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چكيده
شاهنامه طهماسبي بين سال هاي ٩٣٠ تا ٩٤٤ه.ق/١٥٣٥م در کارگاه هاي هنري سلطنتي صفويان در تبريز 
استنساخ شد  و يکي از   هداياي با ارزش فرهنگي است که از طرف دربارهاي ايران به دربار عثماني ارسال شده 
است. اين اثر به سال ٩٧٤ه.ق/١٥٦٦م به مناسبت جلوس سلطان سليم دوم از طرف شاه طهماسب صفوي 
به دربار عثماني اهداء گرديد و بيش از سه قرن در دسترس هنرمندان عثماني بود. هدف تحقيق حاضر اين 
است که معيارهاي مشخصي براي تطبيق نگاره ها ازنظر ايراني يا عثماني بودن آن ها در اختيار محققان قرار 
دهد. بررسي سنت شاهنامه نگاري در فرهنگ عثماني نشان مي دهد که نقاشان عثماني در طول اين ايام از 
صور خيال انگيز اين شاهکار مکتب تبريز بهره گرفته اند.در مقاله حاضر به شيوه تاريخي- تطبيقي،  نگاره هاي 
شاهنامه طهماسبي با نگاره هاي چهار شاهنامة عثماني مورد تطبيق کمي و کيفي قرارگرفته اند. نتايج حاصله 
نشان مي دهد که بيشترين تأثيرات در حوزه عناصر تجسمي و موضوعات نگاره هابرجاي مانده است،  هرچند 
که هنرمندان عثماني در تغيير فضاي رويدادها به ويژه در تغيير عناصر معماري موجود در نگاره ها، تالش 

زيادي نموده اند و اين بارزترين اختالف نگاره هاي ايراني و عثماني است.
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مقدمه
همسايگان  هنري  عثماني محصول  و  ايراني  نگارگري 
و  مذهبي  اختالف هاي  علي رغم  که  است  ديرينه اي 
تنش هاي سياسي و نظامي تاريخي داراي خصيصه هاي 
به  ايراني  هنرمندان  مهاجرت  است.  بسياري  مشابه 
جنگ  مصور،  نسخ  مانند  فرهنگي  غنائم  عثماني  خاک 
عثماني و ايران به سال ٩٢٠ ق در چالدران و تصرف 
فرهنگي  مبادله هاي  اول،  سليم  سلطان  به دست  تبريز 
در مناطق تصرف شده، اشتراک هاي ديني و گاه زباني، 
شيفتگي هاي سالطين حکومت نوپاي عثماني به فرهنگ 
داشت  آن  بر  را  ما  ازاين دست  داليلي  و  ايران  هنر  و 
که به تأثيرات حضور غنيمت فرهنگي عظيمي همچون 
بپردازيم.  عثماني  نگارگري  بر  طهماسبي  شاهنامة 
عصر  تبريز  نقاشان  به ويژه  و  ايراني  نگارگري  نقش 
بارها  عثماني  نقاشي  تحول  و  شکل گيري  در  صفوي 
متعددي  تحقيقات  موضوع  و  قرارگرفته  موردبحث 

بوده است.
به  که  متعددي  مصور  نسخ  تأثير  به  ميان  اين  در 
طرق مختلف از ايران به کارگاه هاي هنري دربار عثماني 
رسيده اند به صورت پراکنده سخن رفته است. بااين حال 
بحث تأثيرات مستقيم يک نسخة خاص همچون شاهنامة 
طهماسبي موضوع مطالعة جدي و دانشگاهي قرار نگرفته 
است. در تحقيق حاضر اين سؤال مطرح است که تقليد 

يکي  به عنوان  طهماسبي  شاهنامة  از  عثماني  نگارگران 
ازلحاظ موضوع،  پر نگاره ترين نسخ مصور فارسي،  از 

ترکيب، اسلوب کار از نگارگري ايراني چگونه است؟
نگارگري  اهميت  بر  تا  آنيم  بر  حاضر  پژوهش  در 
ايران در مرکز منطقه تصويرخيز اسالمي صحه گذاريم 
و معيارهاي مشخصي براي تطبيق نگاره ها ازنظر ايراني 
يا عثماني بودن آن ها در اختيار محققان قرار دهيم. براي 
پس  عثماني  نگارگران  پرسيد  بايد  نکته  اين  به  رسيدن 
ايراني)  نگارگران  و  نسخ  (حضور  ايران  با  ارتباط  از 
از  کار  اسلوب  ترکيب،  موضوع،  ازلحاظ  اندازه  چه  تا 
نگارگري ايراني تأثير گرفته اند؟ فرض محقق بر اين بود 
که تأثيرات شاهنامه هاي مصور عثماني در موضوعات 

انتخاب شده از عناصر تجسمي بيشتر باشد.   
تأثير موضوعي،  ميزان  نگارگري عثماني و  معرفي 
شاه طهماسبي  شاهنامة  معماري  و  تصويري  تجسمي، 
ضرورت هاي  از  عثماني  شاهنامه هاي  نگاره هاي  در 
اجتناب ناپذير زمان حاضر براي محققان عرصة نگارگري 
نيز  تأثيرپذيري  اين  براي  ديگري  تأثير  هر  مانند  است. 
شروع و پاياني وجود داشته که بايد موردبررسي قرار 
عثماني  نگارگري  با  مقايسه  در  هند  نگارگري  گيرد. 
معرفي  دليل  همين  به  و  قرارگرفته  موردتحقيق  بيشتر 
نسخ مصور عثماني و مطالعه در مورد آن ها نيز امري 

ضروري است.

