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چکیده
کانون هنری هرات  کانون هنری تبریز در ســال های 8۹6-88۳ه  یعنی ســال های سلطنت سلطان یعقوب آق قویونلو، بدیل 
کانون هنری سلطان یعقوب، مجالس و محافل ادبی و هنری  در زمان سلطان حسین بایقرا )۹۱۱-8۷5ه ( بود. پیش از همه، 
و علمی او و هنرپروران و هنرمندان زمان وی پژوهیده شــد. تتبع آثار بازمانده از این دوره، نســخه نگاره ها، عمارات، مرقعات 
که جملگی در رقابت با مکتب هرات صورت می گرفت، فحص  کیفیت تولید آنها  گی های این آثار و  و غیره، از ملزومات بود. ویژ
کانون،  که بین این دو  کی از آن بود  کانون هنری تبریز و هرات حا شد. نتایج حاصله، بویژه در مورد هنرمندان و تولیدات دو 
کار بود. ارتباط دوستانه و مودت آمیز سلطان یعقوب با دربار سلطان حسین بایقرا، در نتایج حاصله  رقابتی پنهان و عیان، در 
کیفیت چند و چونی و بازیافت  نقشــی در خور داشــت. در این بررســی و پژوهش، از روش تجزیه و تحلیل یافته ها و داده ها، با 
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ســرزمین ایــران، در نیمــه دوم قــرن نهــم هجری، بیــن دو قدرت 
رقیــب تقســیم شــده بــود. بخش شــرقی آن یعنی خراســان بــزرگ در 
اختیــار تیموریــان بــا ســرکردگی ســلطان حســین بایقــرا )حــک ۹۱۱-

8۷۳ ه ( و بخــش غربــی آن یعنــی آذربایجــان، دیاربکــر و عــراق عــرب 
در دســت آق قویونلوهــا بــا ســرکردگی ســلطان یعقوب )حــک 8۹6-

گســترش هنر و ادبیــات در هر دو بخش،  88۳ ه ( بــود. روند بســط و 
بــا بهره گیــری از دســتاوردهای پیشــینیان، چشــمگیر بــود. ســلطان 
حســین بایقرا با بهره گیری از حضور شــماری از هنرمندان، شــاعران، 
دیوانیان و راه اندازی مجالسی متمادی، ادامه دهنده ی سنت های 
هنــری و ادبــی و دیوانــی ادوار پیشــین محســوب می شــد. ســلطان 
یعقــوب هم با بهره یابی از حضور هنرمندان و شــاعران و دیوانیان، و 
برگزاری مجالســی متوالی، به یک اندازه، نقشــی ســازنده در پیگیری 
کانــون هنری  ســنت های هنــری و ادبــی و دیوانــی داشــت. ایــن دو 

و ادبــی )هــرات و تبریــز(، تجربیاتــی چشــمگیر در عالــم هنــر و ادب 
کــه بــه ارتقــای فرهنگ و هنر ایــن دوره انجامیــد. این دو  اندوختنــد 
کانــون همــواره در رقابت با هــم بودند. برتری جویی هنــری و ادبی را 
گرامی  در دربارهــای خــود برمی انگیختنــد. اهل فــن و ادب و علــم را 
می داشــتند. معاشــرت بــا هنرمنــدان و اربــاب فکــر و اندیشــه را در 
مجالــس هنــری خویــش وقع و احتــرام می نهادنــد و آنها را بــه مال و 
نعمت می نواختند. تالش می کردند تا هنرمندان و سخنوران یکدیگر 
کانون هنری خود درآورند. همین  کرام و اعزاز به خدمت دربار و  را با ا
که در شــرق ایــران، مرحله دوم  کانون هنری بود  کاِر ســتوده ایــن دو 
کنده از  مکتــب هــرات را دوام بخشــید و در غــرب ایــران هم مکتبــی آ
لطف و حالوت ترکمان را فراز آورد. در این مقام، به فحص و تتبع در 
که  کانون هنری و فرهنگی سلطان یعقوب در تبریز پرداخته می شود 

درخور التفات و پژوهشی بایسته است.

