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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

The Course of Resuscitation and Evolution
of Contemporary Turkish Miniature

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی

سير احیا و تحول هنر نگارگري معاصر تركيه
س ودا ابوالحسن مقدمی ،1مهدی محمدزاده
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 .1پژوهشگر دکتری هنرهای اسالمی ،دانشکدۀ هنرهای صناعی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،ایران.
 .2عضو هیئت علمی ،دانشکدۀ هنرهای تجسمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،ایران.
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چکیده

بیان مسئله :نگارگری معاصرترکیه وا مدار میراث عظیم نقاشی عثمانی است .هرچند در طی مسیر
پرفرازونشیبش بع د از شکلگیری جمهوریت ترکیه ( 1923م ).دچار افول ش د و تا دهۀ  1940م .چندان در
هنر ترکیه قابل ردیابی نیست ،ولی در نهایت توانسته است به کمک هنرمندانی که در پی احیای نگارگری
بو دهاند ،امروزه به سبکهای خاص و شیوههای شخصی دست پیدا کند .این سبک شخصی و نوآوریها بعد
از  1970م .در دو بخش تحول و نوآوری مضمونی نگارهها و سپس تحول و نوآوری فرمی نگارهها به وضوح
قابل پیگیری است.
هدف پژوهش :این پژوهش در نظر دارد تحوالت و نوآوریهای نگارگران معاصر ترکیه را مورد مطالعه
قرار دهد و در طی پژوهش به این دو سؤال پاسخ دهد« :نگارگری ترکیه بعد از استقرار جمهوریت چه
ویژگیهایی دارد؟» و «چه آثار نوآورانهای در نگارگری معاصر ترکیه شکل گرفته است؟» و در همین راستا
برای پاسخ به سؤاالت مور د نظر در این پژوهش آثار ده نگارگر معاصر که دارای سبک شخصی هستند ،مورد
مطالعه قرار گرفته است.
روش پژوهش :این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطالعات به روش کتابخانهای و
آرشیوی از طریق مکاتبات با خو د هنرمندان و جمعآوری آثار از مجموعههای شخصی آنها ،به مطالعه و تحلیل
آثار پرداخته است.
یده د گروهی از نگارگران با بهرهگیری از سبک و اسلوب مکتب نگارگری کالسیک
نتیجهگیری :نتایج نشان م 
عثمانی دست به نوآوری در مضمون ز دهان د و گروه دیگر نهتنها اسلوب رایج نگارگری کالسیک را تغییر دا دهاند،
بلکه نگارگری را در هنرهای اجرایی و مفهومی نیز اجرا کر دهاند .به عبارت دیگر نگارگران معاصر در کنار حفظ
سنتهای نگارگری عثمانی توانستهان د مفاهیم معاصر را در قالبهای بیانی امروزی به مخاطب ارائه کنند.
واژگان کلیدی :نگارگری ترکیه ،هنر معاصر ،مکتب عثمانی.

مقدمه

نگارگری معاصر ترکیه نیز همچون برخی از هنرهای
معاصر ،وا مدار میراث عظیم هنر پیشین خو د است .نگارگری
عثمانی در طی قرنها با تأثیراتی که از ایران صفوی و سایر
* اين مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري «سودا ابوالحسن مقدمی» با عنوان «تحلیل
گفتمانهای نگارگری معاصر ترکیه ( »)2018-1923است که به راهنمايي دکتر
«مهدی محمدزاده» و دکتر «عدنان تپجیک» و مشاورۀ دکتر «محمدرضا مریدی»
در «دانشکدۀ هنرهای صناعی» «دانشگاه هنر اسالمی تبریز»در حال انجام است.
** نویسندۀ مسئولm.mohammadzadeh@tabriziau.ac.ir ،۰۴۱۳۵۴۱۹۷۱۰ :

مکتبهای همعصر خو د گرفته ،راهی طوالنی را سپری کرده
و در نهایت به مکتبی ماندگار و متفاوت از سایر مکتبهای
نگارگری تبدیل شده که الها مبخش هنرمندان معاصر
شده است .در دوران جمهوریت و در سالهای آغازین آن
یعنی سالهای دهۀ  1940م ،.جریان هنری که بتوان از
آن بهعنوان نگارگری نام بر د وجو د ندارد ،ولی در دهههای
بعدی با تالشهای بیوقفۀ پروفسور «احم د سهیل انور» 1و
همکاران او در سالهای دهۀ  1970م .شاه د احیای دوبارۀ
نگارگری در ترکیه هستیم .در طی این مسیر ،هنرمندان
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سودا ابوالحسن مقدمی و مهدی محمدزاده

نگارگر به دو دسته تقسیم میشوند .نسل اول «سهیل انور» و
همکاران او هستن د که فقط در پی احیای هنر نگارگری ترکیه
هستند .در این دوره با خالقیت و نوآوری کمی روبهرو هستیم
و اکثر آثار این دوره تحت تأثیر نقاشی غربی هستند ،ولی
هستن د کسانی که در سالهای بع د از «سهیل انور» با اینکه از
میراث عظیم هنر عثمانی بهره بر دهاند ،توانستهان د سبکهای
شخصی خود را نیز در آنها اجرا کنند .نسل دوم نگارگران
معاصر شاگردان نسل مذکور هستن د که توانستهان د به سبک
و بیان شخصی خود در دوران معاصر دست پیدا کنند و با
برگزاری نمایشگاههای بینالمللی و فروش داخلی و برونمرزی
آثار ،بار دیگر هنر نگارگری ترکیه را به اوج برسانن د و در همین
تالشها توانستهاند با تلفیق سنت و مدرنیته ،بیان معاصر و
شخصی خو د را در آثارشان ماندگار کنند.
در همین راستا این پژوهش درص د د پاسخ به دو سؤال زیر است:
 .1نگارگری ترکیه بع د از استقرار جمهوریت چه ویژگیهایی دارد؟
 .2چه آثار نوآورانهای در نگارگری معاصر ترکیه شکل گرفته است؟
برای دستیابی به پاسخ سؤاالت ،در مقالۀ حاضر ،نخست
به معرفی اجمالی نگارگری عثمانی در اوایل جمهوریت و
سپس به معرفی نگارگران معاصر دارای سبک شخصی بعد
از دهۀ  1970م .پرداخته شده و در نهایت تحوالت نوآورانه
در مضمون و فرم آثار آنها مطالعه شده است .در این مطالعه
از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است و اطالعات و
تصاویر به روش کتابخانهای و همچنین به روش آرشیوی و
مکاتبات با خو د نگارگران و جمعآوری از مجموعههای شخصی
آنها صورت گرفته است.

