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چکیده

شــاهنامۀ مدحــی در نیمــۀ اول ســدۀ هفدهــم م .توســط هنرمنــدان عثمانــی نگارگــری شــده اســت .معرفــی
ایــن کتــاب و بررســی نگارههــای آن از ایــن جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه نگارگــری عثمانــی در منظومــۀ
خ هنــر اســامی و بهویــژه در ایــران بهواســطۀ قرابــت ،ارتباطــات و کشــمکشهای زیــادی کــه فیمابیــن
تاریـ 
دولــت صفــوی و عثمانــی وجــود داشــت ،میتوانــد گرهگشــای بســیاری از مباحــث پیرامونــی قلمــرو فرهنــگ
و هنــر ایــن دو کشــور باشــد و هــم اینکــه تحلیلــی تاریخــی پیرامــون نــام و هویــت تاریخــی یکــی از نســخ معتبــر
شــاهنامه بــه زبانــی غیــر از فارســی در خــارج از کشــور انجــام میگیــرد .ایــن کتــاب بــه خــط عربــی و بــه زبــان
ترکــی اســتانبولی تحریــر شــده اســت .کتــاب ترجمــۀ ترکــی یکــی از متــون ایرانــی اســت کــه آوازهای جهانــی
دارد .ایــن پژوهــش بــا هــدف شــناخت و آ گاهــی از هنــر دورۀ عثمانــی و تأثیــرات فرهنــگ و ادبیــات ایــران
بــر آن هنــر انجــام شــده اســت .بــرای مطالعـ ه و تحقیــق بــر روی ایــن کتــاب بــه مخــزن کتابخانــۀ دانشــگاه
اوپســاال در ســوئد مراجعــه شــده اســت .کتابخانــه ،ایــن کتــاب را بــا عنــوان شــاهنامۀ 29مینیاتــور ثبــت کــرده
اســت .بــرای تحلیــل و جمــعآوری اطالعــات در مــورد نگارههــای ایــن کتــاب عالوهبــر اســتناد بــه اصــل
نســخه ،بــه کتابهــای هنــر اســامی بهخصــوص نگارگــری عثمانــی بهویــژه عثمــان دوم کــه نــگارش ایــن
کتــاب بــه فرمــان او انجــام شــده ،رجــوع گردیــد .ایــن پژوهــش بهشــیوۀ اســنادی و بــا رویکــرد تاریخــی و
بـهروش تحلیلــی انجــام گرفتــه اســت .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه نگارگــری عثمانــی بــا وجــود
تأثیرپذیــری از نگارگــری ایرانــی و نقاشــی اروپایــی راه خــود را ادامــه داده و بــا روش خــود بــه آنهــا هویــت
مســتقل بخشــیده اســت .بــا توجــه بــه نــوع ترکیببندیهــا ،نگارههــای ایــن شــاهنامه در ســه ســبک جــای
ً
میگیرنــد کــه احتمــاال توســط ســه نگارگــر کار شــده اســت.
کلیــدواژگان :شــاهنامۀ فردوســی ،شــاهنامۀ مدحــی ،شــاهنامۀ ۲۹مینیاتــور ،مکتــب نگارگــری عثمانــی،
هنــر عثمانــی.
 .Iاستادیار گروه پژوهش هنر ،دانشگاه علم و فرهنگ (نویسندۀ مسئول).
 .IIدانشآموختۀ کارشناسیارشد رشتۀ نقاشی ،دانشگاه علم و فرهنگ.
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پیشینۀ تحقیق

در  916هـ.ق .تاتارعلــی افنــدی ترجمــۀ کامــل شــاهنامه را بــه زبــان ترکــی بــه قانصــوی غــوری هدیــه کــرد.
ترجمــۀ ترکــی دیگــری بــه نثــر بهاهتمــام «مهــدی» از صاحبمنصبــان دربــار عثمانــی انجــام گرفــت کــه
بــه عثمــان دوم در  1030هـ.ق .اهــدا شــد (مــول .)۶۴ :۱۳۷۶ ،شــغل شاهنامهنویســی 1در زمــان ســلطنت
سلطانســلیمان وارد تشــریفات دربــار شــد .شــاهنامهنویس فتــحاهلل ابنکاتــب درویــش (معــروف بــه
عارفــی) 2یــک نســخۀ تاریخــی یادبــود از تاریــخ ســاطین عثمانــی را کــه از اولیــن ظهــور آنهــا در تاریــخ بــود،
پیشکــش شــاه کــرد (.)Akurgal, 1980: 225
در دورهای از عصــر عثمانــی ،طبقــۀ ممتــاز و اهلکتــاب کموبیــش بــه زبــان فارســی آشــنا شــدند و تنهــا
نیازمنــد ایــن بودنــد کــه بهکمــک شــر حها ،ظرایــف و دقایــق متــون را بهتــر درک کننــد .امــا رفتهرفتــه کــه
آشــنایی بــا زبــان فارســی کاســتی میگرفــت ،فهــم متــون بــا کمــک شــر حها هــم میســر نبــود ،بــه همیــن دلیــل
نیــاز بــه ترجمــۀ متــون بیشــتر شــد .ترجمــۀ متــون فارســی از قــرن دهــم هـ.ق ،.پــس از جنــگ چالــدران رواج
یافــت و بهتدریــج بیشــتر شــاهکارهای زبــان فارســی بــه ترکــی درآمــد (ریاحــی.)۲۱۹ :۱۳۶۹ ،
درطــول مــدت ســلطنت سلطانســلیمان ،نســخ خطــی تاریخــی کــه مشــخصههای اصلــی نقاشــی
عثمانــی را ایجــاد کردنــد ،در اشــکال مختلــف آشــکار شــدند .در ایــن دوره نگارگــری ترکــی شــکل گرفــت.
مهمتریــن گــواه ایــن موضــوع شــاهنامههای تحریرشــده بــه نظــم فارســی اســت .هــر پادشــاه عثمانــی بعــد
از محم ـد دوم یــک شــاهنامهنویس یــا شــاعر وقایعنــگار اســطورهنویس را معیــن میکــرد .در نتیجــه ســنت
ثبــت وقایــع جــاری و تاریخــی ،بهصــورت منظــوم و در قالــب شــاهنامه ایجــاد شــد.
پیرامــون هنــر نگارگــری عثمانــی مطالعــات درخــور و قابلتوجهــی صــورت نگرفتــه یــا حداقــل بــه زبــان
ً
فارســی منتشــر نشــده اســت .در ایــن میــان میتــوان بــه معــدود مقاالتــی اشــاره کــرد کــه صرفــا بــه نحــوۀ
شــکلگیری مکتــب عثمانــی و ویژگیهــای آن پرداختــه اســت و بیشــتر ابعــاد تاریخــی ایــن مکتــب را مــورد
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پادشــاهان ایرانــی بــوده ،بلکــه ســران کشــورهای همســایه را نیــز متوجــه خــود ســاخته و آنهــا نیــز بــه ترجمــه
و نــگارش نســخههایی از شــاهنامه بــرای دربــار خــود پرداختهانــد .یکــی از نمونههــای نگارششــده در
خــارج از مرزهــای فرهنگــی و سیاســی ایــران ،شــاهنامهای اســت کــه در کتابخانۀ دانشــگاه اوپســاال در ســوئد
نگهــداری میشــود و بــه فرمــان ســلطان عثمــان دوم ،توســط شــخصی بــه نــام «مدحــی» کــه قص هخــوان
ســاطین عثمانــی بــوده ،در ســالهای  1027و  1028هـ.ق .بــه نثــر ترکــی ترجمــه شــده اســت .ایــن کتــاب در
اواســط ربیعالثانــی  1029هـ.ق( .مــارس  1620م ).بــه خــط نســتعلیق زیبــای «جــوری» کتابــت شــده اســت
و دارای  29نــگارۀ تمــام صفحـهای (یــا بیشــتر از یــک صفحــه) اســت.
هــدف از بررســی ایــن نگارههــا بــه بیــان کلــی ،ابتــدا شناســاندن تأثیــر ادبیــات و هنــر ایــن ســرزمین
بــر همســایگان خــود بــوده اســت و ســپس شناســایی تأثیراتــی کــه ایــن همســایگان بــر شــکل کتابــت و
بهخصــوص نگارگــری آن داشــتهاند و همچنیــن تحلیلــی از نگارههــا و نیــز پژوهشــی پیرامــون نــام و هویــت
اصلــی ایــن نســخه و ســبکهای نگارگــری.
ً
موضــوع هنــر عثمانــی و رویکــرد آنــان بــه آثــار هنرمنــدان مکتــب ایرانــی همعصــر ،کامــا متفــاوت
بــود .نگارههــای دلنــواز ایرانــی در آن دوره ،پوشــیده از گلهــای رنگــی و بــا درختــان زیبــا تصویــر شــده
ً
ن مــوارد در هنــر عثمانــی وجــود نــدارد .طبیعــت عمومــا
و چشــمههای تزئینــی بــر صحنــه تأ کیــد دارد .ای ـ 
ش داده و بــا چنــد درخــت ،روحــی در آن دمیــده
بهصــورت دشــتهای وســیع یــا تپههــای منفــرد نمایــ 
میشــد .رنگهــای پسزمینــه در نگارگــری عثمانــی مالیــم و خنثــی اســت و جزئیاتــی همچــون رودخانههــا،
پلهــا ،قلعههــا و درختــان فقــط درصورتیکــه بــرای روایتگــر اهمیــت داشــتند بــه تصویــر در میآمدنــد.
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مقدمه
شــاهنامه یکــی از بزرگتریــن دســتاوردهای ادبــی و تاریخــی ایرانیــان اســت .این کتــاب نهتنها مــورد احترام
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تحلیــل قــرار دادهانــد (بخــتآور و شــیرازی .)1388 ،همچنیــن میتــوان از منابعــی درخصــوص هنــر
اســامی کــه در آن بیشــتر بــه ویژگیهــای معمــاری و نقاشــی آن اشــاره شــده اســت ،یــاد کــرد (بلــر و بلــوم،
1381؛ پرایــس1364 ،؛ تالبوترایــس1375 ،؛ فر خفــر .)1391 ،امــا درخصــوص ادبیــات فارســی و تأثیــر آن
بــر عثمانیهــا و مناســبات اجتماعــی دولتهــای ایــران و عثمانــی منابــع قابلتوجهــی وجــود دارد (چتیــن و
مقــدم1388 ،؛ حیــدرزاده1375 ،؛ خسروشــاهی1350 ،؛ ریاحــی1369 ،؛ عابدینــی .)1388 ،امــا مهمتریــن
ً
منبعــی کــه مســتقیما نگارگــری عثمانــی را مــورد مطالعــۀ دقیــق خــود قــرار داده و بهجــرأت میتــوان ادعــا
کــرد کــه بــا گزیــده تصاویــر موجــود در ایــن کتــاب بهراحتــی میتــوان بــه بخــش کاملــی از وجــوه نگارگــری
عثمانــی پــی بــرد ،کتابــی اســت کــه در اســتانبول بــه ســال  1974م .بــه انتشــار رســیده اســت (& Atasoy
.)Gagma, 1974
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زمینههای تاریخی پژوهش

