بررسی وجوه اشتراک و افتراق مضامین به کار رفته در نگارگری صفوی و عثمانی
چکیده
هنر نگارگری یکی از جلوهگاههای انگارههای ملی و مذههیی اتذ  .هنرمنذاا ملذلنا
بل اری از مضام

ر تذرزم هذای متللذ

اخالقی و مههیی مشلرک را ر آثار خو منعکس تاخلهانذا .ر ایذ م ذا بذه علذ ارتیاطذا

فرهنگی مههیی و حلی جنگهای صور گرفله م ا مل ها کذه بذه تفذرر تذرزم هذا منرذر هذاه اتذ

آثذار

نگارگری و تفویرپر ازی نلخ مفور صفوی و عثنانی ر م ا تاههای پانز هم تا هفاهم /نهذم تذا یذاز هم تذأث را
بل اری بر یکایگر اهله ات و مضام

متللفی به صور مشلرک از جنلذه مضذام

مذههیی ا بذی عرفذانی و

تاریتی ر نلخ مفور آ ها یاف میهو  .لها با توجه به ویژگیهای نگارگری ر و وره صفویه و عثنذانی فرضذ ه
ای پژوهش را میتوا چن

مطرح کر که با وجو ارتیاط فرهنگها و تغ را ت اتی و اجلناعی رایذ

وره میتوا تأث را بارزی را ر هنر نگارگری ای

ر هذر و

و منطقه مشاهاه کر  .پژوهش حاضر از لحذا ماه ذ از نذو

تحل ل محلوای ک فی میباها و روش گر آوری اطالعا با اتلفا ه از روش کلابتانهای صور گرفلذه اتذ  .نلذای
ای پژوهش نشا هناه ای مطلب ات که نقطه تفاو ای نگارهها ر ه وه و تیك و ت اق به تفویر کش ا آ -
ها ات  .از توی یگر ویژگیهای بفری هاخص ر هر کاام از نگارههای صفوی و عثنانی که از فرهنذگ و مذههب
جامعه آ روزگار تأث ر پهیرفله منعکس کنناه وضع

فرهنگی و مههیی آ

وره ات لها ارای تفاو هذایی ن ذز

میباها.
اهداف پژوهش:
.1بررتی متلفا

نگارگری وره صفوی و عثنانی.

.2تحل ل نگارهها با مضام

مشابه ر آثار نگارگری وره صفوی و عثنانی.

سؤاالت پژوهش:
 .1ر آثار نگارگری صفوی و عثنانی چه مضام
.2مضام

و اتلا هایی مور اتلفا ه بو ه ات ؟

و اتلا های مشلرک به چه ه وهای ر آثار نگارگری صفوی و عثنانی به تفویر کش اه هاه ات ؟

واژگان کلیدی :نگارگری صفوی نگارگری عثنانی مضام

مههیی مضام

عرفانی و ا بی مضام

تاریتی.

مقدمه
تنا ها و فرهنگهای موجو

ر جها به ه وههای گوناگو با یکایگر ر ارتیاط هللنا و ر ای م ذا

بر یکایگر میگهارنا .ر قرو

هم و یاز هم هرری و ول قارتننا ر جها اتالم ر ایرا و عثنذانی قذار را

ر اخل ار اهلنا .ای

تذأث راتی

و منطقه ر ای مقطع زمانی ورهای از هکوفایی را از نظر اوضا ت اتذی و فرهنگذی پشذ

تر گهاهلنا .مراور ای

و کشور ر ا و تلا فرهنگی م ذا آ هذا تأث رگذهار بذو  .حکومذ عثنذانی ر تذاه

پانز هم و هانز هم م ال ی/نهم و هم هرری ا امه هناه م راث عظ م امپراتذوری ب ذزانس (رم) و قذارتی مهذم ر
جها

اتالم بو ه ات و به هن

ل ل هنرمناا ای کشور توانللنا از فرهنذگ و هنذر تذرزم هذای اتذالمی و

مایلرانه از جنله ایرا بهرهمنا هونا .ر ای

وره تاریتی هنرمناا ایرانی به الیل متلل وار مرزهذای عثنذانی

می هانا و عالوه بر ننایش توانایی و تررب ا خو ننونههایی از نلخ خطی را ن ز به آ کشور منلقل میکر نا .ر
عفر صفوی ایرا و عثنانی به ل ل اخلالفا مههیی و رقاب های ت اتی و هنچن

نفوذ اروپا ر روابط ایذ

کشور وضع تازهای پایا آما .از توی یگر میارزه با غارتگرا و باجگ را و ن ز صذل بذا پ شذکش ننذو
هنری و اعزام هنرمناا