....................................................................

پیشینۀ پژوهش

متأسفانه مسئلۀ این تحقیق نهتنها در منابع داخلی به هیچ
عنوان مطرح نشده ،بلکه در ترکیه نیز بهصورت جامع تحقیقاتی
در باب سیر تاریخی و مسیر تحوالت نگارگری معاصر انجام
نگرفته است ،بلکه اکثر آثار به معرفی مکتب نگارگری عثمانی
و تحوالت نقاشی و یا تأثیراتی که نگارگری عثمانی از ایران
گرفته پرداختهاند .در این بخش به آن دسته از مقاالت و
پایاننامههای کارشناسی ارش د و رسالههای دکترا که در باب
نگارگری معاصر ترکیه تحقیقاتی انجام دا دهان د اشاره میشود.
در تعدادی از مقاالت تنها به معرفی یک هنرمند و آثارش
پرداخته شده است و مطلبی دربارۀ جریانسازی نگارگران
معاصر و یا تحلیلی از آثار آنها ارائه نشده است .برای مثال
«روحی کناک» )Konak, 2015 ( 2در مقالۀ «جستوجوی
نوآوری و تأثیرات سنت مینیاتور عثمانی در آثار اومور کوچ»
مقدمهای طوالنی دربارۀ مکتب نقاشی عثمانی و معرفی
دورههای مختلف و هنرمندان آن ،به رشتۀ تحریر درآورده
است و بعد از معرفی «دوران بعد از جمهوریت» در ترکیه،
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به معرفی هنرمند معاصر« ،اومور کوچ» 3پرداخته و تعدادی
از آثار ایشان را با ذکر تصاویر توصیف کرده است .باتورالپ
( ،)Baturalp, 2018در مقالۀ «استا د مینیاتور ،تانر آالکوش»
بیوگرافی «تانر آالکوش»  4را بیان کرده و آثارش را بدون
هیچگونه بررسی و تحلیل ساختاری یا مفهومی معرفی کرده
است .همین شیوۀ بیوگرافی و معرفی آثار بدون تحلیل در سه
مقالۀ زیر و برای سه نگارگر« ،جانان شنول»« ،5اولکر ارکه» 6و
«گونسلی کاتو» 7نیز تکرار شده است.
 .1خوانش جنسیت اجتماعی ترکیه در آثار جانان شنول،
نوشتۀ اولکر ییلماز ()Yilmaz, 2010؛
 .2هنر مینیاتور نوآورانه ،ماجرای  68سالۀ اولکر ،نوشتۀ فاتما
یاوون ()Yavun, 2016؛
 .3هنرمند ساختارشکن در مینیاتور ،گونسلی کاتو ،نوشتۀ
سمرا اونلو (.)Ünlu, 2015
در مقالۀ کلیچ ( ،)Kiliç, 2014تحت عنوان «تأثیرات هنرهای
سنتی بر نقاشی معاصر ترکیه» نویسنده از گفتمان غالب
جامعۀ ترکیه در دوران بعد از دوران جمهوریت صحبت
میکند و سپس تأثیرات هنر گذشته را بر هنرهای سنتی
معاصر از جمله نگارگری و خوشنویسی بیان میکند .در
پایاننامۀ آککورت ( ،)Akkurt, 2015با عنوان «ویژگیهای
هنر مینیاتور ترکیه بع د از دوران جمهوریت» دربارۀ تمام ابزار،
نوع رنگها ،نوع کاغذ و حتی نوع قلمهایی که در تابلوهای
نگارگری معاصر ترکیه بهکار برده شده ،تحلیل جامعی در
قالب جدولهای آماری صورت گرفته است و در خالل این
تحلیلها به مکتب نقاشی عثمانی و مکتب نگارگری ایران
و تأثیرات آنها بر نگارگری معاصر ترکیه اشاره شده است.
کوروجو تومچلیک (  )Korucu Tümçelik, 2018نیز در
پایاننامۀ خود با عنوان «ادامۀ سنت مینیاتور در آثار امروزه،
دو هنرمند و طراحیهای نو» نیز بعد از معرفی مکتب نقاشی
عثمانی ،به معرفی آثار دو هنرمند معاصر« ،اولکر ارکه» و
«تانر آالکوش» پرداخته است .الماس ( ،)Elmas, 1998در
رسالۀ دکتری خود ،تحت عنوان«تأثیر مینیاتور بر نقاشی
معاصر ترکیه» دربارۀ تأثیراتی که نقاشی عثمانی و مینیاتور
ترک بر نقاشی غربی رایج در ترکیه گذاشته ،بررسیهایی
انجام دا ده است .با توجه به پیشینۀ ذکرشده و اینکه
تحقیقات جامعی در خصوص معرفی نگارگران معاصر ترکیه
و روند تحوالت نگارگری در آن انجام نگرفته ،این پژوهش
در نظر دارد با معرفی کوتاه هنرمندان و تحوالت نقاشی در
اوایل جمهوریت ترکیه ،به معرفی نگارگران برجستۀ معاصر و
سپس به مطالعۀ نوآوریهای آثار آنان بعد از دهۀ  1970م.
8
بپردازد .از نظر اساتیدی همچون پروفسور «عدنان تپجیک»
که در این حوزه صاحبنظر هستند ،این نگارگران هنرمندانی
هستند که در مسیر تحول نگارگری معاصر ،نوآور یهای
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برجستهای داشتهاند و هنرجویان و دانشجویان زیادی در این
حوزه پرورش دادهاند.

