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چکیده
که شــیوه شــیراز مکتب ترکمــان از عناصر هنــری مکتب شــیراز )به ویژه تذهیــب آن( و مکتب  در ایــن مقالــه فرضیــه بــر این بود 
گرای  هــرات )به ویــژه عنصــر رنگ بندی و ترکیب بنــدی آن( و مکتب ترکمان )به خصوص فضابندی امکانات زیســتی و طبیعت 
آن( پدیــد آمــد و بــا انتقال به تبریز و در آمیختگی آن با شــیوه تبریز مکتب ترکمان، زمینه را بــرای پدیداری مکتب تبریز صفوی 
که از  گرفت. یکی دوره هفت ســاله پیربوداق قراقویونلو بود  کرد. شــیوه شــیراز مکتب ترکمان در دو مرحله زمانی شــکل  فراهم 
گرفت. پس از برافتادن حکومت پیربوداق در شــیراز،  امکانات هنری دوره ابراهیم ســلطان و نیز هنرمندان مکتب هرات بهره 
مرحله دوم این شــیوه در حکومت هفت ســاله ســلطان خلیل آق قویونلو شــروع شــد و وی با بهره گیری از بنیه انســانی هنری 
کمــال هنری خود  دوره پیربــوداق قراقویونلــو بــه حمایــت هنرها و هنرمندان پرداخت و شــیوه شــیراز مکتــب ترکمان را به اوج 
رساند. در این مقاله، با بهره گیری از روش تحقیق استقرایی مبتنی بر وصف )چیستی( ارزیابی )چگونگی( و تحلیل )چرایی( و 
نقادی علمی مضمر در مســامات یافته ها و داده ها، شــیوه شــیراز مکتب ترکمان فحص و تتبع شد و نتیجه حاصله پاسخگوی 
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1-پیربوداق:پدیدآورندهشیوه

پیربوداق فرزند جهانشاه را می توان بنیان گذار شیوه شیراز مکتب 
ترکمان دانست. ابوالفتح میرزا ملقب به عضدالدوله والدین فرزند ارشد 
کم شــیراز  جهانشــاه بــود. وی در ســال ۸5۲هـ.. از طرف جهانشــاه حا
شــد )غیاثــی، ۱۹75، ۲۸۸ و ۳05(. در ســال ۸57هـــ.. همراه تنی چند 
از امیــران قراقویونلــو برای تصرف اصفهان و شــیراز اعزام شــد در اندک 
مدتــی نواحی مرکزی ایــران را به تصرف خــود درآورد )طهرانی، ۱۳56، 
۳۲6؛ روملو، ۱۳۴۹، ۳۲۳(. پیربوداق در اواخر شعبان ۸57 هـ.. شیراز 
کم شــیراز قرار داد  را فراچنــگ آورد و جهانشــاه در همیــن ســال او را حا
)ســخاوی، ۱۳5۳ق، ۲(. پیربــوداق به تصرف خوزســتان و الرســتان و 

ســواحل خلیــج فارس مبادرت ورزید و یــزد را نیز به قلمرو خود افزود و 
گرفت )احمدبن حســین، ۱۳۴5، ۲7۴(.  کرمان را  بدســت  اندکی بعد 
جهانشــاه در ســال ۸6۲هـ. وارد هرات شــد و برای مقابله با امیرسعید 
کمک خواســت. پیربوداق به یاری پدر شــتافت.  تیموری از پیربوداق 
در جنــگ با ابوســعید چندان توفیــق نیافت )خواندمیــر، ۱۳5۳، 75( 
و بــه اردوی پدر برگشــت. جهانشــاه به دلیل ناامنــی در آذربایجان و با 
کنار آمدن با ابوسعیدتیموری به آذربایجان برگشت و پیربوداق هم به 
شیراز آمد. در این سفر از قرار معلوم بعضی از آثار هنری مکتب هرات از 
جمله خمسه ناتمام بابرمیرزاتیموری را با خود به شیراز آورد. شماری 

مقدمه
الفـپیشینهتاریخی

گــروه از ترکمانان یعنــی قراقویونلوها  در قــرن هشــتم هجــری، دو 
کــه با نظــام عشــیرتی در آناتولی و در بین ســرحدات  و آق قویونلوهــا 
تیمــوری و عثمانی )بین النهرین شــمالی و شــامات( می زیســتند، به 
تدریــج وارد صحنــه نظامی و سیاســی منطقــه شــدند. قراقویونلوها 
پیش تــر جــزو فرودســتان آل جالیر بودند. قرایوســف ســرکرده آنها، با 
ســلطان احمــد جالیر نخســت متحد شــد و بین خانواده او ســلطان 
گردیــد. ولــی بعدهــا با امــر او راه  احمــد جالیــر، ارتبــاط ســببی برقــرار 
گرفت و در نهایت ســلطان احمد جالیر را به قتل  مخالفــت در پیــش 
رساند )۸۱۳ هـ..( و بغداد را به تصرف خود درآورد. قرامحمد فرزند او 
کرد. جهانشاه فرزند  در سال های ۸۱۳-۸۳6 هـ.. در بغداد حکومت 
دیگــر قرایوســف تا ســال ۸۳۹ هـــ.. در بغداد قدرت داشــت و ســپس 
تبریــز را تختــگاه خــود قــرار داد. او از ضعــف قــدرت مرکــزی تیموریان 
کــرد و اصفهــان و فــارس و خوزســتان را نیــز تحــت تصــرف  اســتفاده 
که  درآورد و در ســال ۸6۲هـــ.. وارد هــرات شــد. پیربــوداق، فرزند او، 
کــم شــیراز شــده بود، بــه یاری پــدرش در هرات  در ســال۸57هـ.. حا
گزید و در نهایت  کوتاهی در هرات اقامــت  شــتافت. جهانشــاه مدت 
بــه دلیل مشــکالت موجــود در آذربایجان، به تختگاه خود برگشــت. 
پیربــوداق هــم به شــیراز آمــد و دم از مخالفت با پدر زد. جهانشــاه او 
را بــه بغــداد فراخوانــد و او در حوالی ســال ۸7۱هـ.. در بغــداد به قتل 
گرفتار رقابت اوزون حسن آق قویونلو شد  رسید. خود جهانشاه هم 
و به دســت او به قتل رســید و اوزون حسن آق قویونلو قدرت منطقه 
کرد.  گرفت و از ســال ۸57هـ.. تا ســال ۸۸۲هـ.. حکومت  را در اختیار 
یکی از فرزندان او یعنی ســلطان خلیل از ســال۸۸۳ تا ۸۸۴ به جای 
پدرنشســت. او با شــورش برادرش به قتل رســید و ســلطان یعقوب، 
فرزنــد دیگر اوزون حســن به قدرت رســید و از ســال ۸۸۴ تا ۸۹6هـ.. 
گرفتند و  که صفویان در منطقه قدرت  کرد. چندی برنیامد  حکومت 
شاه اسماعیل با ازبین بردن آخرین بقایای آق قویونلوها، تبریز را در 
کرد. سال ۹06هـ.. به تصرف درآورد و سلطنت صفویان را ثبت تاریخ 

