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چکیده
وص در فـالت ایـران دارد. ایـن هنـر از عصـر ای کهن در آسـیای میانـه و بـه خصـسنت آرایش و تزیین کتب، سابقه

ای چشمگیر یافت. به تـدریج حاکمیت مغول و با حمایت مستقیم دربار دارای قاعده و اصولی مشخص شد و توسعه
های همسایه در پی کسب این تجارب و آرایی ایران و کیفیت باالی آثار، سبب شد تا دولتآوازه فعالیت مکاتب کتاب

هـای مختلـف تـاثیرات صغیر یکـی از ایـن منـاطق بـود کـه در دورهی مشابه برآیند. سرزمین آسیایهایبرپایی کارگاه
آرایی اخذ کرد. پرسش این اسـت کـه چـه عـواملی سـبب بسـط و چشمگیری را از ادب و هنر ایران و از جمله کتاب

واملی کـه بـر ورود صـغیر بـوده اسـت؟بدین منظـور مجموعـه عـآرایی ایرانی در منطقـه آسیایگسترش سنت کتاب
روم تـا دوران آرایی ایران بر سرزمین آسیای صغیر در دوره میانه (از زمـان حاکمیـت سـالجقهدستاوردهای هنر کتاب

شوند.اند با ارجاع به منابع و اسناد موجود، معرفی و تحلیل میآرایی عثمانی) نقش داشتهشکوفایی کتاب
، مهاجرت هنرمنـدان، انتقـال یرانیکه مواردی همچون نفوذ فرهنگ و ادب اآمده بر این امر گواهند های به دستداده

در دیار عثمانی از جملـه عوامـل مهـم در گسـترش و تـداوم یرانیآرایی اان کتابیاز حامینسخ مصور و حضور برخ
اند. صغیر بودهآرایی ایران در آسیایدستاوردهای کتاب

یای صغیر، سلجوقیان روم، عثمانی.آرایی، آسایران، کتابهنر: هاکلیدواژه
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مقدمه  
های کهنی از فرهنگ ایران در تار و پود آن نمایان ای اجمالی بر تاریخ سرزمین آسیای صغیر، ریشهبا مطالعه

ن یها از آن روزگار گواه است، اها و در خزانه موزهشود. آن چنان که آثار گرانبهای برجای مانده بر دل کوهمی
بود و سررشته تاثیرات عمیق فرهنگ ایرانی از آن یهخامنشیشاهنشاهیهال جزء استانسا۳۰۰ن یسرزم

شـود. ق آغـاز می۴۶۳صغیر از سال )؛ اما نفوذ واقعی فرهنگ ایرانی در آسیای۷زمان هویداست (ریاحی، 
های هارسالن در جنگ مالزگرد، رومانوس دیوجانس، قیصر روم شرقی را شکست داد و درواززمانی که آلپ

های آسیای صغیر را به روی اسالم و فرهنگ ایرانی گشود. به موازات ورود فرهنگ و ادب ایرانی به سـرزمین
ها بسط یافت و تاثیرات عمیقـی بـر کالبـد تـازه آرایی ایرانی نیز در این سرزمینهمسایگان غربی، هنر کتاب

آرایی ری از دسـتاوردهای مکاتـب کتـابصغیر بر جای نهاد. جریان تاثیرپذیشکل گرفته نسخ خطیِ آسیای
ایران با قدرت یافتن عثمانیان در نیمه دوم قرن نهم شدت و تا پایان قرن دهم هجری دوام یافت.

آرایی هدف اصلی این پژوهش پاسخ بدین پرسش است: چه عواملی سبب بسط و گسترش سنت کتاب
(قـرن ششـم هجـری) تـا دوران شـکوفایی صغیر از عصر حاکمیت سـلجوقیان روم ایرانی در منطقه آسیای

رسد که ارتباطات سیاسی و فرهنگـی نزدیـک آرایی عثمانی (قرن دهم هجری) شده است؟ به نظر میکتاب
صغیر بوده باشد.فیمابین دو منطقه، عامل اصلی انتقال دستاوردهای هنری ایران به آسیای

آرایی ایرانیسنت کتاب-1
توان در دوران پیش از ظهور اسالم و های آن را میبس کهن و دیرینه دارد و ریشهای آرایی ایرانی سابقهکتاب

آرایی ترین آثار کتابدر آثار مانویان جستجو کرد. پس از آن ترکاِن اویغور تحت تاثیر مانی و آیین او، قدیمی
ترکستان (به خصوص در که تا کنون به دست آمده، به نام خود ثبت کردند. این آثار عمدتًا در منطقه تورفان 

نفوذ مسـتقیم رجـال ). در آغاز ورود اسالم، ۷۲اند (کلیم کایت، پایتخت اویغورها)، به دست آمده١خوچو
ایرانی در بدنه حکومت عباسیان، موجب گسترش هر چه بیشـتر تـأثیر ایرانیـان در تمـام شـئون فرهنگـی از 

ه، ایـن شـهر محـل تجمـع بسـیاری از با گسترش یـافتن نهضـت ترجمـ«جمله در هنرهای تصویری شد. 
این جریـان از گردیدند. آرایان شد و نسخ مصور متعددی تحت لوای این نهضت تولیدخوشنویسان و کتاب

» داشـتدر پایتخـت عباسـیان رواج) هجـری۶۵۶هجری و تا زمان سـقوط المستعصـم باللـه (۱۳۲سال 
).۲۰-۱۹(اصفهانی، 

1. khocho
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ن و تنهـا یمورد توجه شاهان بوده است. اولییان هنر کتاب آرایبر اساس اسناد موجود، در عصر سلجوق

مه نخسـت قـرن هفـتم ی(ن١ورقه و گلشاهکه تا کنون به دست آمده، نسخه یدوره کامل داستان مصور فارس
ن یبـر مضـامیران، متکـیدهد که ادب اینشان مین اثر، به روشنیاست. ایوقی) منظومه عاشقانه عیهجر

هنرمنـد عصـر سـلجوقی بـه یذهنـیالگـو«قـت، یاسـت. در حقیلیر آن، هنر تمثاست؛ همچنان که هن
، یروانیان شـیـکی(مل» ) ربط داده شـده اسـتیمانو-ییانه (بودایمیایو آسیساسانیریتصویقراردادها

۳۱.(
گردد. پس از هجوم مغوالن و آرایی ایران، بدون شک از قرن هفتم هجری آغاز میپیدایش مکاتب کتاب

آرایی در این شهر توسـعه و سـبکی مشـخص در آن بـروزحکمرانی ایلخانان در شهر تبریز، هنر کتابآغاز 
اعمال کردند و ایـن تبریزتا بغدادبیش از نیم قرن، حاکمیت خود را از آل جالیر،پس از آن، خاندان یافت. 

آرایی داشتند، از تجارب در کتابای طوالنی فرصتی را پدید آورد تا هنرمندان این دو مرکز که هر کدام سابقه
انجامید. جالیریان ای در دربار گیری مکتب پاالیش یافتهای بیشتر ببرند. این تجارب به شکلیکدیگر بهره

آرایی ایـران بـه حـد های زیباشناسانه مکاتب کتـابدر پایان قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری شاخصه
هـایی کـه فرهنـگ ایرانـی در بطـن خـود هـا و قابلیتدگی ارزشنماید که بالناعالی خود رسید. چنین می

پرورانده بود، به دست توانای هنرمندان مکاتب هرات تیموری و تبریز صـفوی اسـتعدادیابی شـد و پـس از 
آرایی ایرانـی دسـت یافتنـد. آوازه فعالیـت چشـمگیر ها و پاالیش عناصر، به کمـال کتـابزدودن ناخالصی

های مصور نفیس آن، موجب شد تا همسـایگان شـرقی و غربـی، در ن و تولید نسخهآرایی ایرامکاتب کتاب
های داخلی و ناآرامی هـایی کـه اواخـر قـرن . تحوالت سیاسی، آشوب٢هایی مشابه برآیندپی برپایی کارگاه

های همسایه را در اخذ دستاوردهای فرهنگی هنری ایران بـه نهم هجری بر ایران سایه افکند، کوشش دولت
های قابل توجهی دست یافتند.طلبی از این شرایط، به پیشرفتثمر نشاند و آنها با فرصت

های درباری، آرایی ایران است که با کمرنگ شدن حمایتنیمه دوم قرن دهم هجری، دوران افول کتاب
تـدریج و رشد تولید مرّقعات همزمان است. با آغاز قرن یازدهم هجری این افول شدت بیشتری گرفت و به 

در نیمه دوم قرن یازدهم هجری با غلبه تاثیرات نقاشی غرب، گسستن رابطه هنر و ادبیات و نیز عدم حمایت 
).۱۲۸-۹۳آرایی ایرانی منسوخ شد (پاکباز، دربار از هنر و هنرمندان، سنت کتاب

).H.841، استانبول(یسرایتوپقاپ.١
مهمترین آنها عبارتند از: عثمانیان در آسیای صغیر، گورکانیان در هند و ازبکان در بخارا.. ٢
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صغیرآرایی ایران به آسیایعوامل تاثیرگذار در انتقال دستاوردهای کتاب-2
، پیش از آنکه به این نام معروف شود، در ادوار مختلـف بـا اسـامی نظیـر ٢یا آناتولی١صغیرآسیایسرزمین 

هایی از خـاک ترکیـه صـغیر بـه آن قسـمتشد. امروزه آسیایممالک روم، بالد روم و تما آناتولیا نامیده می
ن آسـیا و اروپـا و میـان شود که در بخش آسیایی قرار دارد. این سرزمین به مثابه پلـی اسـت میـااطالق می

).۲۵دریای سیاه و دریای مدیترانه (ِشِکر، 
سـازند کـه سـنت آرایـش کتـب آنچنـان کـه در ایـران و در دیگـر ها این احتمـال را مطـرح میبررسی

). در ۲۹-۱۹صغیر رواج نداشـته اسـت (فـرخ فـر و دیگـران، های اسالمی مرسوم بوده، در آسیایسرزمین
آرایی این سرزمین، منحصرًا تحت تاثیر فرهنگ و هنر ایرانـی های کتابلیت کارگاهحقیقت نقطه آغازین فعا