مبانی نظری تحقیق

نگارگری معاصر ترکیه در اوایل جمهوریت

بع د از عصر غربگرایی عثمانی و ب هدنبال انحالل سلطنت ،دورۀ
جمهوریت از سال  1923م .در ترکیه آغاز شد .در دهههای
آغازین دورۀ جمهوریت هنر نگارگری عثمانی دچار افول و
رکو د شد .از آنجا که گفتمان غالب در آن دوره مدرنیته بوده
است ،تمام هنرمندان و گروههای هنری نیز در همین راستا
یدادند« .برای مثال «گروه
فعالیتهای هنری خو د را انجام م 
چاللی» « ،9گروه د»  10و «مستقالن»  11همگی در راستای
زیباییشناسی غربی و کاربر د اصول نقاشی غرب و رواج
مدرنیته در ترکیه ،فعالیت میکردند» (.)Kiliç, 2014, 321
ازمیان این گروهها تنها گروهی که بع د از  1950م .بهصورت
خیلی کمرنگ از هنر سنتی ترکیه تأثیراتی پذیرفت گروه د
بوده است .در سالهای دهۀ  1940م .و در میان تمام آثاری که
به شیوۀ غربی در حال تولی د بود ،تنها هنرمندی که در تالش
بو د تا از تأثیرات گریزناپذیر نقاشی غرب در آن دوره در امان
باش د «تارگوت زعیم» 12بود .در آثار او هم نشانی از نگارگری
ترکیه نمیبینیم ،ولی تنها تفاوت آثار او با همعصرانش این
بوده که با استفاده از رنگهای سنتی و استفاده از موضوعات
بومی ،حس و حال غربی آثارش را کاهش داده و این کار را گاه
با کاربست تزیینات بومی و بسیار ظریف در لباس زنان نشان

...................................................................

پژوهش حاضر در تالش است سیر احیا و تحول نگارگری
معاصر ترکیه را در مسیر تحوالت و نوآوریهای آن ،بعد از
دوران جمهوریت مورد مطالعه و تحلیل قرار دهد .منظور
پژوهشگر از نگارگری در این پژوهش همان مینیاتور معاصر
ترکیه است نه نقاشی معاصر (نقاشی رئالیست یا انتزاعی).
همانطور که خود منابع ترکی هم میان این دو تفاوت قائل
شدهاند ،این مقاله نیز فقط سیر تحول نگارگری معاصر
را بررسی میکند و در این راستا نوآوریهای نگارگران را
در مضمون و یا نوآوری آن را بهصورت هنرهای اجرایی یا
چیدمانی بیان میکند و قصد معرفی سایر هنرهای غیر از
نگارگری را ندارد .ولی در همین راستا در جهت شناسایی سیر
تحول نگارگری بع د از استقرار جمهوریت ،برخی از آثار اولیه
تنها با استفاده از موتیفهای هنرهای سنتی در مسیر احیای
نگارگری قدم برداشتهاند ،بنابراین برای فهم هرچه بیشتر این
تحوالت ،اشاره و بازگشت به ابتدای مسیر الزم و ضروری
بهنظر میرسد .به عبارت دیگر این مقاله در پی نشاندادن
چگونگی مسیر احیا نگارگری بع د از دوران غربگرایی و سپس
تحوالت معاصر و نوآوری هنرمندان نگارگر آن است .در همین
راستا الزم است مبانی نظری این پژوهش تا حدودی مشخص
شود .بعد از استقرار جمهوریت ترکیه در سال  1923م .تا
سالهای دهۀ  1950م .ایدئولوژیهای رسمی کشور ،گفتمان
ملیتگرایی و غربگرایی بود .گروه هنری مستقالن که در سال
 1924م .تأسیس شد و همچنین سایر گروههای هنری نیز
همین رون د غربگرایی را در تکنیک و مضمون تابلوهای نقاشی
ادامه دادند .تمام هنرمندان و گروههای هنری با استفاده از
تکنیکهای غربی آثاری با مضمونهای غربی خلق میکردند؛
هنری ساختارگرا و فرمالیستی و هنری جهان شمول که در پی
یکسانسازی هنر در تمام جهان بوده است تا از هنر مکانزدایی
کر دهباشد« .آنها به دنبال فرمهای جاودانه و تجربههای جهانی
هنر بودند» (مریدی .)197 ،1398 ،ولی در سالهای بعد
هنرمندان با مجموعۀ سفرهای آناتولی و تصویرسازی فرهنگ
بومی و فولکوریک آن منطقه ،در برابر جریان جهانیشدن
شروع به مقاومت کردند« .این محلیگرایی به معنای بازگشت
به مفهوم مکان و جغرافیاست» (همان .)206 ،در سالهای
دهۀ  1940م .و پس از آن هنرمندان نگارگر در مقابله با
سلطۀ هنر مدرن بر جامعۀ هنری ،در راستای گفتمان
اصالتگرایی یا بازگشت به خویشتن دست به تالشهایی زدند.
به عبارت دیگر «هنرهای بومی و سنتی در واکنش به جریان
جهانشمول هنر مدرن بهصورت خر دهفرهنگهای هنری دوباره