ً
نگارگــران عثمانــی بــا معمــاری بهصــورت کامــا واقعگرایانــه رفتــار میکردنــد .معمــاری عثمانــی بــا اســتفاده
از تزئینــات بســیار کــم و تنهــا یــک الیــۀ نقــرۀ زرانــدود بــرای برجســتهنمایی گنبدهــای تکرنــگ قصرهــا
ً
و بناهــای تاریخــی نمایــش داده میشــد .ایــن بازنماییهــا معمــوال بســیار درســت بــود ،بهگونهایکــه
چگونگــی بناهــای خــاص درطــول آن دوره قابــل تشــخیص اســت .رنگهــا محدودنــد و در درجــات
رنگــی بهصــورت محــدود اســتفاده میشــدند .دش ـتها و مــزارع بنفــش ارغوانــی ،صورتــی روشــن ،یاســی
و ســبز روشــن کشــیده شــدهاند و بــا قلعههایــی بــا درجــات رنگــی مشــخص ترکیــب شــدهاند .بدنهــا بــا
ً
لباسهایــی کــه بــا رنگهــای روشــن در مقابــل چادرهــا و عمارتهــای درخشــنده و رنگهایــی کــه غالبــا
قرمــز و آجــری در آنهــا حاکــم بــود ،قــرار میگرفتنــد (.)Akurgal, 1980: 226
عثمــان دوم ( 1618 -۲۲م ).ماننــد احمــد اول در ســالهای اولیــۀ عمــر خــود بــه ســلطنت رســید و در
زمــان حکومــت او نگارگریهــای زیــادی بــا اســتاندارد بــاال تولیــد شــد .در ایــن دوره ،هــم نقاشــی تاریخــی
و هــم ســاختن شــاهنامهها بــار دیگــر محبوبیــت یافــت .یکــی از کارهــا کــه شــامل مهمتریــن نگارههــای
ایــن دوره اســت بــا نــام «ترجمــۀ شــقایق نعمانــی» 3از «تاشــکوپرولوزادا» 4بــه یــادگار مانــده اســت .ایــن یــک
ترجمــۀ ترکــی از یــک کتــاب عربــی اســت کــه توســط محمدبــی 5در زمــان ســلطنت عثمــان دوم تحریــر شــده
و بــه دانشــمندان تــرک و شــیوخ و دیگــر مــردان بــزرگ اختصــاص داده شــده اســت .ایــن نســخه دارای هیــچ
مؤخــرهای نیســت ،امــا در زمــان ســلطنت ســلطان جــوان کامــل شــده اســت .در پنجــاه نــگارۀ ایــن کار،
ً
دانشــمندان ،ســاطین و شــیوخ متناوبــا نمایــش داده شــدهاند ،نشســته در بیــرون ،تنهــا یــا درحــال کار و
بحــث بــا دانشآمــوزان خــود .در پایــان نســخه بــه مــا گفتــه میشــود کــه نقــاش «احمــد نقشــی» 6نــام دارد و
ً
مخصوصــا اشــاره بــه ایــن موضــوع اهمیــت دارد« .نقشــی» کــه بــا احتــرام زیــاد از او یــاد میشــود ،در آخریــن
نــگاره خــود را بههمــراه عثمــان دوم و محمدپاشــا ،وزیراعظــم او نقاشــی کــرده اســت .خودنــگارۀ او در
همــان صحن ـهای کــه ســلطان حضــور دارد ،ایــن تصویــر را بهدســت میدهــد کــه او درکنــار نقــاش بــودن،
یــک چهــرۀ برجســته در دربــار اســت (تصویــر .)1
ً
7
ایــن نــکات در ســبک نگارگــری نســخۀ دیگــری تقویــت میشــود« .دیــوان نــادری» احتمــاال در
ســالهای اولیــه ســلطنت عثمــان دوم و بــا شــباهت بــه ســبک «ترجمــۀ شــقایق نعمانــی» تحریــر شــده
اســت .همــۀ نگارههــای دیــوان نــادری یــا «گلچیــن ادبــی»( 8توپقاپــو )889.H ،کــه شــامل اشــعار هنرمندی
متخلــص بــه نــادری اســت ،نشــان میدهــد کــه آنهــا توســط یــک هنرمنــد نقاشــی شــد ه و بســیار نزدیــک
بــه ســبک «نقشــی» هســتند ( .)Atasoy & Gagma, 1974: 68ویژگیهــای ســبک نقشــی را همچنیــن در
نگارههــای ترجمــۀ ترکــی شــاهنامۀ فردوســی 9میتــوان مشــاهده کــرد.
آخریــن نــگاره تصویرسازیشــدۀ شــاهنامه مربــوط بــه حکومــت عثمــان دوم اســت کــه مهمتریــن دورۀ
نگارگــری در قــرن هفدهــم م .اســت .ایــن شــاهنامه توســط نــادری بــه نظــم و بــه ترکــی نوشــته شــده ،کــه
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 ۲۲-۱۶۱۸م .نــگاره اثــر احمــد نقشــی (. )Atasoy & Gagma, 1974