گیـرد. بـدین منظـور آنچـه در ایـن بخـش مـورد مطالعـه قـرار روم شکل میو از عصر حاکمیت سلجوقیان
آرایی عثمـانی در نیمـه قـرن دهـم روم تـا دوران شـکوفایی کتـابگیرد، به محدوده زمانی عصر سالجقهمی

آرایی ایـران بـه پردازد که در انتقال دستاوردهای کتابتعلق دارد و به شناسایی عوامل تاثیرگذاری میهجری
بر سـرزمین یرانیاند. مهمترین این عوامل عبارتند از: نفوذ فرهنگ و ادب اای داشتهصغیر نقش عمدهآسیای
آرایی دربار های کتابدر کارگاهیرانی، فعالیت هنرمندان ایرانیآرای اصغیر، مهاجرت هنرمندان کتابآسیای
؛ یدر دیـار عثمـانیرانیان و صاحبان هنر ایاز حامیو حضور برخیرانینه آثار مصور ای، وجود گنجیعثمان

شود:که در ادامه به شرح و تحلیل هر کدام از آنها پرداخته می
صغیردر سرزمین آسیاییرانینفوذ فرهنگ و ادب ا-١-٢

ایی ایرانی به ادبیات امری واضح و بـدیهی اسـت. بـه همـین روی یکـی از مهمتـرین آروابستگی کتاب
آرایی ایرانی نام بـرد، نفـوذ فرهنـگ و ادبیـات عواملی که می توان از آن در زمینه سازی و ترویج سنت کتاب

فارسی است که به دنبال خود راه نفوذ هنرهای تصویری ایـران و بـاالخص سـنت آرایـش کتـب را بـه دیـار
صغیر را در دوره اسالمی، از نظر نفوذ فرهنگ و ادب فارسی صغیر گشود. اوضاع فرهنگی ادبی آسیایآسیای

به سه دوره مشخص می توان تقسیم کرد:
ق)، ۶۴۱تا ۴۶۳) از آغاز حاکمیت سلجوقیان تا حمله مغول (سال ۱
ق)،۸۵۷تا ۶۴۱) از حمله مغول تا فتح استانبول توسط ترکان عثمانی (سال ۲
تا پایان قرن دهم هجری).۸۵۷) از فتح استانبول تاپایان دوران طالیی حاکمیت عثمانیان (سال ۳

1.Asia Minor.
2.Anatolia.
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ران، یـبا شـکوه، جـذب دولتمـردان، دبیدربارییدر برپایرانید از شاهان ایحکمرانان سلجوقی به تقل
ط یك محـیـروم جوقیانط دستگاه سـلیکردند. محیگر رقابت میکدیبا یرانیشاعران، معماران و هنرمندان ا

افـت و چنـان در یر رواج یصـغیایدر سراسر آسیکه از آن پس شعر و ادب فارسیبود به طوریرانیکامًال ا
مخصوصـا در اصـطالحات یلغـات عثمـان%۷۵ك آمار یفرهنگ مردمان آن خطه نفوذ کرد که به موجب 

از عوامل انتشار فرهنگ ایرانی و زبان ). یکی۳۰اند (ریاحی، داشتهیشه فارسیریو مدنیو اجتماعیادار
العلما پـدر های اهل فضل و دانش مانند بهاءالدین سـلطانصغیر مهاجرت خاندانفارسی در قلمرو آسیای

مولوی، نجم الدین رازی (مشهور به دایه)، اوحدالدین کرمانی، فخرالـدین عراقـی، سـراج الـدین ارمـوی، 
بی به این منطقه بوده است (همانجا). محیط امن و دانش پرور بالد الدین فرغانی و ناصرالدین ابن بیسیف

روم در قرن هفتم هجری عالمان وعرفای جهان اسالم و باالخص ایران را به این سامان کشانده بود. در قرن 
ن یـر ایـتوان نظیمیاکه در کمتر دورهیگذاشت تا حدیبر زبان ترکیاریر بسیتاثیزبان فارسینهم هجر

وه و ینـًا شـیاز روش آنان عیرویان و به پیمانند سلجوقیسندگان عثمانیرا مشاهده کرد. شعرا و نویادبنفوذ
هـر دو مـورد یو عبـدالرحمن جـامییر نوایشیرعلیامش قرار دادند.یرا سرمشق خویرانیندگان ایسبك گو

شـه توسـعه یالطین عثمانی، اندرسد در این دوره نیز سبودند. به نظر مییاحترام و توجه خاص دربار عثمان
ار مهاجرت کرد و سبب یکه از خراسان به آن دین محمد بلخیارشان را همچون موالنا جالل الدیدیفرهنگ

بـود کـه یتـا حـدین عالقمنـدیپروراندند. ایآن دوره شده بود، در ذهن میو عرفانیرونق محافل فرهنگ
فرسـتادند و در مکاتباتشـان یختگـان مقـررین فرهیایاد دوم عثمانی بریزیسلطان محمد فاتح و سلطان با

آن، یر در ازایشـیرعلیکن امید، لـیـن دعـوت هرگـز اجابـت نگردیـاستانبول فراخواندنـد. اآنان را به دربار 
Yoltarاهدا کرد (یش را به سلطان عثمانیهاغزل Yildirim, ,Necipoğlu؛ 99 138.(

صغیربه سرزمین آسیاییانر یمهاجرت هنرمندان کتاب آرای ا-۲-۲
روم صـغیر از دوره حکمرانـی سـلجوقیانمهاجرت هنرمندان ایرانی و از جمله کتـاب آرایـان بـه آسیای

روم تحت تاثیر فرهنگ و تمـدن ایرانـی و بـه پیـروی از سـلجوقیان بـزرگ، شدت یافت. سالطین سلجوقی
ن را به خلق آثار نفیس تشویق کردند. دربـار هنرمندان و استادان فن ایرانی را به قلمرو خود جلب کرده و آنا

روم و تشابهات بسیار این سالطین مرکز تجمع فرهیختگان ایرانی بود. هر چند با بررسی آثار هنر سلجوقیان
های موجود در ایران بر ما محرز است که هنرمندان ایرانی بسیاری، به خصوص بعـد از نزدیک آنها با نمونه

اند، لـیکن های هنر سلجوقیان روم مشغول به کار شـدهمهاجرت کرده و در کارگاهیورش مغول، به این خطه 
مشخصه کاملی از این اشخاص در دسترس نیست.

روم بـود. نظـام دربار امیرنشین عثمانی از بدو تاسیس، وارث دربارهـای کوچـک و محلـی سـلجوقیان
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ران بود به عنـوان یـک الگـوی سیاسـی از دیوانی و تشکیالت اداری سلجوقیان که تقلیدی از نظام دیوانی ای
از آداب و یرویـبـه پین عثمـانیسوی امیران و سپس سالطین عثمانی پذیرفته شد. به همین قیـاس سـالط

هـا و اغتشاشـات دند. همچون گذشـته، ناآرامییکوشیرانیج فرهنگ و ادب ایرسوم سلجوقیان روم، در ترو
المـان، شـاعران و هنرمنـدان ایرانـی راهـی دربـار سـالطین موجود در ایران، سبب گردید گروه زیـادی از ع

عثمانی شوند و این سالطین نیز به گرمی آنها را پذیرفتند. فضای شکل گرفته در دربار عثمانیـان، موجبـات 
آرایی را فراهم کرد و همپای حضور نخبگـان فرهنـگ و ادب ایرانـی، دعـوت از کاتبـان، ترویج سنت کتاب

ذّهبان مجرب ایرانی نیز مورد توجه قرار گرفت.نّقاشان، مجّلدان و م
مهاجرت هنرمندان ایرانی به دیار عثمانی در پایان دوران حاکمیت تیموریـان و پـس از آن، از یـک سـو 
نشانگر آغاز مناسبات فرهنگی بین ایران و کشور عثمانی بعد از مجـادالت سیاسـی بـین دو کشـور در دوره 

حاکمیت فرمانروایان فرهنگ دوست در هر دو کشور چنین مناسباتی برقرار تیمور بود، که در سایه آرامش و 
گردید. از سوی دیگر هنرمندان ایرانی با مهاجرت به عثمانی، هنر خود را در این سرزمین با تربیت شاگردان 

و خلق آثار زیبای هنری رواج دادند. 
نمودند، وجـود دارنـد کـه سـبب به طور کلی دالیل متعددی که عمدتًا در پی تحوالت سیاسی رخ می

ترین ایـن عوامـل شـرح آرایان ایرانی به دربار عثمانی گردید. در ذیل به اختصار مهمکوچ هنرمندان و کتاب
شوند:داده می

اسارت-١-٢-٢
در دوران حاکمیت ترکمانان و صفویان برخی از شهرها و مراکز هنرپرور ایران چندین بار مـورد تهـاجم 

رار گرفت. این تهاجمات به ترتیب زمانی عبارتند از: ترکان عثمانی ق
بلی ق، دوران حکمرانی سلطان محمد فاتح دوم و اوزون حسن آق قویونلو (واقعه اوتلوق۸۷۸سال -

های غربی ایران و باالخص دیاربکر مرکز حکومت ترکمانان آق قویونلو)،و تصرف بخش
سـماعیل اول صـفوی (واقعـه چالـدران و ق، دوران حکمرانی سلطان سـلیم اول و شـاه ا۹۲۰سال-

هایی از شمال غرب و غرب ایران و باالخص تبریز مرکز حکومت صفویان)،تصرف بخش
هـایی ق، دوران حکمرانی سلطان سلیمان اول و شاه تهماسب اول صفوی (تصرف بخش۹۴۱سال-

از شمال غرب و غرب ایران و باالخص تبریز مرکز حکومت صفویان)،
هـایی حکمرانی سلطان سلیمان اول و شاه تهماسب اول صفوی (تصرف بخشق، دوران۹۵۵سال-

از شمال غرب و غرب ایران و باالخص تبریز مرکز حکومت صفویان)،
هـایی از شـمال ق، دوران حکمرانی مراد سوم و سلطان محمد خدابنـده (تصـرف بخش۹۹۴سال-
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غرب و غرب ایران و باالخص تبریز مرکز حکومت صفویان).

