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 نگارگری صفوی، 

 نگارگری عثمانی،  

 مضامین مذهبی،  

 ضامین عرفانی و ادبی،  

 مضامین تاریخی. 

 

. هنرمنادان مسااالمان در  ملی و مذهبی اساااتهای  انگااره ظهورهای  گاهیکی از جلوهنگاارگری  هنر 

ترک را در آثار  ود منعکس  های مختلف بساایاری از مضااامین ا ال ی و مذهبی مشاا ساارزمین

های صاورت گرفت  میان  ارتباطات فرهنگی، مذهبی و حتی جنگ   علتب    در این میان،اند. ساا ت 

مصور صفوی و   نگارگری و تصویرپردازی نسخها منجر شده است، آثار  ها ک  ب  تصرف سرزمینملت

ثیرات بساایاری بر یکدیگر داشاات   أنزدهم تا هفدهم/ نهم تا یازدهم تهای پاعثمانی در میان سااده

اسات و مضاامین مختلفی ب  صاورت مشاترک، از جمل  مضاامین مذهبی، ادبی، عرفانی و تاریخی در  

  گری در دو دوره صافوی  و عثمانی، ای نگارهویژگیبا توج  ب    شاود. ذذاها یافت مینساخ مصاور آن

ها و تغییرات سایاسای و  فرهنگ ارتباط  توان چنین مطرح کرد ک  با وجود فرضای  این پژوه  را می

مشااااهاده    منطقا زی را در هنر نگاارگری این دو  ثیرات باارأتوان تا می  اجتمااعی رای  در هر دو دوره،

بااشاااد و رود گردآوری  متوای کیفی میهیات از نو  تملیام مپژوه  حااضااار از ذماا  ماا  کرد.

دهنده این  ای صاورت گرفت  اسات.  نتای  این پژوه  نشاانعات با اساتفاده از رود کتابخان اطال

. از  ها اساتها در شایوه و سابک و سایاه ب  تصاویر کشایدن آنارهمطلب اسات ک  نقط  تفاوت این نگ

ی صافوی و عثمانی ک  از فرهنگ و  هاهای بصاری شاا د در هر کداا از نگارهویژگی ساوی دیگر

اسات،   کننده وضاعیت فرهنگی و مذهبی آن دوره  پذیرفت ، منعکسر ثیأمذهب جامع  آن روزگار ت

 باشد.هایی نیز میذذا دارای تفاوت
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 مقدمه

های گوناگون با یکدیگر در ارتباط  هسااتند و در این میان، تأثیراتی های موجود در جهان ب  شاایوهها و فرهنگ تمدن

در جهان اسااالا در ایران و عثمانی   درت را در   هم و یازدهم هجری دو دوذت بزرگگذارند. در  رون دبر یکدیگر می

ای از شاکوفایی را از نرر اوضاا  سایاسای و فرهنگی پشات سار ا تیار داشاتند. این دو منطق  در این مقط  زمانی، دوره

حکومت عثمانی در ساده پانزدهم و ها تأثیرگذار بود. در داد و ساتد فرهنگی میان آن  ،گذاشاتند. مجاورت این دو کشاور

اساالا   نزدهم میالدی/نهم و دهم هجری ادام  دهنده میراث عریم امپراتوری بیزانس )را( و  درتی مهم در جهان  شاا

های اساالمی و مدیتران  از جمل   سارزمینرهنگ و هنر بوده اسات و ب  همین دذیم هنرمندان این کشاور توانساتند از ف 

شادند و عالوه یم مختلف وارد مرزهای عثمانی میرانی ب  دال، هنرمندان ایاین دوره تاریخیدر    .مند شاوندبهره، انایر

کردند. در عصر صفوی، ایران هایی از نسخ  طی را نیز ب  آن کشور منتقم میبر نمای  توانایی و تجربیات  ود، نمون 

ای  ضا  تازهو عثمانی ب  دذیم ا تالفات مذهبی و ر ابت های سایاسای و همینین، نفوا اروپا، در روابا این دو کشاور و

ای هنری و اعزاا گیران و نیز صااالا باا پیشاااک  نمودن کااالها مباارزه باا راارتگران و باا   پادیاد آماد. از ساااوی دیگر،

ها ب  هنر ایران این بوده ثیرات فرهنگی و هنری تنگاتنگی را پدید آورد. شاااید دذیم عمده توج  عثمانیأهنرمندان، ت

دیدند ک  از هنر می  اء هنر سارزمین  ود با دیگر کشاورهای اساالمی، الزاک  ب  عنوان یک جامع  مسالمان، برای ارتق 

وزی، صاانعتگران  ها اذگوبرداری کنند و ب  همین دذیم بود ک  در سااده پانزدهم/ نهم، سااران حکومت بعد از هر پیرآن

باعث گردید، نگارگری ک  در  بردند. این روند با  ود ب  اساتانبول می لوب مانند مصار و ایران راغبر ی از کشاورهای م

تبریز و آسایای میان  بسایار رای  بود، از اوایم ساده پانزدهم/ نهم ب  بعد وارد سارزمین عثمانی شاود و با اساتقبال زیادی  

ذذا  در هنرهای تزئینی عهد عثمانی نقط  عطفی پدید آمد.   865-1457/885-1477های  هم رو ب  رو شاد. طی ساال

نساخ    آرایی و مصاورساازیحکمرانی سالطان بایزید دوا، کتاب  های نگارگری اساتانبول در دورانسایس اوذین کارگاهأبا ت

هاا باا هادف ارتقاای جاایگااه فرهنگی و هنری درباار اساااتاانبول، با  اذگوبرداری از ایران کا  در  نیز آرااز گردیاد. این کاارگااه

ایران را سارمشاخ  ود  رار    اری از متون ادبیبردزگار پیشارو بود، پردا تند و نساخ زمین  فرهنگ و ادب و هنر آن رو

 .دادند

در صاو  پیشاین  پژوه  حاضار باید گفت تاکنون اثر مساتقلی با این عنوان ب  رشات  تمریر در نیامده اسات. با این 

 ای با عنوان »نگارگری عثمانی با رویکرد ب اند. مقاذ نگارگری صافوی و عثمانی پردا ت   ارتباط حال آثاری ب  بررسای

(. نگارندگان این 1391نیا و همکاران ب  رشاات  تمریر در آمده اساات)های هنری ایران« توسااا فرزان  فر دسااتاورد

سارای، ب  عنوان اذگو در توذیدات نساخ مصاور دربار  ساخ مصاور ایرانی موجود در توپقاپیپژوه  بر آنند ک  ن  تنها ن

های  های توپقاپی ساارای و  نیز رهنمونایرانی در کارگاه شااده، بلک  فعاذیت هنرمندان مهاجراسااتانبول اسااتفاده می

ای از نگارگری ایران در عصار صافوی داشات   بر ی صااحب نرران بر توذید آثار مکتب اساتانبول، تأثیرات  ابم مالحر 

(  1390پرست)رانی ب  عثمانی« ب   لم، وذی دینای دیگر با عنوان »نقاشاان صفوی و انتقال هنر نگارگری ایاسات. مقاذ 

ب  رشات  تمریر در آمده اسات. نگارنده این اثر معتقد اسات مناسابات فرهنگی بین ایران و عثمانی سابب شاده اسات تا 

نون بررساای ررم وجود این آثار پژوهشاای تاکک نگارگری ایرانی شااکم بگیرد. علینگارگری عثمانی تمت تأثیر سااب
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 کار رفته در نگارگری صفوی و عثمانی بررسی وجوه اشتراک و افتراق به

 فر، عرفان  زائیمهناز شایست 

رسای کلی   تا ب  برذذا نگارنده بر آن اسات   ،انجاا نشاده اساتمفصالی در راساتای تطبیخ جزئیات نگارگری دو منطق   

کارگیری و شایوه پردازد موضاوعات   ب  نو   بپردازد و  عثمانیهای هنری دو دربار صافوی و نساخ مصاور شاده در کارگاه

ترتیب، در  ب  این   ها را مورد بررسای و تملیم و مقایسا   رار دهد.در این نگارهمختلف مذهبی، ادبی، عرفانی و تاریخی  

های موجود در  و مناب  تمقیقاتی شامم نگارهای اطالعات گردآوری شده است با استفاده از رود کتابخان  این پژوه 

های  های با یمانده از سادهماری نگارهها و کتب تصاویری و نوشاتاری اسات. همینین، اساناد مربوط ب  جامع  آموزه

های  ب  بررسای ویژگیاسات. در این مطاذع ، ابتدا  نگاره   24ورد بررسای تعداد نمونة م تاریخی صافوی و عثمانی اسات.

نگارگری صافوی و عثمانی پردا ت  شاده اسات، سپس، وجوه اشتراک و افتراه میان نگارگری این دو دوره مورد تملیم  

  رار گرفت  است. 

 صفویدوره   نگارگری  .1

آوری، کپی و دوره، مینیاتورهای گذشات  جم این . در  ، هنرهای مختلف ب  شاکوفایی رسایدندصافوی حکومت دوره    در

های بسایار مختلفی برای نقاشای در ایران صافوی وجود داشات  اسات تا بتواند هر  ا  انگیزهطور کلی،  شاد. ب تقلید می

تقابم فرهنگی بین صافوی  و عثمانی    ،(. در این دورهGrabar & Natif, 2001: 175روشانی از پیشارفت را دنبال کند )

سابک و سایاه نقاشای و تصاویرساازی در  ترتیب، سابک و سایاه هنر درباری شاد. ب  این    منجر تموالت هنری  صاوصااً

های تاریخی  بم از  ود، متفاوت شاد و بدون شاک، کیفیت آثار در این دوره از عصار صافوی ب  سارعت نسابت ب  دوره

بندی اشاکال  هر نرر رو ب  کمال گذاشات. تجمم و تزیین و تذهیب، هوشامندان  و در حد اعتدال افزای  یافت. ترکیب

. موضاو  بود و بسایار اساتادان  و با مماساب  صاورت گرفت و رنای رنگ در حد اعالء  رار داشات  اسات  در او  توانمندی

دهنده تصااویر شااهان و شااهزادگان ب  هنگاا جلوس بر تخت، های مختلف درباری و نشاانآثار نیز بخشای شاامم صامن 

های مذهبی،  اساتانها و دنام ها، معرا شااهنام تصاویرساازی   شاکار، نبرد یا عی  و نود اسات و بخ  دیگر شاامم

رسااد در این دوره تاریخی، نگارگری مجموع  از تموالت را از ب  نرر می (.22: 1386)فدوی،  باشاادادبی و تاریخی می

 نرری سا تار و ممتوایی تجرب  کرده است.

ای و تاریخی مورد نخسات آثار اساطورهب صافوی در وحل   مکت  حکومت صافوی،  در نیم  اول  ،دهدها نشاان میبررسای

ها پندهایی از رموز زندگی  توج  بود. ساپس، آثار ادبی و عرفانی و عاشاقان  تمثیلی همانند ذیلی و مجنون، ک  ارلب آن

های حائز اهمیت، در مصاورساازی می، عطار. همینین، از دیگر مقوذ را در  ود پنهان داشاتند و یا اشاعار ساعدی، نرا

ب  او  رسااید، کتب  ای ب   ود گرفت و در عهد صاافویان ب  ویژه مکتب تبریز دوا  یموریان شااکم تازهک  در عهد ت

:  1385)هوذود،  ره هاا در مراتاب بعادی  رار گرفتنادهاای علمی و تاذکهاای انبیااء و امااماان بود و کتاابماذهبی و داساااتاان

شاان و  وشانویساان را بر  ود ها ناا نقانوشات (. در این دوره، رشادی مداوا در فردیت هنری ب  وجود آمد و دسات54

اندازه پایبندی ب  ساانت از   های فردی نیز ب  راحتی آشااکارتر شااد و اصاااذت ب  همانتفاوت در ساابک  اند.داشاات 

ز، ب  پیروی از سانت بهزاد، (. نگارگران مکتب تبریWelch, 1973: 571شاد )های باارزد این دوره ممساوب میویژگی

کوشااایادند بازنمودی کامم از دنیاای  ها میی و امور روزمره داشاااتناد. آنب  تصاااویر کردن ممیا زندگای وافر  عال  

اری و جزییات منرره ها، تزیینات معماین رو، ساراسار صافم  را با پیکره  از  های کوچک بگنجانند؛هپیرامون را در نگار
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:  1388)پااکبااز،  بردنادیعات نگااری را با  کاار نمیه رود طبگرایاانا  با  جهاان هییگااکردناد. وذی در رویکرد وا  پُر می

بررسای ممتوا و مضاامین موجود   این رویکرد در نو   ود سابب ایجاد تنو  در سابک نگارگری این دوره گردید.(. 91

