
، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

۹۳ـ ۶۳، ۱۴۰۰، پاییز و زمستان )۶۹: پیاپی(۲، شمارۀ ۱۹، سال )مقالۀ علمی ـ پژوهشی(علمی نامۀ دوفصل

مهاجرت نسخ خطی ایران به دربار عثمانی

در دورۀ صفوی و سرنوشت آنها

*محمدرضا غیاثیان

چکیده

. هجری نقطۀ اوج خروج نسخ خطی از ایران به قلمرو عثمانی بوده استسدۀ دهم

مندی سالطین عثمانی به ادبیات فارسی و از سـوی دیگـر، رفی عالقهعلت آن از ط

هـا بـه جنـگ. ها و مراودات سیاسی گستردۀ صفویان و عثمانیان بـودمعلول جنگ

طلبی صفویان به پیشـکش کـردن های آذربایجان، و سیاست صلحغارت کتابخانه

مطالعـات گیـری از ایـن مقالـه بـا بهـره. هـا بـه سـالطین عثمـانی انجامیـدکتاب

های ایرانی به کاخ توپقاپی از اواخر سـدۀ نهـم شناختی، روند راهیابی کتابنسخه

پژوهش، نترین مطلب در ایمهم. پردازدتا افول صفویان در آغاز سدۀ دوازدهم می

ها و رابطۀ میـان خـروج آنهـا و ارتباطـات نویسهای مختلف مهاجرت دستشیوه

یان و عثمانیان است در توان گفـت کـه از زمـان جنـگ چالـدرانمی. سیاسی صفو

ق که مصادف با تفّوق نظـامی دولـت عثمـانی بـود، ۹۹۸ق تا معاهدۀ صلح ۹۲۰

از ابتـدای سـدۀ یـازدهم، بـا . ها از ایران خـارج شـده اسـتبیشترین حجم نسخه

متوقف گردید، اگرچه پیروزی
ً
های صفویان، خروج کتاب از ایران به عثمانی تقریبا

و فتح برخی شهرهای مرزی توسط عثمانیـان منجـر بـه غـارت های محدودجنگ

. شدالدین میها از جمله آستانۀ شیخ صفیکتابخانه

روابط صفویان و عثمانیان، کتابخانۀ کاخ توپقاپی، نسخ خطی ایـران، سـالطین :هاکلیدواژه

شاهنامهعثمانی، 

۱۴/۹/۱۴۰۰: تاریخ پذیرش۸/۵/۱۴۰۰: تاریخ دریافت

mrgh73@yahoo.com)/ نویسندۀ مسئول(استادیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان *



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٦٤

مقدمه

پانیا، تولید نسـخ خطـی و گـردآوری های میانه، در سراسر دنیای اسالم، از هند تا اسدر سده

در مـراودات سیاسـی، . شـدای از فرهنگ، ثروت و قدرت تلقی میها نشانهآنها در کتابخانه

عنـوان هـا بـهها کتابخانهترین هدایای دیپلماتیک بود و گاهی در جنگها یکی از مهمکتاب

هـای ران به کتابخانـهتمرکز این مقاله بر انتقال نسخ خطی ای. شدغنیمت جنگی مصادره می

به کتابخانۀ کاخ توپقاپی، در دورۀ صفوی است
ً
.عثمانی، خصوصا

آنـان از . از اواخر سدۀ نهم به بعد عالقۀ سالطین عثمانی به زبان فارسـی فزونـی گرفـت

بر اسـاس . عنوان زبان ادبیات فراگرفته بودندعنوان زبان علم و فارسی را بهکودکی عربی را به

شـد و برخـی از خـوانی مـیدر دربارهـای مـراد اول و محمـد دوم، شـاهنامهمتون عثمانی،

کتب مصـّور ایرانـی ١).Özgüdenli, 2008: 18(سرودند سالطین عثمانی به فارسی شعر می

نزد عثمانیـان ارزش بـاالیی داشـتند کـه هـم کتابخانـۀ سـلطنتی و هـم خـواص جامعـه بـه 

سد که آثار شاعران ایرانی مانند فردوسی، نظـامی، رنظر میبه. کردندآوری آنها اقدام میجمع

در اسـتانبول کتابـت نشـده
ً
انـد و سعدی، جامی، امیرخسرو دهلوی و عّصار تبریـزی اصـال

که چند نقاشی بدانهای ناتمام ایرانی بودههایی هم که در استانبول مصّور شده، نسخهنمونه

). Uluç, 1999: 101(افزوده شده است 

هـا، های یک نسخۀ خطی، به بررسـی ترقیمـهجاییبهی مطالعۀ تاریخچۀ جامحققان برا

هـا، هـا، یادداشـتها، اسامی کاتبان و هنرمندان یا سبک کـار آنـان، ُمهرهـا، ظهریـهانجامه

با این حـال، پیگیـری تاریخچـۀ مهـاجرت . پردازندهای مالکان بعدی و غیره میکاریدست

ای نیست، چراکه برخی از آنها توسط صـفویان نبول کار سادهیافته به استاهای راهبیشتر کتاب

د اول مرا: شرح استن ترتیب زمانی بدیشوند بهاین مقاله نام برده میدرهای حکومت پادشاهان عثمانی کهسال. ١

، )م۱۴۸۱-۱۴۵۱/ق۸۸۶-۸۵۵م، ۱۴۴۶-۱۴۴۴/ق۸۵۰-۸۴۸(، محمــــد دوم )م۱۳۸۹-۱۳۶۲/ق۷۶۳-۷۹۱(

ــد دوم  ــلیمان اول )م۱۵۲۰-۱۵۱۲/ق۹۲۶-۹۱۸(، ســلیم اول )م۱۵۱۲-۱۴۸۱/ق۹۱۸-۸۸۶(بایزی -۹۲۶(، س

ـــلیم دوم )م۱۵۶۶-۱۵۲۰/ق۹۷۴ ـــوم )م۱۵۷۴-۱۵۶۶/ق۹۸۲-۹۷۴(، س ـــراد س -۱۵۷۴/ق۱۰۰۳-۹۸۲(، م

، احمـد )م۱۶۲۲-۱۶۱۸/ق۱۰۳۱-۱۰۲۷(، عثمان دوم )م۱۶۰۳-۱۵۹۵/ق۱۰۱۲-۱۰۰۳(، محمد سوم )م۱۵۹۵

).م۱۹۰۹-۱۸۷۶/ق۱۳۲۷-۱۲۹۳(و عبدالحمید دوم ) م۱۷۳۰-۱۷۰۳/ق۱۱۴۳-۱۱۱۵(سوم 



٦٥/)محمدرضا غیاثیان(یصفوۀدر دوریبه دربار عثمانیرانایمهاجرت نسخ خط

های صفحات آغازین یا پایـانی آنهـا از اند و مهرها و یادداشتیا عثمانیان دوباره تجلید شده

. شودها از زمان ظهور تا افول صفویان بررسی میدر این مقاله، خروج نسخه. بین رفته است

ها و رابطۀ میان خروج نویسی مختلف مهاجرت دستهاترین مسئلۀ این تحقیق، شیوهمهم

.آنها و ارتباطات سیاسی صفویان و عثمانیان است

ای خصوص توپقـاپی کـار سـادههای ترکیه بهاز آنجا که دسترسی به آرشیوها و کتابخانه

محققان غیرترکنیست،
ً
. انـدرا نداشـتها هـنویسامکان بررسی حجم عظیمی از دستعمال

محـدود بـه آثـار کتبمهاجرت بارۀیشینۀ پژوهش در پنابراین ب
ً
ایران به قلمرو عثمانی تقریبا

های فارسـی نویستاریخچۀ دست«عثمان غازی اؤزگودنلی در مقالۀ . نویسندگان ترک است

کنـد هـا ارائـه مـیکتابخانـهآن آمارهای جالبی از کتب ایرانی در » های استانبولدر کتابخانه

)Özgüdenli, 2008( .کـه را شیرازی سدۀ دهم کتباز برخی،الله اولوچ در چند مقاله و کتاب

تجاری بوده و به استانبول راه
ً
. )Uluç, 1999, 2000, 2006(اند بررسـی کـرده اسـتیافتهعموما

نویس در خزانـۀ کـاخ مالحظـاتی دربـارۀ چنـد دسـت«در مقالۀ فیلیز چغمن و زرن تنیندی

به نحوۀ ورود چنـد نسـخۀ خطـی ایرانـی بـه » صفوی ـ عثمانیتوپقاپی با توجه به مراودات 

ای دیگر به مرّمـت تنیندی در مقاله). Çağman and Tanındı, 1996(اند توپقاپی اشاره کرده

). Tanındı, 2000(هـای عثمـانی پرداختـه اسـتهای ایرانی در کارگاهها به نسخهو افزودن آرایه

انـد مصّور توپقـاپی را بـه اختصـار معرفـی نمـودههای همین دو محقق در دو کتاب، نسخه