بلی بـه وقـوع پیوسـت، موجـب ق در پی نبرد بشکنت در منطقه اوتلوق۸۷۸خست که در سالتهاجم ن
آرای دربار ترکمان شد. تعداد هنرمندان مهاجر ترکمـان، پـس از اسارت و انتقال بسیاری از هنرمندان کتاب

محمد حسـن بـه نـام سـیدقویونلوهـا افـزایش یافـت. در بـین آنهـا نشـانچِی اوزونپیروزی عثمانیان بر آق
& Campbellای بودنـد (هـای شـناخته شـدهاصـفهانی چهرهالدین مجلدشیرازی و غیاثسلطانیمنشی

Chong,83.(
ای دارد. متعاقـب ایـن شکسـت، ق رخ داد، اهمیـت ویـژه۹۲۰در این بین، نبرد چالدران کـه در سـال

امت در شهر، تعداد زیادی از سپاهیان عثمانی به تبریز، پایتخت صفویان، هجوم بردند و پس از یک هفته اق
هنرمندان تبریزی، تیموری و ترکمان که قریب بر هزار نفر/ دویست خانوار تبریزی از اربـاب هنـر، تجـار و 

). برخـی ۲/۳۰۴سایر افراد شایسته و کارآمد بودند، به دربار استانبول انتقال داده شدند (اوزون چارشـیلی، 
,Bayat؛Binney, xviiاند (دهخانوار ذکر کر۷۰۰منابع این تعداد را  667(١ .

قویونلو در تبریز بودند و یا هنرمندانی بودند کـه شـاه اسـماعیل از اغلب این افراد، یا هنرمندان دوره آق
). تشـخیص ایـن کـه کـدامیک از ایـن ۵شیراز، هرات و سایر مراکز هنری به تبریز آورده بود (عالی افندی، 

یک از هنرمنـدان تیمـوری بودنـد کـه شـاه قویونلـو و کـدامدان ترکمـان آقهنرمندان اهل تبریز و از هنرمنـ
اسماعیل از هرات به تبریز آورده بود، مشکل است. از سوی دیگر نبـود اطالعـات در منـابع فارسـی از ایـن 

هنرمندان، شناسایی آنها را با مشکل مواجه ساخته است. 
ق، تبریز هنوز پایتخت ۹۵۵و ۹۴۱های د. در سالپس از این جریان، غارت تبریز سه بار دیگر تکرار ش

های مصور آن روزگار مشغول بودنـد. هـر آرایی آن، به تولید زیباترین نسخههای کتابصفویان بود و کارگاه
های این تهاجمات، هیچ سند و مدرکی دال بر به اسارت گرفتن هنرمندان ایرانی و انتقال آنها چند در گزارش

هـایی همپـای جود ندارد، لیکن در شرایطی که سلطان سلیمان اول آرزوی برپـایی کارگاهبه دربار عثمانی و
رسد که این تهاجمات منجر به غارت و انتقال برخـی پروراند، بعید و دور از واقع به نظر میایران در سر می

والیـات چـون «ق آمـده اسـت: ۹۹۴از هنرمندان ایرانی به دربـار عثمـانی نشـده باشـد. در مـورد تهـاجم 
آذربایجان در این سال به تصرف رومیان درآمد، هنرمندانی چون صفائی تبریزی بنا بر ضرورت، دل از حب 

). ایـن ۲۳۰(تربیـت، » وطن برداشته، به همراه جمیع تبریزیان فرارنمـوده بـه دارالموحـدین قـزوین آمدنـد
گی هجـوم عثمانیـان در دو توصیف نه تنها بیانگر وضعیت زمان مذکور است، بلکه سندی است بر چگـون

ای فراموش نشدنی در ذهن تبریزیان برجای گذارده بود.ق، آنچنان که خاطره۹۵۵و ۹۴۱تهاجم قبل، 

).۴۱۸اند (شاردن، صنعتگرانی ارمنی بودهداند که عمدتاً هزار خانوار می۳ژان شاردن سیاح معروف عصر صفویان، این رقم را بالغ بر . ١
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یپناهندگ-٢-٢-٢
عده ای از هنرمندان ایرانی احتماًال به دنبال مجادالت سیاسی دربار تیموریان که از مرگ الـغ بیـگ تـا 

اند. در ق اتفاق افتاد، به دیار عثمانی پناهنده شده۸۷۵قرا در سال روی کار آمدن (مجدد) سلطان حسین بای
این دوران در کشور عثمانی، سالطین فرهنگ دوستی همانند سلطان محمـد فـاتح و بایزیـد دوم حکومـت 

رسد در این دوره خطاطانی از شیراز و اصـفهان در دوران تیمـوری و بعـد از آن در دوران داشتند. به نظر می
به شهرهای بورسا، ادرنه و استانبول کوچ کردند. به طور مثال پس از واقعه جنگ بشکنت، شاهزاده ترکمانان

ن کـه چـه یپناهنده شد. اطالعات در مورد ایقویونلو، به دربار عثمانحسن آقاوغورلو محمد، فرزند اوزون
ی و درک باالی او از هنر کردند محدود است، اما اسناد موجود، نشان از عالقمندیمیرا همراهیویکسان

& Rabyدارند ( Tanindi, 74.(
با به قدرت رسیدن شاه اسماعیل اول صفوی و به رسمیت شناختن مـذهب شـیعه، فشـارهای بسـیاری 

شد، اعمال گردید. نحوه رفتار برای قبول آیین جدید بر اهل تسنن، که جمعیت کثیری از ایرانیان را شامل می
دند، یز به هنگام فتح شهر که به دستور او تعدادی از اهل سنت به قتل رسـیان تبرمذهبیل با سنیشاه اسماع

شرایط نامساعدی را برای اهل تسنن به وجود آورد، که مهـاجرت آنـان را بـه کشـورهای همسـایه از جملـه 
اختیار ). در این برهه زمانی بسیاری از هنرمندان به میل و۳۱۰، ۲۵۱، ۲۲۱عثمانی، الزامی نمود (باربارو،  

آرایـان مشـهوری همچـون شـاه قـولی، های همسایه در شرق و غرب کوچ نمودنـد. کتابخود به سرزمین
حسین و احمد رومی از جمله این هنرمندانند که اسناد موجود شرح حال پیوستن ایشان را به دربار استانبول 

).۱رسانند (تصویر شماره به اثبات می

TS.MA.dهجـری (مرکـز آرشـیو عثمـانی ۹۳۲ز دفتر اهل حرف : بخشی ا۱تصویر شماره  9706
0004.(
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شاه قولی رسام: بر اساس گزارشات روزانه، وی از تبریز تبعید گردید و در آماسـیه بـه خـدمت سـلطان 

طبق دستور به دفتر الحاق گردید۹۲۷درآمد؛ در استانبول اسم وی در محرم سال 
ر صفوی که به عثمانیان پناهنده شد، شاهزاده القاص میـرزا، فرزنـد مهمترین چهره هنری وابسته به دربا

ق به دربار استانبول پناهنـده شـد (جکسـون و الکهـارت، ۹۵۴شاه اسماعیل اول صفوی، است که به سال 
ییآشـناینخست قرن دهم هجریهاز در دههیتبریآرایبا مکتب کتابی). شاهزاده صفو۷۷قسمت دوم: 

بر تهیه شاهکار این مکتب، نسخه شاهنامه شاه تهماسبی نظـارت داشـته اسـت. در کامل داشت و احتماالً 
ز حضـور یـرزا نیم، کتابدار القـاصیروانیرزا به هنگام ورود به استانبول، افالطون شیمان القاصین همراهیب

ر چیان مشـهو) و از شـاهنامهTanindiı,149شـهره بـود (یو نقاشـیب و خطاطینه تذهیداشت که در زم
دربار عثمانی گردید.

یافتن حامی و پشتیبانی مطمئن در کنار شرایطی آرام و امن، از ملزومات اصلی خلق آثار هنری اسـت. 
های مختلفی که در ایران در دوران مورد بحث اتفاق افتاد، مهـاجرت بسـیاری از تحوالت سیاسی و ناآرامی

ق) را می تـوان نـام بـرد کـه از هنرمنـدان ۸۶۰(داهالی هنر را در پی داشت. به طور مثال سید علی خطاط 
اهالی آذربایجان بود، اما به نزد اسماعیل بیگ اسـفندیار اوغلـو، حـاکم قسـطمونی رفتـه، سـپس در زمـان 

). هم زمان با او اسدالله کرمـانی از شـاگردان محمـد ۶۵سلطان مراد دوم در بورسا وارد شد (عالی افندی، 
). ۴۴نمود (همو، بول مهاجرت کرده، به خط نستعلیق کتابت ق به استان۸۶۱کرمانی در سال 

در دوران شاه تهماسب اول صفوی، نیز این رویه ادامه یافت. ضمن آن که شاه تهماسب در نیمـه دوران 
ار کرد و دست از حمایت هنـر یکامل اختیتًا انزوایش گرفت و نهایانه در پیپارساگرایاهیاش، روحکمرانی

دشوار قرار داد. ظاهرا پس از یتیرا در موقعین مسئله هنرمندان و نقاشان کارگاه سلطنتید. او هنرمندان کشی
).۹۳این جریان هنرمندان، به دنبال مامنی امن و حامی مطمئن راهی بالد دیگر شدند (پاکباز، 

یآرایی دربار عثماندر کارگاه های کتابیرانیحضور هنرمندان ا-2-3
در دفاتر اهل حرفشواهد موجود -١-٣-٢

انجام خـدمات گونـاگون در یرا برایمختلفیهاگروهیدر آغاز قرن دهم هجریدربار عثمان
پقاپ که نشان دهنده مقدار یگر، دفاتر مخصوصیالت دیگرد آورده بود. همچون هر تشکیسرایتو

را یمختلفخدماتین طبقات که در دربار عثمانیاز ایکیها بود، وجود داشت. ن گروهیمعاش ا
ع و یشد که به صنایاطالق میکسان«داد، طبقه اهل ِحَرف بود. اهل حرف به نظامیان و یانجام م