ک  سالیق  و هنر دور  صافوی، در پیوند مساتقیم با عناصاری  رار گرفت ک   دهد  های دوره صافوی نشاان میدر نگاره

های فقهی تشاای  صااورت  ندگی عمومی و هم  جانب  از آموزهماهیت مذهبی داشااتند و در این دوره، پراکطبیعت و 

ائام برای تفسااایر عااطفی با  شاااماار  ترین مسااا گرفات کا  در تااریخ ماذهبی اساااالا از چشااامگیرترین و حسااااس

ذهبی، مضااامین مذهبی  بنابراین در این دوره با توج  ب  فراگیر شاادن اعتقادات م(. 27: 1376)اسااکارچیا،  رفتمی

 ترین ممتواهای موجود در نگارگری این دوره گردید.تبدیم ب  یکی از اصلی

. این نفوا در  گرفتخ نقاشای هرات مکتب بهزاد صاورت  گیری سابک جدید تبریز تمت تأثیر عمیشاکمدر این دوره،  

بندی و یری اصاول کلی ترکیبکارگدر ب   ها و ساپس،  منرره، معماری و صاورتگری شاخصایتآراز در عناصار جداگان

دهنده افزای  تأثیر نشاان 926-937/  1520-1530های  رساد. آثار ساالهای مساتقم ب  منصا  ظهور میآرای  طرح

ها، تالد در حیات  های شااخصاایتتلقی از ویژگی  مکتب بهزاد در طول این ده  اساات. نکت  اصاالی در این جا، تغییر

ارتباط با ممیا پیرامون و آفرین  فضاایی نزدیک ب  وا عیت اسات ک  تأثیر بهزاد بزرگ در  ها، ایجاد  بخشایدن ب  آن

ای، جزئیات زندگی روزمره و تالد با اساتفاده بیشامار از عناصار گون های تبریز زمین  ب   وبی آشاکار اسات. نگاره این

 ره انسااان و فضااای اطراف وی ارائ تری از پیکده نقاشاای با تصااویر، انعکاس  زندهبرای پر کردن تمامی سااطا پر

های ترین شاا صا گرایی در این دوره تاریخی تبدیم ب  یکی از مهموا    ،با این تفاسایر(. 87: 1383)اشارفی،  اندداده

 نگارگری در دوره صفوی گردید.

 عثمانی در نگارگری .2

ارلب دهد ک   ه.ه( نشاان می1035-907صافوی )مطاذع  و واکاوی چگونگی نگارگری در  لمرو عثمانی مقارن با دوره  

سالطان   مند بودند.داشاتند، ب  کساب معارف نیز عال    طین عثمانی ب  همان اندازه ک  کشاورگشاایی را دوساتالسا 

مممد فاتا، سالطان سالیمان  انونی و سالطان مراد ساوا از بزرگترین مشاو ین هنر اساالمی و نیز هنر کتاب آرایی  

نا  تنهاا در    (.Mahir, 2009: 234هاا نقطا  عطفی برای هنر عثماانی بود )دوره هر یاک از آن، با  همین ساااباب،  بودناد

ریخ، حقوه و های هنری در کنار تهی  کتب تاثمانی، کارگاهزمان شااه سالیمان بلک  در زمان حکومت اکثر پادشااهان ع

طین الها ک  ارلب از سااوی ساا  ان اند. صااوفی  نیز مشااغول بودههای دعا و کتب عارفانها، کتاباذهیات ب  تهی   رآن

های ب مصااور عرفانی و نیز ساارگذشاات نام آوری کتشاادند، مراکزی بودند ک  ب  جم عثمانی حمایت ماذی نیز می

پادشااهان را ب  پیامبران  های  طی ک  نساب ها، گروهی از نساخ ه بر این کتابدادند. عالوصاوفیان عال   نشاان می

توان ب  جدید تهی  شادند. از این گروه می  هایوعیت بخشایدن ب  حاکمیت این سالسال رای مشارد، بکردنمتصام می

ها اشااره نمود ک  تمت »عنوان سالسال  نام « در کنار این  بیم کتب ممبوب،  نام هایی از شاجرهطور  ا  ب  نساخ 

یا داساتان   (.73:  1386)شاایسات  فر،  اندک پیامبر برای مراد ساوا تهی  شادهزندگینام   لفای چهارگان  و اصاماب نزدی

نیز بسااایاار مورد توجا  بزرگ با   صاااو  داساااتاان موذوی و یاا ر د دراوی    زنادگی و کراماات صاااوفیاان 

عال   حکمرانان عثمانی ب  نقاشاای باعث شااد ک  آنان عالوه بر تشااویخ هنرمندان مملی،  (.  Inalcik, 1997: 3)بودند
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ان را از های داسااتانی و تاریخی، آثار آنکنند. توج  نقاشاای عثمانی ب  جنب عوت  هنرمندان اروپایی را نیز ب  ترکی  د

در دوران سالطان     ورد ک میکند. در دوران عثمانی کارهای بسایار ظریف مینیاتور ب  چشام  نقاشای ایرانی متمایز می

ایتاذیا اعزاا شادند )وبگاه رایزنی فرهنگی و ررب ب  عثمانی آورده شاده و چند نقاد نیز ب   هایی ازمممد فاتا نقاشای

توان گفت یکی از عوامم رونخ نگارگری در عثمانی در  با این تفاساایر می  .(1390توریسااتی ساافارت ترکی  در ایران،  

  رن دهم هجری، رویکرد سالطین عثمانی ب  مقوذ  هنر و نگارگری بود.

شااانزدهم /نهم و دهم، باید اظهار داشاات از زمان حکومت   -در مورد روند تکامم نگارگری عثمانی در سااده پانزدهم

( درباره این ک  مصاورساازی نساخ  طی چگون  آراز و 727-1326/762-1360عثمان رازی بنیانگذار سالسال  عثمانی )

ها و نق  و نگارهای سالجو یان روا ک  با تصارف ها از کتابمتداول شاد، اطال  د یقی در دسات نیسات. اما عثمانی

(. در یک نگاه 33: 1388،  و شاایرازی )بخت آوراند)پایتخت ساااذجق ( ب  رنیمت گرفت  بودند، اذگوبرداری کرده ونی   

ها  اول ساده پانزدهم/نهم بین عثمانی  توان گفت دیماند درکتاب راهنمای مصاورساازی نساخ و نگارگری از نیم کلی می

نویساد: »از تاریخ مینیاتورساازی در ترکی   مینیاتورساازی در ترکی  عثمانی میصانای  اساالمی در مورد   متداول شاد.

طور ک  باید و شااید مورد تفمد و تمقیخ علما  های معرم اساتانبول آناطال  زیادی در دسات نیسات، زیرا کتابخان 

ی و اروپایی اساتفاده  انشاود ک  پادشااهان ترک از هنرمندان ایروا   نشاده اسات. از مناب  تاریخی چنین برداشات می

طین سالی، بعضی از نسخ  طی کتاب تاریخ  دند. نقاشان و هنرمندان ایرانی دربار عثمانکرها را استخداا میکرده و آن

انی  (. طبخ نرری  دیگری، در تاریخ هنر عثم69-68:  1383)دیماند،  »نام  را مصاور ساا تندعثمان و کتاب سالیمانآل

ک  اساتانبول ب  عنوان    1460/865های مملوکی شاکم گرفت  بود. اما رفت  رفت  از ده    اوذین نساخ  طی بر پای  نمون

 (. 272: 1381تر شد)بلر و بلوا، ای پیدا کرده بود، سلیق  ایرانی رای کتابت، جایگاه تازه مرکزی جدید در هنر

( ب  او   ود رسااید و در این زمان    967-1559/982-1574توذید کارگاه ساالطنتی در زمان ساالطنت مراد سااوا )

باشای« دربار در  صاو  تصاویر چندین اثر تاریخی و جغرافیایی ب  همکاری  ذقمان« مور  معروف با »عثمان نقاد«

کی روی آوردند و مصاوران اصاول تصاویر گردان شادند و ب  شاعر ترپردا ت. ساخنوران ب  سارعت از شاعر فارسای روی

ین ا. با   نااما  را تکرار کردناد. وذی جزئیااتی از زنادگی دربااری عثماانی را در تصااااویر  ود گنجاانادنادآماده در سااالیماان

سافر   ای از »زه  اسارار ااذخبار« دردارد. در نساخ   رها ارزشای در وهایی ک  پدید آمد در شاناساایی آننساخ  ،ترتیب

در سااده  . (622)همان،  اردوکشاای ساالیمان ب  مجارسااتان اساات ساایگتوار نوشاات  احمد فریدون بیک راج  ب 

ترین نساخ مصاور ترین نساخ  توذیدی آن و نیز مهمسالطنتی بار دیگر احیا شاد و معروفهجدهم/دوازدهم، کتابخان   

احمد   ود جشان  تن  ساوران چهار فرزندنقاشای بعدی عثمانی، کتاب »ساورنام « از وهبی شااعر درباری بود ک  ب  یادب

بنابراین باید گفت در این مقط  تاریخ هنر نگارگری در  (. 629-628ساروده بود )همان،   1721/1134ساوا در ساال  

ا تصاادی و  نرم اجتماعی، حمایت و تشاویخ ساالطین عثمانی دارای    -عثمانی تمت تأثیر عواملی چون ثبات سایاسای

 رونخ بود.

 

 وجوه اشتراک و افتراق میان نگارگری صفوی و عثمانی بررسی .3
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آرایی دربارهای صافوی و عثمانی بسایار ب   وبی روشان اسات ک  هرچند هنر کتاب، ب  با توج  ب  مطاذب عنوان شاده

اند، اما ب  ها داشات ها و روایتهای مضامونی داساتانگان و مصاوران نساخ، ب  تمامی جنب هم نزدیک بوده و نویساند

ها ب  شاود ک  بیشاتر آنهای مختلفی نیز مشااهده میرفت  در هر گروه مضامونی، تفاوت  ارکهای بصاری ب   ویژگیذما

های  دهندهمان صافوی و عثمانی و سافاردسایاسای و مذهبی میان حاک  -های اجتماعیتفاوت در نو  زندگی و نگرد

های مضامونی مختلف مربوط ب  نگارگری صافوی و گروههای بسایاری از رهنگا ،گردد. در این بخ نساخ  طی باز می

نگاره در چهار گروه مضااامین مذهبی، ادبی، عرفانی و تاریخی در   24عثمانی مورد بررساای  رار گرفتند و از این میان  

 .صورت تطبیقی مورد مقایس   رار گرفتند کنار یکدیگر ب

 اول مضامین مذهبی   گروه.1.3

ک  هر دو اساات؛ چراترین مضااامین مورد اسااتفاده در نگارگری هر دو دربار بوده  مذهبی، یکی مهمهای  گروه داسااتان

ها ب  تفاوت در گرای  ب  راوانی بودند. تفاوت در این نگردهای مذهبی و دینی ف نشاین و با نگردسارزمین مسالمان

هاایی متفااوت و در بر ی از ویژگیهاا  گردد و این تفااوتران و ماذهاب سااانی در عثماانی بااز میماذهاب شااایعا  در ای

هایی از زندگی  های پیامبران در  رآن و داساتانوجود آورده اسات، از جمل  داساتان های مشااب  در آثار مصاور ب داساتان

نام  از اذکبار و فالاذسیر، احسناذذهب، حبیباذنبیاء، سلسل ) ( ک  در نسخ  های مذهبی چون  صدحضرت مممد

اند. در این از دوره عثمانی ب  تصاویر درآمده  اذشاهداء، سایره اذنبی و منا ب اذرساولاذصافا، حدیق  دوره صافوی و روضا 

) (  از زندگی حضارت مممدهایی از پیامبرانی چون حضارت ابراهیم ) ( و و ای  مهمی  نگاره شاامم داساتان  8گروه 

 ربانی کردن حضارت اساماعیم توساا حضارت اشااره ب  داساتان    ،گیرند. اوذین نگارهانتخاب و مورد بررسای  رار می

دی ابراهیم ) ( دارد. وا ع  عید  ربان ب  راساتی امتمانی عجیب و آزمایشای بس دشاوار و مشاکم بود، آن هم برای مر

و با گذشات چند ساال، ب    ها تنهایی و بی فرزندی، اکنون ک   دا فرزندی ب  او دادهچون ابراهیم ) ( ک  پس از ساال

شاود او ر چنین و تی مأمور میفرزندی برومند درآمده و چشام و چرا  زندگی ابراهیم ) ( گردیده، د صاورتتدری  ب 

 (. 164: 1379)رسوذی ممالتی،  را ب  دست  ود ابا کند
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 : ربانی کردن حضرت اسماعیم توسا حضرت ابراهیم ) (،  صد االنبیاء،  1تصویر  

 دوره صفوی،کتابخان  ملی پاریس.  