بــا نــام شــاهنامۀ نــادری 10یــا نبــرد هوتیــن( 11توپقاپــو )H.1124 ،شــناخته میشــود (تصویــر  .)2ایــن کتــاب
وقایعــی را کــه در زمــان ســلطنت عثمــان دوم اتفــاق میافتــد توصیــف میکنــد و  ۲۰نــگاره ایــن اثــر بایســتی
تــاش مشــترک نقاشــان اصلــی دربــار باشــد کــه دو ســبک متمایــز را نمایــش میدهــد (Atasoy & Gagma,

.)1974: 69

تصویــر  .2رژۀ لشــکر عثمانــی در اردوگاه هوتیــن ،شــاهنامۀ نــادری یــا نبــرد هوتیــن اثــر نــادری ،مــوزۀ توپقاپــو (H
 ۱۶۲۲ ،)1124, fol.53bم .نــگارۀ منســوب بــه احمــد نقشــی (.)Atasoy & Gagma, 1974: 69

Downloaded from journal.richt.ir at 1:45 IRST on Friday January 21st 2022

تصویــر  .1شــیخ عبدالموتــی ،ترجمــۀ شــقایق نعمانــی اثــر تاشــکوپرولوزادا ،مــوزۀ توپقاپــو ()H 1263, fol.45b
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آغاز :۱

آغاز :۲

بنام خداوند جان و خرد /کزین برتر اندیشه برنگذرد
...فردوسی دانا بیوررلر کیم بن بو کتابه اول خدانک نامیله باشلدم...

بنام خداوند دنیا و دین /وزان سو بیامد کتاب مبین
خداوند جان و خداوند ذات /ید قدرتنده حیات و ممات
 ..اوش بو کتاب مستطابک و بو داستان پر صوابک آغاز اولنمه...

انجام:

بو فقیر و حقیر یعنی مدحی پرتقصیرک ترجمهسی نهایت بولور..
به میدان مردی شود سرفراز /بر اسب سعادت کند ترکتاز
به درگاه قدرش فلک بنده باد /عدویان به پیشش سرافکنده باد
مدحــی قصهخــوان ســاطین عثمانــی ،شــاهنامۀ فردوســی (همیــن نســخۀ کنونــی) را در ســالهای
 ۱۰۲۷و  ۱۰۲۸هــ.ق .بــه فرمــان ســلطان عثمانخــان ثانــی (ســلطنت از اول ربیــعاالول ۱۰۳۱ - ۱۰۲۷
هـ.ق ).بــه نثــر ترکــی ترجمــه کــرده اســت .ایــن نســخه از آغــاز شــاهنامه اســت تــا پایــان داســتان بــرزو پســر
ســهراب.
مدحــی کتــاب را بــا دو مقدمــه شــروع کــرده؛ بیشــتر مقدمــۀ اول افتــاده و فقــط صفحــۀ اول آن باقــی
اســت .در مقدمــۀ دوم میگویــد کــه قصهخــوان ســاطین زیــر بــوده اســت:
 -۱سلطان مراد بن سلطان سلیم (سلطنت از  ۱۰۰۳ - ۹۸۲ه.ق.).
 -۲سلطان محمد بن سلطان مراد (پادشاهی از  ۱۰۱۲ -۱۰۰۳ه.ق.).
 -۳سلطان احمد بن سلطان محمد (پادشاهی از  ۱۰۲۶ -۱۰۱۲ه.ق.).
ســپس تألیفــات خــود را بــه قــرار زیــر نــام بــرده اســت :ادیبنامــه ،ترجمــۀ شــاهنامه و گرشاس ـبنامه،
ســلیماننامۀ کبیــر ،معــارج النبــوه ،حکایــت آلســلجوق ،حکایــت آلســامان ،حکایــت آلبویــه ،تواریــخ
آلعثمــان.
در خاتمۀ نسخه در وصف کتابش و سلطان عثمان بن سلطان محمد چنین میگوید:
سپاس فراوان بلطف مجید /که این جلد اول بپایان رسید
ز شهنامه یکبهره اتمام شد /کنون وقت آغاز انجام شد
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ایــن شــاهنامه بــه شــمارۀ پیوســته  O.Cels.1در کتابخانــۀ دانشــگاه اوپســاال در ســوئد نگهــداری میشــود.
اطالعــات موجــود در مــورد ایــن کتــاب در فهرستنویســی کتابخانــۀ اوپســاال ،بــه نوشــتۀ علــی محــدث بــه
ایــن قــرار اســت:
کاغــذ :گوناگــون الــوان ،نخــودی ،وصالیشــده ،بــا دو ســرلوح الجــوردی و زر و رنگهــای دیگــر.
ً
صفحــات مجــدول زر و مشــکی ،عناویــن بــه شــنگرف ،یــک یــا چنــد بــرگ از کتــاب خصوصــا از مقدمــه
برداشــته شــده اســت(.)Muhaddis, 2012: 54
جلــد :نفیــس ،تیمــاج ضخیــم مقوایــی ،ضربــی ،بــا ترنــج و کنــج و ســرترنج زریــن و نقــش گل و بوتــه بــا
جــدول ضخیــم زریــن ،محفــوظ در یــک قــاب جدیــد( 12تصاویــر  3و  ۳۰۵ .)4بــرگ  ۲۳ســطری۲۹×۱۵ ،
ســانتیمتر .قطــع کتــاب ۵/۳۹×2۶ :ســانتیمتر.
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شاهنامۀ مدحی
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چو مدحی بوصفش زبان کند والل /به مدحش که یابد توان و مجال (.)Muhaddis, 2012: 56

بر طبق نوشتۀ مؤخرۀ این شاهنامه ،بدین مضمون:

ایــن کتــاب در اواســط ربیعاالخــر  ۱۰۲۹هـ.ق( .مــارس  ۱۶۲۰م ).بــه خــط نســتعلیق خطاطــی بــه نــام
جــوری کتابــت شــده اســت.
درمورد جوری در احوال و آثار خوشنویسان ،بهقلم مهدی بیانی چنین میخوانیم:
هــم شــاعر بــود و هــم کاتــب و در نیمــۀ اول قــرن یازدهــم میزیســت ،ولــی ترجمــۀ احوالــش را کســی از
تذکرهنویســان نیــاورده اســت .یــک نســخۀ شــرح گلشــن راز محمــد بــن یحیــی گیالنــی نــزد مــن اســت کــه
بهقلــم کتابــت خفــی متوســط نوشــته اســت و در پایــان آن چنیــن دارد:
اتمــام یافــت قلــم شکســت ه جــوری الحقیــر در دوازدهــم مــاه ربی ـعاالول در ششــم روز ایلــول رومــی در
تاریــخ ســن ه ثلــث و اربعیــن و الــف .تاریــخ منظــوم لمجــرره الحقیــر
بحمداهلل که شرح گلشن راز /بکلکم شد درین صورت نمایان
بصنع هندسی هر بیت متنش  /بیک سطری نوشته جمله یکسان
نشد واقع که افتد مصر ع وی  /بسطری دیگر و گردد پریشان
دلم زین نسخه شوق جاودان یافت /ندیدم مشکلی بنوشتم آسان
از آن تاریخ اتمامش بگفتم  /ز شوق جاودانی یافت پایان
در التــزام اتمــام شــرح هــر بیــت بآخــر ســطر از ابتــدا تــا انتهــای نســخه ،مجاهدتــی کــرده و نیــک از عهــده
برآمــده اســت.
ســبک تذهیــب و تجلیــد و جدولکشــی نســخه ،مینمایــد کــه بایــد در عثمانــی فراهــم شــده و شــیوۀ
کتابــت نیــز نســتعلیق ترکــی اســت (بیانــی.)۱۲۹ :۱۳۶۳ ،
علــی محــدث در مــورد نگارگریهــای ایــن کتــاب چنیــن نوشــته اســت :شــاهکار نقاشــی و رنگآمیــزی
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ندیده جهان در زمان قباد
مزین سپاهش چو چشم خروس /سرلشکرانش چو نو در چو طوس
زهی شهریار فلک بارکاه /در مطبخش جای کاوس شاه
به پیشش تهمتن پرستار رخش /درفشش بخورشید بخشد درخش
به خلقت سیاوش فرخندهفر /به خصلت چو کیخسرو دادکر
….
ً
تحریرا فی اواسط شهر ربیعاالخر
من شهور سنه تسع و عشرین
و الف من التحجره ّالنبوبه
ّ
حرره الفقرالحصر
جوری غفر /ذنبه
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ازین پس بجلد دوم قصهها /بگویم که یابی از و ّ
حصهها
درین نظم کوشش نمودم بسی /بترکی بیاوردم از فارسی
فکندم ز روی معانی نقاب /بفرمان شاهنشه کامیاب
جهاندار سلطان عثمان خان /غالمان درگاه او خسروان
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اســت .نقاشــی کــه شــاید خــود جــوری بــوده ،در کمــال اســتادی از عهــدۀ کار برآمــده و پژوهــش در ایــن
تابلوهــا خــود کتــب مســتقلی را میطلبــد .چهرههــا ،رخــت و لبــاس و ابــزار و ادوات جنــگ ،دژهــا و قلعههــا
همــه نشــاندهندۀ دورۀ ســلطان عثمــان اســت .چهرههــا ترکــی عثمانــی بــا صبغـهای از تأثیــر نقاشــی مغولــی
ً
یعنــی خصوصیــات و چشــم مغولــی اســت .غالبــا در پیرامــون مینیاتورهــا و یکــی دو صفحــه پیــش و پــس از
آن ،در حاشــیۀ نقشهــای زیبایــی بهقلــم زر حواشــی را پوشــانده اســت .ایــن نقشهــا تصاویــر گل و بــرگ
و درخــت و حیــوان ،پرنــده و ســیمر غ و اژدهــا اســت و خــود نیــز قابــل تأمــل و پژوهــش اســت (Muhaddis,

معرفی و تحلیل برخی نگارهها

نگارۀ « -۰۵۳ر» داستان زال و رودابه
نوشتار نگاره

کادر بــاال :اشــبوعنبربن کمنــدک اوجنــی میانکــه بندایلــه و پنجـهک ایلــه محکــم طــوت تاکیــم ســنی یوقارو
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بــا توجــه بــه نــوع ترکیببندیهــا و همچنیــن طراحیهــا و پرداختهــا و بــا اســتفاده از تحلیلهــای
ً
خطــی و رنگــی ،نگارههــای ایــن شــاهنامه در ســه گــروه جــای میگیرنــد کــه احتمــاال توســط ســه نگارگــر
اصلــی کار شــدهاند؛ گــروه اول شــامل ســیزده نــگاره اســت .ایــن نگارههــا گمــان مــیرود کــه آثــاری از
ً
احمــد نقشــی باشــند کــه همانطورکــه قبــا ذکــر شــد ،ایــن هنرمنــد در دربــار عثمــان دوم جایگاهــی واال
داشــته و نــزد ســلطان ارجمنــد بــوده اســت .در نــگارۀ دیگــری از ایــن هنرمنــد در کتــاب شــاهنامۀ نــادری
یــا پیــروزی هوتیــن ،عثمــان دوم را میبینیــم کــه اســتانبول را تــرک کــرده اســت و از طریــق لهســتان بــه
ادیرنــه م ـیرود .شــباهت ایــن نــگاره بــا نــگارۀ اول شــاهنامه مدحــی چــه بهصــورت کلــی و چــه در چهــرۀ
ً
ســلطان کامــا مشــهود اســت .در ایــن گــروه از نگارههــا ،پیکرههــا خشــک و بـیروح هســتند و صحنــه بســیار
نمایشــی ترســیم شــده اســت .ترکیببنــدی صحنههــا در ایــن گــروه نیــز بــا خطــوط افقــی ب ـهکار رفتــه در
بیشــتر نگارههــای آن ،حالتــی از ســکون را تداعــی میکنــد .در رنگهــای ایــن گــروه آبیهــا و بنفشهــای
کمرنــگ بیشــترین اســتفاده را دارنــد.
گــروه دوم کــه شــامل دوازده نــگاره اســت ،گروهــی اســت کــه در آن بیشــترین ظرافتهــا بــه چشــم
میخــورد .طراحــی بــا قلمــی ظریفتــر از دیگــر نگارههــا انجــام شــده اســت و جزئیــات و تزئینــات بهخصــوص
در پیکرههــای اصلــی بهوفــور یافــت میشــود .پیکرهــا نســبت بــه دیگــر نگارههــا کوچکتــر ترســیم
شــدهاند و دارای انعطافــی واقعگرایانــه هســتند .حــرکات آنهــا نــرم و طبیعیتــر از دیگــر نگارههاســت.
بــدن حیوانــات را در ایــن گــروه بهوفــور میبینیــم .انــواع حیوانــات در صحنههــای مختلــف همچــون فیــل،
اســب ،شــتر ،روبــاه و آهــو ،همگــی بســیار دقیــق و طبیعتگرایانــه طراحــی شــدهاند .ترکیببندیهــای آن
بهجــز در نــگارۀ -۰۶۹چ کــه تنهـ ا صحنــۀ داخلــی آن اســت ،بــا خطوطــی اریــب و پــر از حرکــت ترســیم شـده
اســت .در ایــن گــروه اســت کــه پرچمهــا از کادر تصویــر تخطــی میکننــد .رنگهــا بســیار مــات و خاکســتری
هســتند ،امــا بــا ایــن وجــود بنفشهــا و صورتیهــا بیشــترین کاربــرد را دارنــد.
گــروه ســوم شــامل چهــار نــگارۀ پایانــی ایــن شــاهنامهاند .ترکیببنــدی خــاص ایــن گــروه اولیــن دلیــل
متمایــز بــودن آن از باقــی نگارههــا اســت .بزرگــی پیکرههــا بهدلیــل نزدیکــی بــه صحنــه اســت ،امــا ایــن
دلیــل بــر وجــود جزئیــات نیســت ،برعکــس ایــن نگارههــا بســیار ســاده کار شــدهاند و عــاری از تزئینــات
میباشــند .تمرکــز اصلــی آنهــا بــر پیکرههــا و داســتان اســت و صحنــه بهصــورت کلــی طــرح شــده و تنهــا
بــا خطــوط افقــی ترکیبــی بــدون حرکــت ایجــاد شــده اســت .رنگهــا کمتــر مــات هســتند و بــار دیگــر رنــگ
بنفــش یاســی حاکمیــت دارد.
در ادامۀ بحث از هرکدام از گروهها یک نمونه معرفی و تحلیل میشود.
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ترجمــۀ نوشــتار نــگاره :ســر طنــاب را بــه کمــرت ببنــد و بــا پنجــه محکــم بگیــر تــا تــو را بــاال بکشــم .پــس
ن جمــال و کمنــد عنبرافشــان او شــگفتزده شــد.
زال نگاهــی بــه بــاال انداخــت و زیبارویــی را دیــد و از حسـ 
پــس بــه او گفــت :ای بانــو ایــن انصــاف نیســت کــه مــن بــر ایــن رشــته جــان را بهدســت گیــرم .ســپس کمنــد
کیانــی خــود را بیــرون آورد و حلقهحلقــه کــرده و بــا تمــام قــدرت بــه کنگــرۀ ایــوان پرتــاب کــرد.
وقتیکــه زال طنابــش را بــه کنگــرۀ قصــر پرتــاب کــرد و طنــاب بــه ســر کنگــره گــره شــد ،از طنــاب آویخــت
و بــاال رفــت .رودابــه دســت زال را در دســت گرفــت.
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تصویر  -۰۵۳« .3ر» داستان زال و رودابه (برگرفته از :کتاب مینیاتور  29یا مدحی).
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چقــارم بوکیســودخی بکاســنک الچــون کــرک ایمــش ویــدی پــس زال باالیــه نظرصالــوب اول مــاه پیکــری
کــوردی اول حســن جمالــه و اول کمنــد عنبــر افشــانه تعجــب ایتــدی انــدن جــواب ویــروب ایتــدیای بانــو
انصــاف دکل کــه رشــته جانــه الاورم اولــدم میاننــدن کمنــد کیــا نیســنی چقــاروب حلقهحلقــه ایتــدی و
قـ ّـوت برلــه کنکــره ایوانــه پرتــاب ایلــدی.
کادر پایین :بحلقه درامد سرکنکره  /برآمد زبن تا بسر یکسره
چو بربام آن پاره شصت یاز  /برآمد بری برد پیشش نماز
کرفت ان زمان دست دستان بدست /برفتند هر دو بکردار مست
استادایدر چونکه زال کمندینی کنکره قصره پرتاب ایتدی واروب اول کنکره نک
اوجنــه بنــد اولــدی اول التمــس قــوالج کمنــده صاریلــوب زال یوقــاری چقــدی و بانونــک اوکنــده بــاش
قــودی انــن رودابــه زالــک الــن انــه (تصویــر .)3
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نگارۀ « - ۱۹۲چ» نبرد پیران و گیو
نوشتار نگاره