احیا شدند .این بازگشتگرایی به سنتهای هنری نه برای
بازسازی سنت ،بلکه برای سامانبخشیدن به هویت معاصر
بوده است» (همان .)200 ،در این دوران هنرمندان نگارگر
بار دیگر به تکنیکها و اصول نقاشی سنتی ترکیه (مکتب
نگارگری عثمانی) رجوع کردند .در طی این سالها به دلیل
توجه نقاشان به موضوعات ملی و میهنی و همچنین اهمیت
احیای هنرهای سنتی ،مضمونهای جدیدی وار د آثار نقاشی
شد ،بهطوری که حضور عناصر قالی ،گلیم ،سفال و سرامیک در
کنار مضمونهای فولکوریک ،ملی و آیینی در نقاشیها همگی
به نمادی از هویت تبدیل شدن د و در همین راستا نگارگری نیز
بهعنوان یکی از هنرهای سنتی مور د توجه قرار گرفت ،البته
این آثار با موتیفهای سنتی ولی به روش و تکنیکهای غربی
انجام میگرفت و این نقطۀ آغاز مسیر احیای نگارگری بع د از
دههها غربگرایی و فراموشی هنرهای سنتی است.
بنابراین در حال حاضر ،نگارگران معاصر ترکیه در عین آنکه
در پی بازتعریف گفتمان نقاشی سنتی خو د هستند ،ب هدنبال
هویتسازی یا حفظ هویت تاریخی و ملی خود هستند و
در این پارادایم معاصر هنرمندان آزادی بیشتری برای بیان
اندیشههای خو د در غالب آثار هنری دارند ،به عبارت دیگر در
این دوره ،گفتمانها به موازات یکدیگر در جامعه حضور دارد
و هنرمندان نگارگر با هر گرایشی و با هر شیوهای به بازتعریف
هویت فرهنگی و تاریخی و ملی خو د میپردازند.
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داده است .موضوع اصلی آثار «زعیم» بیشتر زنان عشایر ،زنان
روستایی و زندگی روزمرۀ آنها بوده است (تصویر  .)1در سالها
و دهههای بعد از آن با تالشهای بیوقفۀ پروفسور «احمد
سهیل انور» و همکاران او در سالهای  1970-1960م .و
تأسیس آتلیههای هنری ،در پی احیای دوبارۀ نگارگری و
هنرهای سنتی در ترکیه ،تالشهای جدی صورت گرفت.
همانطور که ذکر شد «سهیل انور» از جمله کسانی بود که
در احیای نگارگری معاصر ترکیه تالشهای بیشماری انجام
داده است ،هرچن د در آثار او نیز گاهی تأثیرات شیوههای غرب
قابل مشاهده است .برای مثال در تصویر  2تصویر میان قاب
در جل د کتاب ،طبیعتی به شیوۀ رئالیستی است ،ولی در نهایت
برای تزیینات اطراف آن از نقوش اسلیمی استفاده شده است تا
اندکی از غربگرایی صرف اثر کاسته شود.
هنرمن د دیگری که در اوایل دورۀ جمهوریت سعی در احیای
هنر نگارگری ترکیه داشته «نیشای آ یبی»  13بوده است.
موضوع آثار او هم بیشتر زنان و تصویرسازی زندگی روزمره
است (تصویر .)3
«نیشای آیبی» نیز از موتیفهای سنتی و کموبیش از خطوط
شبیه نگارگری استفاده کرده تا کمی از غربزدگی آثار آن

تصویر « .1میوهها و آجیلها» ،زعیم ،دهۀ  1950م . .مأخذ:
/sanatteorisi.com

..............................................................................
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دوره را کم کند ،ولی همچنان آثار او بیشتر شبیه نقاشی
است تا نگارگری .هنرمند دیگر «جاهده کسکینار»  14از
هنرآموزان «سهیل انور» است .موضوع آثاراین هنرمند زنان
روستایی و زندگی روستایی بوده و همانن د «نیشای آیبی» ،از
موتیفهای سنتی برای تزیین لباس زنان استفاده کرده است.

تصویر « .2جلد کتاب» ،احمد سهیل انور 1972 ،م . .مأخذ:
/dunyabizim.com

https://www.

تصویر « .3دختران باالی دار قالی» ،نیشای آیبی 1979 ،م . .مأخذ:
.1979, 42

Aybey,
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با این تفاوت که آثاری که «جاهده» خلق کرده اکثرا ً براساس
اشعار شاعران دورۀ عثمانی بوده است .برای مثال تصویر  4از
شعرهای «کاراجا اوغالن» 15و تصویر  5از اشعار «ریاضی محمد
افندی» 16الهام گرفته و تصویرسازی شده است.
آثار «جاهده» کمی بیشتر از هنرمندان قبلی به حالوهوای
نگارگری نزدیک شده است .شیوهپردازی کوهها و آسمان ،شکل
ابرها و قلمگیری لباسها و سربندها و موتیفهای طراحیشده
روی لباس زنان دارای طراحیهای قوی از اسلیمیهای پیچان
و عناصر ختایی است« .جاهده» در سالهای بع د تکنگارههایی
از سالطین عثمانی و موالنا نیز تصویرسازی کرده است.

تصویر « .5چهرههایی چون گل» ،جاهده کسکینار 1994 ،م . .مأخذ:
.2008, 19

Çekin,

همانطور که گفته شد هنرمندان نگارگر در دهههای اول
جمهوریت با وجود تالش برای احیای نگارگری ،هنوز هم
تحت تأثیر نقاشی غرب بو دند ،ولی در دهههای بعد از
 1970م ،.شاگردان «سهیل انور» مسیر جدیدی در نگارگری
معاصر ترکیه بازکردند ،بهطوری که میتوان اذعان داشت که
هنرمندان این دوره در تالش بو دهان د که در کنار حفظ سنت
نگارگری عثمانی ،نوعآوریهای معاصری نیز انجام دهند و
هرکدام با ارائۀ یک شیوه یا سبک شخصی به دنبال حفظ
هویت این هنر بو دهاند .در همین راستا تحوالت و نوآوریهایی
که نگارگران معاصر بعد از دهۀ  1970م .ایجاد کردهاند را
میتوان در دو بخش  .1نوآوریهای مضمونی و محتوایی و
 .2نوآوریهای فرمی و سبکی طبقهبندی کرد.
•نوآوریهای مضمونی و محتوایی
بخشی از نگارگران معاصر در ترکیه با حفظ ساختار و بهرهگیری
از تکنیکهای کالسیک عثمانی به نوآوریهای مضمونی و
محتوایی مطابق با عصر خویش دست پیدا کردهاند .اولین
نگارگری که بعد از دوران جمهوریت برای اولینبار با حس
و حال و سبکی که میتوان گفت نگارگری است آثاری تولید
کرده« ،اولکر آرکه» است« .اولکر» از شاگردان «سهیل انور»
بوده است .آثار «اولکر» را میتوان در چن د رده تقسیمبندی
کرد ،ولی هیچکدام از آثارش تقلی د صرف از نگارگری عثمانی
نیست ،بلکه تنها به شیوۀ نقاشی عثمانی وفا دار بو ده و
مضمونها را از زندگی معاصر زمان خو د اقتباس کرده است.
موضوع دیگری که در آثار او بهچشم میخورد موضوعات
فولکلور آناتولی و تصویرسازی افسانهها ،بازیها و رقصهای
این منطقه است (تصویر .)6
موضوع دیگری که در آثار «اولکر» بسیار پررنگ است
مضمون موالنا ،مکانهای مولویه و سماع زنان است« .اولکر»
تکچهرههایی از موالنا را در سنین مختلف تصویرسازی کرده و
یا در برخی نگارهها ،موالنا در کنار سایر سماع زنان تصویر شده
است .در برخی از نگارههایی که اولکر تصویرسازی کرده،
نگارههای سیاه و سفی د نسخههای عثمانی را بهصورت رنگی
دوباره تصویرسازی کرده است (تصویر .)7
از نگارگرانی که با استفاده از شیوۀ عثمانی کالسیک و با تغییر
در مضمون دست به نوآوری در نگارگری معاصر زده است
«نصرت چولپان» 17است« .نصرت چولپان» از جمله شاگردان
«سهیل انور» بو د که در زمینۀ احیای نگارگری فراموششدۀ
ترکیه تالشهای زیادی انجام داد«.نصرت چولپان» معماری
یدا د و حرفۀ معماری او تأثیر بهسزایی
بو د که نگارگری انجام م 
در پیدایش سبک شخصی او داشته است .او در دورۀ سیسالۀ
حرفهای خو د بیش از  300نگاره خلق کرده است و شهرت او
به دلیل نمایش سبک نگارگری کالسیک عثمانی در نگارگری