تأثير شاهنامه طهماسبي در سنت 
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روش تحقيق
تطبيقي  تاريخي-  روش  به  حاضر  تحقيق  اجراي  روش 
طريق  از  تصاوير  جمع آوري  از  پس  که  بود  خواهد 
سايت هاي معتبري که در فهرست سايت هاي اينترنتي به 
آن ها اشاره شده است و مطالعة منابع تاريخي، در يکسو 
شاهنامة طهماسبي و در سوي ديگر شاهنامه هاي عثماني و 
ديگر نگاره هاي عثماني را در نظر گرفته و به تنظيم جدول ها 
موردنظر  نتايج  به  داده ها  مقايسه  با  تا  پرداخت  خواهيم 

دست پيدا کنيم.

پيشينة تحقيق
تحقيقات معدودي به صورت مقطعي و دوره اي در مورد 
الهه  خانم  ازجمله  است.  انجام شده  مقاله  اين  موضوع 
(دانشگاه  خود  ارشد  کارشناسي  پايان نامة  در  بخت آور 
نگارگري  متقابل  بررسي  با عنوان  تهران، ١٣٨٦)  شاهد، 
يعقوب  دکتر  راهنمايي  عثماني،به  و  تبريز صفوي  مکتب 
آژند در مقالة خود (مجلة هنرهاي تجسمي، ش ٤١: ٣٨-

٣٣) با عنوان «تأثير هنرمندان مکتب تبريز در شکل گيري 
و گسترش مکتب استامبول» و نيز فيلز چاغمن و زرين 
تانيندي در مقالة خود (مجلة مقرنس، ش ١٣: ١٤٨-١٣٢) با 
عنوان «روابط فرهنگي صفويان و عثمانيان در نسخه هاي 
قاپي» و خانم مهناز شايسته فر در مقالة خود  کاخ توپ 
(مجلة خيال شرقي، ش ١، ص ١١٢) با عنوان «موضوعات 
مذهبي در نگارگري دوران صفوي و عثماني» تا حدودي به 

موضوع موردبحث در اين مقاله نزديک شده اند.

األخبار در  به سلطان سليم دوم، نزهت  تصوير ٢. تسليم هدايا 
content.lib.:مأخذ استامبول  قاپي،  توپ  موزة  سيگتوار،  سفر 

washington.edu
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ايراني و آثار هنري آنان در دربار عثماني انجاميد. 
شاهنامة طهماسبي خود نمونة بارزي از هدية نسخ 
مصور از جانب پادشاهان ايراني براي پيشکش به پادشاهان 
عثماني است که به اين وسيله ارادت خود را به سالطين 
عثماني ثابت کرده و مانع لشکرکشي هاي متعدد به ايران 
مي شدند. «در دورة سلطان مراد سوم (حک ١٥٧٤-١٥٩٥ 
م)، که تني رنجور داشت و در هيچ جنگي شرکت نمي کرد، 
عهده  به  اميران  از  تعدادي  را  سپاهيان  فرماندهي  نقش 
داشتند. به همين دليل بين اين دولتمردان رقابت شديدي 
براي احراز اين مقام باال مي گرفت و هريک سعي مي کرد 
که با تقديم نسخه هاي گران بها به سلطان کتاب دوست، بر 
رقيبان خود پيشي گيرد» (چاغمن، ١٩١:١٣٨٥). بسياري 
نگارگري  کارگاه هاي  از  وارداتي  به صورت  نسخ  اين  از 
شيراز بوده اند. «ازآنجاکه فعاليت کارگاه هاي شيراز ديگر 
کارگاه ها  اين  نبود،  بزرگان  حمايت  به  وابسته  مستقيمًا 
مي بايست به اندازة کافي مشهور و پربار مي بودند تا هزينة 
واردات خود ازجمله رنگ دانه ها به طور مداوم و منظم انجام 
گيرد. به اين ترتيب بسياري از نسخه هايي که براي ورود 
به کتابخانه هاي سلطنتي، همچون کتابخانة سالطين دکن 
اختصاص مي يافتند،  گلکنده و مجموعه داران عثماني  در 
(ريشار،  مي شدند»  داده  سفارش  شيراز  کارگاه هاي  به 

.(١٩٠:١٣٨٣

حضور عناصر شاهنامة طهماسبي در نگاره هاي عثماني
شاهنامة  از  مصوري  نسخة  شاه طهماسبي  شاهنامة 
آن  کار خوشنويسي و مصورسازي  که  است  فردوسي 
براي  ق   ٩٣٠ سال  به  اسماعيل  شاه  سلطنت  عصر  در 
فرزندش شاه طهماسب آغاز گرديد و حدوداً در سال (٩٤٤ 
ه. ق/١٥٣٥ م)، در زمان خود شاه طهماسب به اتمام رسيده 
است. اين نسخه را شاه طهماسب به مناسبت جلوس سلطان 
سليم دوم (حک ٩٧٤ ه. ق/١٥٦٦ م) به وي اهدا نمود. اين 
شاهنامه تا قرن ١٩ به مدت سه قرن در اختيار دولت عثماني 
بود و در سال ١٩٠٣ م در نمايشگاه هنر اسالمي موزة 
هنرهاي تزئيني پاريس ديده شد و بعدها در سال ١٩١٠ 
م در نمايشگاه هنر اسالمي مونيخ، ١٩١٢ م در پاريس و 

