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چکیده

دولت عثماني در نیمه دوم قرن نهم هجري با هدف اعتبار بخشیدن به موقعیت سیاسي و فرهنگي خود، اولین کارگاه هاي هنر 

استانبول را با اقتباس از ایران که در زمینه فرهنگ و هنر آن روزگار پیشگام بود، تاسیس کرد. تحوالت سیاسي و ناآرامي هاي مختلفي که 

در طي این سال ها در ایران رخ داد، شرایط را براي خروج بسیاري از گنجینه آثار و دست نوشته هاي نفیس و همچنین مهاجرت گروهي 

از هنرمندان و اساتید فن ایران که در جهت یافتن حمایت و پشتیباني هنري بودند، به استانبول فراهم ساخت. این شرایط، بستر مناسبي را 

جهت رشد و توسعه نگارگري عثماني بر پایه دستاوردهاي هنري مکاتب ایران در کارگاه هاي تازه تاسیس استانبول بوجود آورد. بررسي 

تطبیقي نگارگري ایران با نمونه هاي عثماني نیمه نخست قرن دهم هجري تشابهات بارزي را بین آثار دو گروه به نمایش مي گذارد و 

بازتاب این حقیقت است که نه تنها از نسخ مصور ایراني موجود در خزانه توپقاپي سراي، به عنوان الگو در تولیدات نسخ مصور دربار استانبول 

استفاده می شده، بلکه فعالیت هنرمندان مهاجر ایرانی در کارگاه هاي توپقاپی سرای و نیز رهنمون هاي برخي صاحب نظران بر تولید آثار 

مکتب استانبول، تاثیرات قابل مالحظه اي را از دستاوردهاي هنر ایران زمین بر نگارگري عثماني بر جاي گذاشته است.
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مقدمه
بنیان پژوهش حاضر بر این فرضیه نهاده شده که نگارگري 
اعتبار  براي کسب  نیمه نخست قرن دهم هجري،  عثماني در 
فرهنگي و هنري خود، تاثیرات قابل مالحظه اي را از نگارگري 
ایران اخذ نموده است. در اینجا و در این مقطع زماني منظور از 
نگارگري ایران، آمیزه اي است از مکاتب نگارگري هرات، شیراز، 

ترکمان و تبریز عهد صفوي. 
پس از تهاجم بي امان مغوالن در قرن هفتم هجري، فرهنگ 
شعراي  و  نویسندگان  ظهور  با  بار  دگر  زمین  ایران  ادب  و 
فارسي زبان متجلي گشت و در پي آن کتاب آرایي و نگارگري 
نسخ که در تعامل مشترک با ادبیات پیش مي رفت، رونق یافت. 
شرح تصویري و مصورسازي متون روایي و وقایع حماسي و 
اسطوره اي که جوهره اصلي آثار ادیبان و شعراي نامي ایراني 
بود، اهم فعالیت مکاتب نگارگري ایران محسوب مي شد. سرزمین 
ایران در پایان قرن نهم و آغاز قرن دهم هجري شاهد تحوالت 
سیاسي و ناآرامي هاي مختلفي بود که این مهم، سبب گردید گروه 
عظیمي از ادبا و هنرمندان ایراني در جهت یافتن مامني امن و 
حامي مطمئن به کشورهاي همسایه مهاجرت کنند. همسایه غربي 
ایران، کشور عثماني، که پس از فتح قسطنطنیه و استقرار مرکز 

حکومت در استانبول، در تالش رسیدن به موقعیت فرهنگي و 
هنري همپاي ایران بود، از این موقعیت سود جست و بسیاري 
استانبول  دربار  هنري  هاي  کارگاه  در  را  ایراني  هنرمندان  از 
گرد آورد. نبرد بشکنت، واقعه چالدران و نیز پناهندگي برخي از 
شاهزادگان ایراني به دربار عثماني شرایط مساعدتري را براي 
رشد و رونق کارگاه هاي عثماني رقم زد؛ چرا که از پس این وقایع، 
سیل عظیمي از آثار و نسخه هاي نفیس مکاتب نگارگري ایران 
روانه خزانه توپقاپي سراي گردیدند و جملگي زمینه مساعدي را 

براي اقتباس از الگوهاي ایراني فراهم نمودند. 
این پژوهش با هدف اثبات تاثیر مکتب نگارگري استانبول از 
دستاوردهاي نگارگري ایران در نیمه نخست قرن دهم هجری، 
از نوع بنیادي بوده و بر اساس ماهیت و روش از نوع تاریخي 
و توصیفي است. در این مقاله سعي شده علل زمینه ساز اقتباس 
هنرمندان دربار استانبول از الگوهاي مصور ایراني در نیمه نخست 
قرن دهم هجري شناخته شوند و برخي از نسخ ایراني که مرجع 
مصورسازي نگاره هاي عثماني بوده، معرفي گردند. در پایان با 
بررسي تطبیقي بین برخي از نگاره هاي نسخ مرجع با نمونه هاي 

تولید شده عثماني، میزان این اقتباس مورد تحلیل قرار مي گیرد.

نگارگري ایران نیمه نخست قرن دهم 
هجري

 906-930( اول  اسماعیل  شاه  حکومت  دوران   -
هجري/1524-1501میالدي(: شاه اسماعیل صفوي در تابستان 
906 هجري / 1501 میالدي بعد از پیروزي بر آق قویونلوها وارد 
تبریز پایتخت ترکمانان شد، تاجگذاري کرد و سلسله صفویه را 
بنیان گذارد)جکسون و الکهارت،1387، 7(. با ورود شاه اسماعیل 
به تبریز تمامي گنجینه و موجودي کتابخانه ترکمانان که شامل 
نسخه هاي باارزش مصور مکتب ترکمان نیز مي شد در اختیار 
او قرار گرفت. حدود ده سال بعد در اوایل زمستان 916 هجري/ 
1510میالدي شاه اسماعیل فرمانرواي ازبکان را در مرو مغلوب 
و هرات را تصرف کرد)همان، 45( و به خزانه مکتب نگارگري 
هرات نیز دست یافت و تمامي این آثار هنري را به تبریز روانه 
کرد. وي که فردي هنر دوست و هنر پرور بود پس از راندن 
دشمنان و ایجاد صلح و آرامش در کشور، بسیاري از هنرمندان 
و صنعتگران را در پایتخت خود تبریز گردآورد. در این دوران 
مکتب نگارگري تبریز، تحت حمایت هاي دولت صفوي و برپایه 
دستآوردهاي هنري ترکمانان و مکتب شکوهمند هرات شکل 