)Çağman and Tanındı, 1979, 1986(هـای ایرانـی در نویس، امـا بخـش اعظـم دسـت

های محققانی چون فهمی ادهـم کاراتـای و نویسیفهرست. توپقاپی هنوز منتشر نشده است

هـا از آنهـا نسخهتوان برای بررسی تاریخچۀ قدر مختصر است که نمیایوان اسچوکین نیز آن

محققـان تـرک بیشـتر بـه ورود ایـن ). Stchoukine, 1977؛ Karatay, 1961(استفاده کـرد

ها به قلمرو عثمانی به عنوان هدیه، یا از طریق تجارت، مهـاجرت بـه همـراه مالـک و نسخه

ال در این نقـل و انتقـکتابت برخی از آنها در ناحیۀ آناتولی تاکید کرده و کمتر به نقش غارت

. اندپرداخته

مطرح، و برای هـر ها از ایران در مقالۀ حاضر، برای اولین بار انواع مختلف خروج نسخه
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اگرچه بخش عمدۀ این تحقیـق بـر اسـاس متـون تـاریخی و . شودنوع چند مصداق ذکر می

شده حاصل مطالعـات شخصـی مشاهدات مؤلفان ترک انجام شده، اما برخی از شواهد ارائه

. توپقاپی بوده استنگارنده در

های عثمانیهای ایرانی در کتابخانهنویسدست. ۱

آوردنـد و پـاداش هـا مقامـات بـرای سـلطان هدیـه مـیطبق سنت دربار عثمانی، در جشن

فردوسـی شـاهنامۀها کتب فارسی، مانند ترین هدایا در این جشنیکی از شایسته. گرفتندمی

لکه دیگر مقامات و زنان درباری هم بـه نسـخ خطـی نه تنها سلطان، ب. نظامی بودخمسۀو 

از ایـن طریــق، . کردنـدمنـد بودنـد و سـفرای خـارجی بـه آنـان نیـز کتـاب اهـدا مـیعالقه

های متعددی در قلمرو عثمانی مملو از نسخ خطی ایلخـانی، جالیـری، تیمـوری، کتابخانه

دهند که آثـار شان میاسناد موجود در آرشیو توپقاپی ن. ترکمن، صفوی، ازبک و مملوک شد

های بیشتر بوده تا در کتابخانه) عسکری صنف(های امرای نظامی شاعران ایرانی در کتابخانه

بـه اهتمـام کتابخانـه). Uluç, 1999: 96(علما و مدارس 
ً
هـای خصوصـی عثمـانی عمومـا

بزرگ بودندمقامات لشکری و علما گردآوری می
ً
نمونه، عنوانبه. شدند و برخی از آنها واقعا

ای داشت که بـه هنگـام مسـافرت بـا پسر بایزید دوم، کتابخانه) ق۹۱۹. د(شاهزاده کورکود 

ای شـامل وزیـر و دامـاد سـلیمان اول، کتابخانـه) ق۹۶۸. د(رستم پاشـا . شدشترحمل می

همچنـین کتابخانـۀ . فقره از آنها دارای جلـدهای مرّصـع بـود۱۳۰هزار کتاب داشت که پنج

هزار جلـد کتـاب داشـت هفـت) ق۹۲۲. د(ؤیـدزاده عبـدالرحمن افنـدی عالم معـروف، م

).87: همان(

هزار نســخه بـه عربــی، هـای ترکیــه چیـزی در حــدود صدوشصـتامـروزه در کتابخانــه

هزار نسخه به فارسی موجـود اسـت کـه بـا در نظـر گـرفتن هفتادهزار نسخه به ترکی و سیزده

شـود ها ششصـدهزار تخمـین زده مـینویسهـا، مجمـوع دسـتهای مرّکب و ُجنـگنسخه

)Özgüdenli, 2008: 1-3 .(هـا و های عربی و ُجنگنویسکه بسیاری از دستبا توجه به این

عات در ایران تولید شده
ّ
توان تصور کرد که چه حجمی از میراث مکتوب ایران در اند، میمرق
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۲۰۸موالنـا و مثنـوینسـخه از۲۰۷هـای اسـتانبول در کتابخانه٢.شودداری میترکیه نگه

فردوسی وجود دارد که بیشترین فراوانی نسخ خطـی فارسـی در ایـن شـهر شاهنامۀنسخه از 

زبان، آثار جامی، سعدی و حافظ دارای بیشـترین دسـت در میان سایر شاعران فارسی. است

افتـاریخ وّصـمیرخوانـد، روضـة الصـفایدر میـان آثـار تـاریخی، شـمار نسـخ . دنویسن

.)38-37: همان(ادریس بدلیسی بیش از همه است هشت بهشتو استرآبادی

تمرکز این مقاله بر روند ورود نسخ خطی ایران به دربار عثمانی، و باالخص به کتابخانـۀ 

کتابخانهالبته کتاب. توپقاپی است های دانشـگاه اسـتانبول، ایاصـوفیه و های نفیس و مّصوِر

;Çağman and Tanındı, 1996: 132(انـد بـودهسلیمانیه نیز زمـانی متعلـق بـه توپقـاپی

Tanındı, 2008 .(ق به فرمان محمـد دوم بنـا ۸۶۶های توپقاپی در سال ساختمانمجموعه

کـاخ کتابخانـه ای سـاخته شـد و ۱۱۳۱در سال . شد ق، به فرمان احمد سوم، در حیاط سوِم

). Tanındı, 2008(هایی که تا آن زمان در زیرزمین بود، به آنجا منتقل گردید کتاب

. نویسی شده استشود که فقط نیمی از آنها فهرستنسخۀ خطی در شهر استانبول نگهداری می۱۴۶۰۰۰حدود . ٢

ترکی و ۱۴۸۳۱عربی، ۵۳۹۵۸(نسخه ۷۲۹۵۵: سلیمانیه: ترتیب چنین استشهر بههای اینترین کتابخانهبزرگ

، مـوزۀ هنرهـای )فارسی۱۶۱۵ترکی و ۹۹۴۳عربی، ۶۹۶۳(نسخه ۱۸۶۰۲: ، دانشگاه استانبول)فارسی۴۰۲۲

۱۶۴ترکـی و ۳۵۹عربـی، ۱۵۸۵۸(نسـخه ۱۶۳۸۱): Türk ve İslam Eserleri Müzesi(ترکـی و اسـالمی 

Beyazıt(، کتابخانۀ دولتی بایزید )فارسی۹۴۰ترکی و ۳۰۹۰عربی، ۹۰۴۳(نسخه ۱۳۰۷۳: توپقاپی، )فارسی

Devlet Kütüphanesi :(۱۱۱۲۰ نسخه)(، کتابخانۀ ملت )فارسی۴۴۳ترکی و ۱۵۶۹عربی، ۹۱۰۷Millet :(

ترکی ۹۱۹، عربی۳۶۶۷(نسخه ۵۰۵۲: ، نورعثمانیه)فارسی۵۰۹ترکی و ۲۵۲۸عربی، ۵۷۲۸(نسخه ۸۷۶۵

ترکی، ۳۸۳۶(نسخه ۴۱۳۸):İBB Atatürk Kitaplığı(، کتابخانۀ آتاتورک شهرداری استانبول )فارسی۴۶۶و 

ترکـی و ۳۹۰عربی، ۳۲۸۴(نسخه ۳۷۹۰: استانبول) Köprülü(، کتابخانۀ کوپرولو )فارسی۴۴عربی و ۲۵۸

، کتابخانـۀ )فارسی۹۵ترکی و ۵۱۸، عربی۲۶۱۵(نسخه ۳۲۲۸): Âtıf Efendi(، عاطف افندی )فارسی۱۳۹

Hacı(آقا حاجی سلیم Selimaga :(۲۹۵۲ نسخه)کتابخانۀ مراد مال )فارسی۱۳۱ترکی و ۵۹۵عربی، ۲۲۲۶ ،

)Murad Molla :(۲۳۳۷ نسخه)(شناسـی ، مـوزۀ باستان)فارسـی۸۲ترکـی و ۱۲۶عربی، ۲۱۲۹Arkeoloji

Müzeleri :(۲۱۱۶ نسخه)(، کتابخانـۀ یـاپی کـردی )فارسـی۱۷۹و عربی۶۶۳ترکی، ۱۳۰۴Yapı Kredi :(

ترکی، ۱۱۶۵(نسخه ۱۲۷۴): Râgıb Paşa(و راغب پاشا ) عربی۹۸فارسی و ۲۷۴ترکی، ۱۳۸۹(نسخه ۱۷۶۱

).Özgüdenli, 2008: 3-7) (عربی۴۱فارسی و ۶۸
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,Özgüdenli(نسـخۀ خطـی فارسـی ۹۴۰امروزه کتابخانۀ توپقاپی عالوه بر   2008:  4( ،