کادر بــاال :برجملــه اویلــه قلــدی کــه کوییــا اژدهــای دمــان ایــدی بعــده بودخــی اکا حملــه ایتــدی کتــد
کجــه نبــردی کــرم ایتدیلــر امــا دنیــا پیرانــک کوزینــه قرا کــو اولــدی ارتــق اختیــاری قالمیــوب فــرار ایتــدی
کیوکممندیــن پیــج پیــج؟ و چیــن چیــن ایــدوب پیرانــک اوزرینــه ارونــدن پرتــاب ایلــدی مارکبــی کردننــه
طولشــدی و زور ایــدوب آتنــدن زمینــه اینــدردی.
کادر پاییــن :بعــده کیــو پیرانــی پیــاده اوکنــه براغــوب وصوکنارنــدن بــر مقــدار اوزاغــه ایلتــدی کندوســی
دخــی آتنــدن اینــدی و پیرانــک اللرینــی محکــم بنــده چکــدی شــویله کــه خالصــی ممکــن دکل ایــدی انــدن
انــی صویــدی واالت جنکینــی و اســباب نبردینــی کیــدی و درفشــنی النــه الــوب صویــک کنارینــه واردی
پیرانــک عســکری صویــک مقابلــه ســنده قــرار ایتمیــش ایــدی (تصویــر .)4
ترجمــۀ نوشــتار نــگاره[ :گیــو] در نظــر همــه هماننــد اژدهــای آتشافشــانی بــود .نــزد او رفتنــد و از او
طلــب کــرم و بخشــش کردنــد ،امــا دنیــا بــه چشــم پیــران ســیاه شــد و دیگــر اختیــارش نمانــد و پــا بــه فــرار
گذاشــت .گیــو طنابــش را پیــچ و تــاب داد و بهطــرف پیــران پرتــاب کــرد و طنــاب مثــل مــار بــه گــردن پیــران
گــره خــورد و گیــو بــا فشــار زیــاد او را از روی اســب بــه زمیــن انداخــت.
ســپس گیــو پیــران را پیــاده بــه آنحــال رهــا کــرد و از کنــار آب دور شــد و خــود نیــز از اســب پیــاده شــد و
دســتان پیــران را چنــان محکــم بســت کــه نتوانــد خــاص شــود .بعــد او را برهنــه کــرد و اســباب جنگــی او را
بــه تــن کــرد و درفشــش را بهدســت گرفــت و بــه کنــار آب رفــت ،جاییکــه لشــکر پیــران در طــرف دیگــر آب
قــرار گرفتــه بودنــد.
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چو خورشید تابنده شد ناپدید /در حجره بستند و گم شد كلید
پرستنده شد سوى دستان سام /كه شد ساخته كار بگذار گام
سپهبد سوى كاخ بنهاد روى /چنانچون بود مردم جفتجوی
....
بحلقه درآمد سر كنگره /بر آمد ز بن تا بسر یكسره
چو بر بام آن باره بنشست باز /بر آمد پرىروى و بردش نماز
گرفت آنزمان دست دستان بدست /برفتند هردو بكردار مست
....
تحلیــل نــگاره :در ایــن نــگاره صحنــهای از داســتان زال و رودابــه را میبینیــم .در ایــن صحنــه
رودابــه گیســوی خــود را از پنجــرۀ قصــر بــرای بــاال آمــدن زال آویختــه اســت ،ولــی زال بــا کمنــدی بــه قصــد
بــاال رفتــن ،پــای خــود را بــر دیــوار قصــر نهــاده اســت.
بــار دیگــر خطــوط تپههــا و همچنیــن درختــی بلنــد چشــم را از پاییــن بــه بــاال میکشــاند .در ضمــن
گویــای بلنــدی دیــوار نیــز هســتند .در تأ کیــد بــر بلنــدی قصــر گنبــدی مخروطــی را میبینیم که از بــاالی کادر
بــه بیــرون آمــده اســت .ایــن نــوع بیرونزدگــی از کادر در ایــن شــاهنامه و بهطورکلــی در دیگــر نگارههــای
ایــن مکتــب بهنــدرت اتفــاق میافتــد .نکتــۀ دیگــر اینکــه مــاه و ســتارگان بهطــور واضــح بــر آســمان نقــش
شــدهاند کــه حــال و هوایــی خــاص بــه صحنــه بخشــیدهاند .تصویــر کــردن خورشــید و مــاه و ســتارگان در
ایــن مکتــب مشــاهده میشــود.