بـپیشینههنریوفرهنگی
که در دوره آل جالیر در تبریز و بغداد شروع شده  آن تحول هنری 
که شاخه ای از آن  گرفته بود، در دوره ترکمان نیز ادامه یافت  و شکل 
گی های  که خصوصیات و ویژ کرد و شیوه ای پدید آورد  در شیراز رشد 
کار آمــدن صفویــان برقــرار بــود و در  خــاص خــود را داشــت و تــا روی 

تحول مکتب نگارگری صفوی تأثیری چشمگیر داشت.
کــه شــاهرخ در ســال ۸07هـــ. از موضــع قــدرت، بــر اریکه  هنگامــی 
ســلطنت تیمــوری تکیه زد و هــرات را تختگاه خود قــرار داد، برادرزاده 
او، اسکندرســلطان، در اصفهان و فارس حکومت داشــت. او از همان 
ابتــدای حکومــت، خــود را یــاوری مفید بــرای هنرها نشــان داد و این 
کشاند. طوری  رویکرد وی، شماری از هنرمندان را به دربار او در شیراز 
کرد )آژند،  کــه شــیراز در روزگار او دوران صعود مکتــب نگارگری را تجربه 
۱۳۹۳(. پدیــداری و تولید نســخه نگاری زیاد، آن هــم در فاصله زمانی 
کــی از عالقه و همیاری اسکندرســلطان  محــدود )۸۱7- ۸۱۱هـــ..(، حا
بــا هنرها بــود. ورود او به مخالفت و تضاد با عمویش شــاهرخ، صحنه 
را برگردانــد و تمامــی اخگرهــای آن آتش حمایت از هنرهــا را به یکباره، 
ج شد و جای خود  فرونشاند و خود اسکندر سلطان هم از صحنه خار
را به پســر عموی خود ابراهیم ســلطان )۸۳۸- ۸۱7هـ..( داد. ابراهیم 
ســلطان نیــز همچــون برادران خــود بایســنقرمیرزا، الغ بیــک و محمد 
جوکی، در ابداعات هنری و توسعه هنرها به کمال کوشید و تأثیر کامل 
گزینش هنرمندان برجســته ای  کــرد و  خــود را در مکتب شــیراز اعمال 
کمال از خود  چــون خواجــه نصیرالدین محمد مذهب، ســلیقه ای به 
گواهان آشــکار او در بسط و  نشــان داد و آثار تولید شــده در این روزگار، 
گسترش هنرها بود. هنگامی که پیربوداق، فرزند جهانشاه قراقویونلو، 
که خود دل در گرو هنرها داشت و از دست پرورده های مکتب آل جالیر 
که  کوتاهی  کم شــیراز شــد، در مــدت  در دوره ســلطان احمــد بــود، حا
حکمرانی داشت، برخط تحول و پیشرفت هنرها افزود و دوره تازهای 
کارمایه جدید و تنوعی بی حد داشــت و  که  از مکتب شــیراز را فراز آورد 

مأنوس ترین شیوه مکتب ترکمان را پدیدار ساخت.
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کاتبان و نقاشــان هرات از جمله موالنا ولی قلندر، شــیخ  از شــاعران و 
کاتب، درویش محمد نقاش، شیخی نقاش و غیره هم  محمود هروی 

با او به شیراز آمدند )علیشیرنوایی، ۱۳6۳، ۴0(.
پیربوداق هنگام حکمرانی در شیراز، هنرمندان مکتب شیراز دوره 
کالنتر  گرفت و شیخ محمود هروی را  کنف حمایت خود  تیموری را در 
کارگاه هنــری خــود قــرار داد )بلــر، ۱۳۹6، ۳۲۸(. بــا پشــتیبانی او چنــد 
که ویژگی های شــیوه شــیراز مکتب ترکمان را  نســخه نگاره تولید شــد 
گذشــته، او دســتور داد تا برج و باروی شــیراز  نشــان می دهند. از اینها 
مرمــت و تجدیــد بنــا شــود )فســایی، ۱۳67، ج۱، ۳۴7؛ ج۲، ۲۹0(. 
پــس از تحکیــم قدرت خــود در منطقه، به مخالفت با پدر برخاســت و 
کرد تا فرزنــدش را با مکاتبه  از متابعــت او ســربرتافت. جهانشــاه تالش 
کام مانــد و به ناچار در ســال  از طغیــان بــازدارد ولــی در تــالش خود نــا
کــه در مقابل  کشــید. پیربوداق  ۸65هـــ.. برای دفع او به شــیراز لشــکر 
پدر تاب مقاومت نداشــت، با میانجی گری مادرش خاتون جان بیگم 
دست از تمرد کشید و در سال ۸66هـ.. جهانشاه او را از شیراز به بغداد 

فرستاد )غفاری،۱۳۴۳، ۲50 ؛ پیربوداق منشی، ۱۳7۸، 6۸- 67(.
که  پیربوداق در بغداد هم آرام ننشست و سر به طغیان برداشت 
ک  نتیجه آن قتل وی در سال ۸6۹هـ . بود. پیکر او را در بغداد به خا
کــی  ســپردند )گازرگاهــی، ۱۳75، ۳۲۱(. مــرگ پیربــوداق ضربــه هولنا
کــرد و آن را بــه قهقــرا بــرد )والــه  بــر پیکــر حکومــت قراقویونلوهــا وارد 
اصفهانــی، ۱۳7۱، 7۱۲ و نهاونــدی، ۱۹۲6، ۴5(. بــا مــرگ او راه برای 