٣.انـدهای عربی و ترکی جغتایی دارد که در ایران کتابـت شـدههای دیگری نیز به زبانکتاب

این کتابخانه حدود دویست نسخۀ خطی ایرانی متعلق به قرن دهم دارد کـه حـدود نیمـی از 

در آرشیو این کتابخانه دفترهـایی متعلـق بـه ). Uluç, 1999: 97(اند ا در شیراز تولید شدهآنه

شـان تـرینهای مختلف تاریخی موجود است که فهرست کتب در آنها ثبت شده و مهمدوره

فـات«و ٥»دفتر هدیه«٤،»دفتر حساب«: از این قبیل دارنداوینیعن
ّ
در ٦.»ثبـت مخل

ً
تقریبـا

تـوان بـه آثـار ترین آنهـا مـیواناخورد که از فرمیها نام مؤلفان ایرانی به چشم تمام این دفتر

دوسی، نظامی، سعدی، جامی، عطار، حافظ، امیرخسرو دهلوی، زکریای قزوینی، طبری و فر

علیشیر نـوائی، دیوانهمچنین، برخی از آثار مؤلفان ایرانی مانند. اشاره کردمجالس العشاق

).87: همان(اند احمدی به زبان ترکی تألیف شدهاسکندرنامۀو شیخی خسرو و شیرین

. انـدخرید کتب از افراد مختلف برای کتابخانۀ سلطنتی را ثبت کـرده» دفترهای حساب«

شده که نظامی ثبت خمسۀعنوان نمونه، در یکی از دفترهای متعلق به سدۀ دهم، دو نسخه به

ق ۹۸۵یمان اول، پس از مرگش در سال اهر سلسلطان، دختر سلیم اول و خواز مجموعۀ شاه

نشان دهندۀ هـدایا » دفتر هدیه«). 88:همان(به قیمت پنجاه سکۀ طال خریداری شده است 

فات«به دربار عثمانی است و 
ّ
اگرچه به معنای میـراث اسـت، امـا در حقیقـت امـوال » مخل

). Uluç, 1999: 88؛ Raby and Yücel, 1986: 33(به دسـت حکومـت اسـت مصادره شده

فات بیشتر مربوط به اموال سرداران و مقامات درباری بـود کـه پـس از درگذشـت آنـان 
ّ
مخل

دلیل مقام و جایگاه سیاسـی صاحبانشـان حاصـل شـده شد، چراکه این اموال بهمصادره می

و خمسـه، اورنگهفت(جامی نسخه از آثار ۳۳، شاهنامهنسخۀ ۴۷نظامی، خمسۀهنسخ۷۰کتابخانۀ توپقاپی . ٣

حافظ، دوازده دیوان، نوزده نسخه از آثار سعدی، شانزده نسخه از امیرخسرو دهلوی، سیزده نسخۀ )یوسف و زلیخا

و سه نسخۀ نفیس از االنبیاقصص، هشت نسخه از آثار امیرعلیشیر نوایی، هشت نسخۀ المخلوقاتعجایبنسخۀ 

ع شامل نقاشی۴۹عالوه، هب. آثار رشیدالدین و حافظ ابرو دارد
ّ
ها و قطعات خوشنویسی در آنجا موجود است مرق

).Tanındı, 2008(اند از آنها در ایران تولید شدهکه برخی 

4. Hesap defterleri.
5. Hediye defterleri.
6. Mukhallefat kayıtları.
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بـه رنـگ » م«های چشمگیر بـا حـرف شده، نمونههای کتب مصادرههنگام ثبت عنوان. بود

های مهم به کتابخانـۀ تنها این کتاب. است» مهم«دند که مخفف کلمۀ شقرمز مشخص می

سلطان به دسـتخط . شدشدند و بقیه فروخته، یا به وارثان داده میسلطنتی منتقل می
ً
احتماال

نکتـۀ ). Raby and Yücel, 1986: 33(کـرد خود، حـروف مـیم را بـه فهرسـت اضـافه مـی

در توجه اینجالب
ً
فـات«دفترهـای که کتب فارسی عموما

ّ
بـا درج حـرف مـیم و نیـز » مخل

ر«عبارات  ب«و » مصوَّ .اندمتمایز شده» مذهَّ

کتاب. شدها بر اساس فتاوا عمل میدادن برخی از مصادرهبرای مشروع جلوه
ً
هـای مـثال

ق وقـف ۱۱۲۸کـه در سـال رغم اینکتابخانۀ شهید علی پاشا، وزیر و داماد احمد سوم، علی

در مـورد آن کتابخانــه، . شــده بودنـد مصـادره شــدند» باشـیشــاهزاده«طبقۀکتابخانـۀ سـه

هـا فلسـفه، االسالم وقت، اسماعیل افندی فتوایی صادر کرد که چون موضوع این کتابشیخ

). Rogers, 2000: 19(توانند وقـف شـوند هستند نمینجوم، تاریخ و اشعار و مملو از دروغ

ابراهیم پاشا، وزیر  احمد سوم نیز پس از قتل او در سـال کتابخانۀ داماْد ق ۱۱۴۳و داماد دیگِر

شود کـه برخـی از آنهـا بـه فارسـی اسـت کتب او شامل حدود نهصد جلد می. مصادره شد

)Uluç, 1999: 89 .(هـای محمـد پاشـا و هـای کتابخانـهنویسبخش قابل توجهی از دست

نیـز بـه فارسـی اسـتق مصادره شـدند۹۹۶ق و ۹۹۷های علی چلبی که به ترتیب در سال

). 91-90: همان(

عنوان غنایم جنگیغارت نسخ خطی به. ۲

هـا منجـر شـدن کتابخانـهها فتح یک شهر به ویراندهند که در جنگمتون عثمانی نشان می

,Tanındı(شـدند شد بلکه فقط کتب ارزشمند به کتابخانۀ سالطین عثمانی منتقل مـینمی

شدند و گاهی بـه فضـاهای ها تعمیر میاهی این کتابدر صورت ضرورت، گ). 147 :2000

یافته بـه های راه اگرچه بخش قابل توجهی از کتاب٧.افزودندخالی آنها نقاشی و تذهیب می

ق کتابـت شـده،۷۴۵عبدالله صیرفی در سـال که توسط ) E.H. 49(از قرآن در توپقاپی ایعنوان نمونه، نسخهبه. ٧

نوســازی شــده اســت) اهــل ِحــَرف(ق توســط هنرمنــدان دربــار عثمــانی ۹۶۴تــا ۹۶۲هــای در خــالل ســال

←
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ها مسـتند نشـده اسـت و اند، اما این مطلب در خود کتابهای جنگی بودهاستانبول غنمیت

های متعـدد در هایی طی جنگکتابتوان حدس زد که چنانتنها از طریق برخی شواهد می

. اندغرب ایران غارت شدهشمال

حجـم عظیمـی از کتـب مصـّور ایـران بـه دربـار ،ق۹۲۰پس از اولین نبرد چالدران در 

اسناد موجود در آرشیو توپقاپی، اطالعات دقیقی از سیاهۀ اموال به غنیمت . عثمانی برده شد

من آن، از چند کتـاب نـام بـرده شـده اسـت دهند و ضگرفته شده در این جنگ به دست می

، تـاریخ نامـه: مانند(صورت کلی ثبت شده ها بهاما نام این کتاب). ۲۸، ۱۹: ۱۳۹۰گنج، (

در . های اسـتانبول شناسـایی کـردتوان در کتابخانهکدام را نمیو هیچ) سعدی و غیرهکلیات

ستانبول رفتند و در نتیجه، عصر همان زمان بود که به دستور سلیم اول، هنرمندان تبریزی به ا

٨).Özgüdenli, 2008: 30(های عثمانی شروع شد طالیی کتابخانه

و مـورخ دربـار ٩)نـویسشـاهنامه(چی شهنامه) ق١٠١٤. د(زاده محمد صبحی تعلیقی

در ،بـودهق٩٩٣مردم تبریز و تخریـب بناهـای آن در سـال گستردۀ عام که ناظر قتلعثمانی 

صاحب شایگان گشت و ،هر گدای رایگان«نویسد که با غارت اموال شهر میتبریزیهکتاب 

یـن و سـیمین و کیسه لعـل و یـاقوت و جـواهر سـیمین و اوانـی زّرکیسهای به قّوِتهر سفله

به دستخط خانان مسـتغنی فاخر و نایابهای و کتاب» زربافته و دیباجات ملّون تافتهۀاقمش

رافضی کشتن بـه : لفهؤلم«: کشتار و غارت سروده استاو همچنین شعری در توجیه.گردید

؛ Özkuzugüdenli, 2005: 41-42(»ی حـاللمـال شـیعی هسـت بـر سـّن| رد مـالل ادل نـ

Özgüdenli, 2008: 34 .(هـا و امـوال ها و تـاراج کتـاباین متن به خوبی رابطۀ میان جنگ