مقدمه

1-سلطانیعقوبدرمقامهنرپرور

اوزون حســن آق قویونلــو در شــب عیــد فطــر ســال 88۲ در تبریــز 
ک ســپرده  درگذشــت و در بــاغ نصریه، از ســاخته های خود او، به خا
کم شیراز بود در تبریز به  که حا شــد و فرزند بزرگ تر او ســلطان خلیل 
جای او نشست. سلطنت خلیل شش ماهی طول نکشید و با طغیان 
کم دیاربکر روبرو شد و در ۱۴ ربیع اآلخر سال  برادرش یعقوب بیک حا
88۳ در جنــگ بــا او بــه قتل رســید و یعقوب بیک با عنوان ســلطان 
یعقــوب در تبریــز بــه حکومت پرداخــت )روملــو، ۱۳۴۹، 5۷۱ به بعد؛ 
یحیی بن عبدالطیف قزوینی، ۱۳6۳، ۳6۳(. سلطان یعقوب تا سال 
کرد. او سلطنتی بالنسبه آرام  8۹6 ه  به مدت دوازده سال سلطنت 
داشــت و بــه بخــش مهمی از غــرب ایران تــا اصفهان و شــیراز و یزد و 

کم بود. کرمان حا
ســال های حکمرانــی او بــا ســال های ســلطنت ســلطان حســین 
گاهی بین ایــن دو، مکاتبه صورت  بایقــرا در هــرات مقارنت داشــت و 
که ســلطان حســین بایقرا در سال  می گرفت. از جمله مکتوبی اســت 
8۹۱ ه  بــه ســلطان یعقــوب می نویســد و ضمــن آن عــالوه بــر وفــاق و 
دوســتی با وی، از جشن و ســرور باغ زاغان هرات به مناسبت مراسم 
مــی دارد  صحبــت  وی  بــرای  فرزنــدان  هدایــای  و  فرزنــدان  ازدواج 
کــه ســلطان یعقــوب به او  )خنجــی، ۱۳۲8، ۴۴-۲۴۳( و نیــز جوابــی 

می دهد )همان، ۲۴۴-۴5(.
در این ســال ســلطان یعقوب تصمیم می گیرد »تا از انفاس پیران 
کند و »به عبدالرحمن جامی نوازش و لطفی  خراســان اســتمدادی« 
نماید« )همان،  ۲۴6(. از این رو توسط حافظ محمد شربتی معروف به 
حافظ جامی که از مدایح و محامد عبدالرحمن در مجالس او اشعاری 
می خواند، مبلغ ده هزار ســکه شــاهرخی به عنوان تحفه می فرســتد 
)همــان، ۲۴۷(. جامــی نیــز در جــواب، مثنــوی ســالمان و ابســال را 

بــه نــام او می پــردازد و قصیــده ای در مدح او می ســراید بــا مطلع زیر:
قاصد رسید و ساخت معطر مشام من

در چین نامه داشت مگر نافه ختن
و ســلطان یعقــوب را بــه عــدل و انصــاف توصیــه می کنــد )منجــم 

باشی، ۱۲85، ۱66(.
یعقــوب  ســلطان  مالزمــت  در  را  مدتــی  کــه  خنجــی  روزبهــان 
کتــاب عالــم آرای امینــی را در وقایــع تاریخــی دوره وی  می گذرانــد، 
می نویســد. در مکارم و مناقب او خود ســخنان زیادی دارد و پاره ای 
کتــاب خــود را به صفات برجســته وی اختصاص می دهــد و اینکه  از 
از مــکارم حســبی و جاللــت نســبی برخوردار اســت؛ شــجاعت و قوت 
کرم و جوانمردی شــهره اســت و در دانش  بازو دارد و در ســماحت و 
ع  کامــل اســت، همواره در تقویت شــر و لطافــت طبــع و ســخن آرایی 
می کوشد )خنجی، ۱۳8۲، ۴0 به بعد(. یحیی بن عبدالطیف قزوینی 
هم در لب التواریخ از صفات او می گوید: »به شعر رغبت تمام داشت 
گرفتند و از اطــراف و جوانب قصاید و  و شــعرا در دولــت او رونــق تمام 
گفتند، به تبریز فرستادند« )۱۳6۳، 6۴-۳6۳(. حسن روملو  مدایح 
عمر او را بیســت و هشــت ســال و ایام ســلطنتش را دوازده سال و دو 
که در زمان او، زیاده ستانی ها )اخراجات( ممنوع شد  ماه می نویسد 
گرفته نمی شــد و شــعر و  و غیــر از مالیــات واقعــی چیز دیگری از مردم 