,Atil» (مشغول بودندیدستیهنرها 26(.
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گرفـت (شـامل مرتبـه، امروزه دفاتری که ثبت اطالعات هنرمندان طبقه اهل حـرف در آن صـورت می
اسـامی یدر دفاتر اهل حرف قـرن دهـم هجـرشوند. انده میمقرری و ...)، به نام دفاتر اهل حرف خو

ر است و عمده آنها ین هنرمندان چشمگیهر چند تعداد ا. ٢خوردآرایان ایرانی بسیاری به چشم میکتاب
آنها ثبت شده، از هنرمنـدان شـاخص دربـار محسـوب یکه در دفاتر اهل حرف براییبا توجه به مرتبه باال

فراتـر از آن اسـت یزیچیسرایآرایی توپقاپکتابیهادر کارگاهیرانیرمندان اکن حضور هنیشدند، ولیم
شـوند و یدربار میرانیاز هنرمندان نقاش ایتنها شامل بخش مختصرین اسامین فهرست آمده. ایکه در ا

ید اهل حرف و به خصـوص در فهرسـت جماعـت هنرمنـدان رومـیکتابت و تجلیهاحال آنکه در بخش
آمـده اسـت ینیرانـیم کـه نـام آنهـا در فهرسـت هنرمنـدان ایهستیرانیشاهد حضور هنرمندان ا(ترك) نیز

یرانـیهمراهنـد و حـال آنکـه قطعـًا هنرمنـدان ایرانیایکه با القابهستندیاسام). اینها ۲(تصویر شماره 
آنهـا ییو اکنون شناسـابودهیرانیایاند که فاقد القاب و پسوندهاز در دربار استانبول وجود داشتهینیگرید

رممکن است.یمشکل و گاه غ

TS.MA.dهجری (مرکز آرشیو عثمانی ۹۵۲: بخشی از دفتر اهل حرف ۲تصویر شماره  9706 0004(
شاه قولی بغدادی، حسن بن محمد، طـورمش بـن خیرالـدین، احمـد جماعت نقاشان، بلوک رومیان: 

فیروزبیک و ...

عبدالعالي تبریزي، سلطان علي بسماجي، عبدالحمید تبریزي، محمد شاه تبریزي، علـي الـدین تبریـزي، علـي بیـك هنرمندانی همچون. ٢
یش بیك، شیخ تبریزي، عبدالفتاح تبریزي، عبدالخالق تبریزي، اخي بیك تبریزي، علي قولي تبریزي، امیر آغاي تبریزي، عبدال غني مصور، درو

یش محمد اصفهانی هجری، مرکز آرشیو ۹۳۲(دفتر اهل حرف خان، عالءالدین محمد، منصور بیك، شیخ کمال، شرف، عبدالحمید تبریزي، درو
TS.MA.dعثمانی  9706 0004(.
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الحاق یدر خصوص چگونگیدیذکر شدند، اسناد آرشیو عثمانی اطالعات مفکهیر از هنرمندانیبه غ

.٣)۳دهد (تصویر شماره یبه دربار استانبول ارائه میرانیاز کتاب آرایان ایبرخ

TS.MA.dهجری (مرکز آرشیو عثمانی ٩٣٢: بخشی از دفتر اهل حرف ٣تصویر شماره  9706 0004(
نام وی در زمان حکمرانـی سـلطان از استادان عجم دربار بود وحسین ابن عبدالجلیل رسام: پدرش

بایزید دوم ثبت گردید. 
ه به خدمت شاه ید و در آماسید گردیز تبعی: بر اساس گزارشات روزانه، وی از تبرین رومیحس

ع اآلخر یبه دفتر مذکور در ماه ربیبه خزانه خاصه واگذار شد و نام ویدرآمد؛ در استانبول مزد و
ق طبق دستور الحاق شد.۹۲۹

ینسخ مصور عثمان-٢-٣-٢
آرایان شاغل در دربار عثمـانی کتابیتردید دفاتر اهل حرف اسناد کاملی نیست و به تمامبی

گذارد که اشاره نکرده است. بررسی اطالعات موجود در نسخه ها، اسناد قابل توجهی در اختیار می
ابنر احمدیپهمچون یمشهوریرانینوان مثال هنرمند اگاه معرف هنرمندانی ناشناخته هستند. به ع

ك سـند یـر در یـاز جمله به عنوان عضو جماعت کاتبـان خزانـه امیدر چند سند عثمانیاسکندر که نام و
ر یـامخمسـها در صفحه کلوفون نسـخه یو ٤ق مرتبط است۹۴۳-۹۴۹یهاخ که احتماال به سالیبدون تار

).۴ست (تصویر شماره ق) آمده ا۹۳۷(٥ییر نوایشیعل

جـي کـه از ك تبریزي، سلطان علي باسـمهحسین رومي، احمد رومي، قاسم اصفهاني، حاجي بیشرح اطالعات این هنرمندان عبارت است از:. ٣
تبریز تبعید گردیدند و در آماسیه به خدمت شاه درآمدند.

4.Topkapi Palace Archive: D.7843.
5.Topkapi Palace Museum: H.802.
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Yoltarق (۹۳۷، ییر نوایشیر علیاز صفحه کلوفون خمسه امی: بخش۴تصویر شماره  Yildirim, 605(
ق .۹۳۷کتابت این نسخه به دست ضعیف ترین بندگان، پیر احمد بن اسکندر پایان یافت، سال 

گردیدند، یا اسـم هنرمنـد در آن هایی که از سوی  نقاشان مهاجر ایرانی در استانبول ترسیماغلب نگاره
ها نوشته نشده و یا برای جلب نظر بینندگان نام بهزاد، نقاش مشهور تیموری آمده است. اما از شباهت نوشته

امیرعلیشـیرنوایی دیوانعبدالرحمن جامی و دیوانق، ۹۲۱عطارمنطق الطیرهای کتب خطی نظیر و نقاشی
های مشابهی که در مراکز هنری استانبول تهیه شده، با نسخهق که در نیمه نخست قرن دهم هجری در۹۳۴

توان دریافت که اکثر آنها حاصل فعالیت هنرمندان ایرانـی مهـاجر ایران از جمله هرات تدوین گردیدند، می
های مصور زبان فارسی یا ادبی ایران موجود رسد بیشتر نسخهبه استانبول بوده است. با این شرح به نظر می

دیـوانهـایار عثمانی، از سوی هنرمندان ایرانی اجرا شـده باشـند. بـه طـور نمونـه در تطبیـق نگارهدر درب
شـکری (مکتـب اسـتانبول) تهیـه شـدند، ایـن نامهسـلیمبایقرا (مکتـب هـرات تیمـوری) و حسینسلطان

).۵تأثیرپذیری مشهود است (تصویر شماره 
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یهجر۹۳۱سلیم نامه شکری، استانبول، هجری    ۸۹۷دیوان سلطان حسین بایقرا، هرات، 
ن بـایقرا و سـلیم نامـه یوان سلطان حسیآرایی در دو نسخه د: تطبیق شیوه و سبک کتاب۵تصویر شماره 

شکری
تذکره ها و منابع مکتوب-٣-٣-٢

، اسامی هنرمنـدان ٣نبولو دانشگاه استا٢سرای، توپقاپی١های سلیمانیهدر چند سند موجود در کتابخانه
اند، ذکـر شـده ایرانی که در دوره سلطان مراد دوم، سلطان محمد دوم و بایزید اول به عثمانی مهاجرت کرده

. این اسناد بیانگر رونق هنر خوشنویسی، تذهیب، تجلید و نقاشی تیموری در دربـار عثمـانی اسـت ٤است
)Isalm Ansiklopedyasi, ,Necipoğlu؛ 369 ,Serin؛ 139 597.(

، فکـری ١، دوست محمد هـروی٦عالی افندی،مصطفی٥غالتها، در آثار میرزا حیدر دودر میان تذکره
، ٦علی تربیت، محمد٥زاده تبریزی، کریم٤هروی، نجیب مایل٣الله اصفهانی، میرزا حبیب٢فکری سلجوقی

1. Süleymaniye Library
2.Topkapi Saray Museum
3.Nadir Eserler Kutufanesi, Istanbul University

لله کرمانی و محی الدین عجمی از جمله خطاطان ایرانی هستند که در زمان حاکمیت سـلطان محمـد اول در عثمـانی مـی زیسـتند. همچنـین یکـی از اسدا٤.
دانشگاه استانبول ابخانه مصوران ایرانی دربار سلطان محمد دوم، بابا نقاش است. اطالعات مربوط به بابا نقاش از آلبوم نوشته شده در سرای فاتح که امروزه در کت

,Serinآید (شود، بدست مینگهداری می 597.(
. )۲۳۴،۳۱۷عالء الدین، سلطان محمد، قاسم شادی شاه. همچنین عبداللطیف نقاش و خوشنویس قرن دهم هجری که به استانبول منتقل شدند (دوغالت، ٥.