 

  .(64  -63:  1382)نیشاابوری،  ء نیشاابوری ب  تفصایم نقم شاده اساتاذنبیاتان ابا حضارت اساماعیم ) ( در  صادداسا 

کتابخان  ملی پاریس و بدون تاریخ دارای کارذهایی ضااخیم و مزین با اذنبیاء  دوا از  صاادای مربوط ب  نسااخ   نگاره

(. حاالت چهره و حرکات  1)تصاویر کامم نیسات  اینساخ   باشاد ک ز میطال و عبارات  رآنی و سارذوح ها ب  رنگ  رم

و و    ها در تصااویر، گویای عمم در حال  اساات و پیی  بدن و حاذت چهره آنافراد در این نگاره بساایار جاذب توج

ی  هاخ مشاکی ب  نگارد درآمده اسات. رنگ اسات. بخشای از داساتان درون کادری در باال و پایین نگاره ب   ا نساتعلی

این نساخ  . باشادو سابز تیره میای، آبی   هوه  ،زرد  ،شا  جام  اساماعیم()پو،  رمز مورد اساتفاده در این نگاره سابز

نرر اکثر ممققان ،ب  سافارد شااه عباس اول و ب  یقین در دربار ایران با سابک نگارگری اصافهان دارد و ب تصااویری 

ک  جزء معدود  چنان ؛های آن اساتین نساخ ، ارتباط بین متن و نگارهاجرا شاده اسات. از  صاوصایات منمصار ب  فرد ا

(. در  33  :1386)صادا ت،  دهد ک  در متن آورده شاده اساتد یقاً داساتانی را نشاان مینساخی اسات ک  نقاشای در آن،  

سانتیمتر   39/  5×  25ب  ابعاد   991/  1583اذتواریخ دوران عثمانی، مور   ور زبدهای منمصر ب  فرد از نسخ  مصهنگاره

 (. 2)تصویر ( با هم ب  تصویر کشیده شده استترکی ، دو وا ع  مهم در زندگی ابراهیم )  ،از استانبول
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  ( در میان حلق  آت  و  ربانی کردن حضرت اسماعیم،  ): ابراهیم  2تصویر

 دوره عثمانی.  991/  1583زبده اذتواریخ،  

 

ر، آت  بر وی ب  ای از آت  ب  نمای  درآمده ک  با معجزه پروردگانگاره، ابراهیم ) ( در میان حلق در  ساامت باالی  

ان آت  افکنده شاده نیز حضارت، توساا آن ب  میشاود. در این بخ  از تصاویر، منجنیقی چوبی ک   گلساتان تبدیم می

فضاای پایین نگاره  .گردد. بقی  زمین  ب  رنگ سافید با نقود گیاهی کوچک و یکدساتی مزین گشات  اساتمشااهده می

نورانی در زمین  سابز    ب   ربانی کردن اساماعیم)  (ب  دسات پدرد، ابراهیم )  ( اشااره دارد ک  هر دوی ایشاان با هاذ 

اند. در گوشا    ورد،  رار گرفت ی گم ب  چشام میاای سانگ و بوت گیاهی ک  در آن تنها  طع   با نقود ریزای  سااده

در این نگاره بر  الف ساایر  سامت راسات تصاویر، در تی ترسایم گشات  ک   وچی سافید از پشات آن نمایان اسات. 

  .گردد دهنده اساماعیم) ( مشااهده نمیاتز حضاور جبرییم، فرشات  وحی و نجهای مربوط ب  این روایت، اثری انگاره

بندی  ای پویا با رنگ االنبیاء صافوی نگارههاسات. نمون   صادنگاره تصاویرپردازی این دو نگاره کامالً متفاوت از دیگر

 وار ک  حضاارت ابراهیم، اسااماعیم و جبرییم را در نقط  مرکز دید بیننده ب   وبیبندی مثلثزیبا و متنو  و ترکیب

های عثمانی از شاود. در نگارهک  در نگاره عثمانی حرکت، پویایی و تنو  رنگی مشااهده نمیاده اسات. در حاذی رار د

تنها نقط  تشااب  دو نگاره،   وار  بری نیسات. بلک  ایساتایی و گاه شالوری  اصای حاکم اسات. شاایدبندی دایرهترکیب

عالوه بر داساتان دیگر .  باشادحضارت ابراهیم و اساماعیم ) ( میهای آت  ب  دور سار  های نورانی ب  ساان شاعل هاذ 

ارگری  ایشاان در آثار نگ  ) ( در کنار اهم بیت و یارانهای بسایاری از زندگی حضارت مممدپیامبران اذهی، داساتان

ب  آن   ایرانی نیز فراوان  ترین و ای  تاریخی اساااالمی ک  در نگارگریشاااود. یکی از مهممذهبی هر دو دربار دیده می

 .  باشدشده است، معرا  حضرت مممد ) ( میتوج  
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. : معرا  پیامبر ) (  مس  نرامی، سده شانزدهم /دهم، دوره صفوی، موزه بریتانیا3تصویر    

ی معرا  حضارت رساول) ( فراهم آمده، اثری اسات ک  ب  دسات سالطان مممد نقاد در  ترین اثری ک  از صامن عاذی

  در (. 3)تصاویر   (11:  1386فر،  ی بریتانیاسات)شاایسات ی ک  از نفایس موزهشااه طهماساب صافو مسا  نرامی متعلخ ب  

گری، حاذتی چنان شااگرف از زیبایی، اوذوهیت، جالل و اسااتناد و روایت  ةعاذی و کامم، در عین مراعات جنب این اثر

معادل هر یک از شااهکارهای مذهبی  رار  توان آن را  ، میساتای   لخ شاده و ب  تصاویر در آمده ک  از حیث جوهر

البالی ابرها، آسامان آبی های ابر سافید متراکم پوشایده شاده اسات. از  ره، فضاای الیتناهی آسامان با تودهر این نگا. دداد

د او را ردایی سابز رنگ  رار دارد و گرداگر  در شاد. حضارت مممد ) ( ساوار بر براه و در میان تصاویر با تیره می

اند. بر ی از فرشاتگان، تاجی برسار  اند ک  هر یک ب   وشاامدگویی، پیشاکشای برای  ب  ارمغان آوردهگرفت   فرشاتگانی

ها آویخت  است، بر شوند. نوارهای رنگینی ک  از ذباس آندیده می دارند و بر ی دیگر با موهایی ک  در باال بست  شده،

باشااد. برییم  رار دارد ک  راهنمای وی در این ساافر میافزاید. در مقابم پیامبر ) ( ججالل و شااکوه تصااویر می

ای ب  ای از نور  رار داده اسات. در سامت چا او، فرشات ای اسات ک  سالطان مممد برای او حلق جبرییم، تنها فرشات 

ای دیگر، نیز فرشت جهد، در دست دارد. در پایین   ورد ک  بخوردانی بزرگ را ک  از آن نور و آت  بیرون میچشم می

پایین    ةد. در نیمکن( عطر شاعل  ور با  ود حمم میArnold, 2002: 121بشاقابی از نور یا ب  گفت  ی توماس آرنوذد )

گوید؛ این تصاویر کرهی زمین  شاود. شااید آن طور ک  آرنوذد میتصاویر و در سامت چا، جسام مدور کوچکی دیده می

نگارگر با ترسایم آن  صاد داشات    در شاد. اگر این طور باشاد، احتماالًی دور، در میان مهی ر یخ میاز فاصال  باشاد ک 

این .  کوچکی و پستی ز مین را در برابر شکوه و جالل آسمان و عاذم معنا نشان دهد و میان آن دو، تقابلی بر رار سازد

ایگی تزیینات و بهبود و پیشااارفت در تکنیک  ابم تشاااخید از مینیاتور با ظرافت زیاد موجود در طراحی، رنا و پرم

ها، معموالً  یلی پیییده هساتند و شاکوفایی هنر نقاشای دربار شااه طهماساب را فرا ها در این زمین  اسات.ساایر نقاشای
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یکی از زیباترین و   کنند. تقدس و معنویتی ک  در این تصااویر دیده می شااود، باعث گردیده ک  ب  عنوانمنعکس می

 سفر پیامبر ) ( ب  بهشت و جهنم مورد توج   رار گیرد.     کنندهای توصیفبهترین نمون 

نرا و ظریف هاای پویاا،  روح بیزانسااای را از پیکرهفیگور و پیکره هاای  شاااک و گااه بی  هاای عثماانی، طراحیدر نگااره

گرایان  ررب همراه با پرساپکتیو در این آثار بر  وانین وا    معماری  شاود و سارانجاا، اساتفاده ازایرانی بیشاتر دیده می

در کنار داساتان   .(40:  1388،  و شایرازی )بخت آورارگری ایرانی ترجیا داده شاده اساترمزآذود همزمانی در هنر نگ

این دوره  رار   پردازی ائم  ) ( نیز از موضاوعاتی بود ک  بسایار مورد توج  تصاویرگران نساخ  طی در  پیامبران، تصاویر

 ود را نشااان   ودا  پیامبر) ( با صااماب (، 4)تصااویرمتعلخ ب  دوران صاافوی،  اذکبارای از احساانت  اساات. نگارهگرف 

مساااجد    ای دیگر نیز درمقابم او و عده  گروهی از صاااماب ، دهد. پیامبر ) ( بر منبر نشاااسااات  و اماا علی) ( ومی

وزهای  ب  رای مربوط ین نگاره تصاویرگر داساتان و وا ع اند. اتان  ممراب جای گرفت اند. حسانین ) ( نیز در آسا ایساتاده

 .باشدواپسین حیات پیامبر ) ( می
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 گلستان، تهران. ، دوره صفوی، موزه کا   988/  1580: ودا  پیامبر ) (، احسن اذکبار  4تصویر

 

کشاد. در  سامت زیر آن، مردا  رار   سامت میانی نگاره، صامن  اصالی روایت یعنی اندرون مساجد را ب  تصاویر می

بدین وسااایل   انواده و صاااماب  پیامبر )  ( را از مردا عادی جدا نماید. بخ  باال،  اند؛ گویا نقاد  واسااات  گرفت 

های این دوره  های نگارهنیز کلی  ویژگی دهد. عناصار تکنیکی این نگارهمیای زن را نشاان  تصاویر مساجد، گنبد و عده

باشاد. این نساخ  اری ساقف و دیوارها  ابم تمساین میککاری منبر و کاشایمنبت  را دارد و د ت بسایار در نشاان دادن

را ) ( و کراماات ائما  اطهاار ) (،  مجلس نقااشااای بادون ر م، از رویادادهاای مهم زنادگاانی و معجزات پیاامبر اک  17باا  

های این نساخ ، جنگ جمم آراسات  شاده اسات. نگاره چون وا ع   فتن حضارت علی ) ( در بساتر پیامبر، ردیر  م و

فضااایی    های شاافاف و روشاان،ی نیساات، اما از آن جهت ک  با رنگ گرچ  از نرر هنری در حد آثار طراز اول نگارگر

ثار معدود و  ابم اعتنا ممسااوب  ید و از سااوی دیگر ب  ذما  مضاامون آن در ردیف آنمادذنشااین و پاک را تداعی می

 (.213: 1384شود )رجبی،  می

یر  رحلت پیامبر ) ( را ب  تصااو  ةای وجود دارد ک  وا عاذشااهداء از دوران عثمانی، نگارههای حدیق در یکی از نمون 

اذشهداء یا بوستان شهیدان  شود. نسخ   طی حدیقةنیویورک نگهداری میی بروکلین کشیده است. این نمون  در موزه

اذدین  از امپراطوری عثمانی، نثری ترکی اسات از شارحی در رابط  با اثر روضاة اذشاهداء متعلخ ب  موالنا حساین کمال

و ب  دستور    زیست حسین بن علی معروف ب  واعظ کاشفی ک  ب  وسیل  ی فضوذی، شاعر معروف ترک ک  در بغداد می

/ 1502 -1503های  و در واسات شااهزاده مرشاداذدین عبدال ملقب ب  ساید میرزا، داماد سالطان حساین بایقرا در ساال

نوشات  شاده اسات. روضاة اذشاهداء )با  شاهیدان( کتابی درباره شاهادت شاناسای  اندان علی ) ( اسات. این  908 -909

و ب  عنوان یادبودی می باشاد ک  در ممرا اساتفاده می شاود و در  کتاب، در بین شایعیان معروف و شانا ت  شاده اسات 
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در دوران صافوی ب  ذما    (.156:  1384فر،  گردد)شاایسات  وانی، از آن بسایار اساتفاده میمراسام عزاداری و روضا 

ب  ساازی نشاد و در بغداد نسابت ود داشات، این نساخ  در ایران مصاورتعصابی ک  نسابت ب  تصاویر چهره ائم  اطهار وج

غداد ک  بین این امر ا داا گردید. بنابراین، این کتاب ب  ذما  ساابک متعلخ ب  مکتب بغداد اساات. مکتب باشااکوه ب

دهنده آثار هنرمندان ایرانی اسات. درسات اسات ک   ط  شاکوفا شاد، انعکاس  1002 -1014/ 1593  -1605های  ساال

یا ایرانی  رار گرفت ، اما حضااور مداوا هنرمندان  بغداد ب  طور متناوب مورد تصاارف و تمت حکومت حکمرانان ترک 

تر باشااد تا ساانت ترکی. ب  نرر مکتب ب  ساانت ایرانی نزدیک های ساابکی این رانی در بغداد باعث شااده ک  ویژگیای

شانا تی شادیدا متأثر از سابک مکتب  نشاان  های سابکی وهای این نساخ  با توج  ب  ویژگیهرساد، تعدادی از نگارمی

ها  ابم  ل معماری تصاویر شاده در این نگارهشایراز باشاند. همینین، سانت ایرانی ب  طور آشاکاری در رساوا و اشاکا

) (، حسان ) ( و حساین ) ( با )س(، علی  (. در مکتب بغداد، تصااویر فاطم Milstein, 1990: 77تشاخید اسات )

) (، همیشا  و صاورت اماا علی ) ( در بعضای اند و چهره حضارت مممد  از شاعل  های طالیی نشاان داده شادهای  هاذ 

 شانده  »این شایوه درباری عالوه بر این ک  ساعی در  لخ سابکی در فلمینگ معتقد اسات: موا   پوشاانیده شاده اسات.

