالعۀ هدفمند کارنامۀ هنری و ادبي صادقيبیگ ،کوشش خواهد شد که نتايج اولیه
چگونگي کنش صادقيبیگ در عرصۀ فرهنگ صفوی سدة دهم هجری/شانزدهم
میالدی و در پرسش دوم به تحلیل چرايي بهوجودآمدن آن خواهد پرداخت .پرسش از
چیستيِ پديدهها در تحقیقات اجتماعي به روش توصیفي و بررسي چراييِ آنها به
روش تحلیلي صورت ميگیرد .درواقع ،توصیفات خوب در تحقیقات اجتماعي در
حکم مقدمهای هستند برای پاسخ به پرسشهای چرايي که بهصورت تحلیلي پاسخ
داده ميشوند (دی واس ،1389 ،ص .)22 .در اين تحقیق نیز پاسخ به پرسش اول به
روش توصیفي و زمینهای برای پاسخ به پرسش دوم به شیوة تحلیلي خواهد بود .روش
گردآوری دادهها در تحقیق حاضر به شیوة کتابخانهای و اسنادی بوده است .تجزيه و
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موردبحث و بررسي قرار گیرد .اين پژوهش در پرسش نخست خود به چیستي و

تحلیل اطالعات از روند خطي تبعیت نخواهد کرد و همزمان از روش تطبیقي يا

پیشینۀ پژوهش
مطالعات دربارة هنر نقاشي دورة صفوی ،چه به لحاظ تعداد و چه از جنبۀ سابقه کم
نیستند .با اين حال ،عمدة آنها مطالعاتي هستند که از جنبۀ توصیفي به تشريح
خصوصیات نگارگری صفوی و تحوالت آن پرداختهاند .برخي نیز ضمن برشمردن اين
خصوصیات به مقايسۀ آن ها با مکاتب نقاشي قبل و بعد صفويان ،يا ديگر جريانهای
350
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مقايسهای (قیاسي) و روش استقرايي استفاده ميشود.
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نقاشي موازی آن روزگار (عثماني ،اوزبک ،تیموری ،و مغوالن هند) پرداختهاند .از
سوی ديگر ،برخي از پژوهشگران نیز بررسي فرمي نگارگری و جنبههای زيباييشناسانه
را در نظر داشته و برخي ديگر نیز سنت نقاشي صفوی را ،بیشتر ،براساس مفاهیم ديني و
عرفاني موردنقد و بررسي قرار دادهاند .نام صادقيبیگ ،بهعنوان يکي از مطرحترين
نقاشان سنت نگارگری ايراني ،تقريباً در عموم منابع مربوط به تاريخ نقاشي صفوی و
(پاکباز ،)1390 ،هنر دربارهای ايران (سودآور ،)1380 ،نگارگری ايراني (کنبای،)1381 ،

نگارگری ايران (آژند ،)1389 ،نقاشي ايراني (گری )1385 ،و نسخهنگارههای عهد
صفوی (ولش )1384 ،اشاره کرد .لیکن پژوهشهايي که بهشکل جداگانه و با تعمق
بیشتر به بررسي آثار و احوال صادقي بیگ و کارنامۀ هنری و ادبي پرداخته باشند تعداد
اندکي دارند .ازجمله ميتوان به کتاب صادقيبیک افشار (آژند )1377 ،و گفتار بلند
آنتوني ولش دربارة صادقيبیگ در کتابش با عنوان نگارگری و حامیان صفوی (ولش،
 )1385اشاره کرد .در کتاب از بهزاد تا رضا عباسي (اشرفي )1396 ،در بخش مربوط به
شکل گیری سبک قزوين ،ضمن اشاره به زندگاني و مراحل رشد هنری صادقيبیگ ،به
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فراتر از آن نقاشي ايراني ،آمده است .از اين گروه ميتوان به کتبهای نقاشي ايراني

مقايسۀ وی با هنرمندان برجستۀ همعصرش همچون مظفرعلي و سیاوشبیگ گرجي
(امیرخیزی تبريزی )1310 ،در نشريۀ ارمغان نیز از نخستین نمونههای همین دستهاند.
همچنین ،نويسندگان مقالۀ «بررسي آداب تربیتي نگارگران بر پايۀ گفتار صادقيبیک در
رسالۀ قانونالصور» (شايستهفر و رحیمي ،)1389 ،با تکیه بر نوشتههای صادقيبیگ در
کتاب قانونالصور ،سعي در استخراج اصول و مباني تعلیم و تربیت نقاشان در سنت
نگارگری ايراني داشته اند .با اين همه ،سهم مطالعاتي که با تکیه بر رويکردهای نوين در
351
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پرداخته شده است .مقالههای «صادقي افشار» (تربیت )1310 ،و «الادری صادقي»
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مطالعات هنری به ارزيابي نقاشي صفوی ،و بهخصوص کارنامۀ صادقيبیگ ،پرداخته
باشند درواقع بسیار اندک است .عمدة تحقیقات يادشده با تمرکز بر وجوه فرمي آثار و
تحلیل نشانههای تصويری سعي در استخراج معنا و درونمايۀ مستتر در آنها را
داشتهاند .نتايج حاصل از تمام مطالعات مذکور ميتواند برای پژوهش حاضر ارزشمند
بوده و در تحلیل خصوصیات میدان نقاشي صفوی در سدة دهم و تبیین رابطۀ منش
به هر تقدير ،در هیچکدام از پژوهشهايي که تاکنون دربارة نقاشي صفوی،
صادقيبیگ و عملکرد منحصربهفرد وی در عرصۀ هنر انجام گرفته ،از رويکرد
رابطهگرايانۀ پيير بورديو استفاده نشده و به کنش شخصيسازی 5نزد صادقيبیگ نیز
مطلقاً پرداخته نشده است .پژوهش حاضر ـ با تمرکز بر منش ممتاز صادقيبیگ و رابطۀ
منش و میدان در هنر نیمۀ دوم سدة دهم/يازدهم ـ هم بهلحاظ مسئله و هم بهلحاظ
رويکرد از ساير تحقیقات يادشده متمايز است و به يافتههايي جديد و البته مرتبط با
تحقیقات پیشین دربارة رابطۀ منش و میدان در آثار صادقيبیگ دست يافته است.
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کنشگران با صاحبان قدرت و سرمايه در اين میدان سودمند باشند.

رویکرد نظری
رويکرد نظری اين تحقیق مبتنيبر جامعهشناسي رابطهگرايانۀ پيير بورديو است و با
مهمترين مسئله در عرصۀ جامعهشناسي است و رويکرد جامعهشناسان در برخورد با اين
مسئله در قالب دو سنت نظری عینگرايي 6و ذهنگرايي 7قابل دستهبندی است .رويکرد
رابطهگرايانۀ بورديو در مقابل تبیینهای بیروني و تفسیرهای دروني قرار دارد و در عین
حال از نقاط قوت هردوی اين تبیینها استفاده ميکند .بورديو برای طفرهرفتن از معمای
ابژکتیويستي ـ سوبژکتیويستي کانون توجه خود را بر عملکرد (کنش) ميگذارد ،و آن را
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پیامد رابطۀ ديالکتیکي میان ساختار و عاملیت تلقي ميکند .آنچه او به آن عالقهمند
است رابطۀ میان ساخ تارهای ذهني و ساختارهای اجتماعي است (ريتزر ،1394 ،صص.
311ـ .)312از اين جهت ،بهجای تمرکز بر واقعیتهای مشهودی چون افراد و گروهها،
به روابط روی ميآورد« ،روابط عینيای که نه ميتوان آنها را نشان داد و نه با انگشت
لمس کرد ،بلکه بايد آنها را بهدست آورد ،برساخت و به يمن کار علمي به آنها اعتبار
تفکر اجتماعي بورديو حول دو مفهوم بههمپیوستۀ میدان و منش ميچرخد.
درواقع ،قلبِ کار بورديو و تالش او برای پلزدن بین سوبژکتیويسم و ابژکتیويسم ،در
مفاهیم منش و میدان ،عالوهبر رابطۀ ديالکتیکي آنها با يکديگر ،قرار دارد( .ريتزر،
 ،1394ص )313 .رابطۀ میان اين دو مفهوم چنان قدرتمند است و فهم آنها به هنگام
کاربست انديشۀ بورديو چنان اهمیت مييابد که برخي صاحبنظران از آنها با عنوان
«مفاهیم دوقلوی منش و میدان» ياد کردهاند ( .)Pinto, 1996, p. 10بورديو با استفاده از
مفهوم میدان ،جامعه را به ساحات مختلف قابلتحلیل ،تقسیم ميکند .او کوشش ميکند
با اين مفهوم جنبههای گوناگون ارتباط اجتماعي را نشان بدهد .کنش يا عمل اجتماعي
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داد» (بورديو ،1396 ،ص.)21 .