گرفت )آژند، 1384، 100-101(.
 930-984( اول  تهماسب  شاه  حکومت  دوران   -
طبع  که  نیز  تهماسب  شاه  هجري/1578-1524میالدي(: 
نگارگري  مکتب  رونق  در  بود  آموخته  پدر  از  را  هنرپروري 

تبریز و حمایت از هنرمندان سهم مهمي بر عهده داشت. وي 
توجه   ، )957-930هجري(  اول دوران حکمراني اش  نیمه  در 
و عنایتي خاص به هنر عرضه نمود و هنرمندان و صنعتگران 
تراز اول را در کارگاه هاي نگارگري خود گردآورد. در سال 
928 هجري هنگامي که وي، پس از یکدوره اقامت در هرات 
جهت فراگیري علوم و فنون، به تبریز باز مي گشت، جمعي از 
هنرمندان و صنعتگران مکتب هرات را با خود به تبریز منتقل 
کرد. از این بین مي توان به استاد کمال الدین بهزاد نابغه مکتب 
در  اقامت  از  پس  وي  کرد.  اشاره  هرات  نگارگري  درخشان 
تبریز، در همان سال از سوي شاه صفوي به سمت ریاست 
کتابخانه سلطنتي انتخاب گردید و همچون سلطان محمد به تعلیم 
شاگرداني پرداخت که هر کدام سهم بزرگي در اشاعه و رونق 
کتاب آرائي مکتب تبریز به عهده داشتند )آژند، 1384، 25-29(. 
محصول این گردهمائي عظیم هنرمندان، آثار و نسخه هاي 
نفیسي است که نقطه اوج هنر کتاب آرایي و باالخص نگارگري 
دوران صفوي را در نیمه نخست قرن دهم هجري به نمایش 
مي گذارد. شکوفایي راستین مکتب نگارگري تبریز در سال هاي 
پایاني دهه 30 حاصل شد. نگاره هاي این دوره نشان دهنده 
افزایش تدریجي نفوذ مکتب بهزاد در طول این سال هاست. 
وی ژگي هایي همچون دگرگوني در شخصیت پردازي ها، تالش 
به منظور روح بخشیدن به آنها و مرتبط ساختنشان با فضاي 
پیرامون در محیطي به مراتب واقعي تر، نفوذ دستاوردهاي 

بهزاد را در آنها به اثبات مي رساند )اشرفي، 1384، 48(.
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نگارگري عثماني نیمه نخست قرن 
دهم هجري

دوران حکومت سلطان بایزید دوم )918-887 هجري/1512-
1481میالدي(: اولین نسخ مصور کارگاه هاي دربار عثماني، 
چهره  رواج  اند.  خورده  رقم  دوم  بایزید  سلطان  دوران  در 
دوم)857-887  محمد  سلطان  دوران  در  که  درباري  نگاري 
جلوس  از  پس  بود،  یافته  رونق  هجري/1481-1451میالدي( 
سلطان بایزید دوم بر تخت سلطنت، به تدریج رنگ باخت و کتاب 
آرائي و مصورسازي نسخ مورد توجه قرار گرفت. سلطان بایزید 
دوم همچون پدرش حامي هنر بود و توجه خاصي به هنرمندان 
و شیوه کارشان نشان مي داد؛ از این رو بسیاري از آنها را در 
دربار خود گردآورد. اگرچه اسناد و مدارک مربوط به هنرمندان 
دوران سلطان بایزید دوم اندک شمارند ولیکن برخي از منابع، 
آغاز فعالیت کارگاه هاي دربار استانبول را به زمان سلطان بایزید 
 )in'am,Bayazid Library, M.Cevdet no. 0/71( دوم نسبت داده اند
و برخي دیگر به فعالیت گروهي از هنرمندان اشاره مي کنند که 
تا زمان سلطان سلیمان اول، یک شیوه کاري را دنبال کرده اند 

 .)Uzunçarşılı , 1986, 23-25(

نخستین نگاره هاي به دست آمده از این دوران متعلق به 
نسخه کلیله و دمنه1 )900هجري( است. نگاره هاي این نسخه 
ادغام شیوه مکتب شیراز قرن نهم هجري/ پانزدهم میالدي را با 
مکتب مملوکیان نشان مي دهد. نمونه بعدي خمسه امیر خسرو 
دهلوي2 )903هجري( است که از بین 28 نگاره آن بیست نگاره 
کوچکش که در متن جاي گرفته اند تاثیر مستقیم مکتب هرات 
را نمایش مي دهند، اما 8 نگاره دیگر که داستان بهرام گور و 
هفت پیکر را مصور کرده اند به طور واضحي خصوصیاتي را 
از شرق و غرب در هم آمیخته و به نمایش مي گذارند. در نگاره 
هاي نسخه خسرو و شیرین شیخي3 )905هجري( و نسخه بي 
تاریخ سلیمان نامه4 تاثیرات اندکي از هنر غرب نمایان است 

.(Lamm,1983,95-114(
9269-918هجري/ 1520-  

1512 میالدي(: در دوران حکمراني سلطان سلیم اول تاثیرپذیري 
از مکاتب نگارگري ایران بسیار مشهود است و این نتیجه مهاجرت 
گروه بزرگي از هنرمندان ایراني به استانبول مي باشد که اکثراً پس 
از واقعه چالدران )920 هجري /1514میالدي( توسط سلطان سلیم 
اول به استانبول منتقل گردیدند. اطالعات بدست آمده از اسناد اهل 
حرف توپقاپي سراي گویاي فعالیت گروه عظیمي از هنرمندان 
 Uzunçarşılı,(مهاجر ایراني در کارگاه هاي دربار استانبول هستند
76-23 ,1986(. در این میان نسخ مصور ایراني که یا به عنوان 