های مقدس دارد، درصادد ب  تصاویر ، فرشاتگان پیامبران و دیگر شاخصایتی برای جبرئیمااز راه ا تصاا  دادن ممل 

 .(Fleming , 1996: 89انگیز نیز بوده است )پیامبر) ( ب  صورت پرشور و هیجانی  اندان  کشیدن مصایب و شهدا

 
 ، دوره عثمانی. 908  -909/  1502  -1503 حلت پیامبر ) (، حدیق  اذشهداء،ر:  5تصویر

زده و نو دهد. جبرییم در سامت راسات او زاد )  ( را نشاسات  بر منبر نشاان میحضارت ممم( 5)تصاویردر این نگاره  

ر  الف باشاند. هنرمند بحتماالً اماا علی و حسانین ) ( میی نورانی ترسایم شاده ک  ادر سامت چا او، سا  پیکره

ای از صااماب  و مردا، اطراف منبر  ی مقدس را نپوشااانیده اساات. عدهر ) ( و نگاره  بلی، این ساا  چهرهپیامب  چهر

اند، اما وضااعیت ظاهری و کند ک  آن ها در ممراب ایسااتادهیایجاد ماند. فرا و تزیین کادر این احتمال را  نشااساات 
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کند؛ ب  این دذیم ک  احتماال ًاین  ساات دارد، این احتمال را رد میچوبدسااتی یا عصااایی ک  یکی از این ساا  تن در د

بود، بیمار    تصاویر مربوط ب  زمانی اسات ک  پیامبر ) (  بر رحلت  وی  را از جبرئیم دریافت کرد و با اینک  ساخت

 ها  واست اگر حقی بر گردن وی دارند، آن را اظهار کنند.ی امت ، از آنب  مسجد رفت  و پس از موعر 

سایاسای  اصای ک  کساب کرد، اهمیت    -های شایعی ایران، نهضات صافوی  ب  علت مو عیت مذهبیدر میان نهضات

جنب    ترینرانان صافوی و تکی  بر تشای ، مهمبسایاری دارد. پیروی از عقیده نیابت حضارت مهدی )ع ( از جانب حکم

این نگرد مذهبی، یکی از وجوه تمایز   (؛28:  1334) زوینی ترکمان،  دادسیاست مذهبی سلسل  صفوی را تشکیم می

باشاد، ب  طوری ک  در نگاره های صافوی ب  جهت نساخ مذهبی دوره صافوی و عثمانی میو تاثیرگذار بر تصاویرپردازی 

در برگ دیگری از . ) ( پوشاایده شااده اسااتها نیز همیون پیامبرع ، چهره آنجایگاه واالی ائم  ) ( در جامحفظ  

در این نگاره (. 6)تصاویرطم  )س( ب  تصاویر کشایده شاده اساتاز حضارت فا ) (اذکبار،  واساتگاری حضارت علی  احسان

 (، چهره حضارت علی ) ( نیز پوشایده شاده  )نیز همیون نمون   بلی از همین نساخ ، عالوه بر چهره حضارت مممد  

های این دوره  کاررفت  در دیگر نساخ تر و ب  دور از هیجانات پویا و  اله ب  تصاویرگری این نگاره ب  نوعی ساادهاسات. 

 است. 

 
 ، دوره صفوی. 998/  1580  ( از فاطم  )س(، احسن اذکبار  ) واستگاری حضرت علی  :  6تصویر

از مکتب بغداد   یهایهتوان مشااااهده کرد. نگارمیاذمنا ب  عرفانی ثوا ب  -ادبی  خةنگاره را در نسااا ون  مشااااب  این نم

 (.7پوشیده شده است )تصویر  (ک  در آن فقا چهره حضرت مممد)   عثمانی
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 . مورگان، نیویورک، دوره عثمانی، کتابخان   947/  1540اذمنا ب،   ( از فاطم  )س(، ثوا ب) واستگاری حضرت علی  :  7تصویر

توان یک سبک ب  شدت اذتقاطی نامید. مجموع  متنوعی از عناصر هنری  دیمی )اذگوهای  نقاشی عثمانی بغداد را می

های فردی و  ال یت های شااخصاای هنرمندان در این مجموع   هایی ترکیبی در کنار شاایوهها و رودمدل  ، دیمی(

و ای دیگر شایوه مشاهد  کردند و عدهشایوه نقاشای درباری عثمانی کار میتشاخید اسات. بر ی از نقاشاان ب     ابم

بردند. با ی مکتب شاایراز در کار  ود بهره میهاگیک  گروه دیگری نیز هم چنان از ویژ زوین را ادام  دادند. در حاذی

تر و توان یک سابک کلیشاود، میدیده میها در نگارهو ساالیخ فردی نقاشاان ک   این حال، علی ررم این تنو  زیاد  

های انساانی  پیکره  های اصالی این سابک عبارتند از :ی مشاخد و واضاا تعیین نمود. ویژگیهاتر را با ویژگیعمومی

شود. با ک  در نقاشی سایر مراکز دیده نمیهای جدید و اشیاء متنو   های تازه گیاهی و سا تمانمشخد، نمون  ًکامال

توان بیاان جادیاد از هاای مکتاب بغاداد را میترین ویژگیهاا و عنااصااار جادیاد با  کاار رفتا ، مهمعالوه بر فرا  ،این حاال

ورگان  کند. این نسخ  ک  اینک در کتابخان  مر نمود پیدا میهای تازه تبندین و مکان دانست ک  در ترکیبمفهوا زما

های مختلفی از پیامبر، موالنا و نگاره شااامم داسااتان 29صاافم  و 185  شااود، دارایدر شااهر نیویورک نگهداری می

اذمنا ب دارای مضاامینی  (. هرچند نساخ  ثوا بMilstein, 1990: 97باشاد )فیان و بر دار شادن منصاور حال  میصاو

مذهبی در کنار یکدیگر مورد توج  و اساااتفاده  - گون  نساااخ نیز مضاااامین عرفانی و دینیاما در این عرفانی اسااات،

 .رنده مضامین عرفانی و اذهی هستندک  مضامین دینی و مذهبی  ود دربرگیچرانگارگران و مصوران بوده است؛  
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 ین ادبی ممضا .2.3

معروفترین آثار در  . دومین گروه از مضااامینی ک  در این دوره تاریخی بساایار مورد توج  بوده، مضااامین ادبی اساات

ترین عرص  تصویرگری در این گروه عبارتند از : »شاهنام  فردوسی« )حماس   هرمانی ک  مدارک بی شماری از متنو 

دهد(، » مساا  نرامی« مشااتمم بر پن   موضااوعات متضاامن اعمال  هرمانان و سااالطین را در ا تیار نقاد  رار می

ی و مجنون، بهراا نام ، اساکندرنام (. مصاوران ب  مرور زمان ب  ترسایم  منروم  )مخزن االسارار،  سارو و شایرین، ذیل

 »بوساتان« و »گلساتان« ساعدی، »دیوان حافظ«، »یوساف و زذیخا«، »سالسال  اذذهب« و »ذوایا« جامی، » مسا «

در   گیرد وهای ایرانی از شاعر فارسای اذهاا میدهلوی و » مسا « علیشایر نوایی، روی آوردند. مضامون بیشاتر نقاشای

(. در این بخ  دو نگااره از 105  -104:  1381)آ.پوذیااکووا،  کنادای را باازی میشاااعر فاارسااای نیز عرفاان نق  عماده

نام  و دیوان مممد باکی دوره  هایی از سالیماناز مر   گلشان دوره صافوی با نگارهشااهنام  شااه طهماساب و یک نگاره 

هایی ک  ب  فرمان شااهان تدوین گردیده، هی  یک ب  میان نساخ شااهنام واهند گرفت. در  عثمانی مورد مقایسا   رار  

یی ک  داراسات،  شاکوهمندی، ارزشامندی و عرمت شااهنام  شااه طهماسابی نیساتند. این نساخ ، عالوه بر نفاسات و زیبا

ریز   هنرمندان این زمان در تبهای  اساابک نوین نگارگری و ابدا  اساالوب دهنده شاایوه واز آن جهت ک  نشااان

توان در آن سایر تمول، رشاد  جموع   ابم حملی اسات ک  میباشاد، دارای ارزد و اهمیت اسات. این نساخ  مانند ممی

/ 1530تا او  کمال و پختگی آن در سال   928/ 1521و تکامم نگارگری صافویان را، از اوایم شاکم گیری آن در سال  

 (.Weleh, 1975: 15)و فراتر از آن دنبال کرد 937

 
 . موزه کا  گلستان  دوره صفوی،،  928  /1521  -1530/937  ،شاهنام  شاه طهماسبی  ،تصرف بلخ توسا رستم و سیاود :  9تصویر

 

کارگیری  ن مشاتمم بر مهارت ب های ریز نق  شااهنام  شااه طهماسابی از حیث تنو  چون روضا  بهشات آییدر نگاره

پردازی و طرح د ایخ  ی، وفور تزیینات، د ت نرر در نق هنرهای  ، اسااتادی در ابدا  و ایجاد ترکیبهای مختلفرنگ 
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افراد در هر  های ظریفهای پی  از  ود بوده اسات. پیکرهی جوانب و امور در  یاس با نقاشایو ظرایف و توج  ب  بر 

وار دوره  نمون  گون  و کاله  رمز آتشایناساتگی با دساتار و ساربند سافید برفهای مزین و در نهایت آرترکیب، با پوشا 

ای از نگاره (. 20: 1386)آدامووا،  اندت های  ا  یاف های هنری جلوهدرهم پیییده ترکیبصافوی، جملگی در فضاای  

مکتب تبریز دوره    این شاهنام  تصرف بلخ توسا رستم و سیاود را ب  تصویر کشیده ک  ب  مممد  دیمی از نگارگران

 (.  8)تصویرباشدمنسوب می  صفوی،

ساده پشاتیبانی کردند و تعداد زیادی از   ها ادبیات پارسای را برای مدت پن  و نیمچهاردهم/هشاتم عثمانیدر ساده  

در نگارگری  (.  yarshater, 1988: 3- 37)نویساندگان و هنرمندان را مخصاوصااً در ساده شاانزدهم/دهم جذب کردند

 طی  رار گرفت؛ از جمل     و مصاوران نساخ  شااعران  دوره عثمانی نیز مضاامین ادبی نیز بسایار مورد توج  نویساندگان،

ک  این ( اسات 934 -1009/ 1527  -1600ترک ) اضای و شااعر    ،یعبدال باک  نساخ با این مضاامین، دیوانی از مممد

 های زندگی درباری در اساتانبول در ساده شاانزدهم/ها و  وشایکننده ذذتمجموع  اشاعاری اسات ک  منعکس  دیوان

در    گریرا با  همراه  مقااماات د  رزایم  دریا ح  یورود شااااهزاده  صااافو  ،9در تصاااویر   وانید  نیاز ا  یبرگ  .دهم اسااات

  ،بود  دهیب  امضا رس  انیو صفو  هایعثمان نیک  ب  یامعاهده دهد؛ با توج  ب یم  نشان را  ب  استانبول 999  /1590سال

و   سامیرئاذ وهیب  شا   یعثمان یرپردازیاز  تصاو یانمون  اثر نیا  ی. نقاشا اسات  فرساتاده شاده  یعنوان گروگان ب  عثماناو ب 