محصول رابطۀ میدان و منش است.
تأثیرگرفتن از نیروی میدان عمل ميکنند ( .)Bourdieu, 2002, p. 19با اين تعريف،
میدان ،کارزاری است که در آن ،منازعهای پیوسته و بيپايان بر سر مباني هويت و
سلسلهمراتب در جريان است .در نتیجه ،میدانها مجموعههايي تاريخياند که در طول
زمان سر برميآورند ،رشد ميکنند ،تغییر شکل ميدهند و گاه نقصان ميپذيرند يا ازبین
ميروند (رامین ،1387 ،ص .)609 .میدان نوعي عرصۀ رقابتي است که اقسام گوناگون
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سرمايه (انواع سرمايه از ديدگاه بورديو عبارتاند از :اقتصادی ،فرهنگي ،اجتماعي ،و
نمادين) در آن وجو د دارد و کنشگران حاضر در میدان برای تصاحب سرمايۀ بیشتر و
تثبیت سرمايهای که در اختیار دارند ،ميکوشند .اين همان چیزی است که بورديو آن را
«اهمیت منازعه در حیات اجتماعي» مينامد (واکوانت ،1379 ،ص .)330 .بورديو اين
رابطه را با استفاده از معادلۀ زير (گرنفل ،1393 ،ص )106 .چنین خالصه ميکند:
میدان طیفي از موقعیتها و حرکتهای گوناگون را به فرد عرضه ميکند که ميتواند
هر يک از آنها را با توجه به منافع ،هزينهها و امکانات بالقوة بعدیِ مرتبط با آنها اختیار
کند .نیز ،موقعیت در هر میدان ،کنشگر را به طرف الگوهای رفتاری خاصي متمايل
ميسازد :آنان که از موقعیت سروری برخوردارند ،راهبردهای ابقا و حفظِ وضع موجود
توزيع سرمايه را دنبال ميکنند ،حال آنکه افراد تنزليافته به موقعیتهای تابع و زيردست،
بیشتر مستعد بهکارگیری راهبردهای براندازیاند (رامین ،1387 ،ص .)610 .در هر حوزة
معیني دو «میدان تولید» وجود دارد ،يکي «میدان تنگدامنۀ تولید» و ديگری «میدان پهندامنۀ
تولید»؛ در میدان تنگدامنه ،محصوالت برای ساير «تولیدکنندگان» تولید ميشود ،يعني برای
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[منش× سرمایه]  +میدان = کنش

عامالن و نهادهای همان میدان .بنابراين ،در میدان تنگدامنۀ تولید طرف عرضه در عین حال
تنگدامنۀ تولید را ميتوان به میدانِ تولید نقاشي صفوی در سدة دهم هجری تعمیم داد.
درست به همان ترتیب که میدان کنش و بازنمود را بهلحاظ بیروني ساختارمند
ميسازد ،منش شکلدهندة عمل و رويّه از درون است .بر اين اساس ،نميتوان میدان را
بدون منش درک کرد ،زيرا بورديو حضور يا بازی کنشگران در میدان را براساس رابطه
توضیح ميدهد .نوع منشي که در کنشگران نهادينه شده است ،نحوة بازی آنها را تعیین
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خواهد کرد .البته رابطۀ میدان و منش دوطرفه است ،يعني میدان نیز در منشهای
کنشگران تأثیر دارد .از نظر بورديو ،منش عبارت است از اصول مولد رفتار ،يعني
مجموعهای از خلقوخوهای فراهم آمده در شخصیت کنشگر که نحوة مواجهۀ او را با
موقعیتهای مختلف تعیین ميکند .منش موجود در هر زمان معین ،در خالل جريان
تاريخ جمعي پديد آمده است .منشِ ظاهرشده در هر فرد معیني در خالل جريان زندگي
زندگياش در آن اتفاق ميافتد (ريتزر ،1394 ،ص .)314 .درنهايت ميتوان چنین گفت
که اگرچه هم میدان و هم منش از نظر بورديو مهماند ،رابطۀ ديالکتیکي آنها بیشترين
اهمیت و معنا را دارد و بر اثر رابطۀ ديالکتیکي منش و میدان است که عملکردها،
بهويژه عملکردهای فرهنگي ،پايهريزی ميشوند (شکل .)1
در حوزة هنر ،بررسي شکلگیری اثر هنری تا حدود زيادی به رابطۀ منش و میدان
وابسته است .بورديو به هنگام استفاده از اين روش در تبیین اثر هنری ،مراحلي را بهکار
ميگیرد .او برای درک کارنامۀ يک هنرمند يا نويسندة خاص ،قبل از هر چیز به بررسي
وضعیت اجتماعي شخصیت هنرمند در میدان تولید هنر ميپردازد .میدان تولید هنر
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فردی کسب شده است و تابعي از نقطۀ خاصي در تاريخ اجتماعيای است که جريان

فضای اجتماعيای است که دارای قوانین ويژه و گروههای مسلط و تحت سلطه است.
شناخت آثار هنرمندان ،پیش از هر چیز ،نیازمند درک میدان تولید هنر و قواعد خاص آن
اساسي اين جهان که همان اقتصاد و قدرت است ،تعريف ميشود (بورديو ،1375 ،ص.
 .)98میدان هنری از زيرمیدانهایِ میدانِ قدرت است و تحوالت مهم میدان قدرت قطع ًا
در تحوالت میدان هنر تأثیرگذار است .از منظر روش رابطهگرايانۀ بورديو ،برای درک
کارنامۀ يک هنرمند بايد جايگاه هنرمندان در موقعیت تحت سلطه و نیز میزان فاصلۀ
آنها از طبقۀ مسلط را درنظر گرفت .آگاهي از آنچه در ضمن يک تولید فرهنگي
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صورتگرفته ،تنها در حالتي ممکن است که هر عامل يا هر نهادی را در شبکهای از
روابطي که با ساير اجزاء

دارد بنشانیم و به بررسي آن بپردازيم (بورديو ،1389 ،ص .)90 .به بیان ديگر ،هر
اثر هنری در زمان تولید تحت تأثیر میدانهای مختلف اجتماعي ،سیاسي و اقتصادی و ...
قرار ميگیرد و بدون شناخت اين میدانها و چگونگي ارتباطشان با يکديگر ،شناخت و
تجزيه و تحلیل کامل اثر هنری و کارنامۀ هنرمند امکانپذير نخواهد بود.
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شکل  :1الگوی شکلگیری کنش /عملکرد از نظر بوردیو( ،نگارندگان)1399 ،

بنابراين ،جامعهشناسي رابطهگرايانۀ پيير بورديو ،رويکردی مناسب در بررسي
ارتباط آثار هنری و اجتماع ِبرگزيدة اين پژوهش است .درواقع ،از آنجا که نظريات

زمینۀ اجتماعي ـ تاريخي خلق اثر هستند ،تحقیق حاضر با استفاده از اين رويکرد و با
تمرکز بر زمینههای مرتبط با افراد و گروههای فعال در میدان نقاشي صفوی سدة دهم
هجری ،بهخصوص صادقيبیگ و عملکرد ويژة وی در اين میدان هنری ،به تحديد و
هدفمند ساختن موارد مطالعاتي پرداخته است و دراين راستا ميکوشد با پذيرش نظريۀ
منش و میدان درخصوص آفرينش و عدم آفرينش هنری ،انعکاس حضور منش خاص
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صادقي بیگ را در میدان نقاشي سدة دهم هجری ،و باألخص در رویآوردن وی به
نوعي از شخصيسازی ،در نمونههای مطالعاتي خود نمايش دهد.
صادقیبیگ و میدان هنر صفوی
صـادقـيبیگ (940ـ1018ق1533/ـ 1610م) از بسیـاری جهـات هنرمندی يگانه
قدرت در هر دو میدان سیاست و فرهنگ نیمۀ دوم سدة دهم/شانزدهم و ابتدای سدة
يازدهم/هفدهم بوده است .صادقيبیگ ،هم بهلحاظ تبارش 8و هم از طريق تربیتش،
جنگجويي قزلباش بود و در قیاس با ديگر نقاشان مطرح آن دوره بسیار دير به عالم هنر
وارد شد و به سختي کوشید تا در میدان نقاشي برای خود جايي به عنوان هنرمند پیدا
کند (صادقيبیگ ،1327 ،ص .)75 .او در زمان شاهاسماعیل دوم (حکومت 984ـ985
ق1576/ـ 1577م) به منزلت بااليي دست يافت ،در دوران سلطانمحمد خدابنده
(حکومت 985ـ 996ق1577 /ـ1587م) موقعیتش را ازدست داد و در زمان شاهعباس
اول (حکومت 996ـ 1038ق1587/ـ 1629م) رئیس کارگاه سلطنتي صفوی شد
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اسـت .او زندگـي بسیـار پرافتوخیزی داشته و از مهرههای اثرگذار در مناسبات