ه، مراغه، همدان و کرمانشاه نیز دهد که عالوه بر تبریز، شامل اردبیل، ارومیمردم را نشان می

.شودمی

)Tanındı, 2000: 158 .(نظامی در کتابخانه ملی فرانسـهۀخمسای از ای دیگر از یک کتاب ناتمام، نسخهنمونه

)Supp. Pers. 50 (ق۹۰۰های آن در حدود سال ق در شیراز کتابت شده ولی نقاشی۷۶۷ۀالحجاست که در ذی

).Brend, 2001. نک(توسط عثمانیان اجرا شده است 

.۱۲-۶: ۱۳۹۴امیرراشد و حسینی، . برای کوچاندن هنرمندان ایرانی به استانبول پس از نبرد چالدران نک. ٨

.۱۳۸۷وودهد، . نکچیشهنامهمنصبدربارۀ. ٩

→
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پس از جنگ چالدران از ایـران خـارج شـده، نسـخه
ً
ای یکی از صدها کتابی که احتماال

خزینـه (اسدی طوسی در توپقاپی الفرسلغت نظامی و خمسۀفردوسی، شاهنامۀمرّکب از 

ــب . اســت) ۱۵۱۰ ــخه در تــواریخ رج ق در شــیراز۷۸۳الحجــۀ ق و ذی۷۷۶ایــن نس

ق تغییـر داده شـده اسـت ۹۰۳ق و ۹۰۶هـای آن بـه تابت شده، اما بعدها تـاریخ انجامـهک

)Soucek and Çağman, 1995: 182) ( پس از اتمام کتابت نسخه، چند نقاشی و ).۱تصویر

در ) ق۸۰۷-۸۵۰.حـک(صورت ناتمـام بـه کتابخانـۀ شـاهرخ تذهیب در آن اجرا شده و به

-۸۷۳.حـک(نهـم، تحـت حمایـت سـلطان حسـین بـایقرا هرات راه یافته و در اواخر سدۀ

در اوایـل سـدۀ دهـم، بـا فـتح هـرات . چند نقاشی و تذهیب بدان افزوده شده است) ق۹۱۱

توسط صفویان این نسخه به تبریز منتقل شـده و پـس از فـتح تبریـز در جنـگ چالـدران بـه 

ر تبریز و اسـتانبول بـدان هایی نیز داند که نقاشیمحققان حدس زده. توپقاپی راه یافته است

).203: همان(افزوده شده باشد 

)پ۷۷۵، گ ۱۵۱۰خزینه (م، توپقاپی ۱۳۷۴/ق۷۷۶نظامی، خمسۀانجامۀ . ۱تصویر 

)Soucek and Çağman, 1995: fig. 10.1(

است ) ق۷۱۸. د(رشیدالدین التواریخجامع های مهم در توپقاپی، دو نسخه از از کتاب

ها غـارت شـده اند و حداقل یکی از آنها باید در جنگؤلف کتابت شدهکه در زمان حیات م

در دورۀ . ق کتابـت شـده اسـت۷۱۷ای است که در سـال نسخه) ۱۶۵۴خزینه (اولی . باشد

، فرهادخان قرامانلو، )ق۱۰۳۸-۹۹۶. حک(عباس اول صفوی در کتابخانۀ یکی از امرای شاه
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تعویض، و تذهیبحاشیه ). ۲تصـویر (هایی به آن اضافه شـده اسـت های اوراق این نسخْه

ق توسـط ۱۰۱۶شـود و در سـال ق، این کتاب مصـادره مـی۱۰۰۷پس از قتل فرهادخان در 

). Ghiasian, 2018: 405-407(شود الدین وقف میعباس به کتابخانه آستانۀ شیخ صفیشاه

هریۀ کتاب، متن وقف
َ

مسـۀ فرهادخـانی عباس در دو ردیف در بـاال و پـایین شنامۀ شاهدر ظ

تنها . شود، اما بعدها در دربار عثمانی روی آنها تذهیب شده تا متن وقفیه پنهان شوددرج می

و » ]ــتان[وقف نمـود ایـن کتـاب را کلـب آســ«: شودچند کلمه از کتیبۀ باالیی خوانده می

۲صاویر ت(» ...السالم بوده باشد و امام حسین علیه... «: بخشی از کتیبۀ پایینی چنین است

عباس دهد که این همان متن معروف وقفیۀ شـاهبازخوانی این عبارات از متن نشان می). ۳و 

: های متعددی در کتابخانۀ آستانه درج شده بود و متن کامل آن چنین استاست که بر کتاب

السالم عباس الصفوی بر آستانه طالب علیهوقف نمود این کتاب را کلب آستان علی بن ابی«

که از آن آسـتانه بیـرون که خواهد بخواند مشروط آنالرحمه ـ که هرصفی ـ علیهسه شاهمقد

).۴تصویر (» السالم بوده باشدکه بیرون برد، شریک خون امام حسین علیهنبرند، و هر
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)ر۱، گ ۱۶۵۴خزینه (م، توپقاپی ۱۳۱۷/ق۷۱۷، جامع التواریخای از نسخه. ۲تصویر 
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م،۱۳۱۷/ق۷۱۷، التواریخجامع ای از الدین در نسخهعباس و ُمهر آستانۀ شیخ صفیهوقفیۀ شا. ۳تصویر 

)پ۲۹۵ر، گ ۱، گ ۱۶۵۴خزینه (توپقاپی 

شانزدهم،/سدۀ دهم، علی مشهدیشده توسط سلطانکتابت،السطوررسالۀ صراط. ۴تصویر 

).Vasilyeva, 2011: 200, fig. 195(ر ۲، گ )Dorn 454(کتابخانه ملی روسیه 
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بـر اوراق » ۱۰۱۷وقف آسـتانۀ متبرکـۀ صـفّیۀ صـفویه «ُمهر وقف با مضمون ۳۵حداقل 

انـد و تنهـا نسخه نقش بسته است که آنها نیز در دربار عثمانی با رنگ طالیی پوشـانده شـده

از آنجا که دربار عثمانی تـالش ). ۳تصویر (یکی از آنها که رنگ آن برداشته شده خواناست 

. وقف را از این کتاب بزداید باید آن را جزو غنایم جنگی یا تـاراج بـه شـمار آوردکرده تا آثار

این کتاب در زمان عثمـان دوم و همزمـان بـا تاکنون محققان بر این باور بوده
ً
اند که احتماال

;Çağman and Tanındı, 1996: 140(های اردبیل از ایران خارج شده است غارت گنجینه

Ghiasian, 2018: 405(التـواریخجـامعای از اما مطالعات اخیر نگارنده بر روی نسـخه،١٠

دهـد کـه نسـخۀ توپقـاپی ق نشان مـی۱۰۷۴به تاریخ شعبان ) ۲۲۵۶ش (ان در کاخ گلست

طـور حداقل تا این تاریخ در اردبیل بوده اسـت، چراکـه نسـخۀ گلسـتان بـه) ۱۶۵۴خزینه (

. مستقیم از روی نسخۀ توپقاپی استنساخ شده است

اگرچه ُمهر وقف ندارد و ممکن است ) ۱۶۵۳خزینه (توپقاپی جامع التواریخنسخۀ دوم 

شـباهت ۱۶۵۴به شیوۀ دیگری از ایران خارج شده باشد، اما تاریخچۀ سفرهای آن با خزینه 

آنـرا وقـف عباسشود اما شاهاین کتاب نیز در کتابخانۀ فرهادخان قرامانلو نوسازی می. دارد

بـرادر ) ق۱۰۱۹. د(عباس، ذوالفقارخـان ق شـاه۱۰۰۵در . کندالدین نمیآستانۀ شیخ صفی

تر فرهادخان را به دربار محمد سوم فرستاد و شاید این کتـاب نیـز در میـان هـدایایی کوچک

). Çağman and Tanındı, 1996: 140(بوده که ذوالفقارخان به دربار عثمانی برده است 

یکـی از آنهـا . دارندالدینهر وقف آستانۀ شیخ صفیدیگری نیز در توپقاپی ُمهایکتاب

) ١٤٨٣خزینـه (جـامی اورنـگهفـتاز نفـیساینسخه
ِ

خ ق اسـت کـه توسـط ٩٧٩مـورَّ

در مشهد کتابـت ) ق۹۸۴. د(میرزا برای ابراهیم) طهماسبکتابدار شاه(علی الکاتب محب

کتـاب ١١.)٥یر تصو()Çağman and Tanındı, 1986: 181(و در قزوین مصّور شده است 

نویسد که سـپاه عثمـانی در زمـان عثمـان دوم مینامهسیاحتکتاب هفدهم در/نیمۀ سدۀ یازدهمدراولیا چلبی . ١٠

Çağman and(هایش را به استانبول منتقل کـرد تمام گنجینه، که شهر را ویران کندبدون اینو اردبیل را فتح کرد 