شاعری رواج تمام داشت )۱۳۴۹، 6۲۷(.
داســتان مرگ ســلطان یعقوب شگفت انگیز اســت. منابع فارسی 
به جزئیات مســموم شدن او اشاره دارند. اینکه مادر او سلجوق شاه 
کند. در  بیگم می خواســت مسیح میرزا فرزند اوزون حسن را مسموم 
ظرفی که قیسی در آب کرده سم داخل کرد. یعقوب به اتفاق برادرش 
یوســف بک از حمام بیرون آمدند و شــربت را خوردند. سلجوق شــاه 
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بیگم نیز از روی اعراض از آن شربت نوشید و هر سه بدان سم مردند 
)روملو، ۱۳۴۹، ۲۷-6۲6(. بنایی شاعر در این واقعه سرود:

نه از یوسف نشان دیدم نه از یعقوب آثاری
گم شد چه شد یعقوب را باری عزیزان یوسف ار 
و موالنا جامی هم شعر زیر را در خراسان سرود:

عمری دل من ز شوق یعقوب طپید
یعقوب برفت و روی یعقوب ندید

که به من از غم یعقوب رسید رنجی 
هرگــز یعقــوب از غــم یوســف نکشــید  )یحیــی بــن عبداللطیــف، 

.)۳65 ،۱۳6۳
در ســفرنامه و نیزیــان، جزئیــات قتــل ســلطان یعقــوب بــه نوعی 
دیگر تشــریح می شــود. بنابه نوشــته این ســفرنامه، همســر ســلطان 
یعقــوب در خفــا دلباخته یکی از امیران محتشــم دربار بــود. از این رو 
گیــن فراهم  درصــدد قتــل ســلطان برآمد. جــام و ســاغری زرین زهرآ
که یعقوب همراه فرزند هشــت و نه ســاله اش از حمام  کرد و هنگامی 
بیرون آمد، جام را به او داد و ســلطان به حرکات همســرش بدگمان 
کرد و زن مقداری از آن  شــد و همســرش را تکلیف به نوشیدن شربت 
نوشید و جام را به سلطان داد و سلطان یعقوب و فرزندش هم از آن 
نوشــیدند و هر ســه تن مســموم شــدند و مردند )۱۳۴۹، ۳۹۹-۴00(. 
ســلطان یعقــوب در ۱۱ مــاه صفــر 8۹6 در منــزل قرآغــاج درگذشــت و 
که از ساخته های  کردند و در مسجد نصریه  جسد او را به تبریز منتقل 
ک سپردند. در زمان شاه اسماعیل صفوی، جسد  خود او بود، به خا
او را از قبــر بیــرون آوردنــد و بســوختند )خنجــی، ۱۳8۲، ۴۲0-۲۱(.

2-آثارسلطانیعقوب

از آثــار مهم ســلطان یعقوب در تبریز، عمارت هشــت بهشــت بود 
که در ســال 8۹۱ هجری در باغ صاحب آباد تبریز بنیان افکنده بودند 
)همــان، ۲۱۹(. بــاغ عشــرت آبــاد و بــاغ شــمال را هــم از آثــار ســلطان 
کثرت باغات شــهرت داشــت  کــه به لطافت هوا و  یعقــوب نوشــته اند 
کاخ هشــت  )روملــو، ۱۳۴۹، 6۲۷(. در ســفرنامه ونیزیــان، ســاخت 
گویا در دوره ســلطان  بهشــت بــه اوزون حســن نســبت داده شــده و 
کاخ در وسط باغی بر روی  کمال رسیده است. این  یعقوب به اتمام و 
کاخ ناودانی قرار  گوشــه از بــام  صفــه یــا مصطبه ای برپا شــده بود. هر 
که آب از آن فرو می ریخت. شکل ناودان ها اژدها بود. درون  داشت 
کــه موضوعاتی  کاخ، دو ســقف تــاالر بــزرگ، نقاشــی دیــواری داشــت 
چــون جنگ هــای ایرانیــان با بیگانــگان، حضور ســفیران عثمانی در 
ح ماجرا با خطوط زیبای فارسی، تصاویر شکار  نزد اوزون حسن و شر
اوزون حســن، و ســگ های تازی و شاهین شکاری و تصاویر شماری 
کرگدن و غیره را دربرمی گرفت. سقف تاالر  از حیوانات همچون فیل و 
بزرگ هم با الجورد و آب طال آذین یافته بود )جوزافاباربارو و دیگران، 
که در آن مســجد و  کاخ میدانی وجود داشــت  کنار  ۱۳۴۹، ۳8۹(. در 
بیمارستانی ساخته بودند و آرایش آنها با گچ و طال و نیل بود. گفته شده 
بیــش از هزار تن از بیماران، بینوایان در بیمارســتان بســر می بردند. 
در رســاله قلمیــه از موالنا جــالل الدین دوانی ســواد وقف نامه ای 

کــه به امر ســلطان یعقــوب دیوان حافــظ به زیباتریــن وجهی  اســت 
کرده بود تا »طالبان  کتاب آرایی شده بود و آن را به مرقد حافظ وقف 
صادق از فیض حقایق آن بهره مند گردند« )براون، ۱۳5۱، 6۴8 و 6۴۹(. 