(اسکندربیگ ترکمان ،1382 ،ج/1.ص .)175 .او عالوهبر اينکه نقاش بود ،نويسندهای
بااستعداد و جذاب نیز بود .صادقيبیگ برخالف بسیاری از هنرمندان بزرگ صفوی ،از
بود که شغل هنری انتخاب کرد .خود وی در اين باب مينويسد:
سالطین را در آغاز جواني

به خدمت صرف کردم زندگاني

شمردم عار آيین دگر را

را

فرو

نگذاشتم

رسم

پدر

(صادقيبیگ ،1372 ،بیت )1-2
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آن سنت خانوادگي (رسم پدر) که او به آن اشاره ميکند ،تقريباً به يقین رسم
قزلباشي و نظاميگری است .ما ميدانیم که صادقيبیگ حتي بعد از اينکه هنرمند
مشهوری شده بود ،هنوز خود را يـکي از اعضای طبقۀ نظامـي ـ ترکـي حامي حکومت
صـفوی ميدانست .گـواه ايـن امـر گزارش وقايعنامهنويسان همعصر وی است .برای
مثال ،اسکندربیگ منشي مينويسد« :به مقتضای طبع ترکیّت و شیوة قزلباشي دعوی
در ادامه اشاره ميکند که «اما هیچوقت از نقش نقاشي غافل نبود» (اسکندربیگ ترکمان،
 ،1382ج/1.ص.)175 .
او با پذيرش ندای درونياش در  32سالگي تصمیم به ترک «خدمت سالطین» گرفت
و قدم به عرصۀ هنر و صناعت نهاد (آژند ،1386 ،ص .)18 .صادقي به مدت سه سال نزد
شاعر و خطاط بزرگ ،میرصنعي (درگذشت 975ق1568/م) ،در تبريز ،شاگردی کرد .پس
از مرگ میرصنعي به قزوين پايتخت جديد صفويان رفت و از بین سه استاد بزرگ دوران
صفویِ متقدم که هنوز در قید حیات بودند ،يعني میرزاعلي (915ـ983ق1510/ـ1576م)،
شیخمحمد (درگذشت 996ق1588/م) و مظفرعلى (درگذشت 983ق1576/م) ،سومي را
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جالدت و شجاعت کرده ،شجعان آن زمان را بباد بروت درنميآورد  .»...هرچند همو

بهعنوان استاد نقاشي خويش برگزيد (صادقيبیگ ،1327 ،ص .)256 .مظفرعلي شاگرد و
قانونالصور بلکه همچنین در مجمعالخواص هم باشکوه است .دوران هنرآموزی صادقي در
حدود 980ق به پايان رسید و او رفتهرفته در جرگۀ هنرمندان مطرح دربار صفوی وارد شد.
طوریکه «در آخر ترقي عظیم کرده مصور بيبدل نازک قلم نقاش و طراح بيقرينه شد و به
قلمموی شکاف هزاران پیکر بديع بر توجه مقصود مينگاشت» (اسکندربیگ ترکمان،1382 ،
ج/1.ص .)175 .در همان دوران و در دهۀ  980ق1570/م نسل جديدی از هنرمندان ظهور
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يافتند که در بین آنها سه تن از استعداد هنری بااليي برخوردار بودند؛ میر زينالعابدين
(دوران فعالیت 977ـ 1010ق1569 /ـ1601م) نوة سلطانمحمد ،سیاوشبیگ گرجي
(943ـ1025ق1536/ـ1616م) و صادقيبیگ (اشرفي ،1396 ،ص.)83 .
پس از مرگ شاهتهماسب ،صادقي در قزوين ماند و جذب کارگاه همايوني
شاهاسماعیل دوم شد .در سال 984ق1577/م شاهاسماعیل دوم ،شروع به بازسازی
صـادقيبیگ و سیاوش گرجي ،جای خالي استاد را پر کردند .گويا صادقي از محبت و
عنايت مخصوص شاهاسماعیل دوم برخوردار بود .اسکندر منشي دربارة اين رابطه
مينويسد« :در زمان اسمعیلمیرزا از اصحاب کتابخانه بود» (اسکندربیگ ترکمان،1382 ،
ج/1.ص .)175 .لیکن دوران زمامداری شاهاسماعیل دوم کمتر از دو سال طول کشید و
پس از مرگ وی برادر نیمهنابینای وی سلطانمحمد خدابنده (حکومت 985ـ 996ق/
1577ـ1587م) بر سرير حکومت نشست .دوران دهسالۀ پادشاهي سلطانمحمد خدابنده
احتما ًال برای صادقي رضايتبخش نبوده است .مطمئناً صادقي انتظار داشت شاه جديد،
سلطانمحمد خدابنده ،کار بر نسخۀ ناتمام شاهنامه را ادامه دهد و از هنرمندان بزرگ و

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

کارگاه سلطنتي کرد .مظفرعلي در همان سـال درگذشت ،امـا دو شاگرد اصلياش،

بااستعداد کارگاهي که شاهاسماعیل دوم در مدتي بسیار کم دور خود جمع کرده بود،
آشـوبهـای سیـاسـي در اطرافش بـه نقاشـي روی نیاورد .در زمـان مرگ
شاهاسماعیل دوم در سال 985ق1578/م صادقي  44سال داشت و بهخوبي بهنظر
ميرسید که در مسیر تبديلشدن به يکي از بزرگترين چهرهها در میدان نقاشي صفوی
بود .با مرگ حامياش شهرتيافتن و قدرتگیریاش ناگهان خاتمه يافت و با تغییر
نابهنگام در سرنوشتش ،ظاهراً ،ضربۀ تلخي به وی وارد آمد .بهعلت فقدان حمايت
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سلطنتي يا کافي نبودن آن گويا صادقي موقتاً شغلش را ترک کرد ،زيرا همانگونه کـه
اسکندر منشي ميگويد« :در کـار نقاشي رواجي نبود و زمانه بـر حسب آرزويش دوران
نميکرد» (اسکندربیگ ترکمان ،1382 ،ج/1.ص .)175 .او دربار را ترک و به لباس
درويشان درآمد و همچون درويشي دورهگرد به سفر پرداخت .صادقيبیگ که طي
سال های گذشته سرمايۀ فرهنگي و اجتماعي خوبي به کف آورده بود ،حتي در اين

کنشگری فعال بود .اين مطلب را ميتوان از خالل نوشتههای وی در مجمعالخواص
دريافت (صادقيبیگ ،1327 ،ص .)66 ،30 ،12.وی مدتي در غرب ايران به مسافرت
پرداخت و در مسیرش با امیرخانبیگ که صادقي او را «برادر طريقت» (صادقيبیگ،
 ،1327ص .)119 .توصیف کرده است ،آشنا شد .او صادقي را به خدمت خود برد و با
او به خوبي رفتار کرد (ولش ،1385 ،صص74 .ـ.)75
طي نزديک به ده سال صادقيبیگ زندگي پرفرازونشیبي تجربه کرد و به دنبال
صاحبمنصبان حامي نقاشي به جاهای مختلفي سر کشید .او در درگیریهای بین
حکومت مرکزی و حامیان شاهزاده عباسمیرزا ،به قبیلۀ افشار در شمال شرق ايران
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دورانِ فترت از فعالیتش کاسته نشد .او هم در میدان سیاست و هم در میدان هنر و ادب

پیوست و به خدمت اسکندرخان و بدرخان افشار درآمد .بهنظر ميرسد که در اين
قزلباش درآمده و در صفوف نبردهای بین قبیلهایِ قزلباشها ميجنگیده است .شايد هم
دلیل اصليِ پسوند «افشار» در نام و لقب وی همین کارنامۀ جنگاورانه در دفاع از منافع
ايل افشار بوده است .واضح است که اسکندربیگ منشي به يکي از همین جنگها اشاره
ميکند هنگامي که مينويسد« :در معرکۀ ترکمانان استرآباد ،جالدتهای بيعقالنه از او
به ظهور رسید» (اسکندربیگ ترکمان ،1382 ،ج/1.ص.)175 .
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در طول سالهای بعدی قدرت اين میدان جديدالتأسیس رو به افزايش بود و به
همین علت شخصیتهای با استعداد به اين قدرت جذب ميشدند .اين نیروها درنهايت
به سال 995ق1587/م عباسمیرزا را بهعنوان پادشاه جديد سلسله صفوی بر تخت
نشاندند (اسکندربیگ ترکمان ،1382 ،ج/2.ص .)379 .صادقي که در هرات توجه
شاهزادة جوان را به خود جلب کرد بود «در زمان شاه جنتمکان [شاهعباس] منصب
 ،1382ج/1.ص .)175 .او شاهعباس جوان و پیروز را برای بازگشت به قزوين همراهي
کرد و پس از روی کار آمدن شاهعباس اول بهعنوان رئیس کتابخانۀ سلطنتي در قزوين
منصوب شد (قاضياحمد قمي ،1352 ،ص .)152 .بهنظر ميرسد که اين انتصاب نهفقط
بهدلیل شناختن استعداد چشمگیر هنریِ صادقيبیگ بلکه همچنین پاداش زيرکي سیاسي
وی بود (ولش ،1385 ،ص.)81 .
دورة کالنتری صادقي در کارگاه سلطنتي شاهعباس فقط ده سال و غالباً پرتالطم
بود .اما به هر حال ،يک شاهنامۀ بزرگ که شانزده صفحه از صفحات آن را ميتوان
مطمئناً به سالهای اولیۀ حکومت شاه عباس از حدود سال 995ـ 1005ق/
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جلیلالقدر کتابداری يافته مورد شفقت و منظور تربیت گرديد» (اسکندربیگ ترکمان،