Tanındı, 1996: 147, no. 46 .(

,Çağman and Tanındı, 1996: 147.نک(ر این نسخه درج شده است۲۲۹ر و ۱۰۵های ر برگدُمهر آستانه . ١١

no. 35 .( سکلر/فریردر گالری اورنگهفتنسخۀ مصّور دیگری از)F1946.12 ( نیز دارای ُمهر وقف آستانه بـا

←



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٧٦

است که توسط محمد بن محمد البقـال ) ١٤٩٦خزینه (فردوسی شاهنامۀدیگر نسخه ای از 

اواخر سدۀ نهـم دارد ٨٦٨الحجۀ در ذی ق کتابت شده و سی مجلس تصویر به سبک شیراِز

)Karatay, 1961: 128, no. 336; Çağman and Tanındı, 1979: 24-25 .( عالوه بر ُمهـر

Çağman and(ر ایـن نسـخه درج شـده اسـت ٣عباس نیـز در بـرگ شاهۀقفیآستانه، متن و

Tanındı, 1996: 147, no. 35 .(هایی از این متن وقفیه که حاوی لعن شدیدی بوده در کتاب

با رنگ پوشانده و مخفی شده
ً
).۷و ۶تصاویر (اند دست عموما

)ر۲-پ۱های ، برگ۱۴۸۳خزینه (جامی، توپقاپی اورنگهفت. ۵تصویر 

)Çağman and Tanındı, 1986: 181(

Simpson and(پادشاه هند بوده است ) ق۱۰۶۸-۱۰۳۷. حک(جهان تاریخ است که زمانی در دربار شاههمین 

Farhad, 1997: 34-35, fig. 21 .(ق در موزه متروپولیتن نیـز ممهـور بـه ۸۹۲تاریخ بهالطیرمنطقای از نسخه

).Kamada, 2010: 132, figs. 1-4, 7(همین ُمهر است 

→



٧٧/)محمدرضا غیاثیان(یصفوۀدر دوریبه دربار عثمانیرانایمهاجرت نسخ خط

،)۲۰۶۱ش (نظامی، موزۀ هنرهای ترکی و اسالمی خمسۀای از عباس بر نسخهوقفیۀ شاه. ۶تصویر 

)Özgüdenli, 2008: fig 19(

،)۷۲۵ش (، کتابخانۀ سلیمانیه ُجنگعباس بر یکوقفیۀ شاه. ۷تصویر 

)Özgüdenli, 2008: fig 17(



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٧٨

، )FY 1410ش (ق در کتابخانۀ دانشگاه استانبول ۹۳۲سعدی مورخ بوستانی از انسخه

نظـامی در مـوزۀ هنرهـای ترکـی و خمسـۀای از و نسـخه١٢یک ُجنگ در کتابخانۀ سلیمانیه

هایی هستند که ُمهرهای وقـف آسـتانه بـه همـان تـاریخ از دیگر کتاب) ۲۰۶۱ش (اسالمی 

کـه دو نسـخۀ اخیـر توجـه ایننکتـۀ جالب). Özgüdenli, 2008: 31-34(ق را دارنـد ۱۰۱۷

تصـاویر (هستند » ۱۱۴۶وقف وزیر االعظم علی پاشا بن مرحوم نوح افندی «ممهور به ُمهر 

اوغلو علـی پاشـا کند این نسخ در کتابخانۀ صدر اعظم عثمانی، حکیمکه اثبات می) ۷و ۶

تاریخ. اند ـ کسی که مدتی بر اردبیل حکومت کردبوده و در بحبوحۀ ) ق۱۱۴(ُمهر او مقارِن

و سلطان احمـد ) ق۱۱۴۴-۱۱۳۴. حک(طهماسب دوم نبردهای ایران و عثمانی در زمان شاه

کـه تصـوری از برای این). 34-33: همان(غارت شد الدینسوم، کتابخانۀ آستانۀ شیخ صفی

اسـناد و شده توسط عثمانیان در آن زمان داشته باشیم، یکی از دفـاتر ثبـتهای غارتکتاب

کـه در مرکـز ) ق۱۱۳۹بـه تـاریخ (در این دفتر . امالک حکومت عثمانی را باید مطالعه کرد

جلد کتاب در کتابخانۀ آستانه ثبـت ۷۴۴فهرستی از ١٣شود،داری میآرشیو دولتی ترکیه نگه

اوغلـو از آنجـا که چند سال بعد، بیشتر آنها توسط حکیم) Özgüdenli, 2001: 43-56(شده 

جـامع التـواریخدهد که نسـخۀ این شواهد نشان می١٤).۸-۶: ۱۳۹۳حسینی، (د خارج ش

.تر ذکر آن رفت نیز در آن تاریخ غارت شده استکه پیش) ۱۶۵۴خزینه (

عنوان هدایای دیپلماتیکنسخ خطی به. ۳

یان به دربار عثمانی در خالل سال۲۷متون عثمانی از حداقل  تا ۹۲۰های بار سفارت صفو

هـدایایی بـرای سـلطان و در این سفارت). Uluç, 1999: 91(اند اد کردهق ی۱۰۰۹
ً
ها عموما

شد و در عوض هـدایایی نیـز بـه فرسـتادگان صـفوی، از جملـه گاهی اطرافیان او ارسال می

12. Süleymaniye Kütüphanesi, Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 725.
13. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA), Tapu Tahrir Defteri, nr. 896, s. 58.

در ) Pavel Petrovich Suchtelen(پـاول پتـروویچ سـوختلن ،بار نیز توسط ژنرال روسیکه کتابخانۀ آستان. ١٤

بوده که اکنون در ) ترکی۷عربی و ۱۱فارسی، ۱۴۸(نسخه ۱۶۶این مجموعه شامل . به تاراج رفتق۱۲۴۳رجب 

ق۷۳۳مـورخ شاهنامهمصّور از این اثر در این مجموعه نسخهتریکهن. شودکتابخانۀ ملی روسیه نگهداری می

). Vasilyeva, 2011: 200-201(است آل اینجو توسط هتولیدشد



٧٩/)محمدرضا غیاثیان(یصفوۀدر دوریبه دربار عثمانیرانایمهاجرت نسخ خط

خـان قلـیشـاه) ق۹۸۴-۹۳۰. حـک(طهماسـب ق، شاه۹۷۵در . شـدخلعت، بخشیده می

ستاجلو 
ُ
گذاری سلیم دوم عنوان نمایندۀ خود برای تبریک تاجهحاکم ایروان را ب) ق۹۸۴. د(ا

چهارپا همراهی ۱۷۰۰نفر با ۷۲۰خان را هیئتی متشکل از قلیشاه. به دربار عثمانی فرستاد

هنگامی که هیئت به استانبول رسیدند، متوجه شدند کـه سـلطان در ادرنـه اسـت و . کردمی

۴۴ق، آنان هدایای خود را که بر ۹۷۵شعبان ۱۷در . بنابراین به سفر خود تا آنجا ادامه دادند

ایـن هـدایا عـالوه بـه ١٥).Tanındı, 2000: 147(شد به سلطان تقدیم نمودند شتر حمل می

بـر اسـاس متـون عثمـانی، یکـی از . بـوداشیاء گران بهای دیگر، شامل شماری نسخ خطی

وسط هنرمنـدان مـاهر مجلس تصویر بوده است که ت۲۵۹با ایشاهنامهترین این هدایا مهم

طهماسب تهیه شـده بـود و امـروز بـه شـاهنامۀ برای شاهم هجریتبریز در نیمۀ اول سدۀ ده

. طهماسبی مشهور است

و وزیر سه ) ق۹۸۷. د(سوکلو محمد پاشا ١٦که نشانچی) ق۹۹۱. د(بیگ احمد فریدون

، ۱۳۳۹، خزینـه توپقـاپی(١٧وارنزهة االخبار در سفر سـیگتسلطان عثمانی بود، در کتاب 

بـه سـلیم دوم شـاهنامهنویسـد وقتـی ایـن کنـد و مـیاین واقعه را توصیف می) پ۲۴۶گ

سـال بعـد، سـید لقمـان پیشکش شد، درباریان را بسیار تحت تأثیر قرار داد و کمتـر از یـک

در سـال شاهنامۀ آل عثمـانتدوین ). 147: همان(مأمور سرودن تاریخ عثمانیان شد ارموی

هـای فردوسی آغاز شد و یک دهه بعد در زمـان مـراد سـوم نسـخهشاهنامۀق به سبک۹۷۶

١٨.مصّور آن تولید شد

Çağman and Tanındı, 1986: 211; Blair(شتر نقل شده استهزار نوزدهآمیِزبرخی منابع، تعداد اغراقدر. ١٥

and Bloom, 1995: 245.(

های شـاهانه را ساالری عثمانی بود که مسئولیت ُمهر کردن فرمانای در دیوانمقام بلندپایه) Nişancı(نشانچی . ١٦