پیشروی آق قویونلوها در بغداد هموار شد.
گرچه منابع از تندخویی و بدسری و بدرفتاری پیربوداق صحبت 
؛ عــزاوی، ۱۹۳۹، ج۳، ۱7۳(، ولــی  می دارنــد )غیاثــی، ۱۹75، ۳۲5 
حمایــت او از هنرهــا و ادب و فرهنــگ، ایــن صفات او را در ســایه قرار 
داده اســت. پیربوداق طبع شعر داشــت و در شعر، »بوداغ« )شاخه( 
تخلص می کرد. دولتشــاه ســمرقندی و فخری هروی، نمونه هایی از 
کرده اند  شــعر او را بــه هنــگام محاصــره بغــداد و مکاتبه بــا پدر، ثبــت 
)دولتشــاه ســمرقندی، ۱۳66، ۳۴۴ و ۳۴5؛ فخــری، ۱۳۴5، 67(. 
موالنا عبداله طوسی از شاعران این دوره، ممدوح پیربوداق و تحت 
عنایــت او بــود )صفــا، ۱۳6۳، ج۴، ۴5۸(. او در بغــداد باغی ســاخت 

که به صفا و فصحت آوازه داشــت )اســکندربیک منشــی، ۱۳50، ج۱، 
که در یزد اقامت داشــت، احمدبن حســین  ۳۴(. پیربوداق هنگامی 
کــرد )جاللی،  کتــاب تاریــخ جدیــد یــزد را بــه او تقدیم  کاتــب یــزدی، 

۱۳۸5، ۱۲۱(. مدت حکومت او در شیراز حدود نه سال بود.

2-نسخهنگارههایدورهپیربوداق

کــه پیربوداق در شــیراز، شــیخ محمــود هروی  پیش تــر اشــاره شــد 
کــه در این زمان، خواجه  کرد. پیداســت  کتابخانه خود  کالنتر  کاتب را 
نصیرالدین محمد مذهب که کالنتر کتابخانه ابراهیم سلطان در شیراز 
کرده بود. شــیخ محمود همراه پیربوداق از هرات به شــیراز  بود، فوت 
گردان جعفربایســنقری بود و در خطوط سته و نستعلیق  آمد. او از شــا
کامــل داشــت )بیانــی، ۱۳6۳، ج ۳-۴، ۸۹۱ و ۸7۳(. بنظــر  مهارتــی 
کرده  کار  که شــیخ محمود مدت هفت ســال برای پیربوداق  می رســد 
و ســپس همــراه او به بغــداد و بعدها بــه تبریز رفته اســت چون بعدها 
که  کتابخانه سلطان یعقوب آق قویونلوها در تبریز داریم  سراغ او را در 
کتابت بوده است و عرض حالی از او در توپقاپی سرای موجود  مشغول 

که خطاب به سلطان یعقوب نوشته است )همان، ۸۹۲(. است 
کــه انتقال قــدرت از تیموریــان بــه قراقویونلوها  واقعیــت اینســت 
صــورت  خونیــن  درگیری هــای  بــدون  ۸56هـــ..  ســال  در  شــیراز  در 
کارگاه هــای هنری شــیراز دســت نخورده به دســت  گرفــت؛ از ایــن رو 
پیربــوداق افتــاد و او به حمایت از هنرمنــدان پرداخت. این حمایت 
کاماًل پیداســت. مخصوصًا  از نســخه های بــه جــا مانده از ایــن دوره، 
آمــدن هنرمنــدان از هــرات بــه شــیراز به غنــای نگارگــری و تذهیب و 
کتابــت آن افزود. از نســخه های به جامانــده از دوره پیربوداق، پیش 
کاتبی اســت  از همه، دو نســخه یادکردنی اســت. اولی نســخه دیوان 
کتابــت عبدالرحمن خوارزمی به تاریخ ۸60 )در توپقابی ســرای به  بــا 
کتابت شیخ  شــماره TIEM۱۹۹67(، و دومی نســخه دیوان قاســم با 
محمــود پیربوداقــی به تاریــخ ۸6۳هـ.؛ این دو نســخه، فاقــد نگاره و 
 Turks, 2005, 212 &(دربردارنده شمســه جلد و تذهیب غنی اســت
کاتبی، نشــان از تداوم ســنت های نگارگــری تیموریان  250(. دیــوان 

تصویر1-مهرپیربوداق،یشمسبز.
ماخذ:)سودآور،129،1380(
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کــه عبدالرحمن خوارزمی،  گفته می شــود  در روزگار پیربوداق اســت. 
کار می کرده و یک خمســه نظامی  کارگاه ابراهیم ســلطان  پیش تر در 
که وی آن را در ســال ۸۳۹ هـــ.. یعنی یک  بــه خط او در دســت اســت 
کــرده و نگاره هــای آن به  کتابت  ســال پــس از مــرگ ابراهیم ســلطان 
کتابخانــه  ســبک مکتــب شــیراز دوره تیمــوری اســت )محفــوظ در 
کتابــت وی بــاز یک  بریتانیــا بــه شــماره or.12856(. دومیــن نســخه 
که بخش اول آن را  خمســه نظامی به سال های 57-۸۴۳ هـ.. است 
کــرده، و پــاره دوم آن را در ســال ۸57هـــ..  کتابــت  در ســال ۸۴۳هـــ.. 
کرده اســت )محفوظ در  کامــل  یعنــی ســال ورود پیربوداق به شــیراز 

.)H.779 کتابخانه توپقاپی سرای استانبول، شماره
کتابــت عبدالرحمــن خوارزمی یک خمســه  چهارمیــن نســخه بــا 
کتابخانه توپقاپی ســرای اســتانبول با شماره   نظامی دیگر موجود در 
کــه انجامــه آن دارای ســه تاریــخ اســت: رجــب ۸6۴ ؛  H.773 اســت 
کتابت  که  شــعبان ۸6۴ و ربیع االول ۸65. از تاریخ آخری پیداســت 
 Uluç,( این اثر در شیراز شروع شده و در بغداد به اتمام رسیده است
65 ,2006(. آخرین نسخه شناخته شده عبدالرحمن خوارزمی، یک 
کتابت  که در دارالسالم بغداد  گلچین به سال ۸66هـ.. است  نســخه 
که وی تحت حمایــت پیربوداق از شــیراز به بغداد  شــده و پیداســت 