۲۳۴،۳۱۷( .
هدی (زمان سلطان سلیمان اول)، میر خویی حسینی (زمـان سـلطان سـلیمان اول)، موالنـا از جمله استادان نستعلیق نویِس ایرانی، نام موالنا عبدالواحد مش.٦

ق) ذکـر شـده انـد. از دیگـر ۹۹۴ق زمان سلطان مراد سوم) و مـال محمـد رضـا (۹۹۰حاجی محمد تبریزی (زمان سلطان سلیمان اول)، ایلچی ابراهیم خان (
س (از جمله خطاطان دیوانی و سیاقت نویس ایرانی زمان سلطان بایزیـد دوم)، شـاه قـولی نقـاش (زمـان هنرمندان این تذکره، شیخ حمدالله آماسی، موالنا ادری

ق؛ زمان سلطان مراد سوم)، مال علی سلطان (زمان سلطان سلیمان اول) و کمال مصور تبریزی (زمان سلطان ۹۹۵سلطان سلیمان اول)، استاد ولی جان (حدود 
).۱۰۸-۶۷ثمانی مهاجرت کردند (عالی افندی، سلیمان اول)، هستند که به دیار ع
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و اسین ٩یلدریمهای موجود از جمله در آثار یولتار و برخی پژوهش٨، قاضی احمد قمی٧، خواندمیر٦تربیت
صغیرو به طور خـاص آرای ایرانی به دیار آسیایاطالعاتی در خصوص الحاق برخی هنرمندان کتاب١٠اتیل

دربار عثمانی آمده است.
یدر دربار عثمانیرانیآثار مصور انهیگنجوجود -2-4

صـور هنـر ایرانـی سرای گواه حضور بسیاری از آثـار و گنجینـه مهای توپقاپیدفاتر ثبت اموال و دارایی
آرایی عثمانی در عصر حاکمیت سـلطان بایزیـد تاریخ ورود این داراییها با فعالیت کارگاه های کتاب.است

شود. این امر با توجه به عالقه دولتمردان عثمانی به گردآوری نسخ مصـور ایرانـی در کتابخانـه دوم آغاز می
ین نسخ در تهیه نگاره های عثمانی. در جسـتجوهایی کـه دادن اتواند دلیلی باشد بر الگو قرارهای خود، می

های استانبول و در بین منابع مکتوب و اسناد عثمانی بـه عمـل آورد، نگارنده در بین آرشیو نسخ مصور موزه

از مردم بخارا و شاگرد میرعماد قزوینی بوده و به روم رفـت و «. دوست محمد هروی از خوشنویسان هم عصر خویش به درویش عبدی بخارایی اشاره کرده که ١
ق ۱۰۵۷یش عبدی مولوی می گفتند. سال وفات درویش عبـدی را در سلک مشایخ طریقه حضرت موالنا جالل الدین بلخی شامل شده و به آن نسبت او را درو

.)۴۳(فکری سلجوقی، » نوشته اند
ظاهرًا از هرات به استانبول رفته به «ق) در تذکره خود، میر خواند کاتب از شاگردان سلطانعلی مشهدی را معرفی می نماید که ۱۲۸۸-۱۳۴۷. فکری سلجوقی (٢

میرعماد قزوینی پس از سالها اقامت در هرات به جانب عربسـتان و «). در همین تذکره آمده است که ۴۷(همو، » ده استدربار سلیمان خان معزز و مقرب گردی
). ۵۴-۵۳(همو، » دولت عثمانی مسافرت نمود، اما در نهایت به قزوین بازگشت

میرزا حبیب اصفهانی آمده است که به هنگام فتح تبریز، توسط اطانتذکره خط و خطدو خوشنویس دیگر به نامهای ظهیر کبیر اردبیلی و شاه قاسم تبریزی در.٣
). بدیع الزمان میرزا از فرزندان سلطان حسین بایقرا بود که در انواع خط استاد بود و مخصوصا نستعلیق را در ۷۶سلطان سلیم اول به روم آورده شدند (اصفهانی، 

). میر محمد بن عبداالول تبریـزی و مظفـر علـی ۱۲۰سلیم به تبریز با او به استانبول آمد (اصفهانی، نهایت درجه خوبی می نوشت؛ وی پس از استیالی سلطان 
بیگ تبریزی، میـرزا ). میر حسین قزوینی، صحاف قاسم۱۵۷، ۱۵۴(زمان سلطان سلیم اول) نیز از خوشنویسانی هستند که به دیار عثمانی عزیمت کردند(همو، 

). از نقاشـان ایرانـی آن دیـار نـام ۱۸۳اسم علی از جمله مجلدانی هستند که در دربار استانبول به کار مشغول شدند (اصـفهانی،زمان و مالقبیگ تبریزی، محمد
).۱۸۷میرزا حبیب اصفهانی ثبت شده است (همو، تذکرهنقاش اصفهانی (زمان سلطان سلیم اول) در جان مصور (نیمه دوم قرن دهم هجری)، میرولی

که نخست در تبریز به عنوان کاتب شاه اسماعیل اول به کار مشغول بود و سپس به استانبول رفته و کتابت «چیانالله کاتب از خوشنویسان و شاهنامهموالنا فتح ٤.
پیشگفتار).۵۲(مایل هروی، » دستگاه سلطان سلیم اول را به عهده گرفت

سلیمان قانونی به عثمانی مهاجرت کرد و در معیت پدر و برادرش کمال نقاش در دربار عثمانی عالءالدین (کاتب و نقاش) نیز از هنرمندانی است که در دوره ٥.
). ۳/۳۵۸زاده تبریزی،فعالیت داشت (کریم 

ن بـه عثمـانی زاده اردبیلی از جمله خطاطان دربار شاه اسماعیل صفوی در تبریز بود که پس از فتح تبریز توسط سلطان سلیم اول به همراه سایر هنرمنداقاضی٦.
). ۲۵۰انتقال یافت و در آنجا شهرت فراوان بدست آورد (تربیت،

ی یافت. در پـی عالالدین محمد از جمله استادان خط نستعلیق در دربار شاه اسماعیل صفوی بود که در کتابخانه او، تعلیم خط دید و در این فن مهارت زیاد٧.
). ۲۳۹رفت (خواندمیر، اشغال تبریز از سوی سلطان سلیم اول به عثمانی 

سم علـی در دهـه قاسم علی چهره گشا از نقاشان برجسته دربار سلطان حسین بایقرا بود که شاه اسماعیل صفوی او را به همراه حاجی محمد به تبریز آورد. قا.٨
).۱۳۵ق به استانبول مهاجرت کرد ( قاضی احمد قمی، ۹۵۰

سرای فعالیت داشت. وی که هنرمندی چنـد جانبـه در های ایرانی است که در اوایل قرن دهم هجری در توپقاپیهدرویش محمد ابن عبدالله نیز از جمله چهر. ٩
Yoltarزمینه کتابت، تذهب و تصویرگری بوده، احتماال پس از سقوط تبریز توسط شاه اسماعیل اول صفوی، به دیار عثمانی عزیمت کرده اسـت ( Yildirim,

172.(
یف١٠ های هنر توپقاپی سرای صـاحب ول کتابت اشعار سالطین عثمانی بود، هنرمندی تبریزی بود که به دربار استانبول راه یافت و در کارگاهکه مسئمحمد شر

,Atılنام گردید ( 35.(
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آرایی ایران شناسایی شـد کـه پـس از انتقـال از خـاک تعدادی نسخه مصور نفیس از مکاتب مختلف کتاب

. ١ر کتابخانه های مختلف خاندان درباری و برخی دولتمردان عثمانی نگهداری گردیدایران به دیار عثمانی د
صـغیر، چنـدین عامـل نقـش ای جهت کشف عوامل انتقال این آثار به آسیایدر جستجوهای کتابخانه

اساسی بر عهده داشتند. عواملی همچون اعطای هـدایای دیپلمـاتکی، غـارت و چپـاول، مصـادره امـوال و 
شود: از جمله این مواردند. در ذیل به شرح این عوامل پرداخته میخریداری 

. بخشی از معتبرترین این نسخ عبارتند از:١
)TSM.H.1593اه سلطان دختر سلیم اول (ق در مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه ش۹۵۷هاتفی، سال کتابتتیمورنامه-
)TSM.H.1653-4ق مکتب تبریز ایلخانی، متعلق به کتابخانه عثمان دوم  (۷۱۴-۱۶رشید الدین، سال جامع التواریخ-
) TSM.H.794ق در مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه سلطان مراد سوم  (۹۷۰امیر خسرو دهلوی، سال کتابت خمسه -
) TSM.H.799ق در مکتب هرات تیموری، متعلق به کتابخانه سلطان سلیم اول  (۹۰۳ر خسرو دهلوی، سال کتابت امیخمسه-
)Add.25900ق در مکتب هرات تیموری، متعلق به کتابخانه سلطان بایزید دوم (۸۹۶-۹۸نظامی، سال کتابت خمسه-
)Londonکتابخانه سلطان سلیمان اول (ق در مکتب هرات تیموری، متعلق به ۸۹۶خمسه نظامی، سال کتابت -
)TSM.A.3559ق در مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه مصطفی پاشا وزیر مراد سوم (۹۹۴نظامی، سال کتابت خمسه-
) TSM.B.147ق در مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه ساعتچی حسن پاشا  (۹۸۶نظامی، سال کتابت خمسه-
)TSM.H.749ق مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه سنان پاشا وزیر مراد سوم و محمد سوم (۹۹۹نظامی، سال خمسه-
)TSM.H.753نظامی، سال کتابت نیمه دوم قرن نهم هجری در مکتب تبریز ترکمانان، متعلق به کتابخانه سلطان سلیم اول(خمسه-
)TSM.H.755ه کتابخانه شاه سلطان دختر سلیم اول (ق در مکتب شیراز صفوی، متعلق ب۹۴۷نظامی، سال کتابت خمسه -
)TSM.H.758ق مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه شاه سلطان دختر سلیم اول (۹۴۵-۴۷نظامی، سال کتابت خمسه-
)TSM.H.762نظامی، سال کتابت اواخر قرن نهم هجری در مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه سلطان سلیم اول (خمسه-
)TSM.H.770ق در مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه ابراهیم پاشا وزیر سلیمان اول (۹۱۸نظامی، سال کتابت خمسه-
)TSM.H.772ق در مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه فرزندان سلطان سلیمان اول (۹۳۷نظامی، سال کتابت خمسه-
)TSM.H.780متعلق به کتابخانه سنان پاشا وزیر مراد سوم و محمد سوم (ق در مکتب شیراز صفوی،۹۸۰خمسه نظامی، سال -
)TSM.H.781ق در مکتب تبریز ترکمانان، متعلق به کتابخانه بایزید دوم (۹۳۷-۴۳دی، سال کتابت نشیخ کمال خجدیوان-
)Viennaطان سلیم اول (ق در مکتب هرات تیموری، متعلق به کتابخانه سل۸۹۸سلطان حسین بایقرا، سال کتابت دیوان-
).IRAN/ N.Yق مکتب تبریز صفوی، متعلق به کتابخانه سلیمان اول (۹۳۰-۵۰فردوسی مشهور به تهماسبی، سال شاهنامه-
)Metropolitanق در مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه سلطان مراد سوم (۹۷۰فردوسی، سال کتابت شاهنامه-
)TSM.H.1482ق در مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه خدیجه سلطان (۹۲۹فردوسی، سال کتابتشاهنامه-
)TSM.H.1484ق در مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه مصطفی پاشا وزیر اعظم (۹۶۳فردوسی، سال کتابت شاهنامه-
)TSM.H.1487زیر اعظم (ق در مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه سنان پاشا و۹۸۸فردوسی، سال کتابت شاهنامه-
)TSM.H.1494ق در مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه فرزندان سلیمان اول (۹۲۱-۲۷فردوسی، سال کتابت شاهنامه-
)TSM.H.1495ق مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه ابراهیم پاشا وزیر اعظم سلیمان اول (۹۶۰فردوسی، سال شاهنامه-
)TSM.H.403ق در مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه سنان پاشا (۹۷۶زوینی، سال کتابت قعجایب المخلوقات -
)TSM.R.926ق در مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه ابراهیم پاشا وزیر سلیمان اول (۹۳۹سعدی، سال کتابت کلیات -
)TSM.R.924سنان پاشا (ق در مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه۹۳۹سعدی، سال کتابت کلیات-
)TSM.H.1510ق مکتب شیراز آل مظفر، کتابخانه سلیم اول (۷۵۹-۸۶مجموعه اشعار (فردوسی، نظامی واسدی)،  سال -
)Londonق در مکتب ترکمان گیالن، متعلق به کتابخانه (ناشناس)  (۸۶۳عطار نیشابوری، سال کتابت منطق الطیر-
)TSM.H.814ق در مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه (ناشناس) (۹۸۸عصار، سال کتابتمهر و مشتری-
)TSM.H.727جامی، سال کتابت (نامشخص) مکتب شیراز صفوی، متعلق به کتابخانه مراد سوم (یوسف و زلیخای-
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یاسیسیایهدا-١-٤-٢
ق، یکی از شاهزادگان ترکمـان بـه نـام ۸۷۷در جریان منازعات عثمانیان و ترکمانان آق قویونلو در سال