...................................................................

تصویر « .4دختران روستایی» ،جاهده کسکینار 1990 ،م . .مأخذ:
.2008, 23

Çekin,

نگارگری معاصر ترکیه ،بعد از دهۀ  1970م.
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معاصر است .موضوع اصلی نگارههای او شهرهای ترکیه ،بناهای
تاریخی استانبول و سایر شهرهای جهان است و در این میان
به تصویرسازی موضوعات دیگری از قبیل کشتی نوح ،موالنا و
رقص سماع هم پرداخته است (تصویر .)8
الها مبخش اصلی «نصرت چولپان» در خلق آثارش نقاش
معروف مکتب کالسیک عثمانی« ،متراقچی نصوح» 18است.
«متراقچی» ابداعکنندۀ شیوۀ توپوگرافی در نگارگری عثمانی
قرن شانزدهم میالدی بوده است« .نصرت چولپان» با تلفیق
سبک عثمانی با موضوعات معاصر ،بهخوبی توانسته به سبک
ی نگارگری معاصر
شخصی خو د دست یافته و تحولی در نوآور 
ترکیه ایجا د کند .به عبارت دیگر چولپان با بهرهگیری از شیوۀ
نصوح و تکنیک توپوگرافی او و با تغییر در مضمون آثارش،
دست به نوآوری زده است و در طی این مسیر ،سبک و سیاق
شخصی خو د را نیز در ساختار و ترکیببندی آثار ،اعمال کرده
است .بخش اعظم آثار «نصرت چولپان» شامل مکانهای
تاریخی استانبول است ،از جملۀ این بناهای تاریخی به موارد
زیر میتوان اشاره کرد« :چاناک قلعه»« ،19مسجد گل»،20
«برج دختر» 21و «قصر توپقاپی» .22بخش دوم آثار او متعلق

تصویر « .6بازیهای بومی مردم غازی عینتاب» ،اولکر آرکه 1980،م . .مأخذ:

www.ktsv.com
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به شهرهای معروف و قارههای جهان است ،از جمله نیویورک،
پاریس ،مسکو ،کلن و استرالیا (تصویر .)9
در تمام آثار «نصرت چولپان» عناصر بومی و ملی وآثار تاریخی
جایگاه ویژهای دارند .نصرت با معرفی یک بنای تاریخی و
ملی و با استفاده از فیگورهای مختلف با لباسهای بومی ،در
ترکیببندی تصویر ،به سنت دیرینۀ نگارگری عثمانی برای
نشاندادن تاریخ و جریانهای اجتماعی عصر خودش بسیار
وفادار بوده است .به عبارت دیگر نصرت چولپان شیوۀ کار و
سنت نگارگری عثمانی را اتخاذ کرده و آن را در جریانهای
معاصر حل کر ده است .تفاوت کار او با آثار «متراقچی
نصوح» در استفادۀ هوشمندانۀ هنرمند از فیگورهاست .آثار
«متراقچی» بیشتر شبیه نقشههای هوایی شهرها و راههاست،
ولی «نصرت چولپان» با کاربست فیگورها در آثارش آنها را
بیشتر به فضای نگارگری نزدیک کرده است .ویژگی دیگر
آثار «نصرت چولپان» استفاده از ترکیببندی اسپیرال برای
نشاندادن حرکت کشتیها در دریا است .هنرمند بهخوبی
توانسته با تلفیق عناصر نگاره در این ترکیببندی به هارمونی
و هماهنگی دلنشین و یکدستی دست پیدا کند« .نصرت

تصویر « .7موالنا» ،اولکر آرکه 1997 ، ،م . .مأخذ.Ülker & Uzel, 1997, 25 :
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تصویر « .8قلعۀ آنادولو» ،نصرت چولپان ،دهۀ  1900م . .مأخذhttp://islamic- :
arts.org

داد .او غالباً چهرههای شخصیتهای معروف تاریخی و ادبی
در جهان ترکی اسالمی را تصویرسازی کرده است .برای مثال
چهرۀ «یونس امره» 24و «احم د یسوی» 25از نقاشان و صوفیان
ترک و همچنین تصویر موالنا از جملۀ این تصویرسازیها
هستند» (( )Konak, 2015, 296تصویر  .)12هنرمن د در این
شیوه ،سبک نگارگری کالسیک عثمانی را اتخاذ کرده و با
شیوۀ شخصی خو د تلفیق کرده است .برای مثال در تصویر ،12
نگارگر شیوۀ توپوگرافی ،طراحی بوتهها و طبیعت ،ابرها و هالۀ
مقدس را از نگارگری کالسیک گرفته و با شیوۀ چهرهپردازی
واقعگرایانه و شخصی خود تلفیق کرده تا به یک نوآوری
متناسب با معاصر برسد .گاهی در کتیبههایی که در نگارهها
جایگذاری میکند ،نام شخصی را که تصویر او آمده و یا
شعری از آن شخص مینویسد.
موضوعات دیگری که «اومور» انتخاب کر ده مانند سنت
دیرینۀ عثمانی ،تصویرسازی اتفاقات مهم تاریخی است .واقعۀ
فتح استانبول ،ورود یهودیان اسپانیایی به خاک عثمانی و
فاجعۀ بوسنی ،از این دست موضوعات هستند (تصویر .)13
در تصویرسازی واقعۀ بوسنی در تصویر  ،13هنرمند بازهم

...................................................................