.داشت

.م به دست سلیمان اول فتح شد۱۵۶۶که در سال شهری در مجارستان امروزی است) Szigetvár(وار سیگت. ١٧

جلد دوم از یک کتـاب پـنج یـا شـشـگیرد م را دربرمی۱۵۷۴تا ۱۵۶۶های که وقایع سالـخانشاهنامۀ سلیم. ١٨

ۀنامسلیمانحقیقت ادامۀ کتاب نام دارد که در» تاریخ سلطان سلیمان«جلد اول . جلدی در تاریخ عثمانیان است

، مـورخ T413ۀکتابخانـۀ چسـتربیتی، نسـخ(شـودم را شامل مـی۱۵۶۶تا ۱۵۵۸های وقایع سالوعارفی است 

م از زمان سلطان مراد سـوم اسـت کـه ۱۵۸۲تا ۱۵۷۴های ع سالجلد سوم حاوی وقای). م۱۵۷۹-۱۵۸۰/ق۹۸۷

←



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٨٠

شـاهنامۀ ای از صحنۀ حضور سفرای ایرانـی و تقـدیم پیشـکش بـه سـلیم دوم در نسـخه

باشـی دربـار مـراد سـوم ترسـیم شـده اسـت ق، توسط عثمـان، نقاش۹۸۸مورخ خانسلیم

خان در میان دو نگهبان در حال تعظیم در برابـر قلیج، شاهدر این نگارۀ مزدو١٩).۸تصویر (

هـا، ظـروف هدایا که شـامل کتاب. اندسلطان است و همراهان او در کنار درگاه ترسیم شده

. شوندحمل می٢٠چریها هستند توسط سربازان ینیها و صندوقچهزّرین، منسوجات، فرش

ق،۹۸۸، خانشاهنامۀ سلیم: »کندرا به سلیم دوم تقدیم میطهماسب، هدایای خود فرستادۀ شاه«. ۸تصویر 

)Çağman and Tanındı, 1986: no. 157()ر۵۴-پ۵۳های ، برگA. 3595(توپقاپی 

در دو یا سـه جلـد بـوده نامهشاهنشاه). ق۹۸۹مورخ F.1404دانشگاه استانبول، ۀکتابخان(نام دارد نامهشاهنشاه

جلـد دیگـری از آن نیـز در داری مـیهـنگ) B. 200ش (در توپقاپی نامهشاهنشاهجلد دوم . است
ً
شـود و ظـاهرا

).Çağman and Tanındı, 1986: 212(است ) MS Pers. 67(نگن گوتی

نیـز ) پ۲۴۷، گ۱۳۳۹خزینـه (محفـوظ در توپقـاپیوار نزهة االخبار در سفر سـیگتصحنه در کتاب همین. ١٩

).Çağman and Tanındı, 1986: 211, no. 157; Uluç, 2006: 483(مصّور شده است 

.نثاران سالطین عثمانی بودندنظام یا جانوهی از سربازان پیادهگر)janissaryیاyeniçeri(چریینی. ٢٠

→



٨١/)محمدرضا غیاثیان(یصفوۀدر دوریبه دربار عثمانیرانایمهاجرت نسخ خط

برای . دهندیها به ما نمهای مورخان ایرانی اطالعات چندانی در بارۀ این سفارتنوشته

:نویسدنمونه، بوداق قزوینی در مورد این سفارت می
قلی سلطان استاجلو حاکم سرحد آذربایجان را که شاه. او را رخصت داد] سلطان سلیم[

امیر االمرا بود در کمال ابّهت و جالل همراه نمود و او مـردی بـود عاقـل و فرزانـه، لـوازم 
های پادشاهانه که در هیچ عصر و زمـان، سـالطین دوران بـه رسالت به جای آورد و تحفه

ای بود کـه شـاه مرحـوم در اوایـل ها، شاهنامهتحفهاز جملۀ . بودندیکدیگر ارسال نکرده
سلطنت که مایل به خواندن و نوشتن بود و همواره ُکّتاب و نقاشـان در خـدمت آن پادشـاه 

هم رسیده بود، و دیگر چیزها درخـور ایـن اول تعزیـت مدت بیست سال بهراه داشتند در
).۲۳۱-۲۳۰: ۱۳۷۸بوداق قزوینی، (پرسش نمودند 

قماق۹۸۴در سال 
ُ

طهماسب برای خان و حاکم ایروان از طرف شاهقلیخان پسر شاهق ط

آمـدهالتـواریخزبـدة در . گذاری مراد سوم همراه با هدایایی به استانبول اعزام شدتبریک تاج

که در میان هدایای ایرانیان، هجده نسخۀ مذّهب قرآن، بیش از شصت دیـوان شـعر فارسـی، 

ع مصّور بودفشاهنامۀ
ّ
). Uluç, 1999: 91; Tanındı, 2000: 148(ردوسی، و چندین نسخۀ مرق

ع معروف شاه طهماسب که توسط شاه
ّ
تهیه شده بود نیز در میـان ) ق۹۶۵. د(قلی خلیفه مرق

خـان در دربـار صـحنۀ حضـور طقمـاق٢١).Özgüdenli, 2008: 35(این هدایا بـوده اسـت 

).۹تصویر (مصّور شده است ق۹۸۹مورخامهنشاهنشاهای از عثمانی در نسخه

میـرزا، بـه مناسـبت جشـن و پسـرش حمزه) ق۹۹۶-۹۸۵. حـک(شاه محمد خدابنـده 

بـر . خـان را بـه اسـتانبول فرسـتادندق، ابـراهیم۹۹۰سوران محمد، پسر مراد سـوم، در ختنه

خ دربار عثمانی، در میان هدایای آنا) ق۱۰۰۹. د(اساس نوشتۀ مصطفی علی  ن، هجـده موِرّ

نظامی مصّورشده توسط بهزاد، یک نسخۀ مصّور خمسۀکتاب از جمله یک قرآن مرّصع، یک 

).148 :2000؛ همـو، Tanındı, 2008(، وجود داشـت شاهنامهبه ترکی، و یک اسکندرنامه

یوسف و زلیخایق و یک نسخۀ ۹۷۰امیرخسرو دهلوی موّرخ خمسۀالله اولوچ یک نسخۀ 

های آستر بدرقه، جزو همـین هـدایا ایی کرده که، بر اساس یادداشتجامی در توپقاپی شناس

ای از خـان در نسـخهصـحنۀ تقـدیم هـدایا توسـط ابـراهیم). Uluç, 1999: 98(بوده اسـت 

ع برای. ٢١
ّ
.Roxburgh, 2005: 184, 196–212. نک)FY 1422، دانشگاه استانبولۀکتابخان(این مرق



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٨٢

های سترگی با جلدهای مرّصـع بـهبه تصویر کشیده شده که در میان آنها کتابنامهشاهنشاه

). ۱۰تصویر (خورد چشم می

،م۱۵۸۱/ق۹۸۹لقمان، ۀنامشاهنشاه:»کندتقدیم میمراد سومرا به طهماسبشاهخان هدایای قماقط«. ۹تصویر 

،)ر۴۲- پ۴۱گ، ۱، ج F 1404(دانشگاه استانبول ۀکتابخان

)Uluç, 2006: 484-485, fig. 356.(

عباس اول و سـلطان مـراد ق که میـان شـاه۹۹۹هنگام معاهدۀ صلح استانبول در سال به

ابـراهیم . عنوان گروگان به دربار عثمانی فرسـتاده شـدد شد، شاهزاده حیدرمیرزا بهسوم منعق

خـان قلـیمهـدی٢٢.به توصیف این ماجرا پرداخته استگنجینۀ فاتح گنجهچاوش در کتاب 

شاهزادۀ صفوی را تا استانبول همراهی کرد و بیست نسخۀ مصـّور و مـذّهب را کـه برخـی از 

سه مجلس از حیـدرمیرزا مصـّور شـده اسـت ) R.1296(در توپقاپی ق۹۹۸تاریخ از این کتاب بهایدر نسخه. ٢٢

).figs. 361-363 ,490-491 :2006، ؛ هموUluç, 1999: 92, figs. 3-5. نک(



٨٣/)محمدرضا غیاثیان(یصفوۀدر دوریبه دربار عثمانیرانایمهاجرت نسخ خط

). Tanındı, 2000: 148؛ 92: همـان(به مـراد سـوم اهـدا شـد آنها جلدهای مرصع داشتند، 

فرستادند، از جمله دو دانیم که عالوه بر صفویان، ازبکان نیز هدایایی به دربار عثمانی میمی

موجـود در توپقـاپی شـاهنامهفردوسـی؛ شـاهنامۀنظـامی و دیگـری خمسۀمصحف، یک 

همین نسخۀ اهدایی ازبکان ا) ۱۴۸۸خزینه (
ً
).Özgüdenli, 2008: 35(ست احتماال

:»سوران محمد پسر مراد سوممناسبت ختنهبهخان تقدیم هدایا توسط ابراهیم«بخشی از نگارۀ . ۱۰تصویر 