ه در دوران کـ١دهند که سه جلد آلبوم مصـوریمیرزا به اسارت گرفته شد. محققان این احتمال را مییوسف
سـرای منتقـل شـد، در قبـال قویونلوها در تبریز به اجرا در آمد و به فاصله کوتـاهی بـه توپقاپیحاکمیت آق

,Campbell & Chongمحمد دوم ارسال شده باشد (میرزا به دربار سلطانآزادسازی یوسف 84-85.(
ویونلو بـه دربـار قق) توسـط شـاهزاده اوغورلـو محمـدآق۸۴۹(٢خمسـه نظـامینسخه مصور نفیس 

هـای ایـن شـاهزاده ترکمـان بـه سـلطان استانبول انتقال یافت. احتماًال این نسخه به عنوان بخشی از دارایی
ای از ایران به حضور سلطان عثمـانی بایزید دوم عثمانی اعطاء شده است. همچنین در همین دوران فرستاده

چهار جلد قرآن و یک جلد تـاریخ عمـومی بـود رسید. نقل است که هدایای سفیر ایران چند دست فرش و 
).  ۷۴۷(هامر پورگشتال، 

ق شاه تهماسب اول صفوی به منظور تبریک جلوس سلطان سلیم دوم بر تخت سـلطنت، ۹۷۵در سال
خان به قلیخان ترکمان حاکم ایروان را به عنوان سفیر دولت ایران به دربار استانبول گسیل نمود. شاهقلیشاه

هزار راسگله به خدمت سلطان عثمانی درآمد. شاهدان عینی این کاروان همگی بر این ۱۹ر و نف۷۲۰همراه 
اند که هدایای شاه تهماسب در دید عموم بسیار چشمگیر و عظیم بـوده اسـت. یکـی از خیـره کننـده عقیده

از کتـب شاه تهماسب بود که برخی بزرگان عثمانی و چنـدیشاهنامهترین این هدایا نسخه عظیم و نفیس 
).۶۲۳اند (بلر و بلوم، تاریخی آن روزگار، بر ابهت این اثر اشاراتی داشته

۹۸۲-۱۰۰۳ق، از سوی شاه تهماسب اول صفوی، به مناسبت جلوس سـلطان مـراد سـوم (۹۸۴سال
هجری)، مجددًا هدایایی باارزش به نمایندگی لقمان خان پسر شاه قلـی خـان ترکمـان بـه اسـتانبول اعـزام 

جلـد ۱۸نفر شتر به دربار توپقاپی منتقل شد. در بـین هـدایای موجـود، ۵۰۰اروان اعزامی توسطگردید. ک
فردوسی و تعدادی آلبومهـای شاهنامه جلد دیوان اشعار فارسی و یک جلد ۶۰قرآن مذّهب نفیس، بیش از 
,Tanindiمرّقع مصّور وجود داشتند ( 147-148.(

غارت و چپاول-٢-٤-٢
ق) یکی از مهمترین وقایعی است که سبب غارت دربـار و کتابخانـه سـلطنتی ۸۷۸واقعه اوتلوق بلی (

ترکمانان آق قویونلو شد و گنجینه آثار هنری غنی به دربار عثمانی دوران سلطان محمد دوم روانه گردید. 

.Staatdbibliothek) و برلین، H.2152-H.2153-2160توپقاپی سرای، استانبول (.١
). H.781، استانبول(همان. ٢
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ران آرایی ایران شد، واقعه چالدبی تردید بزرگترین جریانی که منجر به غارت و چپاول آثار مکاتب کتاب

بود. حدود هشت روز اقامت سلطان سلیم اول در تبریز، پایتخت تازه تاسـیس صـفویان کـه وارث گنجینـه 
مکاتب هنر تیموریان، ترکمانان، جالیریان و ایلخانان بود، زمانی مناسب را در اختیار سلطان عثمـانی قـرار 

). از بین آثار مصـور ۳۷-۹ل نماید (گنج، داد تا گنجینه آثار هنر ایران را شناسایی و با خود به استانبول منتق
ترکمانـان قراقویونلـو (نیمـه دوم ١نظـامیخمسـهنفیسی که در طی این واقعه به اسـتانبول منتقـل شـد، بـه

متعلق به مکتـب ٢اسدی توسیلغت فرسنظامی،خمسهفردوسی،شاهنامهای مشتمل بر ق)، نسخه۹قرن
شیراز متعلق به دوران حکمرانی شاهزاده خلیل آق قویونلو ٣نظامیخمسهشیراز دوران شاه شجاع مظفری و 

,Tanindiتوان اشاره کرد (می 155-157(.
چند سال بعد در زمان حکمرانی سلطان سلیمان اول، تبریز مجددًا توسط سپاهیان عثمانی مورد تهاجم 

تردیـد امـا بیقرار گرفت. اگرچه سند و مدرک موجهی در خصوص غارت آثار هنری شهر در دست نیست، 
های هنری دربارش در استانبول بود، هر آن چه را که در چنین شرایطی، سلطان عثمانی که تشنه رونق کارگاه

دید، با خود به همراه برده است. مناسب انتقال به استانبول می
میرزا برادر شاه تهماسب اول صفوی پس از پناهنـده شـدن بـه دربـار سـلطان سـلیمان اول، در القاص

ق، هنگـامی کـه ۹۵۵بسیاری از تهاجمات عثمانیان بر ایران، در کنار سپاهیان عثمانی قرار گرفت. در سـال
میرزا در طی دومین مبارزاتش علیه صفویان، به شهرهای همدان، قم، کاشان و اصفهان یـورش بـرد، القاص

ر قرار داشت.غنائم بسیاری برای سلطان عثمانی ارسال نمود که در بین آنها چندین کتاب مصو
مصادره اموال-٣-٤-٢
یت های ایرانی که سبب انتقال آثـار هنـر ایـران بـه دربـار عثمـانی شـد، علـیاز مهمترین شخصیکی

ق) از سمرقند به ۸۵۳-۸۵۰ك (حك. یببود که پس از مرگ الغیموریدان دربار تیاضیمنجم و ر٤،یقوشج
ق بـه دعـوت ۸۷۷ز آمد و سپس در سـالیه تبرق) ب۸۸۴-۸۶۳ونلو (حک. یقوحسن آقار سلطان اوزونید

وسـت. کلیـه یپیار به دربار سلطان محمد دوم عثمانیس بسیسلطان محمد دوم با ملتزمان فراوان و کتب نف
,Campbell & Chongهای وی به هنگام مرگش توسط دولت عثمانی ضـبط و مصـادره گردیـد(داراریی

,Necipoğlu؛ 83 138.(

).H.753(همان.١
).H.1510(همان.٢
).H.762(همان.٣
محـرم و فرزنـد عالءالدین علی قوشجی از همکاران علمی الغ بیگ در کار زیج و رصد خانه بود که تا پایان کار دستیار او بود و تا حـدی، شـاگرد و متعهـد و.٤

).۳۶۱-۳۶۲(قربانی،اوزون حسن و سپس به دربار عثمانی پیوستخواندۀ او بشمار می آمد. بعداز قتل الغ بیگ به حج رفت و به
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سلیم اول و پس از واقعه چالدران، شـاهزاده بـدیع الزمـان میـرزا بـه همـراه در دوران حکمرانی سلطان
اش به استانبول منتقل گردید. نگارنده بر این عقیده است که متعاقب مـرگ زود گنجینه آثار و کتابخانه نفیس

ضبط و های وی از سوی دولت عثمانی ق در استانبول، قطعًا دارایی۹۲۳هنگام این شاهزاده تیموری به سال 
اند. وجود نسخه های نفیس کتابخانه شاهزاده بدیع الزمان در گنجینه توپقاپی، ایـن ادعـا را مصادره گردیده

دیـوانق) و ۹۰۳(١امیرخسـرو دهلـویخمسـهتوان بـه نسـخه مصـور قوت می بخشند. به عنوان مثال می
زاده بدیع الزمان بود و پـس مکتب هرات اشاره کرد که جزء دارایی های شاهق) ۸۹۸(٢سلطان حسین بایقرا

از فوت وی به دربار توپقاپی راه یافتند و صحنه هایی از آنها در تولید نسخ مصور عثمانی عینًا مورد اقتبـاس 
قرار گرفتند.