1587ـ1597م منتسب دانست ،از دورة رياست او باقي مانده است .9اين نسخه احتما ًال
ميتوان بهطور قطع به صادقي منسوب کرد (ولش ،1385 ،ص( )81 .تصوير  .)1صادقي
در فاصلۀ سالهای  1005تا 1006ق از رياست کتابخانه برکنار ميشود 10.با اين حال،
منزلت واالی وی در میدان سیاست و نقاشي و البته سرمايۀ نمادين و اجتماعي

فراوانش ،کماکان پابرجا بود .بنا به گزارش اسکندربیگ در عالمآرای عباسي،
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صادقيبیگ «تا آخر ايام حیات مواجب کتابداری از ديوان اعلي ميگرفت» (اسکندربیگ
ترکمان ،1382 ،ج/1.ص.)175 .
با بررسي عملکرد صادقيبیگ در ارتباط با میدان قدرت و میدان هنر صفوی،
مي توان چنین نتیجه گرفت که رابطۀ نقاشان عهد صفوی با میدان قدرت دو وجه داشته
است :وجه اول آن در قالب ساختارهای عیني حاکم بر میدان نقاشي عمل ميکرد و
عملکرد ويژة شخص تجلي مييافت .اساساً ،دستگاههای اعمال قدرت در روابط مابین
عامالن میدان نقاشي صفوی و صاحبمنصبان آن را ميتوانیم در دو گروه دستهبندی
کنیم .سامانه های اِعمال قدرت دروني و بیروني .بر اين اساس ،عملکرد/کنش نقاشان ـ
که تحتتأثیر منش (عادتوارة) آنان بود ـ جزو دستگاههای اِعمال قدرت دروني
محسوب ميشود .به باور ما ،عملکرد ويژة صادقيبیگ ،در میدان نقاشي صفوی سدة
دهم/شانزدهم ،رويکرد مبتنيبر شخصيسازی بوده است.
اما شخصيسازی خود تعريفي جدا ميطلبد .در اساس ،تعبیر ما از شخصيسازی،
کنش مبتني بر انطباق حداکثری منش شخصي بر مناسبات میدان در حد اقتضائات آن
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وجه دوم ،متأثر از منش (عادتوارة) هر کدام از عامالن میدان نقاشي و از مجرای

است .اين انطباق به جهت خصلت فردگرايانهاش ،به ناگزير ،با مقاديری از
دهم/شانزدهم و سازوکار سنتي میدان نقاشي آن دوره کمتر اجازة بروز چنین
عادتوارههايي را ميداد ،ظهور اجتماعي عملکرد صادقيبیگ در اين میدان به راستي
ممتاز است .با اين همه ،شخصيسازی صورتي از اِعمال قدرت است که در عین تکیه
بر فرديت کنشگر ،مراقب است تا موازنۀ قوا را بههم نريزد و از اين جهت هوشیاری
زيادی ميطلبد.
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تصویر  :1آمدن سفیر سلم و تور نزد فریدون (بخشی از اثر) ،اثر صادقیبیگ ،شاهنامۀ شاهاسماعیل دوم،
984ق ،در گوشۀ سمت راست باال امضای صادقیبیگ دیده میشود (وبگاه موزۀ آقاخان)1399 ،

ضمن خواندن گزارشهای وقايعنامهنويسان عهد صفوی درمييابیم که صادقي
شخصیت محبوبي ـ دست کم در نظر آنان ـ نبوده است .او به واسطۀ روحیات خاصش
و نوع سلوکي که با مردمان ديگر داشت بدخواهان زيادی برای خود تراشیده بود .البته
اين را نیز ميدانیم که صادقيبیگ در مراحل مختلف زندگياش ،با رويکردی
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صادقیبیگ و عملکرد شخصیسازی
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هوشمندانه ،از سرمايۀ اجتماعي و اتصاالت قبیلهایاش بهره برده است .از اين منظر ،او
همیشه از دوستي و حمايت صاحبمنصبان بانفوذ میدان سیاست بهرهمند بود.
پیشتر ديديم که صادقي بیگ به داليل مختلفي جزو نقاشان يگانۀ سدة دهم/
شانزدهم بوده است .او زندگـي بسیـار پرافتوخیزی داشته و از مهرههای اثرگذار در
مناسبات قدرت در هر دو میدان سیاست و نقاشي سدة دهم/شانزدهم بوده است .او
ي شاعر و
برجسته را به نمايش ميگذاشت .صادقي نقاش ،صادقيِ جنگجو ،صادق ِ
ي معلم و صادقيِ حاميِ هنر ،وجوه مختلف عاملیت اين شخصیت يگانه
نويسنده ،صادق ِ
را در مناسبات قدرت عصر صفوی نمايان ميسازد .بهنظر ميآيد که او ،خودآگاهانه،
قابلیتهایاش را ارج مينهاد و حتي بدان ميبالید .او در يکي از قصايد خود به اين
موضوع اشاره ميکند:
شد چهل سال بلکه افزونتر

که در اين عرصۀ بگیر و بیار

گاه

در

رزم

کردهام

ياری

گاه

در

بزم

بودهام

غمخوار

گاه

از

نوک

خامۀ

رنگین

گاه

از

تیغ

کلک

نکتهگذار

بستهام

کار

قلب خسرو شکستهام به سخن

دست

گاه در نقش صوت و قول عمل

کردهام

کار

حافظ

ادرار

چون توان زيستن به خواری و خوار؟
صادقيبیگ ،1327 ،ص)307 .

نکته ای که در گفتار صادقي دربارة خودش نهفته است ،و البته اهمیت بسیاری نیز
دارد ،تصويری است که او از منش خاصش ترسیم ميکند .براساس بیت آخرِ بخشي از
قصیدة رائیه که باالتر آورديم ،صادقيبیگ امکان زيستن به خفت و خواری برای فردی
چون خودش را منتفي ميداند.
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دانش

و

هنرمندی

بهزاد

در

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

دستکم در چندين میدان مختلف فعال بود و سويههای مختلفي از حضور يک کنشگر
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بدينترتیب ،صادقيبیگ سرفرازانه به تواناييهای فراوان خويش اشاره ميکند و
مغرورانه ذلت و حقارت را از خودش دور ميشمارد .همین نکتۀ ظريف اساس
عادتوارة صادقيبیگ در مواجهه با مناسبات میدان را تشکیل ميدهد و درنتیجه
عملکرد/کنش ويژة او را پيريزی ميکند؛ عملکردی که از آن به شخصيسازی تعبیر
ميکنیم.
عمدة آن به دورة جواني و زندگياش بهعنوان يک جنگجوی قزلباش مربوط ميشد،
دست به انتخاب کنش/عملکرد در میدان نقاشي ميزد .سرمايۀ اقتصادی ،اجتماعي و
نمادين صادقي تا دورة پیش از يادگیری نقاشي تمام ًا با مناسبات میدان سیاست و
قدرت معني پیدا ميکرد .پس از ورود به میدان نقاشي و اوجگیریاش در اين میدان
تازه نیز صادقي هیچگاه منش پیشین و سرمايههای اندوختهاش را کنار نگذاشت .او
حتي زماني که در رأس عامالن میدان نقاشي قرار گرفت ،جنگجويي قزلباش ،شاعری
مستقل ،آموزگاری نوانديش ،حاميای پرشور و نويسندهای سختگیر و بدبین بود
(شکل .)2
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به هر تقدير ،صادقيبیگ با تکیه بر منش اکتسابي خويش ،که شکلگیری بخش