کرده است )بیانی، ۱۳6۳، ج ۱-۲، ۳7۸-۸۱(. سفر 
کــه در دوره پیربــوداق، آثار و شــیوه تیموری مکتب  گفتنــی اســت 
گی های شــیوه شــیراز ترکمن چهره  شــیراز بــه تدریج محو شــده و ویژ
که هر  نموده اســت. این شــیوه در دو نســخه پیش تر ظاهر می شــود 
دو بــه بغــداد دوره پیربوداق تعلق دارد: یکی خمســه ســال ۸67هـ.. 
از امیرخســرو دهلوی )توپقاپی سرای،TSR.1021(، و دیگری نسخه 
کتابخانه ایندیا آفیس. نگاره های  دیوان جمالی به ســال ۸70 هـ. در 
کــه از مکتب هــرات الهام  هر دو نســخه، نشــان دهنده ســبکی اســت 
گرفتــه ولــی پیشــرفته می نمایــد. مثــاًل ســه تــا از نــگاره هــای دیــوان 
کار شــده اســت. احتمال دارد  جمالــی بــا تأثیرپذیری از ســبک بهزاد 
گردان بهــزاد بوده باشــد. از  کار درویــش محمــد از شــا ایــن نگاره هــا، 
که  شــیوه شــیراز مکتب ترکمــان در دوره پیربــوداق آثــاری باقیمانده 
نــگاره ندارنــد ولــی دربردارنــده تذهیبی غنــی و پرمایه هســتند. این 
کتابــت در تاریــخ  نســخه ها عبارتنــد از: ۱- نســخه ای بــدون عنــوان 
۸60هـــ.. بوســیله عبدالرحمــن خوارزمی برای پیربوداق )اســتانبول، 
کتابت شیخ محمود  شــماره ۱56۲ موزه اوقاف(. ۲- دیوان حافظ با 
 .)or.11896 ،پیربوداقی در شیراز به سال ۸6۴هـ.. )کتابخانه بریتانیا
کتابــت شــیخ محمــود در شــیراز بــه  ۳- نســخه مجموعــه رســایل بــا 
نســخه  چســتربیتی،  )کتابخانــه  پیربــوداق  بــرای  هـــ..   ۸6۴ تاریــخ 
کتابت شــیخ محمود در شــیراز  شــماره ۱۳۴(. ۴- رباعیــات خیــام بــا 
 .)ousely 140 ،بــه ســال ۸65هـ.. بــرای پیربوداق )کتابخانــه بادیــان
که فیتزجرالد از این نســخه برای ترجمه رباعیات خیام  گفتنی اســت 
کتابت شــیخ محمود به  کــرده اســت. 5- دیــوان حافظ بــا  اســتفاده 
 .)TS, H.1015 ، ســال ۸70 هـ.. در بغداد برای پیربوداق )اســتانبول
اســالمی،  و  ترکــی  هنرهــای  مــوزه  در  موجــود  پیربــوداق  قــرآن    -6
کتابخانه ملی پاریس  اســتانبول. 7- نسخه مهرومشــتری موجود در 

.)BN,supplement,persane 1964(

گلچینــی از ترجیعــات ســرکاری  یــا  یــک نســخه دیگــر مجموعــه 
کتابخانــه شــورای اســالمی بــا شــماره ۹۹70 اســت. این  محفــوظ در 
نســخه بــرای پیربــوداق در شوشــتر و بغداد تهیه شــده اســت. هفت 
کرده انــد: عبدالرحمــن  کتابــت  کاتبــان معــروف آن را بــرای وی  نفــراز 
کاتب، سلطان  خوارزمی، شیخ محمود پیربوداقی، فخرالدین احمد 
محمــد مشــهدی، میرشــرف الدیــن حســین مشــهدی، محمودبــن 

محمد خماری )محمدخماری( و میرک شیرازی.
در ایــن مجموعه، آثاری از ســعدی، ســلمان ســاوجی، خواجوی 
کرمانــی، ناصربخارایــی، فضل اهلل اســترآبادی، عمادالدین نســیمی، 
گلبــاری، خواجه  محمدشــیرین مغربــی، امیرمخــدوم، همام الدیــن 
کانــی، اشــرف جامــی، اوحــدی مراغــه ای و فخرالدین  عمــاد، عبیدزا
کتابت آن در سال ۸۹6هـ.. به پایان رسیده است  عراقی آمده است. 
کــی، ۱۳۸۸، ۱76-۱۳7(. یــک نســخه دیگر خمســه  )یوشیفاساســه 
که ناتمام به دســت پیربوداق افتاد و وی اتمام  نظامــی بابرمیــرزا بود 
کرد ولی باز ناتمام باقی ماند.  کارگاه خود سفارش  آن را به هنرمندان 

در این مورد بعداً بحث خواهد شد.
گفتنی است که در نگاره های دوره پیربوداق، رنگ بندی درخشان 
کوه ها، جلوه ای خاص دارد. پیکر لباس  به ویــژه در اجرای صخره هــا و 
ترکمانــی در بردارنــد و به ویــژه زنــان بــا ســربند ترکمانــی شــاخص ترند. 
گاهی باریک هستند و چهره های بچگانه دارند.  گاهی درشت اندام و 
نگاره های شیوه شیراز ترکمان در دوره پیربوداق در قیاس با نگاره های 
مکتب هرات که شکل عمودی دارند، متمایل به شکل مربع و افقی اند. 
کوچک چشــمگیرند.  در آنهــا دســتاوردهای درهــم پیچیــده و پاهای 
اســت. یادکردنــی  زیــر  آثــار  پیربــوداق،  بــه دوره  آثــار مربــوط  از دیگــر 
کتابــت عمــاد  • خمســه نظامــی بــه تاریــخ ۲6 شــعبان ۸57 بــا 
خبــاز ابرقوهــی و عبدالرحمن خوارزمی دارای ۲0 نــگاره و محفوظ در 

توپقاپی سرای استانبول، H.779 )گری، ۱۳76، ۲۴5(.
•  خمســه نظامــی حــدود ســال های ۸5۴ تــا ۸6۴ هـــ.. دارای ۲۱ 
Rob-( ۲۴6  نگاره محفوظ در رویال آســیاتیک سوســایتی به شماره