و

کاالهذای

تأث را فرهنگی و هنری تنگاتنگی را پایا آور  .هایا ل ل عناه توجه عثنانیها بذه هنذر

ایرا ای بو ه که به عنوا یك جامعه مللنا

برای ارتقاء هنر ترزم

یانا که از هنر آ ها الگوبر اری کننا و به هن

خو با یگر کشورهای اتذالمی الزم مذی-

ل ل بو که ر تاه پذانز هم /نهذم تذرا حکومذ بعذا از هذر

پ روزی صنعلگرا برخی از کشورهای مغلوب ماننا مفر و ایرا را با خو به اتلانیول مذیبر نذا .ایذ رونذا باعذ
گر یا نگارگری که ر تیریز و آت ای م انه بل ار رای بو از اوایل تاه پانز هم /نهم به بعا وار تذرزم

عثنذانی

هو و با اتلقیال زیا ی هم رو به رو ها .طی تالهای  865-885/1457-1477ر هنرهای تزئ نذی عهذا عثنذانی
نقطه عطفی پایا آما .لها با تأت س اول

کارگاههای نگذارگری اتذلانیول ر ورا حکنرانذی تذلطا بایزیذا وم

کلابآرایی و مفورتازی نلخ ن ز آغاز گر یا .ای کارگاهها با هار ارتقای جایگاه فرهنگی و هنری ربذار اتذلانیول
به الگوبر اری از ایرا که ر زم نه فرهنگ و ا ب و هنر آ روزگار پ شرو بو پر اخلنا و نلتهبر اری از ملو ا بی
ایرا را ترمشق خو قرار ا نا.
رخفوص پ ش نه پژوهش حاضر بایا گف تاکنو اثر مللقلی با ای عنوا به رهله تحریر ر ن اماه ات  .بذا ایذ
حال آثاری به بررتی ارتیاط نگارگری صفوی و عثنانی پر اخلهانا .مقالهای با عنوا «نگارگری عثنانی با رویکذر بذه
تلاور های هنری ایرا » توتط فرزانه فرخ ن ا و هنکارا به رهله تحریذر ر آمذاه اتذ ( .)1391نگارنذاگا ایذ
پژوهش بر آننا که نه تنها نلخ مفور ایرانی موجو
اتلانیول اتلفا ه میهاه بلکه فعال

ر توپقاپی ترای به عنوا الگو ر تول ذاا نلذخ مفذور ربذار

هنرمناا مهاجر ایرانی ر کارگاههای توپقذاپی تذرای و ن ذز رهننذو هذای

برخی صاحب نظرا بر تول ا آثار مکلب اتلانیول تأث را قابل مالحظهای از نگارگری ایرا

ر عفر صذفوی اهذله

ات  .مقالهای یگر بذا عنذوا «نقاهذا صذفوی و انلقذال هنذر نگذارگری ایرانذی بذه عثنذانی» بذه قلذم ولذی یذ

پرت ( )1390به رهله تحریر ر آماه ات  .نگارناه ای اثر معلقا ات مناتیا فرهنگی ب

ایرا و عثنانی تیب

هاه ات تا نگارگری عثنانی تح تأث ر تیك نگارگری ایرانی هکل بگ ر  .علی رغم وجذو ایذ آثذار پژوهشذی تذا
کونو بررتی مففلی ر راتلای تطی ق جزئ ا نگارگری و منطقه انرام نشاه ات لها نگارناه بر آ اتذ تذا بذه
بررتی کل ه نلخ مفور هاه ر کارگاه های هنذری و ربذار صذفوی و عثنذانی بپذر از و نذو بکذارگ ری و هذ وه
پر ازش موضوعا متلل مههیی ا بی عرفانی و تاریتی ر ای نگارهها را مور بررتذی و تحل ذل و مقایلذه قذرار
ها .به ای ترت ب ر ای پژوهش با اتلفا ه از روش کلابتانهای اطالعا گر آوری هاه اتذ و منذابع تحق قذاتی
هامل نگارههای موجو

اتنا مربوط به جامعه آمذاری نگذاره-

ر موزه ها و کلب تفویری و نوهلاری ات  .هنچن

های باق ناناه از تاههای تاریتی صفوی و عثنانی ات  .تعاا ننونة مور بررتی  24نگاره اتذ  .ر ایذ مطالعذه
ابلاا به بررتی ویژگیهای نگارگری صفوی و عثنانی پر اخلذه هذاه اتذ
نگارگری ای

تذپس وجذوه اهذلراک و افلذراق م ذا

و وره مور تحل ل قرار گرفله ات .