از سالطان     یدر ساتا  شاعر ک ینگاره ب  همراه  نیا. اسات  یدوره  صافو  رانیتر از ایتغزذ  یرپردازیتصاو  وا عگرا در مقابم

 .(9)تصویر( 1390،  تنیموزه متروپوذ)باشدیم  ینسخ   ط  دیتوذ در زمان( 982 -1004/ 1574  -1595مراد سوا  )

 
 .موزه متروپوذیتن   دوره عثمانی،  عبدال باکی،  دیوان مممد،  ورود شاهزاده صفوی حیدرمیرزا ب  استانبول:  9تصویر
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طهماساابی    در بخشاای از هر دو نگاره شااامم بر  و باروهای شااهری اساات با این تفاوت ک  در نگاره شاااهنام  شاااه

ک  در نگاره در حاذی  ؛اندجهت تزیینات دیوارهای باروها اسااتفاده نموده  هنرمندان ایرانی از نقود هندساای و گیاهی

ک  نگارگر عثمانی تمایم چندانی ب  ظرافت و تکرار نقود اساالیمی و  تایی  چرا، عثمانی از این ویژگی  بری نیساات

کار رفت  ک   ها ب افراد و  یم  تزیینات نگارگری عثمانی، در بناها و پوشاا   ترینعمده ت.در آثار  ود نداشاات  اساا 

ها ب   ا  ساای متفاوت با نو  ایرانی و کتیب همینین نقود هند.  هسااتند  هاکاریشااامم آرای  رنی کاشاای  عمدتاً

کنند و شاکم یافت   ود، از بسایاری شاگردهای تزیینی ایرانی امتنا  می  ها در سابک اند. عثمانینساتعلیخ ترسایم شاده

توان گفت هم  می  ،با این حال  دهند.های ایرانی نشان میتر از زمین ای سادهرا بر پس زمین   هادر اکثر مجاذس پیکره

طهماساابی    نگاره دیگری از شاااهنام  شاااه(. 37:  1388آور و شاایرازی،  )بخت  چیز ساارشااار از ظرافت و تزیین اساات

 ت.ساپاه ایران ب  تصاویر کشایده اسا داساتان مواج  شادن فرود پسار دیگر سایاود را با   منساوب ب  مممد  دیمی،

  تر و ایسات ک  نشاان از اوه و سالیق  رنیاو  تجمم و زره و بره سانجیده شاده   صاوصایت معرف نقاشای صافوی،

ها رو ب  کمال و موضااوعات  نق   ها،ترین رنگ ها عاذیرنگ   تر دربار صاافوی نساابت ب  دربارهای پیشااین دارد.ذطیف

دار  های مجلم طاههای فراوان با پوشاااک فا ر بر گرد ررف سااتند ک  از پیکرههای زندگی درباری هصاامن   مقبول.

ها ب  ایساتایی گرای  دارند. با این وجود، توج  ب  گیرایی و شاکوه فراوان در  بندیهای شااهان  بر وردارند و ترکیببا 

تصاویر نمایان   معموالً  پیکره مرکزی،ها  در این صامن  شاکار و تصااویر رزا گنجانده شاده اسات. های حرکت،صامن 

صافمات متناوب با   شاهریار و ت اسات. در این دوره عالوه بر زرافشاان کردن کارذ و اساتفاده از کارذهای ابروباد در

پر   هاا،حواشااای صااافماات را گااه باا تشاااعیر حیواناات طالیی رناگ یاا باا در تاان و شاااا  و برگ  هاای گونااگون،رناگ 

 (. 289: 1367،  بینیون)کردندمی

 
. یصفو  دوره  ،یشاهنام  شاه طهماسب  ،نار یبا سپاه ا  اودیس  گریمواج  شدن فرود پسر د:  10ریتصو  



 

 

 1400  رداد  ،41، شماره 18دوره 269
287-252  

شااهنام ،   نیشاده اسات. در مجمو  ا  جادیتوازن ا  عتیانساان و طب  انیاثر، م نیا ژهیشااهنام  ب  و نیا  یهادر نگاره

  ، یبندبیانساااجاا ترک هم  جهات:  از دوره اسااات و  نیدر ا رانیا  ییآراو کمال هنر کتاب  ییبایز  یحد اعال  انگرینما

   یهاا از  نمونا    یاناداز  و  طال   زهیانگ  یو  رناا   تیا ف یک   ،یطراح   اسیا مق   و  ط   یهاا، بزرگرناگ   فیو ط  یگساااتردگ

  - 1562-  ی)متوف   یمتخلد ب  عارف   یرا شااعر ترک، عارف چلب  یعثمان  خیتار .(24:  1379)آژند،  شاودیم  شامردهء  اعال

ب   979  /1571ل  در ساا  میدسات سال ب  بود؛ پس از تصارف مصار یرانی انواده ا  ک یاو از  . سارورده بود( 1561/969

چی یا مور  درباری ارتقاء یافت. ب  دذیم کار  طاطان و پن  تن نقاد    شااهنام   آمد و سارانجاا ب  مقاا  یدربار عثمان

  عنوان کارگاه سااا ت  شااد او ب   بنای مجزایی در کنار  ان  آرایی اساات،  در این طرح ک  شاااهکار شااعر و هنر کتاب

(Yazici, 1922-2002  .)ال عارف چلبی بود؛ وی همینین یک  یکی از نامدارترین شااعران پارسای دربار عثمانی، فتا

ن پارسای را ب  عنوان  آنها زبا  در اوا ر ساده هفدهم/یازدهم، نام  و تاریخ عثمانی بود.سالیمان  ندهنمور  و آفری  نقاد،

سالیمان حتی دیوان شاعری    سالطان  زبان دربار و اداری امپراطوری عثمانی رها کردند و ترکی را جایگزین آن نمودند.

از پن  جلد اصالی کار عارفی تنها سا  جلد با ی مانده اسات. نساخ  جلد پنجم آن ب  ناا   .)همان(  ب  زبان پارسای دارد

نخساتین تاریخ مهم سالطنت  ، 966/ 1558  بن امیریک شایروانی در ساال  زیبایی نساتعلیخ علینام  با  ا  سالیمان

افشاان و تذهیب عاذی و  برگ از کارذ پرورده و طال 617 تواریخ کامالً مصاور در بردارنده  سالیمان اسات. این نساخ  از

تصااویرپردازی و فضااابندی   نام  اصااولدر ساالیمان ساات.ای اصاافم  شااصاات و ن  نگاره بزرگ، ک  چهار نگاره آن دو

گشاایی ک  در سانت  ندی جغرافیایی و بازنمایی و چهرهسالیق  کامال ًمتمایز عثمانی در فضااب آرایی کهن ایرانی باکتاب

 (.620 -619: 1386د )بلر وبلوا، بیگان  بود، تلفیخ ش ًً  نگارگری ایرانی کامال

 
 . عثمانی، موزه توپقاپی سرای  966/  1558، دوره  نام   ای از سلطان سلیمان، سلیماننگاره:  11تصویر
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. شااهنام  و ب  همان سابک مصاور شاده اسات  هایشاود ک  همیون نگارهدر این نساخ   طی، نگاره مشاابهی دیده می

ها نو   شاود و شااید نقط  تفاوت آنها دیده میبندی تصااویر در آنتصاویرپردازی و ترکیب  تشااب  بسایاری ب  ذما 

طهماساابی نوعی تکامم در    هرچ   در در نگاره شاااهنام  شاااه ها باشااد.ها و فیگورها و رنگپردازی آنچهره  پوشاا ،

در   .و تکاپو اسات ر تان دارای حرکتدها و شاود و تمامی اجزا، حتی پیی   طوط صاخرهمی  تصاویرگری مشااهده

و در تان و ممیا طبیعی آن نیز ب   ها  درآمده اسات؛ صاخره تمرکی ب  تصاویر  نام  نوعی ساکون و بینگاره سالیمان

هایی شالو  در  بندینگارگران نساخ مصاور عثمانی ترکیب(. 11 نمون  ایرانی اجرا شاده اسات )تصاویر تر ازشاکلی سااده

ها  مر    ،در این میاند.  ان شاک و ساخت را در آثار  ود ب  کار برده  هایپر جمعیت با انداا  عین حال سااکن و ایساتا،

های  اساالمی، در دوره آیند، ب   وبی ما را با توان هنری هنرمندان ایرانیشامار میاز اساناد مهم تاریخی ب ز ک  یکی  نی

هایی از ادبیات فارسای یا  ها ارلب براسااس داساتانویژه این ک  آثار کار شاده در این مر  ب   ساازند،مختلف آشانا می

 (. 54: 1386ت )فدوی،  های معروف انبیاسداستان

مکتب    طهماساب صافوی با تشاویخ همایون و جانشاین،  ت شامار بزرگی از هنرمندان ایرانی ب  هند ب  روزگار شااهمهاجر

ایرانی معروف شاده اسات. میراث گرانبهای بازمانده از این   هندی یا هندو  -مشاهوری را پدید آورد ک  ب  مکتب ایرانی

گوهر این .  مورد نقد و بررسای هنرشاناساان  رار داردهاسات  اسات ک  ساال  ای  گنجین  ب  ویژه در نگارگری،  مکتب،

)ساامسااار،  ناا دارند  گلشاان«  مر  «و   «حمزه نام «اند،  نگارگری و کتاب آرایی  گنجین  ک  هر دو شاااهکارهایی در

اما   سااازدشاایوه نگارگری ایرانی را مشااخد میآمیزی کامال ً  رنگ  ها و نموهدر این اثر، طراحی پیکره. (58:  1379

با شایوه ایرانی متفاوت    ها و طبیعتی ک  در پشات صافم  کار شاده اسات،های اطراف پیکرهتدارک صامن طراحی و 

 نگارگر  باشاد،یم  ازدهمینخسات ساده هفدهم /  م ینساخ  ک  مربوط ب  ن نیاز ا یدر برگ  .(55:  1386ت )فدوی،  اسا 

و     ریپ   یبدون   اببند  ریبخ   تصاو  هر ک  دریدر حاذ  ،دهیکشا  ریمرادشاان ب  تصاو را در حضاور اساتاد و  یجمع

 (12)تصویر   .دهدیم را  در  کنار  شاگردان  نشان  یاستاد

 
 . دوره صفوی، موزه کا  گلستان،  1046  -1014/  1636  -1605،  مر   گلشن  ممضر پیر،: در  12تصویر  
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   گریدر کنار د  االساالاخیشا  ک   دهدیمصاور  شاده  آن، نشاان  م   نساخ  از چهارا  یمممد باک  وانیاز د یگریبرگ د

را   ینید  متکلمان  گریبا د  االساالاخیمصاور شاده و در آن بمث و مذاکره شا  دیسالطان ابوساع  زمان در  ینیمتکلمان د

سابک  (. 13( )تصاویر 1390،  تنیموزه متروپوذ)اسات از او همراه بوده  دیو تمج نیتمسا   یک  با شاعرها  دهدینشاان م

آن مخصاوصاا ًرنگ شافاف زرد    یزیآمرنگ ین  شاکم ذباس و عمام  بزرگ و کاله و همین  یوذ ،اسات  یرانیا  ینقاشا  نیا

  ز یها وج  تماپوشاا  بزرگ ساار آن  ایعمام    ژهیافراد ب  و  نو  پوشاا (. 69: 1383)دیماند،   اساات   یمخصااو  ترک

 (13)تصویر)است  یبا عثمان یرانیا  یاتورهاینیم

 
 موزه متروپوذین.  .دوره عثمانی  دعبدال باکی،مدیوان مم  االسالا با دیگر متکلمان دینی،  مذاکره شیخ:  13ر  تصوی

 ی عرفان نیمضام.3.3

نگارگران هر دو سرزمین، مضامین عرفانی و صوفی اس این دوره و در میان   ت.دیگر گروه مضامین مورد توج  در 

توان   ها ازآنینان ک  شمارد و بررسی آن دوران صفوی فراوان سروده شده، عرفانی و ا ال ی در    های عشقی، منروم 

اصطالح یا    توان یافت ک اند و کمتر رزذی را میهم  رزل سروده  استثنا،  یک تن  ار  است. شاعران عهد صفوی بی 

ورنگ جامی در بین  هفت ا  میرزا در مشهد،ب  سفارد ابراهیم  .(131:  1372)تمیم داری،  ای عرفانی در آن نباشدنکت 

نگاره و تزیین و تذهیب عاذی و دست نخورده    28این نسخ  در بردارنده  شد.  مصور    972-963/  1571-1578های  سال

  5حدود زیادی شبی   مس  نرامی شاه طهماسب است و    این نسخ  تا.  باشدممفو  در نگار ان  فریر، واشنگتن می

های هفت  نگاره(.  148:  1366) می،   زوین و هرات آن را کتابت کردند   سال و در س  شهر مشهد،  9کاتب در عرض  
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 دیمی و    ،را ب  هنرمندان نامدار این دوره مثم آ امیرک، میرزاعلی، مرفرعلی   هاذی آنو  اورنگ بدون ر م و امضاست،