مصادره اموال سنان پاشا، وزیر اعظم عثمانیان نیز سبب انتقال بسیاری از آثار مصـور ایرانـی بـه دربـار 
ق، مقـام ۱۰۰۵ق تا به هنگام مرگش در سال ۹۸۶دوره در فاصله سالهای ۵شا طی توپقاپی گردید. سنان پا

وزارت دولت عثمانی را بر عهده داشت. وی در دوران حکمرانی سلطان مراد سـوم و سـلطان محمـد سـوم، 
های باارزش بسیاری گردید که عمدتًا به مکتب شیراز صفوی تعلق داشتند. بـا اعـدام سـنان صاحب نسخه

ق امالک و دارایی های قابل مالحظه وی مصادره گردید. از بین آثار مصوری که بـه وی ۱۰۰۵سالپاشا در 
عجائـب ق)، ۹۸۰(٤نظـامیخمسـهق)، ۹۵۰(٣فردوسـیشـاهنامهتوان به نسـخه هـایتعلق داشتند می

ق) اشـاره کـرد ۱۰۰۰-۹۹۹(٧نظـامیخمسهق) و۹۷۸(٦سعدیکلیاتق)، ۹۷۶(٥قزوینیالمخلوقات 
)Uluç , 85-86.(

یدار یخر -٤-٤-٢
های موجود در برخی نسخ، اطالعات قابل تاملی را در بردارند که هویت آنها را مشخص می یادداشت

نظامی مکتب شـیراز صـفوی، اولـی بـه سـال خمسهسازد. به طور مثال یادداشت مشابهی که در دو نسخه 
سـلطان هـای شاهن نسخ جزء داراییاند که ایوجود دارد، نشانگر این مهم٩ق۹۴۱و دیگری ٨ق۹۴۵-۹۴۷

,Uluçاند (دختر سلطان سلیم اول بوده ). این دو نسخه بعدها بـرای مجموعـه دربـار توپقـاپی از شـاه 86

).H.799توپقاپی سرای، استانبول (.١
).E.H.1636(همان .٢
).H.1481(همان.٣
).H.780(همان.٤
).H.403(همان.٥
).R.924(همان.٦
).H.749(همان.٧
).H.758(همان.٨
).H.755(همان.٩



55میانهدورهدر صغیرآسیایدرآنتوسعهوایرانیآراییکتابسنت96بهار وتابستان 
سلطان خریداری شدند.
های مصـور ایرانـی های درباری، افراد دیگری نیز به تصـاحب و خریـداری نسـخهبه غیر از شخصیت

کردنـد. در ثمانی و حتی سپاهیان در به دست آوردن ایـن آثـار تـالش میمشتاق بودند. فرماندهان ارتش ع
ساله میان ایران و عثمانی نام گرفته، ارتش عثمـانی در ۱۲های ق که دوره جنگ۹۹۳-۹۸۵های فاصله سال

در تماس بود. این عامل شرایط را برای تصـاحب آثـار اشیشرقمرز شرقی امپراتوری، مکررًا با همسایگان 
سـرای، در رسد بیشترین نسخ مکتب شیراز موجود در خزانـه توپقاپیران، فراهم ساخت. به نظر مینفیس ای

اند.ها به خاک عثمانی منتقل شدهفاصله همین سال
نیدر دربار عثمانیایرو صاحبان هنر امیاناز حاخیحضور بر-2-5

ایران و جدال درباریان بـر سـر از اواخر قرن نهم تا پایان قرن دهم هجری، در جریان منازعات سیاسی
تصاحب قدرت، برخی دولتمردان و حامیان هنر ایرانی به دربار عثمانی پناهنده شدند کـه جـدای از انتقـال 

هـای ایشـان نیـز بـر توسـعه تردیـد رهنمونهای غنی این اشخاص بـه اسـتانبول، بیگنجینه آثار و کتابخانه
است. در جستجوهایی که در این خصوص به عمـل آمـد، نقـش نبوده تأثیریبدستاوردهای نگارگری ایران 

سرای مجهول باقی مانده است و تحقیقات بنیـادین و های هنری توپقاپی، در فعالیتهاچهرهبسیاری از این 
گ، یـا ذوالفقـار یبطلبد. به طور مثال در مورد اشخاصی همچون محمد خان پسر شاهرختری را میگسترده

های مهم دربار ایران در دوران شـکوفایی نگـارگری مکتـب تبریـز که از جمله چهره٢انسلطو یا االمه١خان
اند، هیچ منبع یا سند معتبری که بر صفوی بوده و بی تردید با چگونگی هنرهای درباری ایرانی آشنایی داشته

نقش آنها در توسعه نگارگری ایران صحه گذارد، به دست نیآمد. 
ن یکـه جنـگ بـیحسـن، در سـالونلـو اوزونیقون پسـر حکمـران آقیخـرشاهزاده اوغورلو محمـد، آ

ن کـه یپناهنده شد. اطالعات در مورد ایق)، به دربار عثمان۸۸۰حسن و سلطان محمد دوم رخ داد (اوزون
ع نامـه هـا و صـفحات کلوفـون یاسناد در وقایکردند محدود است اما برخیمیرا همراهیویچه کسان

ن ین مـدت در بـید و در ایدر استانبول اقامت گزیدهند که ویمحمد دوم، شرح ماندربار سلطیهاکتاب
& Rabyست (یزیعثمانینخبگان هنر دربار Tanindi, آرایی های کتـاب). با استناد به توسعه کارگاه74

مورد هنر دربار را در یاطالعاتغورلو محمدیرسد اوبه نظر میاند، دربار عثمانی که متاثر از هنر ایرانی بوده
ارائه کرده باشد.یران به سلطان عثمانیا

غداد در عصر شاه طهماسب صفوی، که به تابعیت عثمانیان در آمد و کلیدهای شهر را مخفیانه برای عثمانیان فرستاد (اوزون چارشـلی، ذوالفقار خان، حاکم ب. ١
۴۰۱.(

).۷۷-۷۸ي، اش، به شاه تهماسب اول خیانت کرد و به دربار سلطان سلیمان عثمانی پناهنده شد (سیوراالمه سلطان از قوم تکلو بود که به خونخواهي طایفه.٢
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ق) بـود. شـاعر معـروف ۹۱۱-۸۷۵(یمـوریتیقرایبـانیحسق) پسر سلطان۹۲۲رزا (دیالزمان معیبد
خمسهیاز بخش هاین شاهزاده داشت و در آغاز برخیبه ایعالقه خاصییر نوایشیر علیامیموریدربار ت

,Uluçل کرد، از او نام بـرده اسـت (یق تکم۸۹۲-۸۹۰یهان سالیآن را بیاش که و از یکـی). 44-45
د. شـاهزاده یـم گردیرزا تقـدیع الزمان میبدیمورید شد، به شاهزاده تیکه در هرات تول١خمسهن یایهایکپ

بدیع الزمان میرزا در فضای فرهنگی هرات رشد یافته بود و با شـرایط تولیـد نسـخ مصـور آن دیـار آشـنایی 
بی تردید حضور این شاهزاده تیموری در دربار عثمانی، که همچون پدرانش عالقه خاصی به هنر و داشت.

هـای توپقـاپی حمایت از آن داشت موجب افزایش تاثیرپذیری از هنر ایرانی و بر چگـونگی فعالیـت کارگاه
گردید.

کـه پـس از منازعـه بـا رزا فرزند شاه اسماعیل اول و برادر شاه تهماسب صفوی است یمشاهزاده القاص
). ۷۷ق به دربار اسـتانبول پناهنـده شـد (جکسـون و الکهـارت، قسـمت دوم: ۹۵۴شاه تهماسب، به سال 

یاوهیکامل داشت؛ شییآشناینخست قرن دهم هجریهاز در دههیتبریبا مکتب نگارگریشاهزاده صفو
نطور که پیشتر نیز ذکـر گردیـد افالطـون افت. هماید و ادامه یاخذ گردیکوتاه در عثمانیکه به فاصله زمان

ان یـن همراهیشـهره بـود، در بـیو نقاشـیب و خطـاطینـه تـذهیرزا کـه در زمیم، کتابدار القاصیروانیش
بـا ارزش کتابخانـه یهارزا نسـخهیمرزا به هنگام ورود به استانبول حضور داشت. احتماال القاصیمالقاص

اه داشته است.خود را هنگام ورود به استانبول به همر

گیرينتیجه
، مهـاجرت و فعالیـت ایـرانمطالعات پژوهش بر این امر گواهند که مواردی چون نفوذ فرهنـگ و ادب 

آرایی کتـابحامیاناز خیآرایی عثمانی، انتقال نسخ مصور و حضور برهای کتابدر کارگاهایرانهنرمندان 
صـغیر آرایی ایـران درآسیایوم دسـتاوردهای کتـابدر دیار عثمانی، عوامل مهم در گسترش و تـدایرانیا

اند.بوده
صـغیر، نقطـه عطفـی در انتقـال روم در آسیایدر این میان نبرد مالزگرد و تشـکیل حکومـت سـالجقه

یصغیر اسـت. سـلجوقیان و بـه دنبـال آن عثمانیـان، بـراآرایی ایرانی به سرزمین آسیایدستاوردهای کتاب
ره یـطـراز اول و چیازمند حضور ادبا، صـنعتگران و هنرمنـدانیخود همواره نیو هنریکسب اعتبار فرهنگ

ران یـدست بودند تا با آثار و تولیدات خود رونق و اعتبار دربار را در منطقـه ارتقـا بخشـند. از آنجـایی کـه ا
ان روم تا دورصغیر، مهد فرهنگ و هنر آن روزگار (در فاصله تشکیل حکومت سالجقهآسیاییه شرقیهمسا

1 .Oxford, Bodleian Library:  Elliot 287,317,339,480.
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اعتالی دولت عثمانی در قرن دهم هجری) بود؛ گزینه مناسبی جهت برقراری ارتباط و اخـذ دسـتاوردهای 