چولپان» از مثنیبرداری صرف از آثار قدما و مکاتب فاصله
گرفته و تنها با الهام از شیوۀ مکاتب آثاری منحصربهفر د خلق
کرده و توانسته مفاهیم اصلی نگارگری معاصر را با اسلوب
عثمانی تلفیق کند« .نگارگر دیگری که در دوران معاصر با
درسآموزی در محضر استا د ترک ایرانی ،یعقوب جم و سپس
با تلفیق سبک کالسیک عثمانی دست به شیوهای نو و با
مضمونی نو زده تانر آالکوش است» ( .)Baturalp, 2018, 2آثار
«تانر» از نظر مضمون و محتوا بسیار متنوع هستند؛ موضوعاتی
از قبیل نگارگری به شیوۀ «متراقچی نصوح» و یا تکچهرههای
سالطین و شخصیتهای معروف ،حیوانات خیالی و افسانهای،
حیوانات به شیوۀ گرفتوگیر و دیوها (تصویر .)10
23
نوآوری جدی د «تانر» در کارهایش استفاده از شیوۀ سلفپرتره
است .در این شیوه که برای اولین بار توسط این هنرمن د بهکار
برده شده ،نگارگر چهرۀ خو د را به شیوۀ نگارگری در تکنگارهها
تصویرسازی میکن د ( تصویر .)11
«اومور کوچ» از نگارگران معاصری است که در جریانسازی و
شکلگیری نگارگری معاصر ترکیه سهم بهسزایی داشته است
و آثارش را میتوان در ردۀ تحوالت مضمونی و محتوایی جای

تصویر « .9استرالیا» ،اثر نصرت چولپان ،دهۀ  1900م . .مأخذhttp://islamic- :
arts.org
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از اسلوب توپوگرافی «نصوح» در نگارگری کالسیک استفاده
کرده و سپس عالوه بر نوآوری در چهرهپردازیهای واقعگرایانه،
از حروف عربی ،عثمانی ،التین و ترکیۀ امروزی نوشتههایی
مرتبط با داستاننگاره نوشته است.
•نوآوریهای فرمی و سبکی
در بازۀ زمانی مور د بحث نگارگرانی بو دهاند که دست به

....................................................................

تصویر « .10؟» ،تانر آالکوش 2017 ،م . .مأخذ:

www.taneralakus.com

تصویر « .11سلفپرتره» ،تانر آالکوش 2015 ، ،م . .مأخذ:

..............................................................................
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ساختارشکنی در اصول نگارگری عثمانی زده و با تغییر در
فرم و گاه حتی با تغییر در مضمون ،تماماً نگارگری خالقانه
و مدرن خلق کر دهاند .تعدا د این هنرمندان انگشتشمار
است ،ولی تحولی عظیم در روند نگارگری معاصر ترکیه
انجام داده و با شیوهای شخصی و مدرن و گاه در قالب هنر
اجرایی یا چیدمانی ،دست به انتقال مفاهیم معاصر زدهاند.
با درنظرگرفتن اینکه ساختار و فرم تغییر یافته است ،گاهی
با تغییر همزمان فرم و مضمون در این دست از کارها مواجه
میشویم .یکی از این هنرمندان «گونسلی کاتو» است .این
هنرمند با شاگردی در کنار «سهیل انور» از شانزدهسالگی و
سپس تحصیل در دانشکدۀ هنرهای زیبای توکیو در ژاپن ،با
نگرشی متفاوت ،مسیر نگارگری معاصر ترکیه را تغییر داده
است .آثار نگارگری این هنرمند در بازۀ اول زندگی هنری او
بسیار شبیه نگارگری عثمانی بوده است و حتی در مراحلی
به بازآفرینی نسخۀ ورقه و گلشا با همان سبک و سیاق ترکی
مغولی پرداخته است ،ولی مد نظر این پژوهش بخش دوم
زندگی هنری «کاتو» و نوآوریهای او در نگارگری است.
بهخصوص در سالهای اخیر با ساختارشکنی در نگارگری
سنتی (عثمانی) ،دست به نوآوریهای ویژهای زده و نگارگری
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https://ismek.ist

تصویر « .12احمد یسوی و مقبرۀ ایشان» ،اومور کوچ 1993 ،م . .مأخذ:
.Konak, 2015, 309
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را وارد تابلوهای عظیم دکوراتیو و یا هنرهای اجرایی 26کرده
است .برای مثال در یکی مجموعههایی که هنرمند کار کرده،
عالوه بر اینکه لباس خو د هنرمند بهمثابۀ یک بوم مور د
استفاده قرارگرفته ،از حجمهایی که در محیط قرار داده شده
نیز برای ارائۀ مفاهیم استفاده کرده است یعنی هنرمند ،از
سطحی به جز بوم یا کاغذ برای نگارگری استفاده کرده و
کاربرد سنتی کتابآرایی عثمانی را کام ً
ال تغییر داده است
(تصاویر  14و .)15
در آثار اخیر این هنرمند ،همچنان نگارگری به شیوۀ سنتی
و بر روی کاغذ انجام نمیگیرد ،بلکه با تغییر کارکرد ،آن را
بهعنوان هنرهای اجرایی و چیدمانی ارائه داده است .برای
مثال در بخشی از نمایشگاه «خیزش مینیاتور»  27هنرمند
فرم اسب را از نگارگری سنتی انتخاب کرده و در حجمهای
بسیار بزرگ آن را ساخته است و سپس روی بدنههای اسبها
از نقوش نگارگری استفاده کرده است .در نمایشگاه «خیزش
مینیاتور» بیننده با تعدا د بیشماری از اسبهای متفاوت
حجمدار مواجه میشود .برای مثال در تصویر  ،16از فرمهای
مواج ابری و موجهای دریا برای تزیین بدنۀ اسب استفاده
کرده است.