شايد موجزترين و گوياترين گزارش تاريخي در باب شخصیت متمايز صادقي و
که به داليل خروج صادقي از میدان قدرت و نقاشي و رویآوردنش به درويشي و
قلندری ميپردازد ،چنین ميگويد« :مدتي از غرور نفس و سرکشي طبیعت که در کار
نقاشي رواجي نبود و زمانه بر حسب آرزويش دوران نمينمود ،ترک آن کار کرده از
لباس ظاهرپرستي عريان و با زمرة قلندران سیاحت و دوران مينمود» (اسکندربیگ
ترکمان ،1382 ،ج/1.ص .)175 .اسکندربیگ ريشۀ کنشهای ظاهراً نامعقول ـ و به نظر
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ايشان نامطلوب ـ صادقي را «غرور نفس و سرکشي طبیعت» او ميداند .بدينترتیب،
اسکندربیگ ،ارتباط اين نقاش با مناسبات میدان سیاست و نیز میدان نقاشي ،و بهطور

کل عاملیت وی در مناسبات قدرت را برمبنای «نفس» و «طبیعت» او ،و به زبان
بورديويي ،برمبنای منش (عادتوارة) او تحلیل ميکند.
گزارش اسکندربیگ دربارة صادقي ،در عین اشاره به جايگاه واالی هنریاش ،مملو از
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شکل  :2شکلگیری عملکرد شخصیسازی و نتایج آن در صادقیبیگ (نگارندگان)1399 ،

سرزنش و نکوهش رفتار وی است؛
اما به غايت بدمزاج و غیور و تنگحوصله بود .خوی زشت و بدمزاجي هرگز او را
طبع عمل نموده بدسلوکي را از حد اعتدال ميگذرانید و ايشان اين متاع کاسد را که
از بازار اهلیت نارواست ازو بهجان خريدار بودند و او پای از دايرة انصاف بیرون
نهاده در درشتخوئي با همه کس افراط مينمود ،بدينجهت ،از بساط قرب و
منزلت دور و از خدمت مرجوعه مهجور بود .اما تا آخر ايام حیات تغییر در منصب
او نشد و مواجب کتابداری از ديوان اعلي ميگرفت (اسکندربیگ ترکمان،1382 ،
ج/1.ص.)175 .
366

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.11.2

از اغراض نفساني آسوده نميگذاشت و همیشه با ياران و ابنای جنس به مقتضای

] [ DOI: .13.2.12

تحلیل عملکرد صادقيبیگ افشار در میدان هنر صفوی ...ــــــــــــــــــــــــــــ مهدی محمدزاده و همکاران

اسکندربیگ اشاره ميکند که صادقي ـ بهدلیل همان چیزی که وی از آن به
«بدسلوکي» و «بدمزاجي» تعبیر ميکند ـ «از بساط قرب و منزلت دور» بوده است .بر
اين اساس ،پیداست که صادقي ــ دستکم در دوران شاهعباس ــ شخصیت محبوبي
در میان بزرگان دربار نبوده و از سوی ديگر بازیگرانِ میدان طرد شده بود.
با اين حال ،اگر با ديدة انصاف بر مناسبات میدان نقاشي نیمۀ دوم سدة دهم/
میدان و عادتوارة کنشگران درون آن تفسیر کنیم ،درخواهیم يافت که بخش اعظم عدم
محبوبیت صادقي نزد نويسندگان آن عصر ،و بدنامي وی در نوشتههای آنها ،بهدلیل
«متفاوت» بودن و «طبع سرکش» وی بوده است .دقت در گزارش قاضياحمد و
اسکندربیگ دربارة آقارضا (حدود 974ـ 1044ق1566 /ـ1634م) ،نقاش برجسته و
طراز اول عهد شاهعباس اول ،اين نکته را روشنتر ميسازد:
آقارضا در خدمتِ اشرفِ شاهِ کامیاب ،مالکِ رقاب ،سلطان شاهعباس است ،اما به
غايت کاهل طبیعت افتاده و اختالط نامردان و لوندان اوقات او را ضايع ميسازد و
میل تمام به تماشای کشتيگیران و وقوف در تعلیمات آنان دارد (قاضياحمد قمي،
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شانزدهم بنگريم و اين مناسبات را فارغ از حبٌ و بغض و تنها براساس ديالکتیک

 ،1352ص)150 .

اسکندربیگ منشي هم در تاريخ عالمآرای عباسي مطالب مشابهي دربارة آقارضا
آقارضا در فن تصوير و يکهصورت و چهرهگشايي ترقي عظیم کرده اعجوبۀ زمان
گشت و در اين عصر و زمان مسلمالثبوت است از جهات نفس به آن نزاکت قلم
همیشه زورآزمايي ورزش کشتيگیری کرده از آن شیوه محظوظ بودی و از صحبت
ارباب استعداد کناره جسته با آن طبقه الفت داشتي و در ايـن عهد فيالجمله از آن
هرزهدرايي بـازآمده امـا متوجه کـار کـمتـر ميشود .او نیز به طريق صادقيبیگ
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بدمزاج تنگحوصله سرد اختالط است .الحق استغنايي در طبیعتش هست .در
خدمت حضرت اعلي شاهي ظلاللهي مورد عواطف گرديد و رعايتهای کلي
يافت ،اما از اطوار ناهنجار صاحب اعتبار نشد و همیشه مفلس و پريشان حال است
و اين بیت مناسب حال او افتاده؛
بیت:
(اسکندر بیگ ترکمان ،1382 ،ج/1.ص.)176.

آقارضا يا همان رضا عباسي نیز همچون صادقيبیگ در عهد زمامداری
سلطان محمد خدابنده از قزوين خارج شده و راهي مشهد يا هرات ميشود .در خراسان
به محفل عباسمیرزای جوان راه پیدا ميکند و همراه او به قزوين ميآيد و پس از
جلوس شاهعباس بر تخت سلطنت در زمرة کارکنان کتابخانۀ سلطنتي درميآيد .او در
اينجا با هنرمنداني چون صادقيبیگ ،سیاوش گرجي و غیره همکاری ميکند و با کمک
وسعت فکر و طبع ورزيدة خود تحت پرتو عنايت و حمايت شاهعباس قرار ميگیرد
(آژند ،1389 ،صص609.ـ  .)610او هنرمندی برجسته بود و برخالف عموم نقاشان

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

طالبِ من همه شاهانِ جهانند و مرا در صفاهان جگر از بهر معیشت خون شد

پیش از خود بسیاری از نقاشيها و طراحيهای خود در کتب خطي را امضا ميکرده
است (سودآور ،1380 ،ص.)261 .
همانند صادقي بیگ ايراد وی را نیز تنگيِ حوصله و سردیِ اختالط برميشمارد.
همچنین ،رضا را به اين دلیل که از مناسباتِ رايج در میدان نقاشي دوری جسته و با
کشتيگیران و ورزشکاران الفت گرفته ،شايستۀ نکوهش ميداند .از قرار معلوم،
مهمترين ايراد اين دو نقاش برجسته ــ دستکم از منظر اسکندربیگ ترکمان و
قاضياحمد قمي ــ آن بوده که در جهت تطابق و همرنگي با ديگر کنشگران میدان
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نميکوشیدند .به بیان ديگر ،اين دو نفر ضمن پایبندی به عادتوارة نیرومندشان در
حد مقدورات میدان تنگ دامنۀ نقاشي سدة دهم /شانزدهم ،بر حفظ جهات «شخصي»
خود در مناسبات اصرار ميورزيدند.
به جهت هرچه روشنتر شدن اين بحث ،اشاره به نوشتههای برخي گزارشنويسان
عهد صفوی دربارة عليرضا تبريزی معروف به عليرضا عباسي ،خوشنويس برجسته
صفات نیک عليرضا ياد شده و اخالق حمیده و اوصاف پسنديدهاش را ستودهاند.
برای مثال قاضياحمد قمي در گلستان هنر چنین مينگارد« :از جملۀ مقربان و
مخصوصان پادشاه عالمیانند و گاهي به کتابت و قطعهنويسي اشتغال دارند و پیوسته در
مجلس بهشتآيین و محفل خاص خلد برين در سلک مقربان شرف اختصاص دارند و
به تفقدات و انعامات و نوازشات بيغايت سرافراز و مفتخرند و طبع سلیم ايشان به
نظم اشعار نیز ماليمت بسیار دارد» (قاضياحمد قمي ،1352 ،ص .)125 .نويسندة
تذکرة نصرآبادی 11نیز عليرضا را جزو شعرای خوشنويس ،بعد از مال عبدالباقي معلم
ثلثنويس مشهور نقل کرده است و مينويسد« :اگرچه فضیلت او به موالنا عبدالباقي
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و هنرمند همدورة صادقيبیگ و آقارضا ميتواند سودمند باشد .در اکثر اين متون از