١٩٣١ م در لندن حضور يافت.
به منظور  هوتون  به وسيله  آن  مجلس   ٧٨ بعدها   
متروپوليتن  موزة  به  مالياتي  بخشودگي  از  بهره مندي 
نيويورک واگذار شد و ٦٢ نگارة آن طي دهه هاي ١٩٧٠ 
و ١٩٨٠ م در حراجي هاي مختلف لندن به قيمت هاي کالن 
به وسيلة  م)  ه. ش/ ١٩٩٤   ١٣٧٣) در سال  فروخته شد. 
ورثة هوتون ١١٨ نگارة باقيمانده و جلد سوخت طاليي و 
باقي صفحات طي يک تبادل هنري، به خزانة موزة هنرهاي 

معاصر تهران رسيد.
منابع مورد اعتماد بي شماري دربارة هديه کردن نسخة 
باارزش شاهنامة طهماسبي به سلطان سليم دوم به مناسبت 

 روابط ايران و عثماني در دوره صفوي
روابط دو دولت ايران و عثماني از همان ابتدا دستخوش 
تحوالت بوده است و با روي كار آمدن دولت هاي مختلف 
رفتار طرف مقابل نيز تغيير پيدا مي کرد. در دورة تيموريان 
روابط صميمانه اي بين ايشان و عثماني ها برقرار بود و 
عميقًا بهزاد را مي ستودند و بين اين دو قلمرو تبادل آثار 
هنري صورت مي گرفت. «در دورة صفويه عوامل متعددي 
باعث  شد تا روابط دو دولت ايران و عثماني تيره شود كه 

تعدادي از اين داليل عبارت اند از: 
الف . تالش صفويان براي جلب توجه و حمايت اروپاييان. 

ب. تحريک ايران توسط فرنگي ها جهت ايجاد جبهة دوم 
از  براي عثماني و ممانعت از پيش روي آن ها در غرب. 
باألخص  و  صفويان  جنگ آوري  و  عظمت  كه  آنجائي 
عثماني ها كه تا مصر را در تسلط خود داشتند، خطر بزرگي 
براي دول اروپايي بود لذا اروپاييان نيز به منظور جلوگيري 
از اتحاد و حملة اين کشور به اروپا مرتبًا پادشاهان ايران و 
عثماني را به جنگ با يکديگر تحريك مي کردند. وجود دولت 
اقتصادي خطر بزرگي  عثماني ازنظر مذهبي، سياسي و 

براي دولت هاي مسيحي بود.

ج . عامل مذهب: به بهانة مذهب بارها عثماني ها توانستند 
كشور خود را تا نواحي غرب و شمال غربي ايران گسترش 
دهند و گاه صفويان تا عمق نواحي شرقي عثماني نفوذ 
مي كردند. اين گونه تغييرات مرزي موجب گشته بود فرهنگ 
و هنر هر يك از دو حكومت در كشور مقابل نفوذ يافته و 

مؤثر واقع شود. 

د. منازعه بر سر مناطق استراتژيك و حساس جهان 
اسالم مانند بغداد» (بخت آور، ٨٧:١٣٨٦).

سالطين  جلب توجه  راه هاي  از  يکي  مصور  نسخ  هدية 
عثماني بوده است که اين نسخ را يا در جريان جنگ ها به 
دست مي آوردند و يا تهية آن ها را به کارگاه هاي ايراني 
ازجمله شيراز سفارش مي دادند و در بعضي موارد نيز 
لذا يکي  ايراني تهيه مي شدند.  به دست هنرمندان مهاجر 
غيره  و  پيشکش  هديه رشوه،  براي  انتخاب ها  بهترين  از 
همانند  نيز  عثماني  در  به ظاهر  اما  بود؛  مصور  نسخة 
براي  معدودي  موضوعات  و  مشخص  کتاب هاي  ايران 
نيز  سفارش دهندگان  و  شده اند  سفارش  مصورسازي 
تمامي از سالطين و يا قشر مرفه جامعه بوده اند که قرآن و 
قصص آن را به همراه تاريخ به ويژه تاريخ حاکمان عثماني 
قالب شاهنامه، سورنامه، سلسله نامه، شمايل نامه در  در 
درجة اول اهميت و موضوعات ادبي، شعر و حکايات (گاه 
بعد  مرحلة  در  فردوسي)  شاهنامة  مانند  ايراني  آثار  از 
قرار داده بودند. حكومت سلطان سليم همانند معماري بر 
تاريخ نقاشي نيز تأثيرات غيرمستقيمي نهاد. زيرا غلبة او 
بر صفويان در نبرد چالدران به حضور فزاينده هنرمندان 

تأثير شاهنامه طهماسبي در سنت 
شاهنامه نگاري عثماني
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جلوس ايشان خبر داده اند. ولي نگاره اي از شهنشاه نامة 
سلطان سليم خان که توسط سيد لقمان به فارسي نوشته  
شده در موزة توپ قاپي استامبول موجود است که در آن 
هداياي  شاه طهماسب،  فرستادة  و  ايروان  حاکم  شاه قلي 
به  اديرنه  در  را  طهماسبي  شاهنامة  ازجمله  گران قدري 

ايشان تقديم مي کنند (تصوير ١).  