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.5.127

متــن اصلــی از شــاهنامۀ فردوســی :جلــد یــک کتــاب شــاهنامۀ فردوســی براســاس چــاپ مســکو،
بهکوشــش دکتــر ســعید حمیدیــان ،داســتان منوچهــر ،ابیــات  ۵۳۶الــی  .۵۸۶اشــعار نــگاره بهترتیــب بیــت
 ۵۶۱ ،۵۶۰و  ۵۶۲هســتند.
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متــن اصلــی از شــاهنامۀ فردوســی :جلــد ســوم کتــاب شــاهنامۀ فردوســی براســاس چــاپ مســکو،
بهکوشــش دکتــر ســعید حمیدیــان ،داســتان ســیاوش ،بیــت  ۳۳۰۰الــی ۳۳۷۲
سواران گزین کرد پیران هزار /همه جنگجوی و همه نامدار
بدیشان چنین گفت پیران که زود /عنان تگاور بباید بسود
شب و روز رفتن چو شیر ژیان /نباید گشادن بره بر میان
که گر گیو و خسرو بایران شوند /زنان اندر ایران چو شیران شوند
نماند برین بوم و بر خاک و آب /وزین داغدل گردد افراسیاب
بگفتار او سر بر افراختند /شب و روز یکسر همیتاختند
نجستند روز و شب آرام و خواب /وزین آ گهی شد بافراسیاب
چنین تا بیامد یکی ژرف رود /سپه شد پراگنده چون تار و پود
بنش ژرف و پهناش کوتاه بود /بدو بر برفتن دژ آ گاه بود
….
تحلیــل نــگاره :ایــن نــگاره نبــرد پیــران و گیــو را بــه تصویــر میکشــد .در میانــۀ تصویــر ســمت راســت گیــو
را میبینیــم کــه کمنــدی را برگــردن پیــران انداختــه و او را از اســب خــود پاییــن کشــیده و بــه زانــو درآورده
اســت .اســب نیــز درحــال گریختــن اســت.
ـول ســنت نگارگــری عثمانــی ،عــدهای از ســپاهیان
ســمت چــپ تصویــر از میانــه تــا پاییــن طبــق معمـ ِ
درحــال تماشــای ایــن نبــرد هســتند و دو نفــر دیگــر نیــز در بــاالی تصویــر برفــراز کــوه نظارهگرنــد .در اینجــا
ایــن دو نفــر نقــش افــرادی را بــازی میکننــد کــه در نگارههــای دیگــر از فــراز قلعــه بــه صحنــۀ جنــگ نــگاه
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کادر بــاال :ســنک خــارا مــوم اولــور یعنــی برکیمنــک طالــع شــومی خشــم ایلیــوب یوزدونــدره دشــمن اوزرینــه
اتــوب اورمنعــه ســنک خارایــه یاپشســه النــده مــوم کبــی نــرم اولــور اســتادایدر تاکنــش قبــه فلکــه دیکلنجــه
بــری برلرینــه صارمشــوب زورایتدیلــر ســهراب ســرافراز اول قــدر زورایتــدی رســتمی الیمــادی حیرتــده قالــدی
رســتم وخــی خشــم وکیــن ایلــه ال اوردی ســهرابک کریباننــی طوتــوب برالیلــه کمرنــدن طوتــدی و چکــدی
اول جــوان دلیــرک قدینــی بوکــدی و ســلکدی کوتــوردی ســهرابی یــره اوردی.
کادر پاییــن :اول نوجوانــک اجلــی ایرمــش ایــدی رســتم کــه انــی زمینــه چارپــدی و کوکبــی اوزریــه
کلــدی و بلــدی کــه جهــد ایــدوب التنــدن قالقمــق اســتر همــان آمــان و زمــان ویرمیــوب کوکنــه برخنجــر
اوردی تــا زمینــه ســانجلدی ســهراب برکــره درولــدی و بولکلــدی انــدن صکــره بــرآن ایلــدی و اندیشــه نیــک
و بــددن جانبــی کوتــاه ایتــدی و دیــدی کیــم بکابنــدن اولــدی زمانــه کلیــد گنجینــه نصرتــی بکاویرمــش
ایکــن بــن ســنک الوکــه ویردمســن بونــدن (تصویــر .)5
ترجمــۀ نوشــتار نــگاره :ســنگ خــارا ،مــوم میشــود؛ یعنــی اگــر طالــع شــوم بــر کســی خشــم بگیــرد و روی
بــر دشــمنی کنــد ،او را حتــی ا گــر ســنگ خــارا باشــد همچــون مومــی بــر کــف میکنــد .اســتاد میگویــد تــا بــه
فلــک بــه جنــگ بــا یکدیگــر پرداختنــد ،ســهراب ســرافراز بهطــرف رســتم حملــه کــرد ،رســتم تعجــب کــرد و بــا
خشــم و کیــن بــا یــک دســت گریبــان ســهراب را گرفــت و بــا یــک دســت دیگــر او را از کمــرش گرفــت و کشــید.
جــوان دلیــر کمــرش خمیــده شــد و رســتم ســهراب را تــکان داد و ســهراب را بــه خــاک زد.
اجــل ســهراب نوجــوان رســیده بــود ،وقتیکــه رســتم او را بــر زمیــن زد و ســتارۀ بختــش فــرو افتــاد و
خواســت کــه جهــد کنــد و بلنــد شــود ،ولــی رســتم زمــان و امانــش نــداد و بــه او خنجــر زد .ســهراب بــر زمیــن
افتــاد ،بــار دیگــر ســعی کــرد بلنــد شــود و پیــچ و تــاب خــورد و آهــی کشــید و افــکار خــوب و بــد از ذهنــش
گذشــت.
متــن اصلــی از شــاهنامه فردوســی :جلــد دوم کتــاب شــاهنامۀ فردوســی براســاس چــاپ مســکو،
بهکوشــش دکتــر ســعید حمیدیــان ،داســتان ســهراب ،بیــت  ۸۸۳الــی .۹۲۰
دگر باره اسپان ببستند سخت /بسر بر همى گشت بدخواه بخت
بكشتى گرفتن نهادند سر /گرفتند هردو دوال كمر
هرآنگه كه خشم آورد بخت شوم/كند سنگ خارا بكردار موم
سرافراز سهراب با زور دست /تو گفتى سپهر بلندش ببست
غمى بود رستم بیازید چنگ /گرفت آن برو یال جنگى پلنگ
خم آورد پشت دلیر جوان /زمانه بیامد نبودش توان
زدش بر زمین بر بكردار شیر /بدانست كو هم نماند بزیر
سبك تیغ تیز از میان بر كشید /بر شیر بیدار دل بردرید
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میکننــد .تماشــاچیهای صحنــه همــواره بــا توازنــی در بــاال و پاییــن بــه انســجام نــگاره کمــک میکننــد.
در ایــن نــگاره برخــاف نگارههــای پیشــین ،صحنــۀ جــدل بــا زمینــۀ پشــت آن قــاب نشــده اســت .در
اینجــا تمایــل بــه طبیعتنــگاری بیشــتر مشــهود اســت؛ خــط صــاف چمـنزار در میانــۀ تصویــر و جاییکه کوه
ً
شــروع میشــود کامــا حــس عمــق را در تصویــر ایجــاد کــرد ه کــه در نگارههــای ایــن شــاهنامه نمونههایــی
از ایــن مــورد بــه چشــم میخــورد.
گ ســبز در چمــن و پایینتــر نارنجــی در صخــرهای بســیار درخشــان اســتفاده شــدهاند و بــا وجــود گل
رنـ 
و بوتههــای فــراوان ،نــگارهای زنــده و پرشــور بهنظــر میآیــد و برخــاف معمــول ســرد و بـیروح نیســت.
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بپیچید زان پس یكى آه كرد /ز نیك و بد اندیشه كوتاه كرد
بدو گفت كین بر من از من رسید /زمانه بدست تو دادم كلید
تو زین بىگناهى كه این كوژپشت /مرا بركشید و بزودى بكشت
....
تحلیــل نــگاره :ایــن نــگاره نبــرد رســتم و ســهراب را بــه تصویــر میکشــد .پاییــن ســمت چــپ تصویــر
رســتم را میبینیــم کــه ســهراب را بــر زمیــن زده و بــا خنجــری ســینهاش را میشــکافد .بــا اینکــه رســتم
چهــرهای محبــوب در شــاهنامه اســت ،امــا بهدلیــل اینکــه در ایــن صحنــه ســهراب جــوان را از پــای
درمــیآورد ،منفــور شــده و چهــرهاش را مخــدوش کــرده اســت ،بهطوریکــه حتــی شــکل کاله او نیــز
قابلتشــخیص نیســت .ایــن دو در زمینــۀ آبــی کمرنــگ و مــات کــه صحنــه را غمگیــن و ســرد میکنــد،
بهوســیلۀ رودی از صخرههــای اطــراف جــدا شــدهاند .رودخانــه از ســمت راســت پاییــن کادر ،جاییکــه
اســب ســهراب بیتابــی میکنــد ،شــروع میشــود و بــا گردشــی زیرکانــه بــه پشــت صخرههــا م ـیرود و بــار
دیگــر در دوردســت بــه قلعــهای میرســد.
در ایــن تصویــر دو درخــت میبینیــم؛ درختــی کوچــک کــه تــازه شــکوفه زده در ســمت ســر ســهراب و
درخــت بلنــد و سرســبز بــاالی ســر رســتم قــرار گرفتهانــد کــه گویــا نمــادی از ایــن پــدر و فرزنــد هســتند .در
نگارگــری ایرانــی نیــز نمونههــای اینچنیــن وجــود دارنــد.
در ایــن نــگاره عالوهبــر شــمایلهای وهمآلــود در صخرههــا ،حیواناتــی کوچــک و ظریــف از میــان
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نگارۀ « -۲۷۳چ» کشتی گرفتن رستم و پوالدوند