پقاپی،م۱۵۹۲/ق۱۰۰۱لقمان، ۀنامشاهنشاه )Uluç, 2006: 488, fig. 359()ر۳۷گ، ۲، ج B. 200(تو

شاهزادگان پناهنده به دربار عثمانی. ۴

های تیموری، صفوی و تـرکمن کـه بـه امپراطـوری بر هدایای دولت صفوی، شاهزادهعالوه 

پسـر ) ق۸۸۱. د(اوغورلـو محمـد . کردنـدشدند نیز پیشکش تقدیم مـیعثمانی پناهنده می

سـال بعـد از ق، یعنی یـک۸۷۷در سال ) ق۸۸۲-۸۵۶. حک(قویونلو حسن آقارشد اوزون

). Woods, 1976: 136(به عثمانی پناهنده شد حسن و سلطان محمد دوم،جنگ میان اوزون

در میـان هـدایای اوغورلـو ) ۷۸۱خزینـه (نظـامی در توپقـاپی خمسۀای از نسخه
ً
احتمـاال

این نسخه برای مهد علیـا، همسـر محمـد جـوکی، بـه قلـم ). ۱۱تصویر (محمد بوده است 

های آن قاشـیها و برخی از نق در هرات کتابت شده و تذهیب۸۴۹یوسف الجامی در سال 



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٨٤

این نسـخه بـه ). Tanındı, 2000: 150-154(توسط خواجه علی التبریزی کشیده شده است 

های هر دلیل ناتمام مانده، اما پس از رسیدن به استانبول در دربار بایزید دوم تجلید و نقاشی

.آن تکمیل شده است

ــدیع ــوری ب ــاکم تیم ــرین ح ــان آخ ــدران) ق۹۲۰.د(الزم ــگ چال ــان جن ــه در زم درک

را بـه سـلطان پیشـکش نمـود شـاهنامه ای از کرد به استانبول رفت و نسـخهتبریز زندگی می

)Uluç, 1999: 94, fig. 6 ،هایی از یـار الزمان کتاببعید نیست که بدیع). 491 :2006؛ همو

هـایی دیرین خود، امیرعلیشیر نوایی را به استانبول برده باشد؛ چراکه پس از آن زمان، نسـخه

,Atasoy and Çağman(سلطنتی کتابت و مصّور شـد » خانۀنقاش«ثار امیرعلیشیر در از آ

1974: 86, pls. 3-4; Tanındı, 2000: 148 .(خمسـۀای از بنا به فرض زرن تنینـدی، نسـخه

در توپقاپی 
ً
، در میـان )۱۲تصویر (ق، ۹۰۳موّرخ ) ۷۹۹خزینه (امیرخسرو دهلوی احتماال

برخی از ). ۱۵۵-۱۵۴:همان(الزمان به استانبول برده است ه بدیعهای ناتمامی بوده ککتاب

Çağman(اسـت های این نسخه از نظر سبک به دربار بایزیـد دوم نسـبت داده شـدهنقاشی

and Tanındı, 1986: 186.(

م،۱۴۴۵-۴۶/ق۸۴۹نظامی، خمسۀ: »خسرو در حال نظارۀ شیرین«. ۱۱تصویر 

)Çağman and Tanındı, 1986: fig. 59() ر۴۰، گ۷۸۱خزینه (توپقاپی 



٨٥/)محمدرضا غیاثیان(یصفوۀدر دوریبه دربار عثمانیرانایمهاجرت نسخ خط

م،۱۴۹۸/ق۹۰۳امیرخسرو دهلوی، خمسه، »بهرام در گنبد سبز«. ۱۲تصویر 

)Çağman and Tanındı, 1986: fig. 129(، )ر۱۷۹، گ۷۹۹خزینه (توپقاپی 

بر شـاه شـوریدند و ) ق۹۵۵. د(میرزا میرزا و القاسطهماسب، سامدو تن از برادران شاه

ــه ــپس ب ــالترس ــای تیب در س ــدند۹۵۴ق و ۹۴۲ه ــده ش ــلیمان اول پناهن ــار س ــه درب . ق ب

عنوان حاکم شیروان منسـوب شـده بـود، بـا طهماسب بهتر به فرمان شاهمیرزا که پیشالقاس

پشتیبانی سپاه عثمانی دو بـار بـه ایـران حملـه کـرد و سـرانجام در قلعـۀ قهقهـه کشـته شـد 

حمالتـش بـه شـهرهای همـدان، قـم، او آنچـه ). ۷۵-۷۴: ۱۳۵۰/۱اسکندربیگ، ( را طـّی

). Tanındı, 2000: 149(دست آورده بود، به دربار عثمانی پیشکش کرد کاشان و اصفهان به

هایی به خـط یـاقوت مستعصـمی و عبداللـه صـیرفی، متون عثمانی این هدایا را شامل قرآن

، انـواع شـاهنامهر های شیراز و هرات، نسخۀ مصّوهایی با جلد مرّصع متعلق به مکتبکتاب

). Atıl, 1986: 198; Uluç, 1999: 94-95(اند جواهرات و غیره ثبت کرده

. دهای تولید کتاب در تبریز بومیرزا حامی هنرهای مربوط به کتاب و آشنا با کارگاهالقاس



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٨٦

مانـده اسـت امروزه، حداقل دو نسـخۀ مصـّور کـه بـرای او در شـیروان کتابـت شـده، بـاقی

)Fleischer, 1985: 909 .(عنوان الله عارف چلبی را به استانبول برد که بهاو نشانچی خود، فتح

را در پنج جلد به شاهنامۀ آل عثمانچی دربار سلیمان اول منصوب شد و کتاب اولین شهنامه

باقی مانده که دو ) نامهسلیمان(ای مصّور از جلد پنجم آن نسخه. تقلید از اثر فردوسی سرود

آن ص و ) Atıl, 1986: 160, 230(طهماسب در بارگاه سلیمان حنۀ حضور فرستادۀ شاهمجلِس

٢٣).۱۳تصویر (دهند را نشان می) 202 ,199 ,195: همان(میرزا سه مجلس آن القاس

،م۱۵۵۸/ق۹۶۵، نامهسلیمان: »میرزا به دربار سلیمان اولورود هدایای القاس«. ۱۳تصویر 

)Atıl, 1986: 199(، )پ۴۹۸، گ۱۵۱۷خزینه (توپقاپی 

۶۹توسط علی بن امیربیگ شیروانی کتابت شده و ،ق۹۶۵در رمضان ،برگ۶۱۷با )۱۵۱۷خزینه (این نسخه. ٢٣

.)Atıl, 1986: 55-62(صفحۀ مصّور دارد



٨٧/)محمدرضا غیاثیان(یصفوۀدر دوریبه دربار عثمانیرانایمهاجرت نسخ خط

م،۱۵۶۸/ق۹۷۵جامی، یوسف و زلیخایبرگی از . ۱۴تصویر 

)Uluç, 2006: fig. 373(، )۸۱۲خزینه (توپقاپی 

آخـرین ،)ق۱۰۰۵. د(از دیگر پناهندگان بـه دربـار عثمـانی، خـان احمـدخان گیالنـی 

اد سوم فرستاد و از آنجـا کـه کیاییان در گیالن نیز هدایای فراوانی به دربار مرکارکیای سلسلٔه

در میان هدایای او کتـاب هـم وجـود داشـته اسـت 
ً
هنرمندانی در خدمت او بودند، احتماال

)Uluç, 1999: 95-96.(عالوه بر پناهندگان، هنرمنـدان و شـاعرانی کـه از ایـران و آسـیای ٢٤

م. بردندکردند نیز به همراه خود کتاب میمرکزی به دیار عثمانی مهاجرت می
ً
محمد بـن ثال

های جـامی و در زمان بایزید دوم کتاب) ق۹۴۱. د(بصیریمعروف به المعانی احمد بن ابی

او، بایزید دوم، عبدالرحمن جامی را بـه محمد دوم و جانشین. امیرعلیشیر را به استانبول برد

مـین بـه ه. خـود را بـرای بایزیـد دوم فرسـتادسلسلة الذهباستانبول دعوت کردند و او نیز 

دلیل، طبیعی است که آثار جامی بیشتر از سایر شاعران ایرانـی در قلمـرو عثمـانی کتابـت و 

علی کاتب کـه همچنین ممکن است حسن). Özgüdenli, 2008: 19-20(ترجمه شده باشد 

.Uluç, 2000: 85.نکاو از هنرهای کتابهایخان احمدخان و حمایتاطالع از برای. ٢٤



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٨٨

هـایی بـرده باشـد، چراکـه دو در دورۀ صفوی به اسـتانبول مهـاجرت کـرد، بـا خـود کتـاب