.)inson, 1967,29
• خمســه نظامی ســال های ۴7-۸۴۴هـ.. با ۴۱ نگاره محفوظ در 

استانبول Ts, Revan, 862(، سچوکین، ۱۹6۹، ۳-۱۳(.
کاتــب آن محمودبن  کتابت درســال ۸6۱ و  • شــاهنامه فردوســی، 
محمود جمالی، دارای 5۴ نگاره با شیوه شیراز مکتب ترکمان و متعلق 

.)Robinson, 1952, 10,12( به مجموعه صدرالدین آقاخان در جنوا

3-سلطانخلیل:تداومبخششیوه

ســلطان خلیل فرزند اوزون حســن آق قویونلوها، از سال ۸75 تا 
کرد. پــس از فوت اوزون  ۸۸۳ هـــ. حــدود 7 ســال در شــیراز حکومت 
حســن، ســلطان خلیل از شــیراز به تبریز آمد و به جای او نشســت و 
کم دیاربکر کرد. یعقوب بیک بر برادرش شورید و  برادرش یعقوب را حا
در جنگی در تاریخ ۱۴ ربیع اآلخر ۸۸۳، بر وی پیروز شد و به سلطنت 
کتاب خود عرض لشکر، سلطان خلیل  رسید. جالل الدین دوانی در 
را با لقب »حضرت ســلیمانی، ســلیمان مکانی« می نامد. علی فرزند 
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کتیبه هایی در تخت جمشــید از خود بــه یادگار  ســلطان خلیــل هــم 
کتیبه  گرفت. این  گذاشــت و در آن از عنوان »ملک ســلیمانی« بهــره 
تاریــخ ۸۸۱هـــ. دارد و در آن نــام علی بن ســلطان خلیل بن ســلطان 
حســن آمده اســت )ملیکیان شــروانی، ۱۹7۱، 5-۳۴(. نام ســلیمان 
در مقــام حکمرانی آرمانی در بعضی از نگاره های مکتب شــیراز چهره 
نموده اســت. جالل الدین دوانی، فقیه و شــاعر و نویســنده قرن نهم 
هجری به دربار ســلطان خلیل رفت و آمد داشــت. او در رساله عرض 
گویا از میدان مشــق سلطان خلیل در نزدیکی  لشــکر خود، تصویری 
بندامیــر بــه ســال ۸۸0 هـــ. ارائــه مــی دهــد و فهرســتی از فرماندهان 
نظامــی و نظامیــان فــارس را در این ســال ثبت می کنــد. دوانی دربار 
کاتبان و اهل قلم دربار  محلی سلطان خلیل را وصف می کند و شمار 
Mi-( کتابخانــه همایونــی را 5۸ نفر می نویســد ۳60 نفــر و عملــه   او را

.)noresky, 1938-42, 159-60
افزون بر این، دوانی اخالق جاللی خود را به درخواســت ســلطان 
کرد و عشــق و عالقــه وی را  خلیــل بــرای پــدر او اوزون حســن تألیــف 
که ســلطان خلیل به رغم  کتاب آرایی ســتود. می نویســد  کتاب و  بــه 
کتاب ها به دنبال حقایق علمی، نوادر فلســفی و  جوانــی، در البــالی 

.)Ibid, 171, 191( داستان های واقعی شاهان است
ســلطان خلیــل پــس از مــرگ اوزون حســن، چنــدان دوام نیاورد 
و در جنــگ بــا بــرادرش به قتل رســید. ســلطان خلیل را بایــد یکی از 
که چندان شناخته  کتاب دوستان و ادب پروران تاریخ ایران دانست 
کوتــاه حکمرانــی او بــر شــیراز، شــیوه شــیراز  نشــده اســت. در مــدت 
گی های  که ویژ کرد  ترکمان تحولی در خور یافت و آثاری ماندگار تولید 

این شیوه را در خود بازتاب داد.

4-نسخهنگارههایدورهسلطانخلیل

کــه از دوره پیربوداق  که یکــی از نســخه هایی  پیش تــر اشــاره شــد 
به دســت ســلطان خلیل افتاد، نسخه خمســه نظامی بابرمیرزا بود. 

موالنــا ظهیرالدیــن اظهر،کاتــب اولیــه آن بود. این خمســه بــه پایان 
نرســیده بــه دســت پیربــوداق افتــاد. پیربــوداق آن را به شــیراز آورد و 
کتابت و نســخه آرایی آن را به اتمام برســانند.  کار  کاتبان ســپرد تا  به 
کام نرســیده، رخــت هســتی به ســرمنزل  امــا او نیــز »از ایــن جــام بــه 
کشید« و این نسخه  به دست سلطان خلیل افتاد. سلطان  نیستی 
کاتب برجســته مکتب ترکمان  خلیل این نســخه را به موالنا انیســی 
کنــد و تصویرســازی آن را بــه اســتاد شــیخی و  کار را یکســره  ســپرد تــا 
کرد. هنرمندان یاد شــده در اتمام این نسخه  گذار  درویش محمد وا
که ســلطان خلیل نیز در چنگال مرگ  کوشــیدند ولی چندی برنیامد 
کرد« و نســخه خمســه  گرفتــار شــد و »قــدم بــه صحــرای عــدم رنجــه 
نظامی به دســت ســلطان یعقــوب افتاد. باز ناتمام مانــد و در اختیار 
گرفت و به سفارش او این نسخه به اتمام رسید و  شاه اسماعیل قرار 
 Thackston, 2001,( نگاره هایی با شیوه صفوی، بدان ها افزوده شد
50(. این نسخه نگاره امروزه با شماره H.762 در موزه توپقاپی سرای 
اســتانبول نگهــداری می شــود. ایــن خمســه، ده نــگاره از شــیخی و 
درویش محمد دارد و ۹ نگاره هم در اوایل دوره شاه اسماعیل بدان 
افزوده شــده اســت. بعید نیســت ســلطان محمــد هــم درنگاره های 
که  دوره شاه اسماعیل این خمسه مشارکت داشته است. پیداست 
شــیخی و درویش محمد، هنرمندان اصلی آن هســتند و عبدالرحیم 