نگارهبندیترکیب د.انمد نسبت دادهشیخ مم های مکتب تبریز است و توازن و تناسب و  بندیها یادآور ترکیبهای 

ریزی    درهم .  های شا صی از نقاشی و طراحی مکتب  زوین استها نمون های آنپیکره.  هاستهای آن  تعادل از ویژگی 

های  مس   برگ از نگاره  دو  .(Simpson, 1982: 103) شودها برشمرده می  بندی از  صوصیات آن  -و پختگی صمن 

ها را ب  این  ها باعث شد تا آنبینی و فضابندی منطقی و نگاه روانکاوان  نگارهوا   است.  نرامی، منسوب ب  میرزاعلی

های مهم دربار صفوی  در تصویرپردازی نسخ    930  -940/  1523  -1533در ده     علی میرزا .هنرمند نسبت دهند

/  1533آثار او در ده   .  توان ب  او نسبت دادطهماسبی را می  های شاهنام  شاه نگاره  نگاره از  6چنان ک   .  فعاذیت داشت

های هفت  نگاره از نگاره  6همینین  .  در بردارنده مناظری دذربا و حسی ملموس و چشمی جست و جوگر است  940

های منسوب ب  او، نگاره سالمان و ابسال در جزیره  وشبختی  جمل  نگارهیکی از  .  باشدمی  اورنگ جامی از آثار میرزاعلی 

های  پیکره توان در وجود زیر  الص  کرد:ا میهای نگارگری مکتب  زوین و مشهد رویژگی  (.64:  1384)آژند،  دباشمی

های گرد و  چهره  ها،تأکید بر  طوط موا  و حاالت ملیا و ظریف پیکره  تأکید بر کشیدگی انداا،  جوان د تر و پسر،

دراز  گردن پیکرهو  های  درشت  کاریکاتور،   ها.چشمان  ب   متمایم  رئاذیسم  نوعی  با  میانساالن  و  ساذخوردگان    تصویر 

( )تصویر 159)همان،    .نوازو چشم  نیدذنش   ی هایپردازمنرره،  هانگاره  ن  یزم  یاجرا  یبرا  ریسبز س   گیری از رنگبهره

15 .) 

 
  ،رینگار ان  فر  ،یدوره صفو  963-972/  1157-8157  ،یاورنگ  جام  ، هفتتی وشبخ   رهیسالمان  و  ابسال  در  جز:  14  ریتصو

. واشنگتن  

ر مفاهیم  های ممساوس و وا عی اشاکال وجود داشات ، تا اینک  ب  های این نساخ ، تاکید هنری عمومی بر فرادر نگاره

اسااس انتخاب  ود و هم برای بهساازی تصااویری  هم بر گران این نساخ ،تصاویر ت.کید شاده اسا أمعنایی و انتزاعی نیز ت

هاسات ک  جامی  ها و واکن اند و از طریخ همین کن های انساان تمرکز کردهاند بر اعمال و واکن ک  نقاشای کرده
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ب    نیاذعارف ز منا با  یبرگ. (Welch, 1976: 21د )منتقم کنی را   های متعاذی و ا ال صااد دارد موضااوعات و مای 

  ی آن ب  زبان فارسا   یباال بخ    ک  درنگاره همینان نیاورنگ اسات. ابا نگاره هفت  ینمون  مشاابه  یبنددبیذما  ترک

شاده اسات   دهیکشا  ریب  تصاو دانیمر در جم  یعصار موذو  عارف هم  یچلب  نیاذداز حسااا  یداساتان و نقل  نوشات  شاده،

 .باشدمی  بغداد از آثار مکتب زینسخ  ن نیا( 15ری)تصو

 
 . کتابخان  دانشگاه اُپساال  دوره عثمانی،  سده شانزدهم /دهم،  اذعارفین،منا ب  اذدین چلبی عارف،  استان و نقلی از حساا: د15  تصویر

 

ها دیده  های بسایاری در آنبررسای جزییات تفاوتبندی این دو نگاره مشااب  یکدیگر اسات؛ اما در  ترکیب  ،در نگاه اول

 اما تصااویرگری نگاره هفت ،شااود. هر چند مکتب بغداد متأثر از مکاتب نگارگری مشااهد و  زوین در ایران اسااتمی

ها آن جالی ویژه و عرفانی  اذعارفین اجرا شااده اساات. رنگ تر از نگاره منا بتر و ظریفپخت  تر،نق   اورنگ جامی ریز

در این نگاره بر الف دیگر   ،اورنگ را نداشااات  و ترکیب یکدسااات در نگاره ایجاد نموده اسااات. همینین  هفت نگاره

های صافوی  سابک نگاره  ،کار  ود را از فضاا و کادر بسات  و ممصاور  ار  نموده و همیون  هنرمند،  های عثمانی،نگاره

رد کادر مقیدتر بر ورد کرده و د عثمانی در موهنرمن ک نگارهاد در نرر نگرفت  اساات؛ چرا   ید و بندی برای فضااای

دارای ر م در نساخ  دیوان حافظ اسات و در آن   ای از سالطان مممد،نگاره  .رودندرت از  طوط پیرامونی فراتر میب 

در این نگاره نیز مجلس جشان و ساروری تصاویر شاده اسات و معروف  ر م  ورده اسات.  »عمم سالطان مممد عرا ی«

 .است و بر پای  شعری از حافظ کشیده شده است ی«»مستی الهوتی و ناسوتب  نگاره 

:  1381ی،  رازیحافظ شا ) زجرع  بر ر  حور و پری گالب زده                         گرفت  ساارر عشارت فرشات  رحمت  

440.) 
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 فر، عرفان  زائیمهناز شایست 

  .ده صافوی کار کردشااهزا،  میرزا  برای سااا 937 -939/ 1530 -1532  هایسالطان مممد دیوان حافظ را در بین ساال

  شاود می این نساخ  در سا  موزه متروپوذیتن نیویورک، ساکلر در ماسااچوسات و موزه هنری فاک در هاروارد نگهداری

های در شاان، شااد و پرتمرک طهماسابی تلفیقی اسات از رنگ   آثار سالطان مممد در شااهنام  شااه  .(43:  1379)آژند،  

اساتادی و مهارت سالطان مممد ب   ساا تار بسایار سانجیده مکتب نگارگری هرات.مکتب نگارگری ترکمانان تبریز و 

های او در نگاره های دیوان حافظ چهره نموده و دذیلی بر تکامم هنری و سابک شاخصای اوسات.ویژه در بعضای از نگاره

( 81:  1388از،  )پاکب  های د یخ و ساانجیده نشااان داده اسااتبندیعناصاار مورد نرر حافظ را در ترکیب  این دیوان،

 (.16)تصویر 

 
 . موزه هنری فاگ دانشگاه هاروارد  دوره صفوی،،  937 -939/  1530  -1532  دیوان حافظ،  مستی الهوتی و ناسوتی،:  16  تصویر

 

  در شاااهنام  شاااه   ،یصاافو شاااهزاده ا،رزیم  ساااا یحافظ  برا  وانید یهااز نگاره  ریب  ر  از آثار موثخ ساالطان مممد

  و متنو  بوده و رنگ  دهیییپ  حافظ، وانیشااهنام  و د  یهادر نگاره او یهایبند  کرهیپ  کار کرده اسات. زین  یطهماساب

گرچ  سالطان مممد آثار .  اسات صاورت گرفت   ریچشامگ  یو سابز با نرم  یزرد، آب  رمز،  یها صاو  رنگ  ب  او  یبند

 -43:  1379)آژناد،    برد  یآثاار او پ  گریتوان با  دیاو م  یهاانگااره  شاااده ادیا   یهاایژگیاز و  ی ود را ر م نزده، وذ  گرید

در اثر »مساتی الهوتی و  سابک متفاوت بوده اسات.  نیبا چند  یهنرمند یک  و  گرفت ج ینت  توانیم  ،نیهمین  .(44

 در این اثر،(.  Welch, 1976: 21) شااوندمذهبی واالیی با هم تلفیخ می  -طنزی  فیف و موضااو  عرفانی  ناسااوتی«،

  گردانند، ساارر شاراب را دسات ب  دسات می  توان دید. مثالً فرشاتگانی ک  در ساقف،طبعی و بصایرت انساانی را میشاو  

 نیااگری    اناد و مجلسهاای کتااب اانا  در حاال تمرکز بر روی نوشاااتا زده مردمی کا  در ایوان  هاای حیرتچشااام
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طبعی رنی   شو   انی دیگر  ادر نبود ک  اینهی  نقاد ایر«  ،زمین  کشیده شده است. در وا    ای ک  تا پی وحشایان 

:  1376)رابینساون،    بیفزاید،  رفتو انساانیت را بر اجرای د یخ و پردا ت در شاانی ک  از یک نقاد درباری انترار می

گری این برای مثال، بازیم.  اندمعانی و مفاهیم عرفانی یافت بر ی از پژوهشااگران در آن سااوی این نگاره «(. 54-55

 (. 119 -118: 1388)پاکباز،    داندسرمستی صوفیان  و نگاره را اثری تمثیلی می

  شااود، اشاااره ب  بخشاای از اذمنا ب ک  اینک در کتابخان  مورگان در نیویورک نگهداری میدر برگ دیگری از ثوا ب

نساخ   ثیر تصاویرپردازیأتجمل  آثاری اسات ک  ب  شادت تمت  شاده اسات. این نگاره از  ،اذدین چلبیزندگی موالنا حسااا

تنها  د.  نمایان ایرانی در دربار عثمانیان را ب  روشانی بیان میگرصافوی ب  انجاا رسایده اسات؛ این مسائل  حضاور نگار

های با رنگ ب  های عثمانی نساابت های نگارهباشااد. رنگ پردازی آن میهای صاافوی، رنگ نکت  تفاوت این اثر با نگاره

زرد و   ،ارروانی،  های  رمزها بیشاتر ب  رنگ دوره صافوی ب  ویژه مکتب تبریز متفاوت اسات؛ آنطراوت و اشابا  شاده  

 (. 17)تصویر بنف  عال مند بودند

 
 . دوره عثمانی، کتابخان  مورگان، نیویورک  اذمنا ب،  ثوا ب  زندگی موالنا حساا اذدین چلبی،:  17  تصویر

 

 ود رجو  و  یب  هنر بوم گرید بار  یرانیاز نساخ مصاور ا  یبرداریو کپ  یریرپذیثأدوره ت  ک یپس از   یعثماننگارگران  

 نیدر ا  .ابندیدساات    یمل تیبا هو  یآمو ت  بودند ب  هنر انیرانیا ژهیوکردند با آنی  از هنرمندان مساالمان ب   یسااع

چندان  مات و ن  باتیترک با  ییهابا رنگ   تر یوسااا  یهنرمند ب  ساااطوح رنگ  ،یمکتب عثمان  یریگشاااکم مرحلا  از

داشتند    یرانیها مکاتب اروشن  یب  تکرار سا  یاها ن  عال  آن د.آوردن کمتر رو  اتیساده با جزئ  یبندبیدر شان، ترک

و  طوط سااده    روشان   یساا هنر ررب اساتفاده از ریثأک  تمت تچرا  ؛را  هایزهکاریظرافت و ر  آن هم   انجاا و ن  توان
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 فر، عرفان  زائیمهناز شایست 

  - در طول سااده چهاردهم  (.40:  1388)بخت آور و شاایرازی،   را تجرب  کرده بودند  زانسیب  ینقاشاا  ژهیهنر ررب ب  و

مباحث تصاوف و اجرای مراسم صوفیان  مورد توج  بسیار بود؛ یکی    توذی،اآن   یازدهم در ایران و منطق   -هفدهم/ هشاتم

باشااد. در فرهنگ  می  اذدین،لموالنا جال  وفی ب  جای مانده از دورهها ر د سااما  یا ر د دراوی  صاا ماز این مراساا 

و پایکوبی و دسات افشاانی صاوفیان،   ب  معنای »وجد و سارور  فارسای دکتر مممد معین ر د ساما  )با فتا ساین(

اسات ک   صاوفیان  در اصاطالح عارفان  حاذتی    اما ساما  یا ر د آمده اسات.  منفردا ًیا جمعا ًبا آداب و تشاریفاتی  ا «

شااور و وجد باطنی ب  عارفان راه معرفت و ساااذکان طریخ حقیقت و   رلیان و  رود درونی،  ب  اثر هیجانات عاطفی،

 ود از  داشات  ک  از  واسات  ود بر اسات  و بی  ا را وا میه داده و گاه و بیگاه آندسات می  اصاالن ب  کعبة وحدت،

بد واهان و ذعن شااتم دشاامنان دساات بیفشااانند و تن    هر و طعنپروا از   ن بیان و مکا ود  ویشااتن، در هر زم