www.gunselikato.com

تصویر « .13فاجعۀ بوسنی» ،اومور کوچ 1995 ،م . .مأخذ.Konak, 2015, 310 :

تصویر  .15اثری از «مجموعۀ هماهنگی ،نبر د و بدن» ،گونسلی کاتو 2000 ،م. .
مأخذwww.gunselikato.com :

در بخش دیگری از این نمایشگاه تصاویر اسبها با موتیفهای
نگارگری روی بومهای بسیار بزرگ اجرا شده است .یکی از این
نمونهها بُراق (اسب پیامبر در معراج) است که روی ورق طال و
با موتیفهای گل روی بدنۀ آن انجام گرفته .این تصویر بهحدی

تصویر  .14اثری از «مجموعۀ هماهنگی ،نبر د و بدن» ،گونسلی کاتو 2000 ،م . .مأخذ:

...................................................................
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انتزاعی شده که کامال با بُراق موجو د درنگارگری متفاوت است
و تنها از روی حالت اسب و گردنبند طرح مرواریدگونۀ آن
میتوان تشخیص دا د که این کار مربوط به بُراق است .نگارگر با
طراحی یک دایرۀ منظم طالیی روی سر بُراق ،بهصورت کام ً
ال
نمادین به حضور پیامبر تأکی د کرده است (تصویر .)17
یکی دیگر از نگارگران ساختارشکن در این دوره «جانان
شنول» است« .جانان» گاهی در بیان مفاهیم و مشکالت
اجتماعی پا را فراتر گذاشته و عالوه بر ترسیم نگارگریهای
سلفپرتره ،از حضور خودش در هنرهای اجرایی برای بیان
مفاهیم و دغدغههای معاصراستفاده کرده است .دغدغۀ این
هنرمن د مسائل مربوط به نابرابری زنان در جامعه و آسیبها
و آزارهای جنسی و جسمی است .این هنرمن د در اکثر آثارش
از ب دنهای برهنه به سبک سلفپرتره استفاده کرده است .در
تصویر  ،18بخشی از اثر هنرمن د آمده که بهصورت سلفپرتره
و به شیوۀ نگارگری کار شده است.

در مجموعههای اخیر هنرمن د شاه د کاربست نقوش نگارگری
در هنرهای دکوراتیو هستیم (تصویر .)19
جمعبندی مباحث مطرح شده در جدول  1آمده است.

نتیجهگیری

نگارگری معاصر ترکیه و نگارگران معاصر آن به دنبال نوآوری در

تصویر  .16اثری از «مجموعۀ خیزش مینیاتور» ،گونسلی کاتو 2012 ،م . .مأخذ:

www.gunselikato.com

....................................................................

تصویر  .18بخشی از سلفپرترۀ هنرمند در «مجموعۀ زیبایی کامل» ،جانان
شنول 2009 ،م . .مأخذhttp://www.cananxcanan.com :

تصویر  .17اثری از «مجموعۀ خیزش مینیاتور» ،گونسلی کاتو 2012 ،م. .
مأخذwww.gunselikato.com :

..............................................................................
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جدول  .1سیر تحول نگارگری معاصر ترکیه .منبع :نگارندگان.
تصویر اثر

نوع نوآوری

1

تارگوت زعیم

میوهها و آجیلها

دهۀ 1950

استفاده از نقوش هنر سنتی
و موضوعات فولکوریک در
نقاشی غربگرایی

2

احم د سهیل انور

جلد کتاب

1972

استفاده از نقوش هنرهای
سنتی در کنار نقاشی غرب

3

نیشای آیبی

دختران باالی دار قالی

1979

استفاده از نقوش سنتی و
خطوط شبیه نگارگری

4

جاهده کسکینار

دختران روستایی

1990

شیوهپرداز قوی و حضور
نقوش اسلیمی و ختایی بر
لباس پیکرهها و کاهش حس
غربگرایی آثار

5

جاهده کسکینار

چهرههایی چون گل

1994

شیوهپرداز قوی و حضور
نقوش اسلیمی و ختایی بر
لباس پیکرهها و کاهش حس
غربگرایی آثار

6

اولکر آرکه

بازیهای بومی مردم غازی
عینتاب

دهدۀ
1980

کاربست شیوۀ عثمانی
و نوآوری در موضوع
(موضوعات فولکلور آناتولی و
تصویرسازی افسانهها ،بازیها
و رقصهای بومی)

7

اولکر آرکه

موالنا

1997

کاربست شیوۀ عثمانی و
نوآوری در موضوع

8

نصرت چولپان

قلعۀ آنادولو

دهۀ 1900

کاربست شیوۀ عثمانی
(توپوگرافی) و نوآوری در
موضوع

...................................................................

ردیف

نام هنرمند نگارگر

نام اثر

سال اثر

..............................................................................
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9

نصرت چولپان

استرالیا

دهۀ 1900

کاربست شیوۀ عثمانی
(توپوگرافی) و نوآوری در
موضوع

10

اومور کوچ

استا د احمد یسوی و مقبرۀ
ایشان

1993

کاربست شیوۀ عثمانی و
نوآوری در موضوع

11

اومور کوچ

فاجعۀ بوسنی

1995

کاربست شیوۀ عثمانی و
نوآوری در موضوع

12

تانر آالکوش

-

2017

کاربست شیوۀ عثمانی و
نوآوری در موضوع

13

تانر آالکوش

سلفپرتره

2015

کاربست شیوۀ عثمانی و
نوآوری در موضوع

14

گونسلی کاتو

مجموعۀ هماهنگی ،نبرد
و بدن

2000

نوآوری در شیوه ،مضمون و
کارکرد
(هنر اجرایی)

15

گونسلی کاتو

مجموعۀ هماهنگی ،نبرد
و بدن

2000

نوآوری در شیوه ،مضمون و
کارکرد

16

گونسلی کاتو

مجموعۀ خیزش مینیاتور

2012

نوآوری در شیوه ،مضمون و
کارکرد

..............................................................................
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17