کاتب بخش های مهم آن است. یعقوبی معروف به انیسی، 
که متعلق به دوره ســلطان خلیل است، نسخه  دومین نســخه ای 
خــاوران نامــه ابــن حســام خوســفی اســت )ذکا، ۱۳۴۳، ۲۹-۱7(. این 
نسخه، ۱55 نگاره دارد و بعضی نگاره های آن کنده شده و در کتابخانه 
چستر بیتی )با شماره ۲۹۳( و جاهای دیگر نگهداری می شود. بعضی 
از نگاره هــا تاریخ گــذاری شــده و نام نگارگر یعنی فرهــاد را دارد. خاوران 
نامــه، یک اثر حماســی راجع به اعمال وکــردار امیرالمومنین علی »ع« 
که وزارت  است. این نسخه نگاره پیش تر در موزه هنرهای تزیینی بود 
کرد. در نگاره های  ارشــاد و فرهنگ اســالمی آن را در سال ۱۳۸۱ منتشر 
خاوران نامه، شــیوه شیراز مکتب ترکمان پیشرفته و متحول شده و از 

تصویر2-بوستانسعدی،کاتبعبدالرحمنخوارزمی.
ماخذ:)سودآور،136،1380(
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اصالتی درخور برخوردار اســت. نمونه های پیشین در مورد نگاره های 
این نســخه موجود نیســت. ایــن نگاره ها در قیاس بــا نگاره های دیگر 
کار  شــیوه شــیراز، انــدازه ای بــزرگ دارنــد و بــا اجرایــی دقیــق و محکــم 
که نام خود را در بعضی از آثار رقم  شــده اند. فرهاد از هنرمندانی اســت 
کارگاه هنری ســلطان منزلتی خاص داشــته  زده اســت و پیداســت در 
که دارای  کتاب آرایی این اثر در زمان پیربوداق  که  است. بعید نیست 
گرایش هــای شــیعیانه بــود، شــروع شــده و در زمان ســلطان خلیل به 
اتمــام رســیده باشــد. نگاره هــای آن ۸*7 اینــچ طــول و عــرض دارند و 

.)Robinson, 1958, 27( اندازه پیکره های آن  اینچ است
کتابخانه بادلیان با شــماره  یک خمســه نظامی دیگر محفوظ در 
کتابت  که در حدود ۸۸5هـ.، در شیراز  MS.Elliot 194 موجود است 
و تصویرپــردازی شــده اســت. نگاره هــای آن بــا شــیوه شــیراز مکتــب 
که به نظر می رسد در شهری غیر از  ترکمان اجرا شــده مگر چهار نگاره 
کار شده باشد. هر یک از مثنوی ها دارای سرلوح مذهب است  شیراز 

.)Ibid, 30( کاًل سیزده نگاره دارد و 
کاربرد  که در زمان ســلطان خلیل، سبکی خاص در  گفتنی اســت 
کومرال۱ یعنــی قهوهای  که به ســبک  گرفت  رنــگ در نگاره هــا شــکل 
خــام معــروف شــد )رابینســن، ۱۳۸۴، ۳۹(. نگاره هــای ایــن ســبک، 
اجرایی دقیق و مهذب دارند و بیشتر خاص دوره آق قویونلوهاست. 
نســخه های ایــن ســبک بیشــتر متعلق به دهــه ۸۸0هـ. یعنــی پس از 
کیفیت، نازل تر  حکومت ســلطان خلیل در شیراز اســت. البته از نظر 
که در زمان ســلطان خلیل تولید شــده اند و  از نســخه هایی هســتند 
کم اســت. بعدها  گی های بازاری و تجاری بر آنها حا که ویژ پیداســت 
نسخه جمال و جالل آصفی، از تأثیر این سبک به دور نماند. در این 
سبک، بهره گیری از رنگ قهوه ای تند در مقابل سیاه و ارغوانی، برای 

کل چهره ها، موی سر و اندام هاست. در این سبک، پیکرها  خطوط 
کوچک هســتند و توان فوق العــاده ای را به نمایش  عمومــًا نحیــف و 
می گذارنــد. طراحــی ایــن ســبک روی هــم رفته روشــن تر و شــفاف تر 
اســت. از ســال ۸۸0هـ. به بعد، بیشــتر این نســخه ها را مرشــدالدین 

کرده اند. کتابت  کاتبان شیراز  کاتب و سایر 
از آثــار دیگــر دوره ســلطان خلیــل، دیــوان هدایــت اهلل بــه تاریــخ 
۸۸۳هـ. که به سلطان خلیل اهدا شده است و دربردارنده شیوه شیراز 
کتابخانه چســتربیتی به شماره 401  مکتب ترکمان اســت محفوظ در 
کتابت در 5  Turk، دابلین )Robinson, 1967, 126(. خمســه نظامی، 
کتابت آن درویش محمدتقی، در بردارنده ۴5 نگاره،  ذوالقعده ۸۸6 و 

کتابخانه عمومی، Dorn 338، سن پترزبورگ. محفوظ در 

هنرمندان

 شیراز را در متون، همواره با صفت دارالعلم و پایگاه و کانون صوفیه 
کبرویــه و مرشــدیه و باالتــر از همــه طریقــت  نامیده انــد. طریقت هــای 
کازرونی، سهمی در خور در قلمرو فرهنگی و مذهبی شیراز  ابواســحاق 
کــه جالل الدین دوانی، فقیه، شــاعر و ادیب ســده  داشــتند. هنگامــی 
کتاب عرض لشــکر )کتابخانه حیدریه اســتانبول، نسخه  نهم هجری، 
کم  خطی شماره ۱۴۳۸( خود را می نوشت، سلطان خلیل در شیراز حا
بــود. وی ارادتــی خــاص بــه ســلطان خلیــل داشــت چــون او را جوانی 
کتــاب و حامــی هنرمندان یافته بــود. دوانی  دوســت دار علــم و ادب و 
شــمار نویســندگان و اهل قلم دربار ســلطان خلیل را ۳60 نفر و شــمار 
کتابخانــه همایونــی را 5۸ نفــر می نویســد )مینورســکی،۱۹۳6،  عملــه 
6-۱5۹(. تعــدادی از این هنرمنــدان از البالی متون و ارقام آنها برپای 