  .(25: 1370)تفضلی،    بیر انند و پای بر زمین بکوبند

شاعری،    اثر نوراذدین عبداذرحمن جامی، از شاعرای تصاوف در ساده پانزدهم/نهم اسات. جامی گرچ  در سابک   پن  گن ،

ک  در    گن «  های نرامی اسات. این نساخ  از »پن ز سارودهپیرو امیر سارو دهلوی اسات، اما در پن  گن  بیشاتر متأثر ا

های این نگارگرانی ک  نگاره  باشااد.های کتابخان  میشااود یکی از زیباترین نسااخ کتابخان  کا  گلسااتان نگهداری می

ها بر ناا آن  ها منصاوب اسات از مشاهورترین نگارگران عصار تیموری و صافوی هساتند ک   وشابختان نساخ  ب  آن

ها نماینده  این نگاره.  علی، مرفرعلی و مقصاود بیگ«   اسام  حیدرعلی،  ها ثبت شاده اسات. »سالطان مممد،صافم  نگاره

یکی از امتیازهای این نساخ  تشاعیرهای   اند.ها سااذم ماندههساتند ک   وشابختان  ارلب آن  کمال هنر این نگارگران

تشاعیرسااز بر دو حاشای  صافمات مصاور و نوشاتار ب    انمتنو  و زیبای آن اسات ک  با طراحی عاذی تخیالت هنرمند

ب   لم    سااطر دو بیتی 20  صاافم  و در هر صاافم  407  دارای  این نسااخ  ب   ط  وزیری،.  اندرنگ طال ترساایم شااده

تبریز بر کااراذ بخاارایی کتاابات شاااده   و مکتاب  928/ 1521با  تااریخ    اذمساااینی اذهروی«  نساااتعلیخ و کتاابات »علی

 .(107: 1384)رجبی،  است
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 ، تهران، ایران.  موزه کا  گلستان  دوره صفوی،،  928  /1521پن  گن  جامی،  سما  دراوی ،:  18تصویر  

 

 نی( ا18 ریاجرا شاده اسات. )تصاو  یدرعلیح  گر ساما  دراوی  اسات ک  ب   لمنگارهای دوبرگی از این نساخ  نمایان

نشااان داده و   انیصااوف  یو همراه ینوازندگل  در حا زین یدر حال سااما  و گروه  بایز  یعتیرا در طب  یشاا یدراو نگاره

اسات ک  در آن   یموریمکتب هرات دوره ت  در از بهزاد یحافظ، اثر  وانیاز د  شاان،یدرو  ان یاز ر د صاوف   ینمون  مشاابه

مسائل    نی. ا(263: 1386)رهنورد،  دهدیم بروز یعرفان  یب  معبود را در سااحت  وساتنیپ  یشاور و مسات  بهزاد عشاخ،

و  ری. تعابدهدینشااان م ی وب دوره ب   نینگارگران ا  گریو د  یصاافو زیکار بهزاد را در مکتب تبر  ساابک   خیعم ریثأت

بهتر روابا حاکم بر حاالت    چ  انجاا شاده، درک هر  نیشاعرا و متصاوف   یک  در وصاف حاذت ساما  از ساو  یریتفاسا 

وجود  یانگاره 992 /1584مور     ،ینام  از دوران عثماننصارت  یدر نساخ   ط  .دینماینگاره، بر ما م  نیرا در ا  یانساان

  ده یکشا  ریرا ب  تصاو  باشادیک  متعلخ ب  موالنا شااعر و عارف بزرگ م   یترک  ی ون در معبد  انیدارد ک  تجم  صاوف 

 (19)تصویر .است
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 . دوره عثمانی،  992/  1584،  نام   نصرت  جم  صوفیان در معبد  ونی  ترکی ،:  19تصویر

 

،  شاتریب  دیتأک یدو نفر برا ند،شاویم  مشااهده ک   یاشاخاصا   انیشاده اسات: در م  مینگاره ب  دو  سامت تقسا   نیا  یفضاا

ک     یفردشاده،  نگاشات    ریاند. طبخ  آن چ   در  تصاوگشات    میعمام   متفاوت  ترسا   و و با اذبسا  نیریبزرگ تر از ساا

ک    یو شاخصا   باشادیم  یعل  یمصاطف  نام ،نصارت  کتاب مؤذف   ورد،یب  چشام م  دیبا ذباس ساف  ریدر سامت چا تصاو

 یک  برا  باشدیم  پاشا یالالمصطف   ،هایفرمانده ارشد عثمان  و در سمت راست نگاره نشست ، است اهیملبس ب  جام  سا 

 جهت پاشا  یک  مصطف   است موالنا  یمعنو یمثنو  در دست دارد، یک  و  یکتاب ت.بدانجا آمده اسا    یاز معبد  ون  دارید

. در  (Farhad & Bağcı, 2009: 20)آن اسات  اشاعار گشاوده و مشاغول  واندن  یو تفأل آن را ب  صاورت اتفا    ییشاگویپ

  ی کوپ یحال ر د و پا  در  متفاوت،  ییهابا رنگ   یشاکم وذ  ک ی  ییهاها و کالهبا ذباس  انیاز صاوف   یگروه  ،ریتصاو  نییپا

  ی تعداد  شاان،یدر کنار ا  .باشاندیم   ی ون  انیجا آوردن اعمال مربوط ب  صاوف در حاذت  لسا  مشاغول ب   ایبوده و گو

  ی در حاالت  ک یهر    انیصاوف  نیا .اسات نای ا  ر د صاوف   یق یک  موسا  نوازندیم  ینشاسات  و دف و ن  نینوازنده بر زم

  ن  یزم  .باشاندیم  انیو صاوف    یدراو  ر د دهنده حاالتنشاان  شاانیهااند و با حرکت سار و دساتگشات   میمتفاوت ترسا 

در هر   ک  گشت   میترس یشده و در سمت چا آن دو  فس  چوب  دهیدر دو رنگ متفاوت پوش  یبا اشاکال هندس ریتصاو

از نکات    یک(. یWright, 2009: 222-226) رار دارد  ک  همانا اشاعار موالناسات،  ی ون  انیکتاب مورد احتراا صاوف   ک ی

داده و نشااان  عتیآزاد و طب  یرا در فضااا   یگن  ک  دراو  آن اساات؛ بر الف نگاره پن   یدو نگاره فضااا  نیمهم در ا

و   بساات  ییرا در فضااا   یدراو  ،ینگاره عثمان  ،دهیکشاا  ریب  تصااو  یاذه  کرانیب  یهساات  انیساالوک عارفان  را در م

 .باشدیها مب   انقاه آن   یشب  شتریها نشان داده ک  بآن  ریمتعلخ ب  مرشد و پ  ییاحتماال ًدر کنار  برها
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 ی خیتار نیمضام.4.3

پانزدهم/ نهم اتفاه     رنمورد تصاویرساازی نساخ دیگر در    تصاویرساازی متون مرتبا با و ای  تاریخی، همانند آنی  در

ها راذباً مضامونی هنرمندان  داشات  و نوعی گرای   این تصااویر و و ای  مربوط ب  آن مورد توج   رار گرفت. افتاده بود،

حاصام ر ابت  شاود ک  ب  احتمال  وی  شاود. در دربار عثمانی نیز مشااب  این موضاو  دیده میها دیده میمذهبی در آن

این دربار با دربار صفوی بوده است و عجیب نیست ک  در آن دوران، در کنار متون مختلف، شاهد تدوین تعداد زیادی  

ی تاریخی،  هانام نگارگران از میان و ای   .(46-23:  1386)صادا ت،  های تاریخی و مذهبی باشایمنساخ مصاور با موضاو 

های  علی یزدی در باب ذشکرکشی  اذدیناثر شرف  شایداذدین همدانی و »ظفرنام «اثر ر  اذتواریخ«راذباً ب  ترسایم »جام 

تهی  ،  ی بوده توسااا بهزادم  تیموری از جمل  آثارنسااخ  ظفرنا(. 105  -104:  1381،  اکووایآ.پوذ)پردا تندتیمور می

های این کتاب از نگاره اسات.هایی از مراسام درباری آراسات  شاده نگاره بزا و رزا و صامن  24شاده اسات. این نساخ  با 

اما   اذدین بهزاد را داراسات،های کارهای کمالها، ویژگیبندی و ساا تار صاخرههای انساانی و ترکیبنرر طراحی، حاذت

آنی  بی  از هر چیز تعلخ این آثار را ب  بهزاد نشاان  ،  ها متعلخ ب  بهزاد نباشادهای این نگارهاسات هم  بخ   ممکن

 این ها در حاالت مختلف اساات.دهنده او  حاالت روحی انسااانهاساات ک  نشااانهای پیکرهطراحی حاذت  ،دهدمی

 .شودویژگی  صوصا ًدر ترسیم جنگجویان در میدان جنگ بیشتر مشاهده می

 
تهران. ،  کا  گلستان  موزه  ،یدوره صفو،  935  /1528  ،موری، ظفرنام  ت  موریب  دست ت  رازیفتا  ش:  02  ریتصو  

 

  بندی شاالو  وذی بسااامان های جاندار و ترکیبرنگ   هایی چون طراحی  وی،ساابک نگارگری این ظفرنام  با ویژگی

 تمایز آن را با ساابک بهزاد  )در بر ی تصاااویر(  در تان و ابرهای پییان  ها،نموه بازنمایی صااخره  شااود.مشااخد می

ب   رازیفتا شا  اسات،  ینساخ  ک  متعلخ ب  مکتب هرات و دوره صافو نیاز ا  یبرگ (.86-87:  1388)پاکباز،  نمایاندمی

اذدین بهزاد هم در طرح و رنگ و هم در سابک ابتکاراتی  کمال(. 20تصاویر  )اسات دهیکشا   ریرا ب  تصاو  موریدسات ت

چهره و  یاف   نمایاندن حاذت  ،  درسااتی و د ت کامم در  طوط تصاااویر  داشاات ک  بر ی از  صااوصاایات آن شااامم:

سایارات و ،  آور، زنده و مجسام، ظرافت و چشامگیری مناظر طبیعی و تجسام اصایم ابر، آسامانطرزی شاگفتاشاخا  ب 
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نقره   ای و زیتونی، هوه  ای و الجوردی،فیروزه  کمرنگ،  ای، سابزی تیره ن  شااد، مانند سارم هاآمیزینور  ورشاید، رنگ 

های مغوذی و چینی ب  وه و ساابک بهزاد نبود؛ تغییر  یاف و طالکاری ک  در سااابخ روا  نداشاات و اگر داشاات ب  شاای

رسامی و صاوفیان     مجاذس عشاخ،  کتاب،  ذباس،  فرد،  عمارات،  انساان،  کاری در تجسام طبیعت،ریزه   یاف   راساانی و

توساا  ای اساراراال بار«، نگاره نزه «ای متعلخ ب  دوره عثمانی ب  ناا  در نساخ . (75: 1382)شاایسات  فر،  باشادمی

های در نگاره (.21)تصاویر باشای، پذیرفتن سافیر صافوی را در نزد سالطان سالیم ب  تصاویر کشایده اسات  عثمان نقاد

بیان حقایخ و و ای  تاریخی چون پذیرفتن سافیران و سافرهای ساالطین    تاریخی،  ویژه نساخی با مضاامینعثمانی ب 

 .است بیشتر مورد توج  و استفاده بوده

 
. یسرا یموزه توپقاپ  ،ی عثمان  دوره،  976/  1568نزه  اسراراال بار،    ،میرا در نزد سلطان سل  یصفو   ریسف  رفتنیپذ:  12  ریتصو  

 

نگارگر معروف   باشای،اند. عثمان نقادترین نگارگران دوره مذکور در سارزمین  وی  بودهنقاد هر دو اثر از برجسات 

ترین آثار او در رب  آ ر ساده شاانزدهم شاانزدهم/دهم بوده، اما مهمو سارپرسات نگارگران عثمانی در نیم  دوا ساده 

ی ترکی از نساخ  فارسای شااهنام   ترجم  نساخ  معروف و  دیمی او، (.Çiçekoglu, 2003: 129)تدهم اجرا شاده اسا /

 مصور شده است. 968 -978/ 1560 -1570  هایفردوسی در بین سال

 ان«  شااهنام  سالیم، »»مختلف تاریخ رسامی عثمانی، از جمل  »ظفرنام های  او ب  عنوان سارپرسات تصاویرگران نساخ 

: 1386)بلر و بلوا، است  شنا ت  شده   ک  توسا ذقمان برای سلطان مراد سوا نوشت  شده بود،  و »کتاب شااه شاهان«

و در عین حال  ابم درک« اسات، تصااویر او توج  د یخ ب  جزئیات  و »سااده    باشای،سابک گویای عثمان نقاد(. 622

ک   دهد  مینشاان    با آثار مهم ب  دسات آمده از سابک او را در این دوره،. شاودگرایان  مشااهده میوا    یو ای  در سابک

 گریهمیون د(.  Bağci, 200: 168)کار او نساام بعدی نقاشااان دربار امپراطوری عثمانی را تمت تأثیر  رار داده اساات
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  رد یپذ نگاره هر دو.  باشاادیها ماجزاء آن  یری رارگ  و نموه   یبندبیدر ترک زیدور نگاره ن نینکت  تشاااب  ا  ها،نگاره

نو     عت،یطب ظرافت در پردازد،  و فضااا  یمعمار  ناتییچون تز  یاتییدر جز  یمناطخ را نشااان داده وذ گرید  رانیسااف 

و هر کداا   بوده متفاوت  گریکدیبا   ها،کرهیفرد هر دو نگاره و نو  حرکت در پرفت  در    ظرافت ب  کار  یپوشاا  و حت

ت و اذبتا  این نکتا   اابام اکر اسااات کا  »در نو  ترکیباا  .اناددوره  ود را باازگو نموده  یو فرهنگ  یبصااار  یهاایژگیو

ثیر مکاتبی چون مکتب  أت  ویژه در دوره سالطان سالیمتوان ب های مکتب عثمانی میفیگورهای ترسایم شاده در نگاره

 ویونلو شاکم گرفت  بود و   شایراز ک  توساا ترکمانان آه  ویژه دوره سالطان حساین بایقرای تیموری(، مکتبهرات )ب 

برگ دیگری از نساخ  . (35:  1388آور و شایرازی،  بخت)  «شاودثیر مکتب تبریز صافوی بی  از پی  مشااهده میأت

)تصاویر های از حکومت عثمانی در حضاور تیمور را ب  تصاویر کشایده اساتهظفرنام ، حضاور سافیران اروپایی و نمایند

22.) 