غنائم و یا در غالب هدیه روانه استانبول گردیدند نیز تاثیرات 
بسیاري بر نگارگري عثماني این دوران برجاي گذاشت. از مهم 
ترین آثار دوران سلطان سلیم اول نسخه منطق الطیر عطار5  است 
که در سال 921هجري/1515میالدي اجرا گردید. نگاره هاي این 
نسخه بي نظیر، سیماي درخشان مکاتب نگارگري تبریز و شیراز 
 Atasoy &( قرن دهم هجري/ شانزدهم میالدي را نشان مي دهند

 .)Çağman , 1974 , 19-20

- دوران حکومت سلطان سلیمان اول )972-926هجري/ 
1566-1520میالدي(: در عصر سلطان سلیمان اول که حدود 
نیم قرن به طول انجامید، تاثیرات مختلفي که از هنر ایران در 
دوران آغازین نگارگري عثماني )دوران سلطان بایزید دوم و 
سلطان سلیم اول( اخذ گردیده بود، همچنان احساس مي شود؛ 
نگارگري  حقیقي  هاي  ویژگي  که  است  زمان  این  در  ولیکن 
عثماني شروع به ظهور مي نماید. این توسعه نتیجه حضور 
هنرمندان ترک هنرآموخته اي است که در کارگاه هاي هنري 

دربار استانبول مشغول به فعالیت بودند.
از  را  ردپایي  عموما  عصر  این  نگارگري  شیوه  اگرچه 
شیوه هاي هنري ترکمانان و مکاتب هنري ایران در هرات، تبریز 
و شیراز نشان مي دهد، ولیکن تاثیرات هنر غرب نیز در آن 
مشهود است. یکي از دالیل این تاثیر را مي توان در توسعه 
سیاسي امپراطوري عثماني در دوران حکمراني سلطان سلیمان 
اول دانست. سلطان سلیمان اول شخصاً به نگارگري عالقمند 
بود و بسیاري از هنرمندان سرزمین هاي مختلف تحت کنترل 
وي، براي فعالیت در کارگاه هاي دربار به استانبول فراخوانده 
شدند)Atıl , 1986, 11-23(. بخشي از اسناد اهل حرف توپقاپي 
سراي که اسامي کاتبان، مجلدان، نگارگران و مذهبان فعال در 
کارگاه هاي درباري دوران سلطان سلیمان اول را در اختیار مي 
گذارد، بیانگر وجود بزرگترین کارگاه هاي کتاب آرایي عثماني 
 Ehl-I Hiref ,(است که تا قبل از این دوران سابقه نداشته است

.(Topkapı Sarayı Arşivi:No 6503

عوامل موثر بر نفوذ تاثیرات نگارگري 
ایران بر نگارگري عثماني نیمه نخست 

قرن دهم هجري

مصورسازی متون ادبی ایران
ایراني،  نویسندگان  ادبي  متون  سازي  مصور  به  گرایش 
بر  ایران  نگارگري  دستاوردهاي  نفوذ  عامل  ترین  شاخص 
نگارگری عثماني است. علل گرایش عثمانیان به ادبیات ایراني را 
مي بایست در تاریخ آسیاي صغیر جستجو کرد. فرهنگ ایرانی 
در آسیاي صغیر ریشه هاي کهني از 2500 سال پیش دارد. این 
سرزمین 300 سال جزء استان هاي شاهنشاهي هخامنشي بود 
که هنوز آثار گرانقدري از آن روزگار بر دل کوه ها و در خزانه 
موزه ها محفوظ است. سي سال پیش از نفوذ سلجوقیان بر 
آسیاي صغیر هنگامي که ناصر خسرو به شهر اخالط رسید در 
سفرنامه خود شرح مي دهد که آنها به سه زبان سخن مي گفتند: 
تازي، پارسي و ارمني )امین ریاحی،1350، 7( و )قبادیانی مروزی، 

 .)7 ،1335
اما نفوذ واقعی فرهنگ ایرانی از سال 463هجری آغاز می شود 
که آلپ ارسالن در جنگ مالزگرد، قیصر روم شرقی را شکست 
داد و دروازه های آسیای صغیر را به روی اسالم و فرهنگ 
ایرانی گشود. سلجوقیان روم به تقلید از شاهان ایرانی با برپایی 

نگارگري عثماني با رویکرد به دستاوردهاي هنري ایران
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درباری باشکوه، در جذب دولتمردان، دبیران و هنرمندان ایرانی 
با یکدیگر رقابت می کردند. محیط دستگاه سلجوقیان روم یک 
ادب  و  آن پس شعر  از  به طوریکه  بود،  ایرانی  کاماًل  محیط 
فارسی در سراسر آسیای صغیر رواج یافت و چنان در فرهنگ 
مردمان آن خطه نفوذ کرد که به موجب یک آمار 75 درصد 
لغات عثمانی مخصوصا در اصطالحات اداری و اجتماعی و 
مدنی ریشه فارسی داشته اند )امین ریاحی،1350، 23(. یکی از 
عوامل انتشار فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در قلمرو آسیای 
صغیر، مهاجرت خاندان های اهل فضل و دانش مانند بهاءالدین 
سلطان العلما پدر مولوی، نجم الدین رازی )مشهور به دایه(، 
اوحدالدین کرمانی، فخرالدین عراقی، سراج الدین اورموی، سیف 
الدین فرغانی و ناصرالدین ابن بی بی به این منطقه بوده است. 
محیط امن و دانش پرور بالد روم در قرن 7 هجری عالمان و 

عرفای جهان اسالم را به این سامان کشانده بود)همان،30(. 
در قرن 9 هجري و در دوران حاکمیت عثمانیان، زبان فارسي 
تاثیر بسیاري بر زبان ترکي گذاشت تا حدي که در کمتر دوره اي 
مي توان نظیر این نفوذ ادبي را مشاهده کرد. سالطین عثمانی 
با هدف مشروعیت بخشیدن و اعتالی سطح علمی و فرهنگی 
دربار خود، به پیروی از آداب و رسوم سلجوقیان، در ترویج 
شعر و ادب ایرانی می کوشیدند. شعرا و نویسندگان عثماني نیز 
مانند سلجوقیان و به پیروي از روش آنان عینا شیوه و سبک 
گویندگان ایراني را سرمشق خویش قرار می دادند)خسروشاهي، 