فرشي معروف به فرش اوشاک١     
در مقابل سلطان گسترانيده شده و فرستاده شاه صفوي 
از  نفر  دو  به وسيله  خم شده  زانوها  روي  به طوري که 
پيشکاران به پيش سلطان آورده شده، همان ترکيب بندي 
و پيکره هاي يکنواخت در نمايش حضور سفرا که بارها 
کتيبة  در  است.  شده  تکرار  عثماني  نگارگران  به وسيله 
موجود در برگ سمت چپ، اين دو بيت شعر نوشته شده 

است:
نخستين مذّهب کالم قـديم 

به جلد مرصـع به قدر عظيـم            
کتب هاي مقبول و شهنامه ها 

نوشته به ترتيب و هنگامه ها
چنان که از بيت اول برمي آيد شاهنامه اي که در دست 
نگاره هاي  داراي  قرارگرفته  صف  اول  در  فرستادگان 
زياد و جلدي نفيس و مربوط به کالم قديم يعني شاهنامه 
نسخة  تنها  زماني  تطابق  به  توجه  با  و  است  فردوسي 
در  داراست.  را  فوق الذکر  شرايط  طهماسبي  شاهنامة 

دانشگاه  کتابخانه  در  که  کتاب  اين  از  ديگر  نسخه اي 
تهيه   م   ١٥٨١ سال  به  و  مي شود  نگهداري  استانبول 
شده است، همين صحنه با تغييرات بسيار اندکي تکرار 
شاه طهماسب  شاهنامة  نيز  نسخه  اين  در  است.  شده 
و  است  قرارگرفته  ايرانيان  گران بهاي  هداياي  رأس  در 
اولين يني چري در صف هدايا، تک نسخة شاهنامه را بر 
روي دست گرفته است. در جلد دوم شهنشاه نامه سيد 
لقمان به توصيف حضور سفراي ايراني شرکت کننده در 
مراسم سنت شاهزاده محمد به سال ١٥٨٢ م در استانبول 
مي پردازد. نگارة ارائه شده از اين صحنه (تصوير ٢) نيز 
به وضوح بر اهميت فوق العاده نسخة خطي خاصي که در 

رأس هدايا حمل مي شود تأکيد دارد. 

معرفي نمونه هاي مطالعاتي شاهنامه هاي عثماني
الف. شاهنامة کتابخانة دانشگاه فيالدلفيا

اين شاهنامه به شمارة Lewis 0.52 محفوظ در کتابخانة 
تمام شده و ٥١٤  که در ٩٩١ ق  است  فيالدلفيا٢  دانشگاه 
رابينسون روي  نام  به  دارد. شخصي  نگاره  و ٣٤  برگ 
آن کارکرده و عقيده دارد که در سال ٩٩١ ه. ق/١٥٨٣ م 
در بغداد عثماني به وسيله علي اصغر، به خط نستعليق و 
به زبان فارسي نگاشته شده است. «مربوط به سبک دوم 
عمده اي  نقش  ايراني  حماسه هاي  آن  در  که  است  بغداد 
داشته و نقاشان قصص االنبيا در اين دوره کار مي کرده اند»

.( milstein,1999: 48-59)

تصوير ٥. بررسي پرسپکتيو در نگاره هاي شاهنامة  اسپنسر، مأخذ: نگارندگان

که  آناتوليايي  ريشه  با  فرشي   .١
احتماًال براي اقامه نماز از آن استفاده 
فرش  اين  عمر  است،  مي شده 
به صورت دقيق مشخص نيست ولي 
مربوط به زماني بسيار قديمي است 
http://masironline.com/news/189
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ب- شاهنامة کتابخانة دانشگاه اوپساال سوئد
در  محفوظ   0cels.1 به شمارة  شاهنامه  از  ترجمه  اين 
ه.   ١٠٢٩ تاريخ  به  سوئد٢  اوپساال  دانشگاه  کتابخانة 
نگاره و ١  داراي ٢٩  است.  استنساخ گرديده  م  ق/١٦٢٠ 
برگ مذهب است. خطاط آن ابراهيم جوري است که آن 
را به زبان ترکي عثماني و به خط نستعليق نگاشته است. 
اندازة صفحه ها ٢٥×٣٩ سانتيمتر و نوشته ها تک ستوني در 

٢٣ سطر است. 
ج. شاهنامة کتابخانة دانشگاه سن پترزبورگ روسيه٣

در اين ترجمه از شاهنامه به شمارة Ms Or ١٣٧٨ که 
به سال ١٠٣٠ ه. ق/١٦٢١ م به وسيلة ابراهيم جوري در 
٣٧٣ برگ خوشنويسي شده و داراي ٢٩ نگاره است که ٢ 
نگارة آن مربوط به برزونامه است. خط به کاررفته نستعليق 

و زبان آن ترکي عثماني است. 

د. شاهنامة اسپنسر نيويورک
به شمارة  شريفي)  (ترجمة  فردوسي  شاهنامة  ترجمة 
نيويورک  کتابخانة عمومي  در  cool.turk.ms.١ محفوظ 
٥٩١ برگ دارد که از اين تعداد ١٢٤ برگ داراي نگاره و 
٣ برگ مذهب است. «درويش عبدي مولوي آن را به خط 
نستعليق براي صدراعظم، حافظ احمد پاشا در سال ١٠٣١ 
ه. ق/١٦٢٢ م کتابت کرده است. کتيبه ها به زبان فارسي و 
متن ها به زبان ترکي است. به سال ١٢٩٠ ه. ق، ٢٩ برگ 
کتاب و ١٥ مينياتور آن (که به نگاره هاي قاجاري شباهت 
دارند) مجدداً بازسازي  شده است. ابتدا به کتابخانة ييلديز 

سراي رفته و بعدها به کتابخانة فکرت-شاعر نامدار ترک-
انتقال يافته و پس از مرگ وي، پسر و همسرش در ژوئن 
١٩١٢ م آن را به کتابخانة عمومي نيويورک٤ فروخته اند» 

(سبحاني،١١٨:١٣٨٣).