 
 . دوره صفوی  ظفرنام  تیموری،  های از حکومت عثمانی در حضور تیمور،هحضور سفیران اروپایی و نمایند:  22  تصویر

 

 شاکم انساان اسات.  ،ساازدیم  ک ینزد ک    ود  را  ب   چشام  انساان  یریعنصار  تصاو   نیبهزاد  اوذ   یدر  نگارگر

. دارند  ی و  تیو حاکم  اریاثر را در ا ت  یفضاا   ردمندان ،  یدمانیبا چ  نگاره انساان در کم فیمنرم و ظر  یهاکرهیپ

اسات.  طوط کناره نما و تناساب انداا در آثار   متفاوتد  واز     یانساان با نگارگران پ  یهاکرهیپ  میبهزاد در  ترسا   دید

   دایها  هوآن  پوشا  انساان  در  نو    کرهیبهزاد  ب   پ   ژهیشاده اسات. توج   و ریتمامتر تصاو چ  بهزاد با ظرافت هر

 یمعنا است ک  بهزاد برا نی ود گواه ا ها، ذباس انسان میترس متنو   در  یها  و  انتخاب  رنگ   یاست.  پوش   رنگ

  ی هاانساان  نیچن  نیو ا  باشادیارزد  ا   ائم م  یاذه  ف ی ل و  تیاز عرمت و روحان  یانساان ب  عنوان سامبل  کرهیپ
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چون جلوس   یانگااره(.  98:  1382ی،  نااراان)ابراهیمی  انادگشاااتا   جادا شاااده و جااودانا   اتیا مورد نرر او از مااده و مااد

 ا     اتی صاوصا  با شاده بود  یته  یاز شااهنام  فردوسا   دیک  ب  تقل  «نام مانینساخ  »سالاز   927 /1520  در  مانیسال

 بود، گان یب رانیا  ییآراکتاب را ک  در  یخیوا ع  تار  ک یچون   ،باشدایران میآن دوره   یاز نگارگر  زیمتما یرپردازیتصو

در سامت   یو صامن دوم  چا در سامت  نیاسات؛ صامن نخسات یسارای  آن در توپقاپ  یفضاابند  اسات.  دهیکشا   ریب  تصاو

دار طا گان در پشت  کنگره  متناوب یها طا  رینر  یعثمان  یمعمار  اتی صوص ریتصو نیدر ا شده است.  ریراست تصو

 نکت  ب  نیاسات و ا  افت یبیترک یرانیا  ییآراکتاب  ی رارداد  یهایژگیو باکا ،   یهابر   یحلب  یهاسار سالطان و باا

 پر  ن یمصاور شاده اسات. سابز  یعثمان  دربار یرانیاز نقاشاان و هنرمندان ا ینساخ  توساا گروه  نیک  اچرا  ؛ساتین  میدذ

در سال   زیتبر ی ط  یهااز نسخ  توانیسبک را م نیب  سبک ترکمان است و ا  ییآرا  کتاب از  یاپشت در تان نمون 

و   انیا درباار  یتواذ  خید    یدر طراح  توانیرا م  یدرباارد  افرا  یبنادداد. طبقا   دیهنرمنادان آن تشاااخ  920/  1514

 (. 23تصویر ) .(620: 1386)بلر و بلوا، مشاهده کرد  بر سر گذاشت ،  زیمتما  کاله یمالزمان ک  هر گروه

 
 . سرایموزه توپقاپی  دوره عثمانی،  نام ،سلیمان  جلوس سلیمان،:  23تصویر  

 

هود است. ب   مش  نوعی وج  تمایز نگارگری ایرانی و عثمانی کامالًدر این پژوه  آورده شده است، ب   در تصاویری ک 

گری عثمانی میم ب  تجلی عاذم وا   و ملموس دارد، ب  همان میزان، نگارگری ایرانی سعی در  همان اندازه ک  نگار

ثیر ارتباطات فرهنگی ایران و عثمانی، هنر نگارگری  ث تأو زمانی دارد. با این جود، تم نشان دادن تجرد و ابعاد فرا مکانی  

 مشهود است.    پذیری کامالًهای مشترک این تأثیرها جنب ارهذذا در بر ی از نگنصیب از این تغییرات نبوده است    نیز بی

 گیرینتیجه
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  جاامعا   ود، ارتبااطی هاا و ماذهاب  هنرمنادان دو سااارزمین ایران و عثماانی )منطقا  آنااتوذی( با  جهات نزدیکی فرهناگ 

و های ب  دالیم مهاجرت و یا تساخیر بخشای از مناطخ ایران ها و زماندر دوره.  اندنزدیک و پیییده با یکدیگر داشات 

 آوردهاای  ود را در کناار دیگر هنرمنادان و  عثماانی توساااا یکادیگر، مجااذی برای هنرمنادان ایجااد شاااد تاا دسااات

  در عین حاال با  نقااط متماایز ویژه با   هاایی مشاااترکر  ود بروز داده و نمونا در آثاا  هاای هنری درباار دیگری،کاارگااه

آن   های هنری هر دو دربار با چگونگی حمایت، همراهی و عال   ساالطیندر کارگاه  رفت   وجود آورند. مضاامین ب  کار

جزء   اند ک  اینه شادههایی ب  تصاویر کشایدها، نساخی مصاور و داساتاندربار ارتباطی مساتقیم داشات  و در بر ی زمان

نزدیک و   مضاامین ب  کاررفت  در این آثار نیز تا حد بسایار.  آیندترین آثار نگارگری هر دو دوره ب  شامار میبرجسات 

ثیرات فراوانی از نگارگری ایرانی و أسااات؛ ب  ویژه نگارگری عثمانی ک  تمشاااترک بوده و از یکدیگر نیز تاثیرپذیرفت  ا

های مذهبی چون باشاد. این مضاامین شاامم داساتانندان ایرانی در آن  ابم مشااهده میشایوه تصاویرپردازی هنرم

های حماسای و مضاامین ادبی چون داساتان  ، ()هایی از زندگی حضارت مممد  ویژه داساتانهای پیامبران، ب داساتان

اذدین و دیگر عرفای صاوفی  جالل  های از زندگی موالناتا حدودی تاریخی در کتب ادبی، مضاامین عرفانی چون داساتان

باشاد. نقط  تفاوت  می  ها،سارزمین سافرها و پذیرفتن سافرای دیگر  ها،هایی از جنگ و مضاامین تاریخی چون داساتان

های صافوی و های بصاری شاا د در آثار هر کداا از نگارهها و ویژگیها در چگونگی ب  تصاویر کشایدن آناین نگاره

 .شده است  پذیرفت  و منعکس ثیرأمذهب جامع  آن روزگار ت فرهنگ و عثمانی ک  از نو 
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انشاارات دانشاگاه  تهران:  موجد،  یمممد عل  خیو تعل  ایتصام. یزیمقاالت شامس تبر(. 1375)  . مممد.یزیشامس تبر

 ی.صنعت

  رات نتشااب  کوشا  ایر  افشاار، تهران: «. ریابواذخ  دیابوساع  خی»حاالت و ساخنان شا (. 1349) .شایخ ابواذساعید ابواذخیر

 ری.وفر  شیوفرکتاب

 تهران: دانشگاه تهران.  .تصویرسازی در عصر صفوی  و  اجار (.1386)  .فدوی، مممد

 ی.منوچهر: تهران  ،ی وانسار  یلیاحمد سه ایتصم (. گلستان هنر.1366. ) اضی احمد می،  

تهران:   .(. تاریخ عاذم آرای عباساای1334) .اذعابدین بن میرزا مممد شااریفب زینکاتبیگ   زوینی ترکمان، اسااکندر

 .امیرکبیر

 تهران: کهکشان.  .ی: ظهور و سقوط امپراطوری عثمانی(.  رون عثمان1373)  .کین راس، پاتریک باذفور

 .ب  اهتماا حبیب یغمایی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی  . صد االنبیاء(. 1382) .ابواسماه نیشابوری،

 ترجم  مممد تقی فرامرزی، تهران: فرهنگستان هنر.. (. اصفهان در مطاذعات ایرانی1385)  .هوذود، رنات

 مقاالت:

 .   64 و  63شماره  ر،کتاب ماه هن .بهزاد یانسان در نگارگر ی تجل(. 1382) .ی، حسینناران  یمیابراه

فصالنام    .های آنتبی عثمانی و بررسای ویژگی(. نموه شاکم گیری مک1388)  .علی اصاغر  آور، اذه  و شایرازی،بخت

 . 40-31، صد  10تملیلی پژوهشی نگره، شماره  

   . 64 -63ماره  ش کتاب ماه هنر،  ترجم  موذود شادکاا، .بهزاد  نیاذدکمال(. 1382)سوچک، پریسیال.  

 . 64و 63شماره  ، کتاب ماه هنر، بهزاد  یدر نگارگر  یآثار زندگ (.1382)  .شایست  فر، مهناز

مهناز فر،  شع1386)  . شایست   زیباشناسی  و  مضمونی  جایگاه  نگاره(.  در  طهماسبیر  شاه  فصلنام     .های  مس   دو 

 .  11 -25، 7مطاذعات هنر اسالمی، سال  چهارا، شماره 

ی  طی احسان اذکبار: شااهکار نگارگری مذهبی دوره صافوی ،  (. بررسای موضاوعی نساخ 1388)  .شاایسات  فر، مهناز

 .20-35، 138کتاب ماه هنر، شماره  

دو فصالنام  مطاذعات    . صاد االنبیاء ابواساماه نیشاابوری  (. پیامبران اوذواذعزا در نگاره های1386) .صادا ت، معصاوم 

 .40-20   ، پاییز و زمستان،  7هنر اسالالمی، شماره  
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 کار رفته در نگارگری صفوی و عثمانی بررسی وجوه اشتراک و افتراق به

 فر، عرفان  زائیمهناز شایست 

(. نگاارگری عثماانی باا رویکرد با  دساااتااوردهاای هنری ایران 1391)  .فر  فر، فرزانا ؛  زائی، ممماد و حااتم، رالمعلی

هنرهای   -)بررساای تطبیقی نگارگری عثمانی و نگارگری ایران نیم  نخساات  رن دهم هجری(، نشااری  هنرهای زیبا

 .  30 -19، صد  49تجسمی، شماره  

، 999/  1590در سااال گریرا ب  همراه مقامات د  رزایم  دریح  یورود شاااهزاده صاافونگاره  .(1390)  .پوذیتنموزه مترو  

 /450587https://www.metmuseum.org/art/collection/search، 98/  8/8دسترسی در تاریخ  

(. ثوا ب اذمنا ب اوذیاءال: ما ذی فرامود شااده درباره موالنا و موذوی ، نشااری  معارف، دوره  1380)  .عارفنوشاااهی، 

 . 63  – 60، 2هجدهم، شماره  

 . 12:30، 23/7/1390وبگاه رایزنی فرهنگی و توریستی سفارت ترکی  در ایران، 
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