کارفرهاد. تصویر3-برگیازخاوراننامه،
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آثار هنری بر ما شناخته شده است. از خطاطان، عبدالرحمن خوارزمی 
و فرزنــدان او عبدالرحیــم خوارزمــی معــروف بــه انیســی و عبدالکریــم 
کتابخانه پیربوداق و از نقاشان،  خوارزمی، شیخ محمود هروی رییس 
کتابخانه همایونی  کارکنــان  شــیخی و درویــش محمد هــروی در زمره 
سلطان خلیل بوده اند. عبدالرحمن خوارزمی در دوره سلطان ابراهیم 
تیموری وارد خدمت او شــده بود و نســخه ای به ســال ۸۳۹هـ.. یعنی 
که در شیراز  یک سال پس از فوت ابراهیم سلطان از او در دست است 
کتابت کرده است. به نظر می رسد فرزندان او عبدالرحیم و عبدالکریم، 
بعدها همراه پیربوداق به شــیراز آمده اند چنانکه شیخ محمود هروی 
و شــیخی و درویــش محمد هــم در معیت پیربوداق به شــیراز آمده اند 
کــه ســلطان خلیــل آق قویونلو، حکومــت شــیراز را در اختیار  و بعدهــا 
کتابخانه همایونی او شــده اند و در شــیراز  کارکنان و عمله  گرفته، جزو 

کار پرداخته اند. به 
که سلطان خلیل، پس از مرگ پدر در سال ۸۸۳  هجری  هنگامی 
بــه تبریــز رفــت و بــر تخــت ســلطنت آق قویونلوهــا تکیــه زد، جملگــی 
کتابخانــه ســلطنتی  کردنــد و در  ایــن هنرمنــدان بــه تبریــز مهاجــرت 
آق قویونلوهــا به تولیــد آثار هنری پرداختند. در دوره ســلطان ابراهیم 
کتابخانــه ســلطنتی او، موالنــا نصیرالدیــن  کالنتــر و رییــس  تیمــوری، 
که موالنا  محمــد مذهب بود )آژند، ۱۳۹۳، ۱۸۱-۱۸۴(. معلوم نیســت 
نصیرالدیــن محمــد در روزگار ترکمــان فعــال بــوده و یا دار فانــی را وداع 
گفته، چون در متون، نامی از او ذکر نمی شود. از هنرمندان دیگر شیوه 
که نام هر دو  شــیراز مکتب ترکمان، ســعدالدین مذهب و فرهاد است 
در نسخه های خطی ثبت است. فرهاد همان نقاشی است که خاوران 
کرده است و سعدالدین مذهب هم عالوه  نامه ابن حســام را نگارگری 
بــر تذهیب، در تصویرپردازی دســت داشــته اســت. از دیگرهنرمندان 

که نام آنها در نســخه پردازی های این دوره ثبت شــده،  شــیوه شــیراز 
کاتبــان زیر یادکردنی هســتند: محمودبن محمودجمالــی، عماد خباز 
ابرقوهی، فخرالدین احمدکاتب، محمودبن محمدخماری، ســلطان 
محمد مشــهدی، میرشرف الدین حســین مشهدی، میرک شیرازی، 

کاتب. درویش محمدتقی و مرشدالدین 

گیهایشیوهشیرازمکتبترکمان ویژ

کتاب آرایــی دوره  ویژگــی تجــاری مکتب شــیراز با شــیوه دلنشــین 
کــه از  ســلطان خلیــل در هــم آمیخــت و شــیوه ای شــاهانه پدیــد آورد 
کشــیدگی اندام پیکرهــا، بهره گیری  خصوصیــات آن، مبالغــه ملیح در 
بسیار از طالافشانی و تزیین رو نگارانه نگاره ها بود. در حقیقت آرایش 
پرمایــه و رونگارانــه این شــیوه، شــباهت زیــادی به صفحــات تذهیب 
گروهی از نقاشــان مذهب و  که در تولید آنها،  داشــت و نشــان می داد 
یا مذهبان نقاش دســت داشتند. شاید مهم ترین دلیل این مساله را 
بتوان در رقم هنرمند خمسه نظامی تاریخ TSMK  H.770( ۹۱۸( یافت 
که خود را سعدالدین مذهب نامیده است )Uluç, 2006, 85-87(. این 
کند، همواره خود  که این نســخه را تصویرپردازی  هنرمند پیش از آن 
کتاب  که مشــغله اولیــه وی، تذهیب  را مذهــب می نامید و پیداســت 
که مجموعه رنگ های این  بوده اســت نه تصویرپردازی. از اینجاست 
گاه هماهنگی و ریتم خود را از دســت  شــیوه، غنی و پرمایه اســت ولی 
می دهــد و تنهــا در پی جلوه های رونگارانه اســت. در ترکیب بندی ها، 
گاه هرات در آن محســوس اســت. در  تاثیــرات نگارگــری مکتب تبریز و 
منظره پردازی هــا هم از نوعی پیش طرح ســنتی و قراردادی اســتفاده 
کنــاره نمــای صخره هــا، بوته ها و  کوه پردازی هــا بــا خطوط  می شــود، 
شــاخ و برگ ها چشــمگیر اســت. عالقــه به ایجــاز در روایت داســتان ها 
و تجمــع پیکره هــا از ویژگی هــای ایــن شــیوه اســت حتــی ریــزه کاری و 
کرده است.  دقیقه پردازی، ترکیب بندی آنها را از حصول انســجام دور 
که در شماری  پیش تر از رواج رنگ بندی قهوه ای فام صحبت شد 
که چاغمن  از نگاره های شــیوه شــیراز مکتــب ترکمان راه یافت تــا آنجا 
کومــرال »قهوه ای فام« نامیدند )اصطالح  و زرن تانیندی، آن را شــیوه 
که موی سر قهوه ای فام و یا  کومرال در ترکی به افرادی اطالق می شود 
بلوند دارند(. دلیل اطالق این عنوان به نگاره های ترکمان، بهره گیری 
کلــی  از رنــگ قهــوه ای تنــد در تقابــل بــا ســیاه و ارغوانــی در خطــوط 
چهره ها، موی سر و شکم پیکره ها بود. پیکره ها عمومًا نحیف تر و ریزتر 
شده و در عین حال قدرت و انرژی زیاد را جلوه گر می سازند. طراحی ها 
گل ها و بوته ها درهم تنیده اند. این خصوصیات  شفاف تر و روشن تر و 
را می تــوان در نگاره هــای خمســه نظامــی ســال ۸۲۴ هـــ.. )کتابخانــه 
بریتانیا، نســخ خطی شــرقی، شــماره ۱۲0۸7( مکتب هرات و خمســه 
نظامی چستربیتی )نسخه شماره ۱۳7( مربوط به تاریخ ۸6۸هـ.. پیدا 
کرد. این رویکرد، بیشــتر در نســخه های خطی دوره سلطان خلیل به 
 H.772 چشــم می خورد و به ویژه در نگاره های خمســه نظامی شماره
توپقاپی ســرای در ســال ۸65 هـــ.. دیده می شــود )رابینســن، ۱۳۸۴، 
۳۹( . شــاید بتوان نمونه واالی این رنگ بندی را، در خاوران نامه ابن 

کرد. حسام هم مشاهده 
تصویر5-معراجپیامبر،خمسهنظامی،تبریز،سال911هجری.