تصویر  .6نگارۀ « -۲۷۳چ» کشتی گرفتن رستم و پوالدوند (برگرفته از :جلد چهارم کتاب شاهنامۀ فردوسی).
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نوشتار نگاره
ّ
کادر بــاال :بونــدن صکــره تهمتــن شــیر غــران کبــی خــروش ایــدوب پوالدونــدک اویلوغنــدن ویقــه ســندن
یاچشــوب زور ایلــدی خــواه ناخــواه انــی یــرون آیــردی و کردننــه برابــر کوتــوروب یــره اوردی.
کادر پاییــن :انــدن کــردکاره حمــد و ثنــا اوقیــدی ایــران ســپاهندن خــروش قوپــدی صورنــا ونفیرلــر
چالنــدی رســتمه قرشــو کلدیلــر رســتم کــه پوالدونــدی یــره چالــدی (تصویــر .)6
ترجمــۀ نوشــتار نــگاره :پــس از آن ،رســتم ماننــد شــیری خروشــید و یقــۀ لبــاس پوالدونــد را گرفــت و بــا
قــدرت او را از زمیــن جــدا کــرد و بــر زمیــن کوبیــد.
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صخرههــا بیــرون آمــده و شــاهد ایــن صحنــه هســتند و بهنوعــی معصومیــت ســهراب را بــه نمایــش
میگذارنــد.
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نتیجهگیری

شــاهان ایرانــی بــا ایجــاد شــرایطی در دربــار ،هنرمنــدان را بــه خلــق آثــاری زیبــا هدایــت میکردنــدّ .امــا روحیــۀ
دربــار عثمانــی بهواســطۀ جنگ-طلبیهــا و تــاش بــرای کشورگشــایی بهگونـهای دیگــر اســت .عثمانیهــا
در ادامــۀ دولتــی نوپــا اقــدام بــه فعالیتهــای گســتردهای در حــوزۀ هنــر کردنــد .نگارگــر عثمانــی بــا نمودهــای
واقعــی از محیــط پیرامــون همچــون لبــاس مردمــان و چهــرۀ حاکمــان ،تاریــخ و جغرافیــا را ثبــت میکنــد.
او بهدنبــال عرفــان یــا مذهــب نیســت ،شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه بهســادگی دو تفکــر متضــاد شــرق
و غــرب را در هــم میآمیــزد .در نگارگــری عثمانــی نماهایــی ماورایــی از نگارگــری شــرقی درکنــار عناصــری
واقعگرایانــه بــه چشــممیخــورد؛ عناصــری همچــون ژرفنمایــی کــه بهخصــوص در ترســیم بناهــا بــه آن
توجــه شــده اســت .همچنیــن در بعضــی نگارههــا رویــۀ غربــی در چیــن و شــکن جامــه نیــز قابلمشــاهده
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بكشتى گرفتن نهادند روى /دو گرد سرافراز و دو جنگجو 
ى
بپیمان كه از هردو روى سپاه /بیارى نیاید كسى كینهخواه
میان سپه نیمفرسنگ بود /ستاره نظاره بران جنگ بود
چو پوالدوند و تهمتن بهم /بر آویختند آن دو شیر دژم
همى دست سودند یك با دگر /گرفته دو جنگى دوال كمر
چو شیده بر و یال رستم بدید /یكى باد سرد از جگر بركشید
پدر را چنین گفت كین زورمند /كه خوانى ورا رستم دیوبند
....
و زان پس ببازید چون شیر چنگ /گرفت آن بر و یال جنگى نهنگ
بگردن برآورد زد بر زمین /همى خواند بر كردگار آفرین
خروشى برآمد ز ایرانسپاه /تبیرهزنان برگرفتند راه
بابر اندر آمد دم ّكرناى /خروشیدن ناى و صنج و دراى
كه پوالدوندست بىجان شده /بران خاك چون مار پیچان شده
....
تحلیــل نــگاره :ایــن نــگاره ،کشــتی گرفتــن رســتم و پوالدونــد را نمایــش میدهــد .نــگاره بهســادگی
بــه ســه بخــش افقــی آســمان ،کــوه و زمیــن تقســیم شــده اســت .پیکرههــای ایســتاده کــه طرفــداران دو
ً
کشــتیگیر هســتند در ایــن ســه بخــش تقریبــا بــه تســاوی جــای گرفتهانــد و تصویــر بســیار متقارنانــد .در
بــاالی کــوه ،دو ســپاه بــا درختــی در مرکــز از هــم جــدا شــدهاند.
انــدازۀ پیکرههــا نســبت بــه کادر بزرگتــر از نگارههــای پیشــین اســت و اینطــور بهنظــر میرســد کــه
نگارگــر میخواهــد زاویــۀ بســتهتری را بــه نمایــش بگــذارد.
یتــوان در ایــن
پیکرههــا حالتــی بســیار خشــک و رســمی دارنــد ،ولــی نوعــی طنــز را گاه و بــیگاه م 
طراحیهــا مشــاهده کــرد؛ بــرای مثــال فــردی کــه در ســمت چــپ پاییــن کادر ایســتاده ،بهنظــر میرســد
ً
از قــدرت رســتم متعجــب اســت و ایــن تعجــب او را در چشــمانش میتــوان دیــد کــه کامــا عمــودی ترســیم
ً
شــدهاند .باالتــر ،ســمت راســت ،اســبی را میبینیــم کــه احتمــاال اســب رســتم اســت و گویــی از پیــروزی او
لبخنــد بــر لــب دارد.
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ســپس ســپاه ایرانیــان ،حمــد و ثنــای خــدا را گفتنــد و شــادی و خــروش کردنــد و شــیپور نواختنــد و بــه
اســتقبال رســتم رفتنــد کــه بــر پوالدونــد پیــروز شــده بــود.
متــن اصلــی از شــاهنامۀ فردوســی :جلــد چهــارم کتــاب شــاهنامۀ فردوســی براســاس چــاپ مســکو،
بهکوشــش دکتــر ســعید حمیدیــان ،داســتان خاقــان چیــن ،بیــت  ۱۲۷۷الــی .۱۳۱۶
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1. Shahnamaji
)2. Fathullah ben katib Dervish (Arifi
3. Tarcuma-l shagayiq-l nu’maniya
4 Tashko prulu- zada
5. Mehmed Bey
6. Ahmed Nakshi
7. Divan-I Nadiri
8. Anthology
9. Paris, Bibliotheque Nationale, Suppl. Turc 326
10. Shahnama-i Nadiri
11. Conquest of Hotin