نتیجهگیری
و ترزم

هنرمناا

ایرا و عثنانی (منطقه آناتولی) به جه

نز یکی فرهنگها و مذههب جامعذه خذو ارتیذاطی

نز یك و پ چ اه با یکایگر اهلهانا .ر ورهها و زما های به الیل مهاجر و یا تلت ر بتشی از منذاطق ایذرا و
عثنانی توتط یکایگر مرالی برای هنرمناا ایرا ها تا ت

آور های خو را ر کنار یگر هنرمناا و کارگذاه-

های هنری ربار یگری ر آثار خو بروز ا ه و ننونههایی مشلرک ر ع
آورنا .مضام

حال به نقذاط ملنذایز ویذژه بذه وجذو

به کار رفله ر کارگاههای هنری هر و ربار با چگونگی حنای

هنراهی و عالقه تذالط

آ

ربذار

ارتیاطی مللق م اهله و ر برخی زما ها نلتی مفور و اتلا هایی به تفذویر کشذ اه هذاهانذا کذه ایذ جذزء
برجللهتری آثار نگارگری هر و وره به هنار میآینا .مضام

به کاررفله ر ای آثار ن ز تذا حذا بلذ ار نز یذك و

مشلرک بو ه و از یکایگر ن ز تاث رپهیرفله ات ؛ به ویژه نگارگری عثنانی که تذأث را فراوانذی از نگذارگری ایرانذی و
ه وه تفویرپر ازی هنرمناا ایرانی ر آ قابل مشاهاه میباها .ای مضذام
اتلا های پ امیرا

به ویژه اتلا هایی از زناگی حضر محنا (ص) مضام

تا حاو ی تاریتی ر کلب ا بی مضام
و مضام

تاریتی چو

عرفانی چو

هذامل اتذلا هذای مذههیی چذو
ا بی چو

اتلا های حناتذی و

اتلا های از زناگی موالنا جاللالای و یگر عرفای صذوفی

اتلا هایی از جنگها تفرها و پهیرفل تفرای یگر ترزم ها میباهذا .نقطذه تفذاو

ای نگارهها ر چگونگی به تفویر کش ا آ ها و ویژگیهای بفری هاخص ر آثار هر کاام از نگذارههذای صذفوی و
عثنانی که از نو فرهنگ و مههب جامعه آ روزگار تأث ر پهیرفله و منعکس هاه ات .
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هایلله فر مهناز .)1384( .هنر ه عی .تهرا  :موتله مطالعا هنر اتالمی.
هایلله فر مهناز .)1386( .ییاچه ای بر هنر اتالمی -ایرانی .تهرا  :مؤتله مطالعا هنر اتالمی.
هایلله فر مهناز .)1386( .جایگاه مضنونی و زییاهناتی هعر ر نگاره های خنله هاه طهناتیی .و ففلنامه
مطالعا هنر اتالمی تال چهارم هناره .11 -25 7
هایلله فر مهناز .)1388( .بررتی موضوعی نلته ی خطی احل الکیار :هذاهکار نگذارگری مذههیی وره صذفویه
کلاب ماه هنر هناره .20-35 138
هنس تیریزی .محنا .)1375( .مقاال هنس تیریزی .تفح

و تعل ق محنا علی موجا تهرا  :انشذارا

انشذگاه

صنعلی.
ه خ ابواللع ا ابوالت ر« .)1349( .حاال و تتنا ه خ ابوتع ا ابوالت ر» .به کوهش ایرج افشذار تهذرا  :انلشارا
کلاب فروهی فروغی.
صااق

معفومه .)1386( .پ امیرا اولوالعزم ر نگاره های قفص االنی اء ابواتحاق ن شابوری .و ففذلنامه مطالعذا

هنر اتالالمی هناره  7پای ز و زمللا

ص .40-20

فاوی محنا .)1386( .تفویرتازی ر عفر صفویه و قاجار .تهرا  :انشگاه تهرا .
فرخ فر فرزانه؛ خزائی محنا و حاتم غالمعلی .)1391( .نگارگری عثنانی با رویکر بذه تذلاور های هنذری ایذرا
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ترلنی هناره  49صص .30 -19

هم هرری) نشذریه هنرهذای زییذا -هنرهذای

. منوچهری: احنا ته لی خوانلاری تهرا

 تفح. گلللا هنر.)1366( .قنی قاضی احنا

:  تهذرا. تاریخ عذالم آرای عیاتذی.)1334( . اتکنار ب گ کاتب زی العابای ب م رزا محنا هری

قزوینی ترکنا
.ام رکی ر

.  کهکشا:  تهرا. ظهور و تقوط امپراطوری عثنانی: قرو عثنانی.)1373( .راس پاتریك بالفور
999 /1590یگذر ر تذال

ک

 نگاره ورو هاهزا ه صفوی ح ار م رزا را به هنراه مقامذا.)1390( . موزه ملرو پول ل

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/450587 98 /8/8 تلرتی ر تاریخ
. انلشارا علنی و فرهنگی:  به اهلنام حی ب یغنایی تهرا. قفص االنی اء.)1382( .ن شابوری ابواتحاق
 ماخهی فراموش هاه رباره موالنا و مولویذه نشذریه معذارر وره:  ثواقب النناقب اول اءا.)1380( .نوهاهی عارر
.63 – 60 2 هراهم هناره
.12:30 1390/7/23 وبگاه رایزنی فرهنگی و توریللی تفار ترک ه ر ایرا
http://www.gototurkey.ir/naghashisanatlaur.cgi

. فرهنگللا هنر:  ترجنه محنا تقی فرامرزی تهرا.ر مطالعا ایرانی

 اصفها.)1385( . هولو رنا
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