.)70-71 ،1350
با تاسیس اولین کارگاه هاي نگارگري استانبول در دوران 
حکمراني سلطان بایزید دوم، کتاب آرایي و مصورسازي نسخ 
نیز آغاز گردید. این کارگاه ها با هدف ارتقاي جایگاه فرهنگي 
و هنري دربار استانبول، به الگوبرداري از ایران که در زمینه 
و  پرداختند  بود،  پیشرو  روزگار  آن  هنر  و  ادب  و  فرهنگ 
نسخه برداري از متون ادبي ایران را سرمشق خود قرار دادند. 
این گرایش سبب گردید به تدریج چهره نگاري عثماني که از 
دوران سلطان محمد فاتح مورد توجه بود، از رونق بیافتد و 

تولید کتب ادبي به سبک مکاتب نگارگري ایران رواج یابد.
در این بخش با هدف اثبات رشد مصورسازی متون ادبی 
نسخ  دهم هجری،  قرن  نخست  نیمه  عثمانی  دربار  در  ایران 
مصور مکتب نگارگری استانبول مورد تحلیل قرار می گیرند. 
جامعه آماري این سنجش را برجسته ترین نسخ مصور مکتب 
استانبول، موجود در توپقاپي سراي به خود اختصاص مي دهند 
معرفي شده اند.   )Çağman & Tanındı,1979( کتاب  در  که 
در این کتاب، 205 نسخه مصور ممتاز کاخ موزه توپقاپی با 
زمانی  های  دوره  و  مکاتب  به  متعلق  و  مختلف  موضوعات 
متفاوت ارائه گردیده اند. نگارنده در این بخش، تنها آثاري را 
مورد مطالعه و بازنگری قرار می دهد که قطعاً متعلق به مکتب 
قرار  تحقیق  این  بحث  مورد  زمانی  محدوده  در  و  استانبول 
می گیرند. نمونه ها با هدف تعیین میزان رشد مصورسازي 
متون ادبي ایران در نیمه نخست قرن 10 هجري، از نیم قرن 
قبل تا نیم قرن پس از دوران مذکور، یعني از آغاز نیمه دوم قرن 

9 تا پایان قرن 10 هجري گزینش گردیده اند. اطالعات این آثار 
از حیث موضوع، نوع زبان و تاریخ اجراي نگاره ها مدنظر قرار 

گرفته و نتایج در دو نمودار 1 و 2 به نمایش در آمده اند. 
نمودار 1، نمونه ها را بر اساس موضوع مورد تحلیل قرار 
مي دهد. در این نمودار دسته بندي آثار در چهار شاخه: 1-ادبي 
ارائه  4-سایر  و  نگاري  3-چهره  عثماني،  2-تاریخي  ایران، 
شده اند. بخش هاي باقیمانده دیگر )همچون نسخ مذهبي، علمي 
و ... و نیز انواع آلبوم ها، مرقعات و...(که بررسي موردي آنها 
از اهداف پژوهش حاضر خارج است، در بخش چهارم)سایر( 
قرار گرفته اند. نمونه ها در نمودار2 بر اساس نوع زبان تفکیک 
شده اند. در بررسي هاي انجام شده، کلیه نمونه ها منحصر به 
عثماني و  زبان: 1-فارسي، 2-ترکي جغتایي، 3-ترکي  چهار 

4-عربي بودند که در اینجا به آنها اشاره شده است. 

همچنان که در نمودار1 نمایان است گرایش به مصورسازي 
متون ادبي ایران در نیمه دوم قرن نهم هجري وجود داشته 
فعالیت  از  نیمي  حدود  که  نگاري  چهره  با  قیاس  در  ولیکن 
هنرمندان عثماني را در این دوران به خود اختصاص داده، در 
جایگاه پایین تر قرار مي گیرد. مصورسازي متون ادبي در زمان 
حکومت سلطان سلیم اول و سلطان سلیمان اول در نیمه نخست 
قرن دهم هجري شدت یافت تا بدانجا که بیشتر از 60 درصد از 
نسخ مصور این زمان به موضوعات ادبي ایران اختصاص دارد. 
از نیمه قرن دهم هجري تاریخ نگاري عثماني با الهام از سبک 
شاهنامه فردوسي معمول گردید. گرایش به ثبت موضوعات 
رسمي دربار و شرح فتوحات و کشورگشایي هاي سالطین 
عثماني به تدریج جایگزین نسخه برداري از متون ادبي ایران 
شد و از آن پس مصورسازي این متون، فعالیت اصلي نگارگران 
دربار استانبول محسوب گردید. شکل گیري این جریان و رشد 
سریع تولیدات تاریخي در قیاس با کاهش چشمگیر تولیدات 
نسخ ادبي، با آغاز صدارت رستم پاشا دومین وزیر اعظم مقتدر 
سلطان سلیمان عثماني در دو دهه پایاني دوران حکمراني وي 
)از951 هجري/ 1544میالدي تا 960 هجري/ 1553میالدي و 
1561میالدي(  هجري/   967 تا  1555میالدي  هجري/  از962 

نمودار 1- نمایش رشد مصورسازي متون ادبي ایران در کارگاه نگارگري دربار 
استانبول نیمه نخست قرن 10 هجري.
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مقارن است. شعار ملي گرایي رستم پاشا که تالش مي کرد 
کشور را در هر زمینه اي به استقالل و خودکفایي برساند، 
 Necipoğlu,( عامل اصلي کاهش تولیدات نسخ ادبي ایران است
216-195 ,1992(. این جریان در فعالیت هنرمندان ایراني دربار 
استانبول نیز تاثیر خود را بر جاي گذاشت. بر اساس اسناد اهل 
حرف، تعداد اعضاي گروه هنرمندان عجم که در نیمه نخست 
قرن دهم هجري بزرگترین گروه در کارگاه هاي هنري دربار 
استانبول محسوب مي شد، در نیمه قرن به طور چشمگیري 
کاهش یافت و تا پایان قرن دهم هجري این گروه به کلي از 
بین رفت )Ehl-I Hiref , Topkapı Sarayı Arşivi(. مسلماً این 
گروه در رشد مصورسازي متون ادبي نیمه نخست قرن دهم 
هجري نقش تعیین کننده اي داشته و در نیمه دوم قرن دهم 
هجري پس از تقلیل یافتن اعضاي آن و همچنین پایین آمدن 
میزان تولید نسخ ادبي، فعالیت آن نیز محدود گردیده و به تدریج 

کنار گذاشته شده است.