مقايسة مشخصات فيزيکي شاهنامه هاي موردمطالعه
 براي مقايسة مشخصات شاهنامه هاي موردبحث جدولي 
با استفاده از مشخصات به دست آمده از منابع معتبر تنظيم 
گرديد. طبق جدول ١، ازنظر تاريخ استنساخ دو شاهنامة 
طهماسبي و فيالدلفيا قرابت زماني دارند و سه شاهنامة 
ديگر نيز بين سال هاي ١٠٢٩ تا ١٠٣١ ق استنساخ شده اند. 
اسپنسر  و  ابعاد صفحه ها دو شاهنامة طهماسبي  ازنظر 
شبيه هستند. نوع خط به کاررفته در همة شاهنامه ها خط 
نستعليق است و زبان دو شاهنامة طهماسبي و فيالدلفيا 
شاهنامة  است.  عثماني  ترکي  موارد  بقية  در  و  فارسي 
طهماسبي و اسپنسر صفحة تتمه يا پاياني ندارند و بقيه 

صفحة پاياني دارند.
 طي اين پژوهش ٢٥٠ نگارة شاهنامة طهماسبي ازلحاظ 
موضوعي با نگاره هاي چهار شاهنامه عثماني مورد مقايسه 
قرار گرفتند که نزديک به ٥٠درصد نگاره هاي شاهنامه هاي 
عثماني ازلحاظ موضوعي با نگاره هاي شاهنامة طهماسبي 
مطابقت داشتند و موضوعاتي که به طور مشترک در اکثر اين 
شاهنامه ها تکرار شده اند در رابطه با رستم بوده اند. ازاين رو 
ده نگاره که رستم در آن ها حضور دارد به عنوان جامعة 

آماري مورداستفاده قرار گرفتند (جدول ٢) ارائه شده است.

تأثير شاهنامه طهماسبي در سنت 
شاهنامه نگاري عثماني

شاهنامة اسپنسرشاهنامة سنپترزبورگشاهنامة اوپساالشاهنامة فيالدلفياشاهنامة طهماسبي

م)(۱۰۳۰ ه. ق/۱۶۲۱ م)(۱۰۲۹ ه. ق/۱۶۲۰ م)(۹۹۱ ه. ق/۱۵۸۳ م)(۹۴۴ ه. ق/۱۵۳۵ م)سال استنساخ ق/۱۶۲۲  ه.   ۱۰۳۱)

۷۵۸۵۱۴۳۰۵۳۷۳۵۹۱تعداد صفحات

۲۷/۵×۲۳۴۵×۲۵۳۶×۲۱۳۹×۳۲۳۴×۴۷/۵ابعاد صفحات

۲۵۸۳۴۲۹۲۹۱۲۴تعداد نگاره ها

متغير۱۴/۹×۱۵۲۹×۱۲/۶۲۹×۱۸/۲۲۲×۲۶/۵ابعاد نگاره ها

چرم طاليي با نداردمهر کوب طالييسوخت قرمزسوخت طاليينوع جلد
زمينه رنگي

درويش عبديابراهيم جوريابراهيم جوريعلي اصغرمتغيرخوشنويس

نستعليقنستعليقنستعليقنستعليقنستعليقنوع خط

ترکي عثمانيترکي عثمانيترکي عثمانيفارسيفارسيزبان

نداردداردداردداردنداردصفحة پاياني

۴×۲۲۷×۱۲۳×۴۲۳×۴۲۵×۲۳تعداد ستون×سطر

جدول۱- مقايسه مشخصات فيزيکي شاهنامه هاي *موردمطالعه  (نگارندگان)
داده هاي جدول با استفاده از سايت پروژة شاهنامه۱ توسط نگارندگان تنظيم شده است.
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 تأثيرهاي عناصر تجسمي نگاره هاي شاهنامة طهماسبي 
در نگارگري عثماني

در اين قسمت عناصري همچون ترکيب بندي، رنگ، مناظر 
گرفت.  خواهد  قرار  مقايسه  مورد  چهارچوب  و  مرايا  و 
ازلحاظ ترکيب بندي در نگاره هاي «رستم در چاه نيزه ها» 
شباهت فوق العاده اي در طريقة قرارگيري رستم و شغاد 
وجود دارد و شاهد ترکيب بندي قطري هستيم (تصاوير 
پديدة  سن پترزبورگ  شاهنامة  نگارة  در  فقط   .(٤ و   ٣
هم زماني باقدرت تمام به نمايش درآمده است و پس از 
نشان دادن تيراندازي رستم به شغاد، افتادن شغاد در چاه 
نيز به نمايش درآمده است. ضمنًا از جوي آبي که در پاي 
درخت به طرف پايين جاري است به عنوان نقطة ورود به 
نتيجه گرفت که  استفاده  شده است. مي توان چنين  تابلو 
ازلحاظ ترکيب بندي دو شاهنامه از چهار شاهنامة عثماني 
با نگاره هاي شاهنامة طهماسبي مطابقت دارند و شاهنامة 
اوپساال و سن پترزبورگ عمق بيشتري را نشان مي دهند. در 
مورد ريتم در هر پنج شاهنامه ريتم متقارني بين پيکره هاي 
انساني و حيواني موجود در نگاره ها رعايت شده است. 
در نگاره هاي شاهنامه فيالدلفيا بااينکه ريتم هماهنگي وجود 
عناصر  موضوع،  روي  بر  بزرگنمايي  علت  به  ولي  دارد 