صغیر و به طور خاص سالطین عثمـانی در ن سان حکمرانان آسیاییفرهنگی هنری آن به نظر می رسید. بد
یردیـد رشـد و بالنـدگتران بهـره بردنـد. امـا بییایهایو ناآرامیاسیهای مختلف از اغتشاشات سفرصت

ت کتاب آرایان، نقاّشان، مذهّبان و یجه فعالینتیمه نخست قرن دهم هجریآرایی استانبول در نمکتب کتاب
ران یـمجّلدانحاذقی بوده است که به دالیل مختلفی همچون اسارت، پناهندگی و رفـاه و امنیـت شـغلی از ا

سـه یهـان رهنمونینبول گردآمـده بودنـد. همچنـمهاجرت نموده، در کارگاه های دربار توپقـاپی در اسـتا
آرایی از مراکز زنده مکاتب کتابیرزا که همگیرزا و القاص میع الزمان میاوغورلو محمد، بدیرانیشاهزاده ا

ز در یـکامل داشـتند نییوه مرسوم آن روزگار آشنایز) به استانبول آمده بودند و با شیراز، هرات و تبریران (شیا
شـان یایهار نبوده است. قطعا رهنمونیتاثیران بیایبه سبك مکاتب هنریهای هنری عثمانتوسعه کارگاه

انـات، ین جریگذاشته است. به موازات ایبر جایش نسخ دربار عثمانیو آرایرا بر نگارگریاریرات بسیتاث
های سران حکـومتی و که بخشی از آنها در کتابخانهیرانیس مصور اینفیهااز نسخهیاقتباس و الگوبردار

یاز دسـتاوردهایریرپـذیاسـت بـر تاثیل واضـحیـز خود دلیشدند نیمینگهداریسرایدر خزانه توپقاپ
ران.یآرایی اکتاب

یابی عوامل و بررسی حضور نخستین دستاوردهای فرهنگی و هنری ایران بر خطـه بدین ترتیب در ریشه
آرایی پذیری از مکاتـب کتـابای دارد. تاثیراهمیت ویژهصغیر، عصر حاکمیت سلجوقیان بر آناتولی آسیای

پیمایـد. ایران از این عصر آغاز گردیده و تا نیمه قرن نهم هجری مسیری رو بـه رشـد لـیکن تـدریجی را می
هـای درون مـرزی و بـرون های سیاسـی و ناآرامیپایان قرن نهم و اوایل قرن دهم هجـری، دوران آشـفتگی

های ایران، کشـور عثمـانی کـه پـس از فـتح قسـطنطنیه دوران اقتـدار ان با ناآرامیمرزی ایران است. همزم
اش در استانبول، قویًا کرد، برای کسب هویت و اعتبار فرهنگی دربار تازه شکل گرفتهسیاسی خود را طی می

درک های نخبه و برپایی محافل علمی، فرهنگی و هنری بود. نیل بـه ایـن مقصـود، بـانیازمند حضور چهره
نه فرهنگی کهن و درخشـانی در منطقـه داشـت و بهـره یشیشرایط نامطلوب همسایه شرقی خود، ایران، که پ

برداری از این موقعیت، کارآمد افتاد. دعوت از نخبگان ایرانی، حمله به مراکز حکومتی ایران، تاراج گنجینه 
دولتمـردان عثمـانی را در برپـایی آثار و اسارت بسیاری از چهره هـای علمـی و فرهنگـی آن دیـار، رویـای 

بارگاهی پرمایه همپای دربار پادشاهان ایرانی محقق ساخت و به تدریج از اواخر قرن نهم هجـری بـه بعـد 
فضایی سرشار از فرهنگ و ادب و هنر ایرانی بر دربار استانبول سایه افکند. فعالیت هنرمندان مهاجر ایرانـی 

برداری از نسخ مصور دربار عثمانی و نظارت آنها بر تولید آثار و نیز الگووابسته بهیآرایکتابیهادر کارگاه
یایرانی در مکتب نوپـایآرایکتابیباشناختیزیآوردهااز دستیارینفیس ایرانی، سبب انتقال و بسط بس
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آرایی استانبول شد. کتاب
، عامل اولیـه و اساسـی در بدیل فرهنگ و ادب ایرانبا این توصیف، روشن است که نقش ماندگار و بی

ها اشاره شد. عاملی که درگـذر بـیش از چهـار قـرن، بروز دیگر عواملی بوده است که در این پژوهش به آن
صـغیرو بـاالخص در دولـت عثمـانی داشـته آرایی ایران بـر آسیاینقش کلیدی در بسط دستاوردهای کتاب

است.

کتابشناسی
، یو عثمـانیرانیطان شامل خطاطان، نقاشان مذّهبان و قاطعان جلدسازان اتذکره خط و خطاب الله، ی، حبیاصفهان

ش.۱۳۶۹، تهران، یم چاوش، نشر مستوفی، ترجمه رحبه انضمام کالم الملوک
، ترجمـه تاریخ عثمانی؛ جلد دوم: از فتح استانبول تا مرگ سـلطان سـلیمان قـانونیاوزون چارشلی، اسماعیل حقی، 

ش.۱۳۸۸انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، وهاب ولی، پژوهشگاه علوم
، تهـران، ی، انتشارات خوارزمیری، ترجمه منوچهر امران (شش سفرنامه)یان در ایزیونیهاسفرنامهباربارو، جوزوفا، 

ش.۱۳۴۹
ترجمه دکتر یعقوب آژند، فرهنگستان هنر میالدی)،۱۸۰۰-۱۲۵۰هنر و معماری اسالمی (بلر، شیال و جاناتان بلوم، 

ش.۱۳۸۶انتشارات سمت، تهران، و 
ش.۱۳۷۹نشر نارستان، تهران، رباز تا امروز،یران؛ از دیاینقاشن، ییپاکباز، رو

، به کوشش غالمرضا طباطبایی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، جانیدانشمندان آذربا،یت، محمدعلیترب
ش.۱۳۷۸تهران، 

ش.۱۳۵۰ر، تهران، یرکبی، انتشارات امیدر قلمرو عثمانیسات فارینفوذ زبان و ادبن، یام، محمدیاحیر
، ترجمه تیمـور قـادری، انتشـارات تاریخ ایران کمبریج، قسمت دوم: دوره صفویجکسون، پیتر و لورنس الکهارت، 

ش.۱۳۸۷مهتاب، تهران، 
اد موقوفـات دکتـر یـن، بی، غالمرضا طباطبائیتهماسب صفول و شاهیاسماعران در روزگار شاهیار، محمود، یخواندم

ش.۱۳۷۰، تهران، یزدیمحمود افشار 
راث مکتـوب، تهـران، یـفرد، مرکـز نشـر میغفـاریح عباسـقلیتصـح،یدیخ رشیتاررزا، یدر میدوغالت، محمد ح

ش.۱۳۸۳
ش.۱۳۶۳، ترجمه احمد صبا، انتشارات کتاب تهران، تهران، یران عصر صفویا، نی، راجر مرویوریس

و فرهنگ اصـطالحات و فهـارس یخیو تاریحات لغویقات و توضیو تعلیشاردن: با حواشاحتنامهیسشاردن، ژان، 
ش.۱۳۴۵ر، تهران، یرکبی، انتشارات امی، ترجمه محمد عباسیق و باستانیر عتیاعالم تصاو
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، ترجمه نصرالله صـالحی و علـی سلجوقیان؛ شکست بیزانس در مالزگرد و گسترش اسالم در آناتولیشِکر، محمد، 

ش.۱۳۸۵غرل، نشر ادیان، تهران، ارط
، انتشـارات سـروش، تهـران، یپور سـبحانق هاشـمیـ، ترجمـه توفمناقب هنـرورانبن احمد، یافندی، مصطفیعال

ش.۱۳۶۹
نشـریه ، »نگارگری عثمانی با رویکرد به دستاوردهای هنری ایـران«فرخ فر، فرزانه و محمد خزائی و غالمعلی حاتم، 

.۱۹-۳۰ش، ۱۳۹۱دانشگاه تهران، ، ۴۹، شماره هنرهای زیبا
ذکر برخی از خوشنویسان و هنرمندان؛ تعلیقات مرحـوم فکـری سـلجوقی بـر دیباچـه فکری سلجوقی، عبدالرئوف، 

کادمی، نشر کرده، کابل، دوست محمد هروی، ش.۱۳۴۹انجمن تاریخ و ادب؛ افغانستان آ
، انتشارات بنیاد فرهنـگ ایـران، تهـران، یسارخوانیلیح احمد سهی، تصحگلستان هنر، یمیر احمد منشی قمیقاض

ش. ۱۳۵۲
ش.۱۳۶۵، تهران، ی، مرکز نشر دانشگاهزندگینامه ریاضیدانان دوران اسالمیقربانی، ابوالقاسم، 

ش.۱۳۸۴، ابوالقاسم اسماعیل پور، نشر اسطوره، تهران، هنر مانویکلیم کایت، هانس یواخیم، 
، انتشـارات ران و برخی مشاهیر نگارگری هنـد و عثمـانییم ایآثار نقاشان قداحوال و ، ی، محمد علیزیم زاده تبریکر

ش. ۱۳۷۶مستوفی، تهران، 
، »از کاخ هشت بهشت تا کاخ توپقاپی؛ سیاهه اشیاء و اموال شاه اسماعیل غارت شده پس از چالدران«گنج، وورال، 
.۳۷-۹ش، ۱۳۹۰، ترجمه اسرا دوغان و رسول جعفریان، تابستان پیام بهارستان

ش.۱۳۷۲انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، آرایی در تمدن اسالمی،کتابمایل هروی، نجیب، 
هـزار سـاله از ی؛ داسـتانیزدهم هجـریقرن سیرانیایاتورهاینیورقه و گلشاه مصور به م«، ا.س. ، یروانیان شیکیمل

.  ۳۲-۲۹ش: ۱۳۵۰، ۲۷، شماره ونسکویام یپ، »یعشق و دلدادگ
فر، انتشـارات انیـد کی، به اهتمام جمشـیآبادیعلیرزازکی، ترجمه میعثمانیخ امپراتوریتارال، یوزف، هامر پورگشت

.۱۳۶۸ن، تهران، یزر
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