نمودار 2 نیز نتایج قابل توجهي را بازگو مي کند. مصورسازي 
نسخ فارسي زبان تا نیمه قرن دهم هجري جایگاه نخست را در 
بین تولیدات مکتب استانبول داراست. از نیمه قرن دهم هجري 
به بعد زبان ترکي عثماني بر زبان فارسي پیشي مي گیرد که 
مسلماً با جریان ملي گرایي رستم پاشا در ارتباط است. در این 
سنجش با آثار ترکي جغتایي )شرقي( بسیاري مواجه مي شویم 
که به کرات مورد کپي برداري و مصورسازي قرار گرفته اند. 
سرودن اشعار ترکي جغتائي در عصر شاهرخ تیموري رواج 
یافت و امیر علیشیر نوائي و سایر معاصرین او در پیشرفت آن 
اهتمام ورزیدند)خسروشاهي ،1350، 64(. از آنجایي که ادبیات 
ترکي جغتائي در دامن فرهنگ ایراني و با همت شاعران و ادیبان 
ایراني به بلوغ و بالندگي رسید، بنابراین رشد مصورسازي این 
نسخ در نیمه نخست قرن دهم هجري با نفوذ فرهنگ ایراني بر 

عثماني بي ارتباط نیست.

 غنائم جنگی
 جنگی که سال 878 هجری/1473میالدی در نزدیکي روستاي 
بشکنت واقع در اوتلوق بلي2 بین اوزون حسن آق قویونلو )حک: 

نمودار 2- نمایش رشد مصورسازي متون زبان فارسي در کارگاه نگارگري 
دربار استانبول نیمه نخست قرن 10 هجري.

884-863هجری/1478-1457میالدی( و سلطان محمد دوم در 
گرفت و منجر به شکست ترکمانان و تصرف دیاربکر3 مرکز 
حکومتی ایشان گردید)چارشی لی،1368، ج2،101(، بی تردید 
شرایط مناسبی را جهت انتقال آثار و مهاجرت هنرمندان ایرانی 
براساس شواهد موجود  است.  نموده  فراهم  عثمانی  دیار  به 
بسیاری از اعضای دفترخانه اوزون حسن پس از این واقعه به 
دربار سلطان محمد دوم در استانبول منتقل شدند. از آن جمله 
می توان سرپرست دفترخانه، یک خطاط چیره دست و همچنین 
الدین  غیاث  نام  به  را  حسن  اوزون  کتابخانه  زبده  صحاف 
اصفهانی نام برد. این هنرمند در دربار استانبول تولید جلدهای 
نفیس ایرانی را رونق داد و این شیوه از آن پس در کتاب آرایی 

.)Campbell & Chong,2006,83( عثمانی به کار گرفته شد
واقعه چالدران یکی دیگر از نبردهایی است که سبب روانه 
گردید.  عثمانی  دربار  به  ایران  از  نفیسی  جنگی  غنائم  شدن 
جنگي که در منطقه چالدران به سال 920 هجري/ 1514 میالدي 
میان لشکریان عثماني و صفوي به وقوع پیوست و منجر به 
شکست لشکر شاه اسماعیل صفوي گردید، سبب شد سلطان 
سلیم عثماني براي مدتي کوتاه وارد تبریز پایتخت صفویان 
شود و بر ذخایر آن از جمله کتابخانه سلطنتي و کتب نفیس و 
هنرمندان آن دست یابد. وي هنگام بازگشت به استانبول، شمار 
قابل مالحظه اي از این ذخایر و کتب و مرقعات گرانبها و حتي 
بعضي از هنرمندان را با خود به دیار عثماني برد و این جا 
به جایي هنرمندان و آثار آنها انگیزه اي براي رشد و توسعه 
مکتب نگارگري عثماني شد)آژند، 1384، 100(. همچنان که در 
بخش های پیشین متذکر گردید، گنجینه آثار و نسخه های نفیس 
مکاتب نگارگری تبریز ترکمانان و هرات تیموری و بسیاری از 
هنرمندان این مراکز پس از فتوحات شاه اسماعیل اول صفوی، 
در تبریز مستقر گردیدند و جملگی گنجینه ای عظیم و باارزش 
برای رشد و بالندگی مکتب تبریز صفوی به شمار می آمدند. 
ولیکن واقعه چالدران و غارت تبریز، نتیجه را به نفع سلطان سلیم 
عثمانی تغییر داد و وی با گنجینه ای ارزشمند از هنرمندان و آثار 
مکاتب نگارگری ایرانی به استانبول روانه شد. فعالیت هنرمندان 
ایرانی در کارگاه های استانبول و نیز وجود نسخه های مصور 
باارزشی که نگاره های آنها مورد الگوبرداری قرار گرفتند، از 
عوامل مهم بر نفوذ تاثیرات نگارگری ایران بر نگارگری عثمانی 

محسوب می شود.

 پناهندگان ایرانی
 علیرغم نسخه هاي مصور بسیاري که توسط سلطان سلیم 
اول به عنوان غنائم جنگي پس از جنگ چالدران ضبط گردید، 
برخي از نسخه هاي نفیس مکاتب نگارگري ایران در غالب هدایا 
توسط پناهندگان یا اسراي صفوي، ترکمانان و شاهزادگان 
تیموري به دربار عثماني ارائه شدند. یکی از این شخصیت ها 
علی قوشچی منجم و ریاضیدان دربار تیموری بود که پس 
از مرگ الغ بیگ)حک: 853-850 هجری/1449-1446میالدی( 
از سمرقند به دیار اوزون حسن آق قویونلو در تبریز آمد و 

نگارگري عثماني با رویکرد به دستاوردهاي هنري ایران
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سپس در سال 877هجری/1472 میالدی با ملتزمان فراوان و 
کتب نفیس بسیار به دربار سلطان محمد دوم عثمانی پیوست 