).37-36: همان(مانده است ی باقینویس از او در توپقاپدست

های تجاریکتاب. ۵

های ایرانی در استانبول از طریق تاجران بـه آنجـا منتقـل شـده و افـراد نویسبرخی از دست 

جـامی اشـاره یوسف و زلیخایای از توان به نسخهبرای نمونه می. اندمختلف آنها را خریده

ق در شیراز کتابـت ۹۷۵المشهدی آنرا به سال محمود الکاتب کرد که بر اساس انجامه، شاه

: ای به انتهای نسخه اضافه شده که درون آن چنین نوشته شده استبعدها شمسه. کرده است

این نسـخۀ نفـیس را در دار المـرز شـیراز حـاجی علـی . محمود نیشابورینمقه موالنا شاه«

دانـیم کـه از م، امـا مـیشناسـیچه خریدار را نمـیاگر). ۱۴تصویر (» تقاتی خریداری نمود

اهالی شهر توقات بوده و نام کاتب را به جای شاه محمود مشهدی، شاه محمود نیشـابوری، 

). Uluç, 2006: 505(خوشنویس معروف سدۀ دهم، نوشته تا بر ارزش نسخه بیفزاید 

ق حاوی شواهدی است حاکی از اینکه برخـی از ۹۹۱-۹۷۰موّرخ شاهنامهای از نسخه

کتابـت ایـن . شدند که به قلمـرو عثمـانی فرسـتاده شـوندبا این نّیت تولید میکتب شیرازی

ق به انجام رسـیده ۹۷۰های مختلف پراکنده شده در سال نسخه که امروزه اوراق آن در موزه

دهـد کـه دو دهـه ق به آن افزوده شده نشـان مـی۹۹۱ای که در انجامه. و ناتمام مانده است

. هایی به آن اضافه شده اسـتها و تذهیبتعویض شده و نقاشیهای اوراق آن بعدتر حاشیه

سـپاهش بـه صفحات مزدوج مصّور اختتامیـه، صـحنۀ ورود ظفرمندانـۀ سـلطانی را همـراه

تصـویر (های دیوارها شعری در منقبـت پادشـاه اسـت دهد و مضمون کتیبهشهری نشان می

دهـد کـه انی دارد ولی نشان میعثمچریجامه و دستار سربازان شباهت زیادی به ینی). ۱۵

توان با تصـویر شـمارۀ این نگاره را می. نبوده استنقاش شیرازی در ترسیم آنها چندان موفق 

چری بـه دسـت نقاشـان عثمـانی کشـیده شـده ینیتصویرسربازان مقایسه کرد که در آن۱۰

از سـوی خـان تـواجیهـا، ابـراهیمسال پس از افـزودن نقاشـیاینکه یکنکتۀ جالب. است

نیز به شاهنامهمحمد خدابنده به دربار مراد سوم فرستاده شد تا تقاضای صلح کند و این شاه

).332-326 :2006همو، ؛ Uluç, 1999: 104(احتمال زیاد در میان هدایای او بوده است 



٨٩/)محمدرضا غیاثیان(یصفوۀدر دوریبه دربار عثمانیرانایمهاجرت نسخ خط

م،۱۵۸۳-۱۵۶۲/ق۹۹۱-۹۷۰، شاهنامهای از صفحات اختتامیۀ نسخه. ۱۵تصویر 

)URL 1()۶۹۱/۱۴ش (بوستون موزه هنرهای زیبای

قـرن دهـم در کتابخانـهمجـالس العشـاقهای فراوانی نسخه هـای تولیدشـده در شـیراِز

حسـین رفـت مؤلـف آن سـلطاندلیل تقاضای زیـاد آن بـود؛ چراکـه گمـان مـیاستانبول به

ایر ، سالعشاقمجالس داران در قلمرو عثمانی تمایل داشتند که عالوه بر کتابخانه. بایقراست

) حسـینمانند آثار امیرعلیشیر و دیوان سلطان(آثاری که ریشه در هرات دورۀ تیموری داشت 

ســدۀ دهــم آثــار ). Uluç, 2006: 500-503(را گــردآوری کننــد  گروهــی از کتــب شــیرازِی

اسـکندرنامهامیرعلیشـیر، دیـوانماننـد (زبان ترکی جغتـایی شده در آسیای مرکزی بهتالیف

است که آنها نیز برای صادرات به قلمـرو عثمـانی تولیـد ) شیخییرینخسرو و شاحمدی و 

).478 :2006همو، ؛Uluç, 1999: 105(بودند شده

گیرینتیجه. ۶

های ایرانی به استانبول در دورۀ صـفوی نویسدر این مقاله نشان داده شد که مهاجرت دست



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٩٠

به چهار طریق بوده است

به عنـوان هـدایای دیپلماتیـک،. ۲به عنوان غنایم جنگی، . ۱: کال

سدۀ دهم را باید نقطۀ اوج . مبادالت تجاری. ۴توسط مهاجران و پناهندگان به عثمانی و . ۳

هـا در ابتـدای قـرن خـروج ایـن کتـاب. خروج نسخ خطی از ایران به قلمرو عثمانی دانست

ایـن . بـوده اسـتعنوان غنایم جنگ چالدران و بعدها به عنوان هدایای دیپلماتیـک بیشتر به

. خصوص در دو دورۀ کشمکش میان ایران و عثمانی ادامه یافتفرآیند تا پایان سدۀ دهم و به

ق شـروع شـد و بـه صـلح آماسـیه در سـال ۹۴۱دورۀ اول با لشکرکشی سلیمان اول در سال 

محمد ق در زمان شـاه۹۹۸ق تا ۹۸۶ق انجامید و دورۀ دوم جنگ دوازده ساله از سال ۹۶۲

. عباس اول و سلطان مراد سوم بودشاهخدابنده،

عباس اول، ورود نسـخ در زمـان شـاه) عهدنامه فرهادپاشـا(ق ۹۹۸صلح ۀپس از معاهد

کـدام از نسـخ هیچ. های شیرازی، به قلمرو عثمانی متوقف شدخصوص کتابخطی ایران به

انـد دهکتابـت نشـ)ق۱۰۱۱-۱۰۱۰(م ۱۶۰۲های استانبول پس از سـال شیرازی در کتابخانه

)Uluç, 2006: 478 (نشـینی عثمانیـان مواجـه که سال پس از آن، با پیروزی صفویان و عقب

متوقـف شـد، . هستیم
ً
از ابتدای سدۀ یازدهم که ورود نسخ خطـی ایـران بـه عثمـانی تقریبـا

، گلسـتان، بوسـتاننهضت ترجمه از فارسی به ترکی آغاز شد که بیشتر شـامل آثـاری ماننـد 

). Özgüdenli, 2008: 38(شـد مـیتـاریخ وّصـافو وضة الصـفار، معنویمثنوی
ً
مجـددا

های یـازدهم و دوازدهـم هجـری های مقطعی عثمانیان در سدههای محدود و پیروزیجنگ

تــوان بــه غــارت آســتانۀعنــوان نمونــه، میشــد کــه بــههــا مــیمنجــر بــه غــارت کتابخانــه

ق۱۱۴۶و نیـز سـال )ق۱۰۳۱-۱۰۲۷(های حکومـت عثمـان دوم الدین در سالشیخ صفی

. اشاره کرد

عـات توسـط شـاهان خمسـۀ، شاهنامههای شاهانه و نفیسی از قرآن، نسخه
ّ
نظـامی و مرق

هـا ابـزاری در این کتـاب. خصوص شاه طهماسب به دربار عثمانی پیشکش شدصفوی ـ به

بعیـد اسـت کـه . طلبی صفویان در برابـر دولـت عثمـانی بـودجهت پیشبرد سیاست صلح

های ناتمام در توپقاپی جزو هدایای شاهانه بوده باشد، بلکه آنها یا جزو غنایم جنگـی ابکت

اینکه برخی . استبوده، یا از طریق مهاجران و پناهندگان به دربار عثمانی به آنجا منتقل شده
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) اهـل ِحـَرف(دهد که هنرمندان درباری هایی به سبک عثمانی دارند نشان میاز آنها نقاشی

ای کـه بـه دربـار عثمـانی سـه شـاهزاده. های ایرانی نیز گمارده شده بودندسازی نسخهبه نو

ترتیب از شهرهای هنرپرور میرزا، بهمیرزا و القاسالزمانپناهنده شدند، اوغورلو محمد، بدیع

شیراز، تبریز و هرات بودند و نقش مهمی در انتقال فرهنگ و هنر ایران به دربار عثمـانی ایفـا 

امید است که در آینده، محققان بـا تهیـۀ فهرسـت کـاملی از نسـخ خطـی ایرانـی در .کردند

. های ترکیه، زمینۀ مطالعات بیشتر بر روی این ذخایر فرهنگی را فراهم کنندکتابخانه
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