درشت تر است بنابراين ريتم شدت کمتري دارد.
نگاره هاي  در  پرسپکتيو  يا  مرايا  و  مناظر  ازلحاظ 
اوپساال  و  فيالدلفيا  سن پترزبورگ،  طهماسبي،  شاهنامة 
گريز از پرسپکتيو کامًال قابل مشاهده است. ولي در شاهنامه 
مي شود  مشاهده   ٥ تصوير  در  که  همان گونه  اسپنسر، 
بعضي جاها قاعدة واقعي پرسپکتيو مشاهده مي شود که 
شايد به دليل شروع گرايش نگارگران عثماني به هنر غرب 

در اين قرن باشد. 
بين  شباهت  بيشترين  متن،  و  چهارچوب  پيرامون   
فيالدلفيا  و  اسپنسر  طهماسبي،  شاهنامه هاي  نگاره هاي 

مالحظه مي شود (جدول ٣) و اين تشابه با توجه به تعداد 
ستون نوشتاري آن ها بيشتر مشخص مي شود ولي در دو 

شاهنامةديگر عثماني از کتيبه استفاده نشده است.
ازنظر  که  گفت  بايد  ابتدا  در  نگاره ها  رنگ  مورد  در 
خلوص رنگ شاهنامة طهماسبي بي همتاست و درخشش 
رنگ هاي آن بر هيچ کس پوشيده نيست و در نگاره هاي 
عثماني رنگ ها مات تر بکار برده شده اند و اين مسئله را 
مي توان در تصوير ٦ مشاهده کرد. ولي در مورد بکار بردن 
رنگ هاي سرد و گرم همان طور که در تصوير ٦ مي توان 
ديد در بيشتر نگاره ها رنگ هاي سـرد غالب بـر رنگ هاي 
گــرم مي باشند. در نگاره هاي طهماسبي وسعت رنگ هاي 
سرد به مراتب بيشتر از رنگ هاي گرم است. مي توان گفت 
با بزرگ تر شدن عناصر نگاره ها و تمرکز بر روي موضوع 
اصلي بارنگ هاي سرد آن را جبران کرده اند و عکس اين 

مورد نيز صادق است.

تأثيرهاي عناصر تصويري نگاره هاي شاهنامة طهماسبي 
در نگارگري عثماني

انساني  پيکره هاي  ازجمله  تصوير  تشکيل دهندة  عناصر 
معماري،  عناصر  زينتي،  بوته هاي  و  درختان  حيواني،  و 
اين  در  که  هستند  عناصري  ازجمله  صخره ها  و  البسه 
در  پرداخت.  خواهيم  آن ها  مقايسه  به  مطالعه  قسمت 
آمد:  به دست  نتايج  اين  انساني  پيکره هاي  کمي  بررسي 
شاهنامة طهماسبي با معدل ١٤,٢ درصد و چهار شاهنامه 
پيکرة  نگاره هاي عثماني  با معدل ٢٠,١٢ درصد.  عثماني 
بود  قابل انتظار  مشخصه  اين  که  دارند  بيشتري  انساني 
چون يکي از مشخصات نگارگري عثماني همين حضور 
گستردة پيکره هاي انساني است. ضمنًا نگارگران عثماني 
در شخصيت پردازي پيکره هاي انساني نگاره هاي شاهنامة 
طهماسبي را مدنظر قرار داده اند ولي در نگاره هاي بعدي 

تصوير ٦. مقايسة رنگي نگارة «رستم در چاه نيزه ها». مأخذ: نگارندگان.

راهنما : 
II= رنگ هاي گرم

C= رنگ هاي سرد
شاهنامه سن پترزبورگ شاهنامه اسپنسرشاهنامه فيالدلفياشاهنامه طهماسبي



همين پيکره ها با زيبايي شناسي عثماني تطبيق پيدا مي کنند.
بررسي پيکره هاي حيواني نشان مي داد که نگارگران 
شاهنامة طهماسبي رغبت بيشتري به استفاده از پيکره هاي 
به  توجه  با  مسئله  اين  و  داده اند  نشان  خود  از  حيواني 
طبيعت گرايي در نگارگري مکتب تبريز قابل تعبير است. در 
مقابل نگارگران عثماني پيکره هاي حيواني کمتري استفاده 
کرده اند و يا از زمينه هاي ساده استفاده کرده و به درشت تر 
از  يکي  درخت  آورده اند.  روي  انساني  پيکره هاي  کردن 
مهم ترين عناصر طبيعت پردازي نگارگري است. درختان 
در نگاره هاي عثماني نسبت به درختان شاهنامة طهماسبي 
ارتفاع کمتري دارند. در اين مورد نيز مطالعات نشانگر دو 
برابر بودن تعداد درختان در نگاره هاي شاهنامة طهماسبي 
مي توان  طهماسبي  شاهنامة  نگاره هاي  اکثر  در  و  است 

درختان و بوته هاي زينتي را به وفور مشاهده کرد. 
عناصر معماري

نگارگران ايراني به طورمعمول از فضاهاي واقعي و عيني 
با موضوع گاه به صورت ضمني و غيردقيق و  متناسب 
گاه به صورت روشن و گويا الگوبرداري کرده اند. عناصر 