)مظاهری، 1382، 120(.
پسر  آخرین  محمد،  اویغورلو  شاهزاده  بعدی  شخصیت 
اوزون حسن آق قویونلو است که در سالي که جنگ بین اوزون 
حسن و سلطان محمد دوم رخ داد)880 هجري/1474میالدي( 
این که چه  اطالعات در مورد  پناهنده شد.  به دربار عثماني 
کساني وي را همراهي مي کردند محدود است اما برخي اسناد 
در وقایع نامه ها و صفحات کلوفون کتاب هاي دربار سلطان 
محمد دوم، شرح مي دهند که وي در استانبول اقامت گزید و 
 Raby( در این مدت در بین نخبگان هنر درباري عثماني زیست
وقایع  در  موجود  اسناد  طبق  بر   .)& Tanındı, 1993, 74
را در مورد هنر درباري  اطالعاتي  اویغورلو محمد  ها،  نامه 
ارائه کرد و حتي توصیه هاي وي  عثماني  به سلطان  ایران 
در معماري دربار جدید سالطین استانبول به کار گرفته شد 

.)Tanındı,2000, 148(
یکی از مهم ترین چهره های ایرانی پناهنده شده در دربار 
 1517  / هجري   922 )متوفی  میرزا  الزمان  بدیع  عثمانیان، 
میالدي( پسر سلطان حسین بایقراي تیموري)حک: 874-913 
دربار  معروف  شاعر  است.  میالدي(   1468-1507 هجري /  
شاهزاده  این  به  خاصي  عالقه  نوایي  علیشیر  امیر  تیموري 
داشت و در آغاز برخي از بخش هاي خمسه اش که وي آن را 
بین سال هاي892-890 هجري/ 1485-1483 میالدي تکمیل 
کرد، از او نام برده است. یکي از کپي هاي این خمسه8 که در 
هرات تولید شد به شاهزاده تیموري بدیع الزمان میرزا تقدیم 
گردید. پس از مرگ سلطان حسین میرزا به سال 913 هجري/ 
1507میالدي بدیع الزمان حکومت را بدست گرفت اما خیلي 
زود ازبکان وي را شکست دادند و هرات را تسخیر نمودند. 
شاه اسماعیل صفوي در 916 هجري/1510میالدي ازبکان را 
در طاهرآباد نزدیک مرو مغلوب و بدیع الزمان میرزا را به همراه 
گنجینه هرات به تبریز منتقل کرد. در 920 هجري/1514 میالدي 
هنگامي که سلطان سلیم اول پس از پیروزي در جنگ چالدران 
همراه  به  میرزا  الزمان  بدیع  داد  دستور  گردید،  تبریز  وارد 
گنجینه هرات به استانبول منتقل شوند. از آنجایي که بدیع الزمان 
دوست نزدیک امیرعلیشیر نوایي بود، احتماالً مي بایست برخي 
از کارهایش را با خود به استانبول آورده باشد؛ چرا که اندک 
زماني پس از ورود وي به استانبول کارهاي امیرعلیشیرنوایي 
مورد کپي برداري و تصویرسازي در کارگاه نگارگري دربار 

.)Uluç, 2008, 44-45( عثماني قرار گرفتند
مورد دیگر شاهزاده القاص میرزا پسر شاه اسماعیل صفوي 
است که به عنوان حکمران شیروان در زمان سلطنت برادرش 
به  صفوي  تهماسب  شاه  با  وي  شد.  انتخاب  تهماسب  شاه 
مخالفت پرداخت و پس از آن به سال 954 هجري/ 1547میالدي 
به دربار استانبول پناهنده شد)جکسون و الکهارت،1387، 77(. 
شاهزاده صفوي با مکتب نگارگري تبریز در دهه هاي نخست 
قرن 10هجري/16میالدي آشنایي کامل داشت، شیوه اي که به 

فاصله زماني کوتاه در عثماني اخذ گردید و ادامه یافت. در بین 
همراهیان القاص میرزا به هنگام ورود به استانبول افالطون 
شیرواني کتابدار القاص میرزا نیز حضور داشت که در زمینه 
القاص میرزا  تذهیب و خطاطي و نقاشي شهره بود. احتماالً 
مي بایست نسخه هاي باارزش کتابخانه خود را هنگام ورود به 

.)Tanındı,2000,149( استانبول به همراه برده باشد
به  ایران  از  اشخاص  این  همراه  به  که  ارزشي  با  گنجینه 
خزانه توپقاپي سراي منتقل شد و نیز رهنمون هاي این سه 
شاهزاده ایراني: اویغورلو محمد، بدیع الزمان میرزا و القاص 
میرزا که همگي از مراکز زنده مکاتب نگارگري ایران)شیراز، 
با شیوه مرسوم  به استانبول آمده بودند و  تبریز(  هرات و 
نگارگري آن روزگار آشنایي کامل داشتند در توسعه نگارگري 
عثماني به سبک مکاتب هنري ایران بي تاثیر نبوده است. قطعًا 
رهنمون هاي ایشان تاثیرات بسیاري را بر نگارگري و آرایش 

نسخ دربار عثماني بر جاي گذاشته است.

بررسي تطبیقي نگارگري عثماني و 
نگارگري ایران نیمه نخست قرن دهم 

هجري

در بررسي نسخه هاي مصور عثماني نیمه نخست قرن دهم 
هجري، تاثیرات واضحی از دستاوردهای نگارگری ایران مشهود 
است. در برخی موارد این شباهت ها تا بدآن حد پیش رفته که 
گویای اقتباس و الگوبرداری مستقیم از نسخ مصور ایرانی و 
نشانگر قلم هنرمندان ایرانی در اجرای این آثار است. در این 
بخش با هدف اثبات میزان تاثیرپذیری مکتب نگارگری استانبول 
از هنر ایرانی و اتکای کامل آن بر الگوهای مصورسازی نسخ 
ایرانی، به نمایش برخی از این اقتباسات و تطبیق آنها با نسخ 