نميرسد ،اما بسیار پاکیزهوضع و آدمي روشن بوده است» (نصرآبادی ،1317 ،ص.
از تأکید بر مرتبۀ هنری ـ ستايش صفات نیک انساني در رفتار و کردار عليرضا عباسي
بوده است .اين هنرمند بعدها به چنان تقربي نزد شاهعباس دست يافت که به منصب
کتابداری خاصه منصوب گشت و جانشین صادقيبیگ شد (آژند ،1389 ،ص.)496 .
بر اين اساس ،شايد ،بخشي از خصائلي که توسط اسکندربیگ به صادقي ـ و البته
آقارضا ـ نسبت داده شده و در تمام اين سالها در منابع متعدد داخلي و خارجي نیز
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 .)207از اين قول بهخوبي ميتوان حدس زد که مقصود میرزاطاهر نصرآبادی ـ پیشتر
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طنین انداخته است ،12به ويژگيهای تاريخنگاری خاص آن دوره و تاحدی به منش
شخصي اسکندربیگ مربوط باشد .بهعنوان شاهدی بر اين مدعا ميتوانیم به گزارش
کوتاه اما مفید قاضياحمد قمي دربارة صادقيبیگ در گلستان هنر اشاره کنیم که هیچ
نشاني از نکوهش و بدگويي ندارد .قاضياحمد پس از اشاره به منصب کتابداری و مقام
واالی هنری و ادبي و مهارتهای هنری صادقي ،او را کسي معرفي ميکند که «در
 ،1352ص.)152 .
توضیحات باال شايد تا حدودی صادقيبیگ را از اتهاماتي که به وی منسوب است
مبرا سازد .با اين حال ،اگر گزارش وقايعنامهنويسي چون اسکندربیگ ترکمان را در
کنار نوشتهها و اشعاری که صادقيبیگ در آنها از خودش ميگويد قرار دهیم ،از
ضرورتي درواقعیت پرده برميدارد .واضح است که صادقي به واسطۀ سرکشيِ ذاتي و
طبیعت تندی که داشته ،قدری تنگحوصله بوده و گاهي با دوست و آشنا به مقتضای
طبع بدسلوکي ميکرده .او تا جاييکه به موازنۀ قوا در مناسبات میدان لطمۀی وارد
نشود ،بر عملکرد شخصيسازیاش اصرار ميورزيد .اما اوضاع همیشه طبق مراد او
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جالدت و شجاعت نیز خود را کمتر از دالوران روزگار نميشمارد» (قاضي احمد قمي،

پیش نميرفت .روحیۀ ناسازگار صادقي موجب ميشد تا گاه رفتارهايي غريب و
صادقي ريیس کارگاه همايوني به شمار ميرفت ،يک نگارة ويژه را از گنجینۀ هنری
دربار خارج کرد و به فروش رساند و همین نگاره بعدها به دست جهانگیر پادشاه مغول
هند افتاد 13.او با سرقت اين نقاشي عهد تیموری از مجموعۀ سلطنتي برای مدتي از
چشم شاه افتاد ( )Welch, 1976, p. 69اما سرمايۀ اجتماعي و نمادين فراواناش باز به
کمک وی رسید و دگربار مورد الطاف ملوکانه واقع شد.
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جريان رویآوردن صادقي به هنر و نقاشي نیز جنبهای ديگر از عملکرد
شخصيسازی او را برمال ميسازد .ميدانیم که صادقي در مدت اقامتش در خاک
عثماني نیز گرايشهای فرهنگي و ادبي داشت و در جستوجوی محافل فرهنگي
شهرهای محل اقامتاش بوده است (صادقيبیگ ،1327 ،ص .)115 .اما از يک جايي به
بعد او تصمیم قطعي گرفت که تمامقد وارد میدان هنر شود و در شهر تبريز به شاگردی
تبريز را ترک کرد مردی کامل و ماهر شده بود .او تا آن زمان زندگي غني و پرحادثهای
را بهعنوان جنگجو و درباری داشت طوریکه به گفتۀ قاضياحمد در گلستان هنر «در
جالدت و شجاعت نیز خود را کمتر از دالوران روزگار نميدانست» (قاضي احمد
قمي ،1352 ،ص .)152 .اما با اين حال ،صادقي روی هم رفته حتي همان موقع از شغل
خود راضي نبود و ندای درونياش او را به دوری از میدان قدرت سیاسي و ورود به
عرصۀ هنر فراميخواند:
ولي گاهي ز طبع نکتهزايم

به گوش دل رسیدی اين ندايم

که از قرب سالطین دوری اولي

از اين بزم هوس مهجوری اولي

مکن اين نکته را از من فراموش

ي کسبِ هنر کوش
که تا باشي پ ِ

به دست آور هنر تا ميتواني

که باشد بيهنر کم زندگاني

اين سه سال تعلیم نزد میرصنعي ،برای صادقي دوران تمرين بود .او درحالي که با
استادی پیر و عاقل و مهربان کار ميکرد ،اصول شغل جديدش را ياد گرفت و نیز
فهمید کـه آيـا برای اين کار مناسب است يا نه .احتماالً مرگ میرصنعي تصمیم او بر
اينکه زندگياش را وقف نقاشي کند ،تقويت کرد؛
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(صادقيبیگ ،1372 ،بیت )6-3
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میرصنعي درآمد .هنگامي که صادقيبیگ بعد از مرگ میرصنعي در سال  975ق1568/م
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چو شد ذوق طلب با دل هم آغوش

به کلي کردم از خدمت فراموش

دلم را بخت و دولت رهنمون شد

پي کسب هنر رغبت فزون شد

چرخپرواز

به هر صیدی نميشد چنگلانداز

به هر کاری که رغبت ميفزودش

به پیش ديده آسان مينمودش

پیوست

دست

ولي
تمنای

شهباز
دلم

طبع
اين

بود

که گیرد همت بهزاديم

بهنظر ميآيد که گرايش عضوی با استعداد و با فرهنگ از نخبگان ردهباالی
قزلباشان صفوی به نقاشي مشهور مانند کمالالدين بهزاد (حدود 860ـ  942ق/
ال طبیعي محسوب ميشد ،زيرا شهرت بهزاد در آن دوران به حدی رسیده
1455ـ1535م) کام ً
بود که هر نوع انتساب به وی ميتوانست از جنبۀ نمادين فوقالعاده تأثیرگذار باشد و بر
سرمايۀ شخص بیفزايد .به هر روی ،در اينزمان ،گرچه  35سال از مرگ بهزاد ميگذشت ،اما
شاگردان با استعداد و زيادی برجای گذاشته بود که برخي از آنها هنوز زنده بودند .درنهايت
«تمنای دل» صادقيبیگ برآورده شد و او به شاگردی مظفرعلي ،شاگرد و خواهرزادة بهزاد،
رسید (اسکندربیگ ترکمان ،1382 ،ج/1.ص.)175 .
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(صادقيبیگ ،1372 ،بیت )11-7

مطلب ديگر در ارتباط با عملکرد شخصيسازی صادقي تأثیری بود که احساس
عزت نفس و استقاللطلبي خودآگاهانهاش در کار وی ميگذاشت .از اواخر سدة دهم
اين دوران ،آثار هنری ـ معموالًـ ديگر بدون ذکر نام هنرمند و حامي تولید نميشوند و
در بین هنرمندان تمايل زيادی برای نشاندادن خصوصیات فردی پیدا ميشود .صادقي
به اين احساس روزافزونِ فرديت يا خودآگاهيِ هنری ،به مقدار زيادی نفسپرستي و
خودبسندگي را نیز اضافه کرد .همان خودبسندگيای که مسیر ديگری از آنچه
معاصرانش ميرفتند پیش پای صادقي ميگذاشت و برای نوشتههايش ظرافت و زيبايي
به ارمغان ميآورد.
372
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هجری/شانزدهم میالدی آثار نقاشي امضادار در تولیدات میدان نقاشي رايج ميشود .در
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بيشک همین احساس عزت نفس بود که صادقي را وادار کرد تا اطالعات مفیدی
از کمیاب ترين وقايع تاريخ هنر ايران را در اختیار ما بگذارد .او در سال 1010
ق1601/ـ 1602م کتاب کلیات را نگاشت؛ او نه فقط آثار ادبي خود را آنقدر مهم
مي پندارد که توجیهي منطقي برای تهیۀ اين کتاب باشد ،بلکه همچنین آنها را با
اطالعاتي مختصر دربارة سال والدتش ،يعني  940ق1533 /ـ1534م ،و جزئیات مهمي
را دربارة تاريخ مرگ صادقي ( 1018ق1609 /ـ 1610م) تکمیل کرده است .درنتیجه،
صادقي تنها هنرمند ايراني است که تا به حال ،تاريخ زندگي مطمئني درمورد او نوشته
شده است (ولش ،1385 ،ص.)62 .
صادقيبیگ از منظری ديگر نیز هنرمندی يکه و يگانه محسوب ميشود .او تنها
نقاشي است که از جانب خويش سفارش مصورسازیِ کتاب گرفته و با قوٌت تمام آن را
به سرانجام رسانده است .در کل تاريخ کتابآرايي ايراني ـ ترکي ،هیچ نقاشي وجود
ندارد که نسخهای را از جانب خود تولید کرده باشد .صادقي با اين کار نقش حمايتي
شاهان ،شاه زادگان ،اعیان ،مقامات مشهور و بازرگانان ثروتمند را از آنان گرفت (ولش،
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از اوايل زندگياش تکمیل ميکند .وقايعنگاری به نام والۀ داغستاني بعدها اطالعات ما