معماري دو کشور ايران و عثماني از همان آغاز متفاوت 
معماري  عناصر  عثماني  نگاره هاي  در  ولي  است  بوده 
نگاره هاي  در  که  هرچند  يافت  مي توان  را  ايراني  خاص 
بعدي عثماني ها مانند سورنامه ها به کل فراموش شده يا 
تغيير شکل يافته اند. در نگارگري ايراني بزرگ ترين حاميان 
اين هنر حاکمان و درباريان بوده اند به همين علت در بيشتر 
موارد فضاهاي معماري موجود در نگاره ها را فضاهاي 
بيروني و دروني کاخ ها، قلعه و استراحتگاه هاي آن ها، به 

خود اختصاص داده اند. 
پادشاه،  نگاره ها دربارة رويدادهاي  از  موضوع بسياري 
حکام و بزرگان کشوري و منطقه اي بوده است که فضاي 
بودند.  داده  قرار  باغ ها  در  را  خود  تشريفاتي  و  ديواني 
کوشک عبارت بوده از ايواني که به طورمعمول در مقابل آن 
حوضي قرار داشته و داراي هواي مطبوع بوده است. معموًال 
کارهاي ديوان دولتي و تشريفات در آنجا برگزار مي شده 
است. در نگارگري عثماني اندازة کوشک فداي اهميت زياد 
پيکره هاي انساني شده است و حتي همة پيکره ها در بيرون 
کوشک تا زير سقف آن قرارگرفته اند. درختان باغ فراتر از 

تأثير شاهنامه طهماسبي در سنت 
شاهنامه نگاري عثماني

شاهنامة اسپنسرشاهنامة سن پترزبورگشاهنامة اوپساالشاهنامة فيالدلفياشاهنامة طهماسبيموضوع نگارهرديف

**-**رستم در چاه نيزه ها۱

*-***رستم به هويت سهراب پي مي برد۲

--***رستم کمر افراسياب را گرفته و بلند مي کند۳

*-*-*رستم فيل سفيد زال را مي کشد۴

*-***رستم اشکبوس و اسبش را مي کشد۵

*---*رزم رستم و سهراب۶

*---*رستم اسب چنگش را از حرکت بازمي دارد۷

*---*رستم شنگل را با نيزه به باالي سر مي برد۸

*--**رستم با تير دو سر به چشمان افراسياب مي زند۹

*-***رستم ديو سفيد را مي کشد۱۰

جدول ۲. مقايسه موضوعي ۱۰ نگارة منتخب، مأخذ: نگارندگان
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کوشک و غالب بر فضاي کوشک اند ولي در نگارة شاهنامة 
طهماسبي عظمت کوشک بر پيکره هاي انساني و فضاي باغ 

سايه انداخته است. 
بالکن از عناصر مهم معماري است که به صورت هاي 
متنوعي ساخته مي شده است و «عبارت بوده از فضاي 
به  از سه طرف متصل  و  بنا  بدنة  از  ِبيرون زده  مکعبي 
فضاي باز که غالبًا با مصالح سبک مانند چوب ساخته 
است»  نادر  آن  از  باقي مانده  نمونة  و  است  مي شده 
شاهنامة  در  به کاررفته  بالکن   .(٥٧:١٣٨٧ (سلطان زاده، 
نگارة  در  است  متفاوت  عثماني  بالکن هاي  با  طهماسبي 
شاهنامه اسپنسر بالکن با پايه هاي گونيا شکل نگه داشته 
شده است و جزئي از بنا مي باشند و از آن بيرون نزده 
است و حتي سقف بنا بر روي آن ها قرار دارند. در نگارة 
اوپساال ديد از روبه روست نه از پهلو و نرده اي در جلوي 
بالکن قرار دارد و مي توان گفت تأثير نقاشي غربي است. 
ولي در نگارة سن پترزبورگ بالکن کامًال پرسپکتيو دارد، 
از بنا بيرون نزده است و در راستاي ديد نقاشي غربي 
بعدها   .(٧ (تصوير  است  پردازي  حجم  داراي  که  است 

همين مورد را در سورنامه ها شاهد خواهيم بود.

عنصر چادر و خيمه
 در بيشتر نگاره ها حضور دارد که در بعضي موارد در 
باالي چادر قسمتي براي تهوية هواي داخل خيمه تعبيه شده 
در پشت  نيز  پارچه  نوع  از  پرده هاي جداکننده اي  است. 
چادر و خيمه ها قرار دارد که گاه ساده و گاه طرح دار 
است. نگاره هاي طهماسبي و فيالدلفيا حتي طرح ديوارة 
اوپساال  و  طهماسبي  دونگارة  در  و  است  يکي  چادرها 
طريقة قرارگيري چادر و خيمة کنار آن که داراي سيستم 
تهويه هست نيز يکي است. ولي در نگارة سن پترزبورگ 
از  ناشي  شايد  که  مي شود  ديده  زيادي  غربي  تأثيرات 

موضوع آن باشد که مربوط به مسيحيت است.
با دقت در نگاره ها نگاره هاي شاهنامه هاي اسپنسر، 
فيالدلفيا سن پترزبورگ، مشخص شد که نقوش هندسي 
منحصر به پوشش ديوار بناهاست ولي در نگارة شاهنامة 
اوپساال نقوش هندسي در کف و ديوار به چشم مي خورد 

و نقوش ديوارها بيش تر ختايي است تا هندسي.

شاهنامة شاهنامة اوپساالشاهنامة فيالدلفياشاهنامة طهماسبي موضوع نگاره
شاهنامة اسپنسرسن پترزبورگ

-رستم در چاه نيزه ها

نوشتار (متن)حاشيه بيرونيفضاي خود نگارهراهنما

جدول 3. مقايسه چهارچوب و متن در نگاره ها، مأخذ: نگارندگان

تصوير ٧. مقايسه بالکن در نگاره ها.