مرجع پرداخته خواهد شد.
در کپی های مختلفی از دیوان اشعار ترکی جغتایی امیرعلیشیر 
نوایی موسوم به غرائب الصغار که در دربار عثمانیان تهیه 
گردیدند، تشابهات بارزی با نسخه های اولیه آن در مکتب هرات 
تیموری مشهود است. این گرایش که اندک زمانی پس از ورود 
غنائم جنگ چالدران و ورود شاهزاده بدیع الزمان به استانبول 
دربار  در  خراسانی  هنرمندان  فعالیت  نشانگر  گرفت،  شدت 
استانبول و وجود نسخه هایی جهت الگوبرداری به سبک آثار 
 Uluç , 2008,( امیرعلیشیر نوایی در مکتب هرات تیموریست
45-44(. اقتباس در بین نگاره هاي مجلس شکار نسخ غرائب 
الصغار مکتب هرات و مکتب استانبول به طور واضحي نمایان 
است. نسخه بدون کلوفون غرائب الصغار9 مکتب استانبول که 
طبق نظریه محققین ترک به دوران سلطان سلیمان اول دهه 
)Çağman,1978,238(، شباهت هاي  دارد  تعلق  920هجري 
بارزي را با صحنه هاي شکار در صفحات آغازین نسخ غرائب 
نوع  الصغار مکتب هرات نشان مي دهد)تصاویر 1، 2 و 3(. 
ترکیب بندي، نقش تذهیب و حواشي نگاره ها، طراحي فیگورها 
و نوع سایه پردازي آنها )به خصوص در پیکره اسب ها( و دقت 
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        تصویر 1- غرائب الصغار، مکتب هرات10، 896 هجري.
)Çağman, 1978, 249(  :ماخذ

تصویر 2- غرائب الصغار، مکتب هرات11، دهه920هجري.
)Ibid , 251( :ماخذ

تصویر 3- غرائب الصغار، مکتب استانبول، دهه920هجري.
)Ibid , 252( :ماخذ

در جزییات که در تصاویر ذیل در نقش زین و یراق اسب ها 
ملموس تر است، شواهدي است بر اقتباس از الگوي قدیمي تر 
غرائب الصغار مکتب هرات. با این تفاوت که تعدد پیکره ها در 

نسخ مکتب هرات بیش از نسخه مکتب استانبول است.
در مقایسه نگاره های دو نسخه دیگر دیوان اشعار ترکی نوایی، 
شباهت ها چشمگیرند. طرح کلی در صحنه سفر دریایی دو دیوان 
غرائب الصغار مکتب تبریز12 و دیوان غرائب الصغار استانبول13، 

اقتباس از یک الگوی مشترک را بیان می دارد)تصاویر4 و 5(.

تصویر4- غرائب الصغار، تبریز، دهه940هجری. 
)Çağman, 1978, 257( :ماخذ

نگارگري عثماني با رویکرد به دستاوردهاي هنري ایران
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تصویر 5- غرائب الصغار، استانبول، دهه940هجری.
)Ibid, 254( :ماخذ

یکي از نسخ نفیسي که به عنوان غنائم جنگ چالدران توسط 
سلطان سلیم اول به استانبول منتقل گردید و بعدها در کارگاه 
نگارگري دربار عثماني به عنوان الگو از آن اقتباس گردید، دیوان 
اشعار ترکي سلطان حسین بایقرا 14 است. این نسخه در هرات 
توسط سلطان علي مشهدي نوشته شده و متعلق به اواخر دوره 
تیموري است. صفحه کلوفون آن نشان مي دهد که به تاریخ 
شعبان897 هجري/ 1491میالدي تکمیل گردیده است. هماهنگی 
که در مقایسه نگاره های این نسخه با برخی از نگاره های نسخ 
ادبی دربار استانبول وجود دارد، آشکارا شباهت هایی را نشان 
می دهد. یکی از این نسخ که از اولین نمونه های مصور تهیه شده 
دربار استانبول بعد از واقعه چالدران است، نسخه منطق الطیر 
عطار5 است که در محرم 921هجری/ 1515 میالدی تکمیل گردید. 
در مقایسه صحنه جلوس دیوان سلطان حسین با صحنه جلوس 
سلیمان و سبای منطق الطیر این شباهت ها بارزند. وجوه تشابه 
در ساختار قرینه و ایستا، در نگرش تزیین گرایی، در فضاسازی 
فراخ و در بکارگیری نقش مایه هایی همچون تخت جلوس، ژست 

فیگورها و نقش حوض مشهود است )تصاویر6 و 7(.

تصویر6- دیوان سلطان حسین میرزا، مکتب هرات، 897 هجري.
)Uluç , 2008 , 45( :ماخذ

نسخه دیگری که سبک مشابهی را با دیوان سلطان حسین 
بایقرا نشان می دهد، نسخه سلیم نامه شکری15)931هجری/1525 
میالدی( است که در سال های آغازین عصر سلطان سلیمان 
قوي،   طراحي   .)Çağman, 1978, 231( شد  اجرا  عثمانی 
ساختار  و  فیگورها  ترسیم  نوع  معماري گونه،  بازنمایي هاي 
ترکیب بندي صحنه هاي جلوس ثابت مي کنند که نگاره ها بسیار 
به سبک هرات دوران سلطان حسین میرزا نزدیک هستند. این 
ظواهر به طور واضحي در مقایسه بین نگاره هاي 8 و 9 نمایانند. 
در بررسي نگاره مکتب استانبول، کوشش هنرمند در هر چه 
نزدیک تر شدن به الگوي اصلي نمایان است، علیهذا توان هنرمند 

مکتب هرات، کیفیت مجزایي را از نسخه عثماني ارائه مي دهد. 