 ،1385ص .)160 .صادقيبیگ از موضع مسلط و از موضع قدرت يکي از عظیمترين
تکمیل اين نسخه ـ که در خاتمۀ کتاب آمده است ـ برابر با  13صفر سال 1002ق/
1592م است (آژند ،1389 ،ص.)603 .
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آثار نقاشي آن سالها يعني نسخۀ خطي انوار سهیلي( 14تصوير  )2را تولید کرد .تاريخ
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توسط صادقیبیگ،
صفحۀ مربوط به نگارۀ «الکپشت و مرغابیها» (وبگاه موزۀ آقاخان)1399 ،

پروژة انوار سهیلي آشکارا ،از منش خاص و عملکرد ويژة صادقي در میدان نقاشي
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تصویر  :2نسخۀ مصور انوار سهیلی محفوظ در موزۀ آقاخان ،سفارشدادهشده و مصورسازیشده

صفوی نیمۀ دوم سدة دهم/شانزدهم حکايت دارد .بر اين اساس ،او با تکیه بر
استقاللطلبانه بود ،به کنش حمايتي در میدان نقاشي روی ميآوَرَد .بدينسان،
صادقيبیگ عملکردی را به نمايش ميگذارد که ما از آن با عنوان «شخصيسازی» ياد
ميکنیم .او مردی چنان مغرور و خودمحور بود که اين کلمات را به انجامۀ پاياني
ي
ي ثاني و بهزادِ زمان ،صادق ِ
نسخهاش اضافه کرد« :اين نسخه توسط نادرة دوران ،مان ِ
مصور سفارش داده شده است» (ولش ،1385 ،ص.)81 .
374
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از جالبتوجهترين و صريحترين گزارشهای تاريخي که ميتواند سندی جذاب
ي مورداشارهاش باشد ،روايتي
از شخصیت و عملکرد ويژة صادقيبیگ و خودبسندگ ِ
است که مؤلف کتاب تذکرة نصرآبادی آورده اسـت .میرزا طاهر نصـرآبـادی در کتاب
تذکرة نصرآبادی از مال غروری شـاعـر نقـل مينمايد که:
از مرحوم مالغروی که صدقانديش بود مسموع شد که وقتي قصیدهای در مدح او
سخن او گفته شده بود بِرسیدم:
چون عرصۀ زنگ و صدای زنگ است

صیت سخناش در جهان امکان

هنوز قصیده به آخر نرسیده مس ٌوده از اين فقیر گرفته گفت حوصلهام بیش از اين
تاب شنیدن ندارد و برخاسته بعد از لحظهای آمد .پنج تومان به دستاری بسته با ده
صفحه کاغذ که خود از سیاهقلم طرح کرده بود به من داد و گفت تجار هر صفحه
طرح مرا به سه تومان ميخرند که به هندوستان برند ،مبادا ارزان بفروشي و عذر
بسیار خواسته و برفت (نصرآبادی ،1317 ،صص39.ـ .)40

عملکرد شخصيسازی صادقي باعث ميشود تا گهگاه نیز شاهد خودستايي او در
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[صادقي] گفته در قهوهخانه گذرانیدم [بر وی خواندم] .به اين بیت که در تعريف

البهالی سطور نوشتههايش باشیم .ميدانیم که در اين رويکرد خودمحورانه او با
هنرمندان نامدار بسیاری مشترک است که اشاره به مصاديق آن از حوصلۀ بحث ما
تمام عمر وی همراه ش ماند دريافت کرد .در هر حال ،او در روايتي از دوران
کودکياش مربوط به حدود سال 949ق1543/م و زماني که صادقي ده ساله ،احتما ًال
همراه با خانوادهاش ،در ابرقو بود ،به مالقات خود با میرقربي شاعر اشاره ميکند.
گزارش مختصر صادقي از ايـن شـاعـر ،نـهتنهـا نمونهای از سبک منثور و نیز
شوخطبعي صريح وی ،بلکـه همچنین نشاندهندة خودشیفتگي پرشور اوست:
375
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مسکناش معلوم نیست .مردی بود عاشقپیشه و فناييصفت .در شهر ابرقو عاشق
جواني شده بود مقصودنام .صبحها بلکه همیشه گريان و سوزان راه ميرفت.
معمايي به اسم معشوقاش گفته بود .موقعي که اسم معما را بهطور ناموزون
مينوشت به وی برخوردم و گفتم :اين معما به اسم مقصود است ،پیدا کنید که
موزون است .من در آن موقع تقريباً ده ساله بودم ،میر در شگفت ماند و در حق
84ـ.)85

شخصيسازی همچنین باعث ميشد تا صادقيبیگ در مواجهه با ديگر بازيگران
میدان و به هنگام يادکردن از آنها شخصیت بدبین و سختگیر خود را به نمايش
بگذارد .اين موضوع حتي به هنگام يادکردن از برخي صاحبمنصبان بانفوذ میدان
قدرت نیز نمود پیدا ميکند که با درنظر داشتن اقتضائات میدان فرهنگي صفوی در سدة
دهم /شانزدهم ،رويکردی مخاطرهآمیز محسوب ميشود .او حتي
اغلب از قدرتمندان صاحبمقام هم انتقاد ميکرد و اگرچه کتاب مجمعالخواص بعد
از سال 1010ق1602/م و احتماالً بعد از مرگ يا طرد بسیاری از کساني که او به
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من دعای خیر کرد و غزلي نیز به عنوان جايزه داد (صادقيبیگ ،1327 ،صص.

آنها بدگمان بود نوشته شده است ،اما احتمال دارد که رفتار علني وی واقعاً در
قبال بسیاری از معاصرانش در دربار صفوی ،بدبینانه و سختگیرانه بوده باشد

اما صادقيبیگ از عواقب جسارت بیش از حد آگاه بود و بر شرط موازنۀ قوا
واقف .او ميدانست که حتي فردی چون او که سرمايۀ اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی و
نمادين انباشتهشده ای داشت ،نبايد فريب جايگاه خود را بخورد و سرحدات پیشروی
عملکرد شخصي سازی او تا جايي است که مقدورات میدان و مناسبات قدرت حاکم بر
آن اجازه ميدهد .اگاهي صادقي نسبتبه اين مناسبات را ميتوان در گفتار وی دربارة
376
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سلطان ابراهیممیرزا صفوی (درگذشت 984ق1577/م) و سرنوشت تراژيک او

15

مشاهده کرد« :به بذلهگويي خیلي رغبت داشت ،بهطوری که میان مردم ضربالمثل شده
بود ،چون زبان خود را نميتوانست نگاه دارد ازاينرو در زمان شاهاسماعیل دوم مقتول
شد» (صادقيبیگ ،1327 ،ص .)25 .بر اين اساس ،همانگونه که از نوشتۀ خود صادقي
هم بهروشني قابل فهم است ،اگر زبان او به اندازة قلمش کنايهآمیز بود ،امکان
درنهايت ،با نگاهي بيطرفانه به اشارات تاريخي عهد صفوی در باب شخصیت
«مطرود» صادقيبیگ ،درمييابیم که طنین بلند گزارش اسکندربیگ ترکمان در باب
بدخويي و تنگحوصلهگي صادقي که در اکثريت قريب به اتفاق نوشتههای بعدی
«تکرار» شده است ،شايد تمامي ابعاد شخصیت وی و صدالبته عملکرد ممتازش را
توضیح ندهد .بدينترتیب ،حضور «متفاوت» صادقيبیگ بیشتر تحتتأثیر منش
(عادتوارة) استقالل طلبانه و خودبسندة وی بوده و او در اصل نقاشي بوده که
سرفرازانه به تواناييهای فراوان خويش اشاره ميکرد و مغرورانه ذلت و حقارت را از
خودش دور ميدانست .همین نکتۀ ظريف اساس منش صادقيبیگ در مواجهه با
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زندهماندنش تا سنین پیری با مخاطرة جدی مواجه ميشد.