 .12صحافــی چرمــی دورۀ عثمانــی دارای اهمیــت ویــژه و مرتبــۀ بســیار باالیــی اســت .طراحــی چــرم معمولــی کتــاب دارای نقــوش
حاشــیهای ،قطعههــای گوشـهای موجیشــکل (افتــاده) و یــک ترنجــی (قاببنــدی تزئینــی) جناغیشــکل در یــک زمینــۀ ســاده قهــوهای
تیــره اســت (برنــد.(۱۸۹ :۱۳۸۳ ،

کتابنامه

 بخــتآور ،الهــه و شــیرازی ،علیاصغــر (« .)13۸۸نحــوۀ شــکلگیری مکتــب عثمانــی و بررســیویژگیهــای آن» .فصلنامــۀ نگــره .شــمارۀ  .10صــص.4۱-3۱ :
 برنــد ،باربــارا ( .)۱۳۸۳هنــر اســامی ،ترجمــۀ مهنــاز شایســتهفر ،تهــران :مؤسســه مطالعــات هنــراســامی.
 -بلــر ،شــیال و ام .بلــوم ،جاناتــان ( .)13۸۱هنــر و معمــاری اســامی .ترجمــۀ اردشــیر اشــراقی ،تهــران:
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اســت .هــدف نگارگــر عثمانــی بیــان اتفــاق اســت ،او بهصراحــت نقطــۀ اوج روایــت را ترســیم میکنــد .در هــر
کتابــی ســلطان را در قصــرش در حالتــی از اوج و شــکوه ترســیم میکنــد .هــم اوســت کــه اهمیــت دارد و ایــن
کتــاب بــه فرمــان او و بــرای اوســت.
در شــاهنامۀ مدحــی (۲۹مینیاتــور) نیــز ایــن نــکات بهوضــوح مشــاهده میشــود .ایــن شــاهنامه در
دورهای کــه زبــان ترکــی ســعی در اســتیالی خــود دارد بهوجــود آمــده اســت .ایــن ترجمــه نیــز همچــون
نگارههــا ،بازنمــودی تحتاللفظــی و مســتقیم و عــاری از تزئینــات اســت و مخلــص کالم را بیــان میکنــد.
ترجمــۀ ایــن شــاهنامه همانطورکــه گفتــه شــد ،توســط شــخصی بــه نــام مدحــی و در ســال  ۱۰۲۷هـ.ق.
صــورت گرفتــه اســت.
در مقدمــۀ شــاهنامه ژولمــول خواندیــم کــه ترجمـهای از شــاهنامه بــه ســال  ۱۰۳۰هـ.ق .بــه ســفارش
دربــار ســلطان عثمانثانــی توســط «مهــدی» انجــام شــده اســت .ایــن تشــابه اســم و نزدیکــی دوره
ً
تاملبرانگیــز اســت.
وجــود چهارچــوب و کادر نوشــته کــه بیشــتر مواقــع رعایــت شــده و از آن تخطــی کمــی صــورت گرفتــه،
نشــاندهندۀ وجهــۀ دیگــری از روحیــۀ عثمانیــان اســت کــه همانــا وجــود نظــم و پایبنــدی بــه اصــول
درجهــت پیشــروی اســت .پیکرههــای فــراوان موجــود در صفهــای عمــودی و افقــی در جنــگ گویــی
ســپاه قدرتمنــد و منظــم عثمانــی را بــه یــاد مخاطــب میآورنــد.
رنگهــا در ایــن نگارههــا بهطــور کلــی مــات هســتند .بــا توجــه بــه تحلیلهــای رنگــی و اینکــه نگارگــری
عثمانــی بــه جزئیــات زیــاد در صحنــه نمیپــردازد ،غالــب بــودن رنگهــای استفادهشــده در زمینــه منطقــی
بهنظــر میرســد .وجــود افــق رفیــع نیــز از رنــگ آســمان کاســته و زمیــن بیشــترین پوشــش را دارد .ایــن
رنگهــا شــامل بنفــش یاســی ،صورتــی کمرنــگ ،ســبز کمرنــگ ،کــرم ،خاکســتری و آبــی هســتند .رنــگ
ً
آســمان گاه کامــا طبیعــی و بــا خورشــید در روز و ســتارگان در شــب و بــا آبیهــای مختلــف رنــگ شــده و گاه
طالیــی ترســیم شــده اســت.
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 -تصاویــر نگارههــا http://art.alvin-portal.org/alvin/result.jsf?cid=1 :و http://www.ub.uu.

/se/searching-and-writing/library-catalogues/picture-search

- Akurgal, E. (1980). The art and architecture of Turkey. Switzerland: Oxford
University Press.
- Atasoy, N. & Cagman, F. (1974). Turkish Miniature Painting. Istanbul: Publication
of The R.C.D Cultural Institute.
- Muhaddis, A. (2012). Catalogue of The Persian Manuscripts in Uppsala University
Library. Sweden: Uppsala University.
- http://shahnama.caret.cam.ac.uk/

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.5.127

 -تارنمای کتابخانۀ دانشگاه اوپساال/http://www.ub.uu.se :
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ســروش (انتشــارات صــدا و ســیما).
 بیانی ،مهدی ( .)۱۳۶۳احوال و آثار خوشنویسان .چاپ دوم ،تهران :انتشارات علمی. پرایــس ،کریســتین ( .)13۶۴تاریــخ هنــر اســامی .ترجمــۀ مســعود رجبنیــا ،تهران :شــرکت انتشــاراتعلمــی و فرهنگی.
 تالبوترایــس ،دیویــد ( .)13۷۵هنــر اســام .ترجمــۀ بهــار ماهملــک ،تهــران :شــرکت انتشــارات علمــیو فرهنگــی.
 چتیــن ،عبدالباقــی و مقــدم ،علیرضــا (« .)13۸۸مفــردات :قدیمیتریــن دســتور زبــان فارســی درآناتولــی» .مجلــۀ تاریــخ ادبیــات .شــمارۀ  .۶۰/3صــص.۷۲-۵۳ :
 حیــدرزاده ،توفیــق (« .)1375مهاجــرت علمــای ایــران بــه امپراتــوری عثمانــی (و انتقــال ســنتهایمــدارس ایرانــی بــه آن ســرزمین از اوایــل دورۀ تیمــوری تــا اواخــر عهــد صفــوی)» .مجلــۀ فرهنــگ .شــمارۀ۲۰
و  .۲۱صــص.49-94 :
 خسروشــاهی ،رضــا ( .)13۵۰شــعر و ادب فارســی در آســیای صغیــر تــا ســدۀ دهــم هجــری .تهــران:انتشــارات دانشســرای عالــی .شــمارۀ .۴۰
 ریاحــی ،محمدامیــن ( .)136۹زبــان و ادب فارســی در قلمــرو عثمانــی .تهــران :شــرکت انتشــاراتیپاژنــگ.
 عابدینــی ،ابوالفضــل (« .)138۸مناســبات اجتماعــی ایــران و عثمانــی» .مجلــۀ تاریــخ روابط خارجی.شــمارۀ پیاپــی  .۴۱صص.۷۸-۶۱ :
 فر خفــر ،فرزانــه (« .)۱۳۹۱تأثیــر هنــر ایــران بــر هنــر عثمانــی ،در حــوزۀ نگارگــری قــرون دهــم و یازدهــمهجــری» .پایاننامــۀ دکتــری پژوهــش هنــر .دانشــگاه تربیتمــدرس.
 فردوســی ،ابوالقاســم ( .)1373شــاهنامه فردوســی .براســاس چــاپ مســکو (بهکوشــش ســعیدحمیدیــان) ،تهــران :نشــر قطــره.
 -مول ،ژول ( .)13۷۶دیباچه شاهنامه فردوسی .تهران :مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.