تصویر 7- سلیم نامه شکري ، مکتب استانبول، 931هجري. 
)Renda, 2004 ,318( :ماخذ

تصویر 8- دیوان سلطان حسین میرزا، مکتب هرات، 897 هجري.
)Uluç , 2008 , 45( :ماخذ
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تصویر 10- دیوان سلطان حسین میرزا، مکتب هرات، 897 هجري.
)Çağman, 1978, 245( :ماخذ

تصویر12- شاهنامه شاه تهماسب 947 هجري ، مکتب تبریز.                             
)http://www.metmuseum.org(:ماخذ

 تصویر 11- سلیم نامه شکري ، مکتب استانبول ، 931هجري. 
)Uluç , 2008,45( :ماخذ

در دوران اقامت القاص میرزا و افالطون شیرواني در استانبول، 
فتح ا... عارف چلبي که در آن زمان سمت وزیر دارایي دولت 
عثماني را به عهده داشت از آنان جهت تولید یک شاهنامه براي 
سالطین عثماني به زبان فارسي و در قالب شاهنامه فردوسي 
تقاضا نمود )Tanındı,2000,149(. این سفارش همان شاهنامه 
5جلدي مصوري است که در سال 965 هجري/ 1558میالدي 
توسط عارفي به سلطان سلیمان تقدیم گردید و امروزه با عنوان 
سلیمان نامه عارفي16 شهرت دارد. قطعاً راهنمایي هاي القاص 
میرزا و هنرمندانش که از بطن مکتب نگارگري تبریز آمده بودند 
و احتماالًدر تولید نسخه عظیم شاهنامه شاه تهماسب17 که به 
سال 947 هجري/ 1540میالدي تکمیل گردید، حضور داشتند؛ 
در اجراي نسخه سلیمان نامه بکارگرفته شده است. نگاره هاي 
این نسخه نشانگر سبک شاهنامه فردوسي است و شباهت هایي 
را با شاهنامه شاه تهماسب به نمایش مي گذارد. در مقایسه بین 
تصاویر شماره 12 و 13 حالت حرکت دست ها و فرم قرارگیري 
پاها بروي یکدیگر در فیگور نشسته و حتي نوع لباس و رنگ آمیزي 

آنها شباهت هاي مسلمي را ارائه مي نماید. 

در صحنه کتابت دیوان سلطان حسین میرزا و سلیم نامه 
نشستن،  شیوه  در  کاتب  فیگورهاي  بین  مقایسه  در  شکري، 
صورت پردازي و نیز ابزار روبروي کاتب، تشابهات تا حدي است 
که اقتباس از الگوي اصلي را غیر قابل انکار مي نماید )تصاویر 

10 و 11(.

تصویر 9- سلیم نامه شکري ، مکتب استانبول، 931هجري. 
)Renda, 2004 ,318( :ماخذ

نگارگري عثماني با رویکرد به دستاوردهاي هنري ایران



نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی   شماره49   بهار 1391

28

تصویر13- سلیمان نامه عارفي965 هجري، مکتب استانبول.
)Atıl , 1986, 172) :ماخذ

تصویر 14- شاهنامه شاه تهماسب 947 هجري ، مکتب تبریز.
)http://www.metmuseum.org):ماخذ

تصویر 15- سلیمان نامه عارفي965 هجري، مکتب استانبول.
)Atıl , 1986, 176) :ماخذ

تشابهات در صحنه هاي دیگر این دو نسخه نیز وجود دارد. 
به طور مثال در مقایسه مجلس شکار در تصاویر 14 و15 
وجوه تشابه غالب هستند. شباهت در ساختار طرح هر دو نگاره 
که تقسیمات زمینه، پس زمینه، توجه به فضاي تنفس )در اینجا 
فضاي آسمان مدنظر است(، طراحي فیگورها و نوع چیدمان 
آنها و القاي حرکت و جنبش را در بر مي گیرد، اقتباس از یک 
الگوي مشترک را به ذهن تداعي مي کند. در نگاره شاهنامه 
شاه تهماسب دقت در تناسبات به شیوه اي استادانه لحاظ شده 
است اما این ویژگي در نگاره نسخه سلیمان نامه کیفیت مطلوب 

نگارگري مکتب تبریز را ندارد.
اقتباس از نگاره هاي شاهنامه شاه تهماسب، هنگامي که این 
نسخه به سال 975هجري/1568میالدي از سوي شاه تهماسب 
صفوي به سلطان سلیم دوم اعطا و وارد خزانه توپقاپي سراي 

شد، به شکلي گسترده تر ادامه یافت.

نتیجه
دولت عثماني، به پیروي از آداب و رسوم سالجقه روم و به 
منظور کسب اعتبار خود در منطقه، به فرهنگ و ادب ایران زمین 
توجهي خاص نشان مي داد. تاسیس اولین کارگاه هاي نگارگري 
دربار استانبول با اقتباس از کارگاه هاي پیشروي هنر ایران در 
نیمه دوم قرن نهم هجري، نشانگر توجه سالطین عثماني در 
برخورداري از محافل هنري همپاي مکاتب نگارگری ایران است. 
از آن پس، دولت عثماني در تالش جذب هنرمنداني تراز اول و 
چیره دست بود تا با آثار و دستاوردهاي هنري ایشان، رونق و 
اعتبار دربار استانبول را ارتقا بخشد. بدینسان در اوایل قرن دهم 
هجري، سلطان سلیم اول از اغتشاشات سیاسي و ناآرامي هاي 
ایران بهره برد و تبریز پایتخت تازه تاسیس صفویان را به مدت 
کوتاهي تصرف کرد. انتقال گنجینه آثار مکاتب هنري ترکمان، 
هرات و تبریز به استانبول در معیت اساتید اهل حرف ایران، 

جملگي در جهت نیل به مقصود اهداف دولت عثماني کارآمد افتاد. 
نتایج به دست آمده از سنجش تولیدات نسخ مصور کارگاه 
ادبي  قابل مالحظه مصورسازي متون  عثماني، گویاي رشد 
ایراني در نیمه نخست قرن دهم هجري است. رشد تولید نسخ 
نیمه  این نسخ در  به موازات آن مصورسازي  ایران و  ادبي 
نخست قرن دهم هجري تا بدان حد پیش رفت که بیش از 60 
درصد از فعالیت کارگاه هاي نگارگري دربار استانبول به این 
امر معطوف گردید. این میزان در نتیجه: 1( فعالیت هنرمندان 
ایراني مکاتب نگارگري هرات، ترکمان و تبریز در کارگاه هاي 
دربار عثماني، 2( اقتباس و الگوبرداري از نسخه هاي نفیس 
مصور ایراني که در خزانه توپقاپي سراي نگهداري مي شدند 
و 3( رهنمون هاي برخي از صاحب نظران هنر از جمله سه تن 
از شاهزادگان ایراني که از مراکز زنده مکاتب نگارگري ایران 
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