گونسلی کاتو

مجموعۀ خیزش مینیاتور

2012

نوآوری در شیوه ،مضمون و
کارکرد

18

جانان شنول

سلفپرتره از مجموعۀ
زیبایی کامل،

2009

نوآوری در شیوه ،مضمون

19

جانان شنول

2018

نوآوری در شیوه ،مضمون و
کارکرد
(هنر چیدمانی)

پینوشت

 ،Ahmet Süheyl Ünver (1898-1986) .1نویسنده و پزشک .در سال  1920م.
تحصیالت خو د را در دانشکدۀ پزشکی به اتمام رساند .در سال  1939م .به
مرتبۀ پروفسوری نائل شد .به سه زبان عربی ،فارسی و فرانسه مسلط بود .در
رشتههای تذهیب ،نگارگری و ابر و با د و خوشنویسی فعالیتهای برجستهای
انجام دا د و جزء اولین کسانی بود که برای احیای نگارگری ترکیه تالشهای
مستمر و فراوانی انجام دادند (.)Derya, 2017
 ،Ruhi konak .2عضو هیئت علمی و دستیار معاون دانشکدۀ هنرهای زیبای
کاستومونی .رشتۀ تخصصی ایشان نگارگری است و در این حوزه مقاالت زیادی
به چاپ رساندهاند (.)/http://abis.kastamonu.edu.tr
 ،Ömür Koç.3عضو هیئت علمی دانشگاه موال .حوزۀ تخصصی ایشان نگارگری
معاصر ترکیه است و تألیفات زیادی در این حوزه انجام دا دهان د (.)Konak, 2015, 295
 ،Taner Alakuş.4تذهیبکار و نگارگر معاصر ترکیه .دانشآموختۀ
کارشناسیارش د رشتۀ تذهیب از دانشکدۀ هنرهای زیبای معمار سینان ،مدتی
شاگر د استا د نگارگر ایرانی یعقوب جم بود .در نمایشگاههای متعددی شرکت
کرده و در حال حاضر مدرس دانشگاه معمار سینان است (.)Baturalp, 2018
 ،Canan Şenol .5نگارگر و هنرمند هنرهای اجرایی .دانشآموختۀ رشتۀ نقاشی
از دانشکدۀ هنر دانشگاه مرمره استانبول ،در نمایشگاههای متعدد هنری و
پروژههای هنرهای اجرایی شرکت کرده است .در حال حاضر در آتلیۀ شخصی
خود در استانبول مشغول به کار است (.)Yilmaz, 2010
 ،Ulker Erke .6زیر نظر استاد سهیل انور به یادگیری نگارگری و تذهیب
پرداخت و در سال  1958م .اجازۀ فعالیت در این حوزه را از استاد خو د دریافت

...................................................................

هنر نگارگری معاصر در عین حفظ و احیای گفتمان نقاشی سنتی
(عثمانی) و هویت تاریخی خو د هستند .هنر نگارگری ترکیه بعد
از دوران جمهوریت در ترکیه یعنی از  1923م .تا دهۀ  1940م،.
دچار افول ش د و عم ً
ال نمیتوان مسیر و شیوۀ خاصی را برای
نگارگری در این دوره پیگیری کر د بهطوری که اندک آثار انجامشده
نیز تحت تأثیر نقاشی غرب بودند ،ولی در نهایت در دهۀ  1970م.
و پس از آن به کمک «سهیل انور» و همکارانش و بعدها از طریق
شاگردان آنها نگارگری معاصر ترکیه توانست مسیر جدیدی را در
پیش بگیرد .این پژوهش همانطور که ذکر ش د در تالش است تا
مسیر احیا و سیر تحول نگارگری معاصر ترکیه را بیان کن د و در این
مسیر در پی معرفی نگارگرانی است که در عین احیای نگارگری
دارای نوآوری در سبکهای شخصی خو د هستن د و در همین حین
به مطالعۀ آثار آنان میپردازد .در طی این پژوهش مشخص ش د که
آثار این نگارگران را میتوان در دو بخش تقسیم کرد :نگارگرانی
که با حفظ ساختار و اسلوب کالسیک عثمانی دست به تغییر
مضمون و محتوا ز دهان د و بخش دوم نگارگرانی که با تغییر اسلوب
و تغییر مسیر نگارگری از روی بوم به هنر چیدمانی و اجرایی ،به
بیان معاصری دست پیدا کر دهاند .از نگارگران بخش اول نخست
«اولکر آرکه» است که با شیوۀ کالسیک عثمانی به بیان موضوعات
اجتماعی معاصر و یا افسانهها و بازیهای فولکلور پرداخته است؛
دوم« ،نصرت چولپان» که شیوۀ توپوگرافی «متراقچی نصوح» از
مکتب کالسیک را اتخاذ کرده و به تصویرسازی بناهای تاریخی
استانبول و سایر کشورها دست زده است و سوم «اومور کوچ»که با
تلفیق یکی از شیوههای نگارگری عثمانی یعنی توپوگرافی با سبک
شخصی خو د (اضافهکردن چهرههای واقعگرا و بزرگتر از سایر
عناصر اثر) ،دست به نوآوری زده است .در بخش دوم هنرمندانی
چون «گونسلی کاتو» و «جانان شنول» معرفی شدن د که جزء

نگارگران ساختارشکن به حساب میآیند ،زیرا «گونسلی کاتو» با
تغییر فرم و تبدیل نگارگری به یک هنر چیدمانی و اجرایی ،مسیر
کام ً
ال تازهای به آن بخشیده و جانان شنول نیز گاهی با تغییر فرم و
مضمون بهصورت همزمان سعی کرده نقدهای اجتماعی دربارۀ آزار
زنان را به شیوۀ نو و با کمک هنر چیدمانی و سلفپرتره مطرح کند.
بنابراین این دو هنرمن د بع د از دوران جمهوریت و بع د از احیای
نگارگری معاصر هنرمندان با حفظ ساختارهای نگارگری عثمانی،
دست به نوآوریهای مضمونی و محتوایی ز دهاند .به این ترتیب با
معرفی این نگارگران و مطالعۀ آثار آنها به هر دو سؤال پژوهش
پاسخ داده شد.
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