ديدار بيژن از سياوشگرد
شاهنامه طهماسبي- موزه هنرهاي معاصر تهران

رستم فيل سفيد زال را مي كشد
شاهنامه  اوپساال

خسسرو و شيرين
شاهنامه سن پترزبورگ

رستم فيل سفيد زال را مي كشد
شاهنامه اسپنسر



تأثير شاهنامه طهماسبي در سنت 
شاهنامه نگاري عثماني

نتيجه
براي نتيجه گيري در پژوهش حاصل در جدول ٤ نتايج جزئي قسمت هاي قبل، تبديل به داده هاي کيفي 
شده و مورد مقايسه قرارگرفته اند. دليل اين موضوع آن است که به عنوان نمونه تعداد درخت ها در 
نگاره ها قابل شمارش است ولي کيفيت رنگ و ميزان شباهت سازي ها با اعداد و ارقام قابل سنجش 
نيست. با دقت در رديف ٢٥ جدول ٤ و جمع بستن هر يک از عامل هاي کيفي اين نتايج به دست مي آيد: 
«زياد» ٢٤ مورد، «متوسط» ٣٢ مورد، «کم» ١٨ مورد و «ندارد» ١٩ مورد. درباره موردهاي مقايسه 
عناصر تجسمي با ١ مورد «زياد» و ٣ مورد متوسط و ١ مورد «کم» نشانگر بيشترين تأثيرها هستند. 

نتيجة کليميزان تأثير نگاره هاي شاهنامه هاي عثماني
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جدول ۴- بررسي نتايج کلي، مأخذ: نگارندگان
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ديگر در مورد عناصر معماري با ١ مورد «زياد» و ٣ مورد متوسط و ٧ مورد «کم» مي توان به ضعف 
تأثيرات در عناصر معماري پي برد که اين مورد با توجه به معماري منحصربه فرد عثماني قابل انتظار بود.

آنچه از مجموع عامل هاي کيفي به دست مي آيد نشانگر آن است که نگارگري عثماني به طور متوسط 
از نگارگري ايراني تأثير گرفته است و در بقيه موارد نيز عناصر بومي خود را به کار گرفته است. ولي 
در بين چهار شاهنامه هاي عثماني موردبحث شاهنامة اسپنسر بيشترين تأثير را داشته است زيرا در 
جمع بندي عامل هاي کيفي ٩ مورد «زياد»، ٧ مورد «متوسط»، ٤ مورد «کم» و تنها ٣ مورد «ندارد» 
وجود دارد. در مقابل شاهنامة فيالدلفيا با ٨ مورد «ندارد» کم ترين تأثير را در ميان چهار شاهنامة 
عثماني داراست. مورد ديگري نيز در رديف ٢٥ جدول ٤ بيشتر خودنمايي مي کند و آن مقدار صفر در 
قسمت نتيجة کلي است که نشانگر آن است همه موارد حداقل دريکي از چهار شاهنامه تأثيرگذار بوده اند 
و شکي در تأثيرپذيري نگاره هاي عثماني از نگاره هاي شاهنامة طهماسبي وجود ندارد ولي محققان در 
برخورد با نگاره هاي عثماني نبايد منتظر تأثيرهاي چشمگيري باشند مخصوصًا در عناصر معماري 

شاهد اختالف زيادي هستيم.
در يک جمع بندي کلي مي توان گفت: عناصر معماري در نگاره هاي عثماني بهترين عامل متمايزکنندة آن ها 
از نگاره هاي ايراني هستند و نگارگران عثماني بيشترين تأثيرها را در عناصر تجسمي مانند ترکيب بندي، 
چهارچوب و... داشته اند. ولي بايد گفت که عثماني ها در نسخ بعدي خود فقط از قالب شعري شاهنامه 
براي بيان موضوعات تاريخي خود بهره برده اند. براي نمونه مي توان به «تاريخ سلطان سليمان» به 

سال ١٥٦٦ م و «شاهنامه سليم خان» به سال ١٥٨١ م اشاره کرد.
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Shah Tahmasebi Shahnameh was transcribed between 930 to 944 AH/1535 AD in the Safavid 
Royal workshops in Tabriz and it,s one of the most valuable cultural gifts that has been sent 
to the Ottoman Palace from Iranian Palaces. This Masterpiece was presented to the Ottoman 
Palace in 974 AH/1566 AD to commemorate the coronation of Sultan Selim II  by Safavid Shah 
Tahmaseb, and it was available to the Ottoman artists for more than three centuries. The aim of 
this study is to provide the researchers with certain criteria for comparing images in terms of 
their being Iranian or Ottoman. Reviewing of Shahnameh writing tradition in Ottoman culture 
suggests that Ottoman painters have used the Imaginative forms of this masterpiece of the Tabriz 
School during this period of time. In this paper, using historical-comparative method, images 
of the Tahmasebi Shahnameh have been qualitatively and quantitatively compared with the 
images of four Ottoman Shahnamehs. The results show that the visual elements and the subjects 
of images were influenced most, though Ottoman artists have tried to changethe atmosphere 
of events, particularly the architectural elements of the images, which is the most pronounced 
difference of the Iranian and Ottoman paintings.

Keywords:Tabriz School, Tahmasebi Shahnameh, ShahnamehWriting, Ottoman Miniature 
Painting, Ottoman ShahnamehWriting.
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