مناسبات میدان را تشکیـل مـيدهد و درنتیجه عملکـرد/کـنش ويـژة او را پـيريزی

نتیجه
تأکید اصلي مقالۀ حاضر بر مناسبات بین نقاش و بافتار فرهنگي و تبیین مختصات کنش
وی در وضعیت يادشده بود .تحلیل موارد مذکور با استناد به گزارشهای
وقايعنامهنويسان صفوی ،ديباچههای مرقعات ،تذکرهها ،سرگذشتنامهها و غیره روشن
کرد که نقاشان در ساختار روابط حاکم بر میدانِ نقاشي استراتژی مناسب با مقتضیات
377
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مـيکند .عملکردی کـه از آن بـه شخصيسازی تعبیر ميکنیم.
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میدان را انتخاب ميکنند و برمبنای مناسبات قدرت جاری در آن عمل ميکنند .تحلیل
کنش صادقي بیگ در معامالت و مناسبات قدرت اين نکته را بر ما مکشوف ساخت که
منش (عادتواره) و خاستگاه خانوادگي او مهمترين نقش را در تنظیم کنشها و
انتخابهای وی داشته است .اين موضوع در هنگام مقايسۀ عملکرد و منش وی با
برخي ديگر از هنرمندان برجستۀ آن دوره همچون آقارضا (رضا عباسي) و علیرضا
که اثرگذاری منشِ ممتازِ صادقيبیگ تنها به ساختار میدان نقاشي منحصر نبوده و اين
هنرمند نامي ــ و نه چندان محبوب ــ همزمان در چندين میدان نیمۀ دوم سدة دهم
هجری /شانزدهم میالدی کنشگری فعال بوده است .او در عین برخورداری از شهرت و
مهارت هنری ،کنشگری چندسويه با عملکردی منحصربهفرد بوده است .صادقي در
قالب يک نقاش موفق ،يک شاعر پرکار ،يک مؤلف با اعتمادبهنفس و مغرور ،يک معلم
ادبیات و نقاشي ،يک جنگجوی قزلباش و نهايتاً يک حامي و سفارشدهندة کتب
مصور ،عملکردی بهراستي يگانه داشته است .تحلیل حضور صادقيبیگ در مناسبات
میدان نقاشي صفوی در نیمۀ دوم سدة دهم هجری /شانزدهم میالدی ما را با اين ايده
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تبريزی (عباسي) هرچه بیشتر نمايان شد .حین بررسي منابع دست اول تاريخي دريافتیم

مواجه کرد که عادتوارة صادقيبیگ در قالب عملکرد شخصيسازی در ساختار میدان
اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و نمادين عمل ميکرده است .عملکردی که مبتنيبر انطباق
حداکثری منش شخصي بر مناسبات میدان ــ در حد اقتضائات آن ــ بود و به جهت
خصلت فردگرايانهاش ،به ناگزير ،مقاديری از خودبسندگي ،عدم انعطاف ،جسارت ،و
گستاخي نیز داشته است .از سوی ديگر ،صادقي بهواسطۀ منش و عملکرد ويژهاش
به نحوی بسیار گسترده با مسئلۀ قدرت و سیاست درگیر بود و در مناسباتش با
378
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سامانههای قدرت تحتتأثیر آن قرار داشت .عملکرد صادقي بهگونهای بود که درعین
تقابل و تخالف با مؤلفههای ثابت میدان قدرت ــ و از مجرای آن میدان نقاشي ــ خود
نیز بهعنوان صورتي از قدرت درپي تعامل با آن بود و ــ از اين طريق ــ در جهت
موازنۀ قوا کار ميکرد.

)1Pierre Bourdieu (1930-2002
 .2شاهتهماسب در سال 963ق1556/م «توبۀ نصوحا» کرد و خاليق در کل ممالک و بالد از ارتکاب امور نامشروع
منع شدند (اسکندربیگ ترکمان ،1382 ،ج/1.ص.)122.
3. field
 :habitus .4اين واژه در ترجمههای فارسي بهصورت عادتواره ،خصلت ،ملکه ،ريختار و سرشت نیز آمده
است.
 .5اين اصالح برای نخستین بار در پژوهش حاضر و در ارتباط با کارنامۀ يک هنرمند دورة صفوی استفاده شده
است.
6. objectivism
7. subjectivism
 .8صادقيبیگ بنا به گفتهی خودش در مجمعالخواص (صادقيبیگ :1327 ،هـ) از ايل خدابندهلو است که خود از
زيرمجموعهها و اوبههای ترکمانان شاملو به حساب ميآيد (سومر ،1371 ،ص .)210 .نويسندگاني چون
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پینوشتها

اسکندربیگ ترکمان و قاضياحمد قمي او را از ايل افشار دانستهاند و اين پسوند نیز بیشتر اوقات همراه نام
وی استفاده ميشود ،اما با توجه به سخن خود صادقي مبنيبر خدابندهلو بودنش و اينکه خدابندهلو نیز از
بدانیم نه افشار.
 .9اين نسخه هماکنون در کتابخانۀ چستربیتي دابلین نگهداری ميشود.
 .10در سال  1005و به هنگام تألیف گلستان هنر قاضياحمد از صادقي بهعنوان کتابدار شاهعباس اسم ميبرد .اما
سال بعد او ديگر کتابدار نبوده است ،زيرا جاللالدين محمد مينويسد که او کتابدار قبلي بود (ولش،1385 ،
ص.)82 .
 .11تذکرة نصرآبادى از سودمندترين و جامعترين تذکرهها به زبان فارسي است که سرگذشت و نمونۀ اشعار
نزديک به هزار سخنور ايراني را دربر دارد .نصرآبادى اين تذکره را که بهنام خودش نامور شده ،بهنام
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زيرمجموعههای ايل شاملو است ،گفتۀ آنان نميتواند صحت داشته باشد و بايد اصل و نسب صادقي را شاملو
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صفىمیرزا معروف به شاهسلیمان صفوى ،فرزند شاهعباس ثانى ،در يک ديباچه ،پنج «صف» و انجامهاى شامل
دو «دفعه» تدوين کرده است (مسرت ،1376 ،ص.)2 .
 .12ازجمله ميتوان به تاريخ خلدبرين نوشتۀ محمديوسف واله اصفهاني اشاره کرد که در سال 1078ق1667/م
چندين دهه پس از مرگ آقارضا نوشته شده و عین ًا از اطالعات اسکندربیگ منشي مايه گرفته است (واله
اصفهاني ،1372 ،ص.)471 .

 .13شرح اين ماجرا به قلم امپراتور مغول در کتاب احوال و آثار نقاشان قديم ايران و برخي از مشاهیر نگارگر
 .14اين نسخه هم اکنون در مجموعۀ پرنس صدرالدين آقاخان در شهر جنوا نگهداری ميشود.
 .15سلطان ابراهیممیرزا صفوی که از بزرگترين حامیان هنر نقاشي در نیمۀ دوم سدة دهم هجری بود ،در جريان
منازعات بر سر جانشیني شاهتهماسب و به دستور شاهاسماعیل دوم کشته شد (قاضي احمد قمي،1394 ،
ج/2.صص634.ـ.)635
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Abstract
In the second half of the sixteenth century, Shah Tahmasp drawn his back on
the field of art, court supporting of the art and artists was minimized and the
political events after the death of Shah Tahmasb added the complexity of the
situation. This situation forced Sadiqi Beg to adopt the suitable strategy in
accordance with the new relations governing the field of culture. This
strategy was to turn to personal habitus and rely on own individuality. The
present study, while paying attention on the historical relations and social
developments affecting the second half of the sixteenth century’s Safavid art,
has emphasized the relations between activists in the field of culture, the
personal motivations of the artists, or the effect of these relations on his final
function. The main target is to understand the relationship between the
function of the artist (here Sadiqi Beg) and the influential forces in the art
scene of sixteenth century. As a result, the artist’s specific function in
relation to the dominant discourse has been examined and recognized. In
order to strengthen the mentioned concepts, the performance of Sdiqii
1

. The present article is taken from the second author's Thesis entitled " Analysis of
power relations in Safavid painting of the tenth/sixteenth century "with the guidance
of the first author and the advice of the third author.
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contemporary artists such as Aghareza and Alireza Abbasi has also been
briefly discussed To find this relationship and draw its coordinates, primary
historical sources and documents have been analyzed and interpreted.
Therefore, the quiddity of this research is qualitative and historical and with
the descriptive-explanatory method has been analyzed the special and
symbolic function of Sadiqi Beg during the social and political changes of
that time. The analytical approach used in interpreting texts, reports, and
functions in this article is the issue of Pierre Bourdieu’s relational sociology.
This approach led us to realize that the relations in the field of Safavid art
and culture in the second half of the sixteenth century were such that it
forced the activists presents in it to act according to their personal habitus
and the amount of symbolic capital at their disposal. They chose the
appropriate strategy with the requirement of the field, and in this regard, they
followed the laws governing the field of politics and power.
Keywords: Safavid; Art, Sadiqi Beg; Sociology of art; Bourdieu.
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