ماخذ:)کورکیانوسیکر،1387،لوحه29(

شیوه شیراز مکتب ترکمان
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 پیش از شکل گیری شیوه شیراز مکتب ترکمان، در شیراز شیوه ای 
کــه حاصــل تعامــل هنــری دوره آل اینجــو و  از نگارگــری وجــود داشــت 
آل مظفر و تیموریان بود. این شیوه به مرحله ای از تعادل هنری دست 
که  یافتــه بــود و با حضور هنرمندانی چــون نصیرالدین محمد مذهب 
کتابخانــه ابراهیم ســلطان را نیز بــه عهده داشــت، به ویژه به  ریاســت 
لحاظ تذهیب و نســخه آرایی، پرمایه و غنی شــده بود و نگاره های آن 
هــم با بهره گیری از پیکره های ایرانی، تاثیــرات پیرامونی را پالوده بود. 
بــا ورود ترکمانــان به شــیراز به ویژه بــا حضور پیربــوداق، دو عنصر دیگر 
که  که یکی تاثیــرات طرز زندگی ترکمانان بود  گردید  وارد مکتب شــیراز 
کاًل بــا طرز زندگــی ایرانیان منافات داشــت و صحنه آرایی های طبیعی 

و پیکره هــای ترکمــان نما و عالقه به داســتان های عاشــقانه و عامیانه 
که با حضــور هنرمندان  از خصوصیــات آن بــود و دیگــری تاثیراتــی بود 
کتابت و نگارگری  مکتب هرات در شــیراز پدیدار شــد و این تاثیرات در 
و حتــی تذهیــب خــود را نشــان داد. بدین ســان شــیوه شــیراز مکتب 
ترکمــان، آمیــزه ای از تاثیــرات و عناصــر پیشــین مکتب شــیراز و عناصر 
گردیــد و این ســه عنصر  مکتــب هــرات و خصوصیــات زندگــی ترکمــان 
شیوه شیراز مکتب ترکمان، پس از درهم تنیدگی، به صورت یکپارچه 
گردید و با ویژگی های شیوه  و یکدست وارد تبریز دوره سلطان یعقوب 
تبریز مکتب ترکمان درآمیخت و زمینه را برای پیدایی و تکامل مکتب 

کرد. نگارگری تبریز دوره صفوی هموار 
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his article is about Shiraz Style of Turkman 
painting School that assembled in the milieus 

of royal courts of PirBudaq AqQuyunlu and Sultan 
Khalil QaraQuyunln. Shiraz remained an important 
center of Book Arts during the Turkman dominion. 
The transition from the Timurids to the Turkman 
governors was relatively peaceful. Despite basic 
similarities of form and intention, Shiraz Style was 
conceptualized in widely different ways. Over time 
the aesthetic conception of Shiraz Style underwent 
a dramatic change under Turkman governors. Al-
though Shiraz Style of Turkman painting school 
preserve works of art that are often at some remove 
from normative Persianate visual culture (normativ-
ity defined through the Arts of the book and paint-
ing), the importance of Shiraz Style is not only 
its salvage of unique materials. The Shiraz Style 
opens a window onto a landscape thought about 
the history, artists and media of the Persianate art 
tradition. Because the accumulated processes of 
Shiraz Style constitute nothing less than an articu-
lation of the principles of art aesthetics, it presents 
an opportunity to study such ideas from inside the 
artistic culture of Persian painting. After death of 
Baysunghur and his father Shahrukh, many artists 
and practitioners sought patronage at other courts 
or Iran , in Shiraz , Isfahan , and Tabriz ,where they 
found willing patrons (among them PirBudaq in Shi-
raz and Yaqub Bey in Tabriz). The Timurid work-
shop’s achievements were probably acquired by 
one Turkman confederation at a time when the city 
of Herat was captured, such as the occupation of 
Jahanshah in862 H. ; period of occupation might 
also for the mechanism by which other productions 
and artists of Herat found way from Herat to center 

T and western Iran ,particularly Shiraz . For example, 
Shaikh Mahmud Heravi began his artistic life in 
Yimurid Herat and then came into Pir Budaq court, 
after the Qara Quyunlu occupied Herat in 862H.; 
the core group of materials in Turkman court comes 
from eastern Iran (Herat), but it is combined with 
large quantities of paintings, drawings, and calligra-
phers made by practitioners under Turkmans. Ma-
terials produced at Shiraz under Tuarkman domin-
ion are identifiable through the honorifics appended 
to calligrapher’s signatures. Pir Budaq must have 
found the workshops Shiraz painting school func-
tioning, because the Shiraz style of Timurid era 
continued to be in the manuscripts of the860 and 
863H.; these two manuscripts produced for Pir Bu-
daq. Each has a medallion (Shamsa) on its opening 
folio with inscriptions indicating that it was produced 
for Pir Budaq library (Kitabkhana). The first is copy 
of divan of Katibi, copied by Abd al Rahman Kha-
warazmi, dated 860H., and the second copy of the 
divan of Qasim copied by Shaikh Mahmud Pir Bu-
daqi, dated 863H. Both have binding and illumina-
tion of the highest quality without any illustration. 
Since Sultan Khalil Aq Quyunlu was then governor 
of Shiraz, the Shiraz Style must have been com-
pleted, suggesting that Sutan Khalil had taken over 
Pir Budaq library (Kitabkhana) in Shiraz. 
 
 Keywords
Pir Budaq, Sultan Khalil, Kumral, Shiraz Style,Turkman 
Painting School.
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