3-محفلادبی

سلطان یعقوب با شعر الفتی تمام داشت و خود طبع شعر داشت 
کــه نســبت به وی  یعنــی هــم شــاعر و هــم شــاعرنواز بــود. ســام میرزا 
بدبین است، می نویسد: »در زمان خالفت وی، اختر شعر از حضیض 
هبوط در اوج ثریا رســیده و شــیوه شــعر و شاعری چون ملت سامری 
در میان بنی اســرائیل شــهرت یافت« )۱۳۱۴، ۱8-۱۷(. فخری هروی 
در روضه السالطین از وی ابیاتی را نقل می کند، از جمله این رباعی:

کم می بینم که در و ثبات  عالم 
و زهر فرحش هزار غم می بینم

که از هر طرفش کهنه رباطی است  چون 
راهی به بیابان عدم می بینم

که یکی از ابیات آن حاوی دوستی وی  سپس غزلی را از او می آورد 
با سلطان حسین بایقراست.

شاه هرات چون ز دل و جان محب ماست
خواهم زدن به تخت سمرقند بارگاه )۱۳۴5، 65-6(.

در دوره ســلطنت ســلطان یعقــوب، علــم و ادب و هنــر فی جملــه 
رونقــی داشــت و از اربــاب ادب و هنر حمایت و تجلیل می شــد. دربار 
که از  او محل اجتماع بســیاری از ســخنوران و شــاعران بود به طوری 
اقصــی نقــاط ایــران و حتی از دربار هــرات رو به دربــار تبریز می آوردند 
تا هر یک به ســهم خود از اعتبار و حمایت ســلطان یعقوب برخوردار 
شــوند. شــاعران در حســن و جــاه او قصاید و اشــعاری ســرودند. میر 
علیشــیر نوایــی در مجالــس النفایــس خــود، شــماری از شــاعران را 
کــه در دربــار او حضــور داشــتند و از مواهــب ادب پــروری  نــام می بــرد 
او بهره منــد بودنــد. درویــش دهکــی قزوینــی، موالنــا همائــی، موالنا 
شــهیدی قمــی )ملــک الشــعرا( موالنــا بیانــی، موالنــا وفایــی، موالنــا 

کتابخانهســلطانیعقوب،تبریز، گــو، تصویــر1-ســرلوحمخزناالســرارمیرحیدرخوارزمیترکی
25جمادیاالول883،توپقاپیسرایاستانبول.
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گهی، موالنــا صفاتی، موالنــا طاهری،  خرمــی، موالنــا غرقی، موالنــا آ
کی، موالنا شــفیقی، موالنا  موالنــا مظهری، موالنا رقیقــی، موالنا هال
فانــی تبریزی، موالنا بابافغانی، موالنا فدائی، موالنا شمســی، موالنا 
باطنــی، موالنــا قبولی، موالنــا حیرانی، موالنا روحــی، موالنا طوطی، 
موالنــا خاتمــی، موالنــا نصیبــی، موالنــا فتحــی، موالنــا بیاضــی، امیر 
همایون، شــاه عنایت اهلل، خواجه مســعود، میــر فنایی، موالنا اهلی 
که در محفل ادبی سلطان یعقوب  شــیرازی از جمله شــاعرانی بودند 

حضور داشتند )۱۳6۳، ۲۹0-۳۱۲(.
موالنــا عــارف از والیــت ســمرقند، موالنــا بنایــی از هــرات، موالنــا 
شــهیدی قمی از قم، موالنا اهلی شــیرازی  از شــیراز و امیر همایون از 
اســفراین به تبریز آمدند و از ســلطان یعقوب سخاوت ها و حمایت ها 
دیدنــد. اهلــی شــیرازی، مثنوی شــمع و پروانه را به ســال 8۹۴ ه  در 
کــرد )صفــا، ۱۳56، ۴50(.  هــزار بیــت بــه نام او ســرود و بــه وی اهــدا 
حضــور ایــن اربــاب ذوق و هنــر، نمونــه ای از رقابت هنــری و فرهنگی 
دوکانــون هنــری هــرات و تبریز و تا حدود زیــادی معلول خصال ادب 
که یاور دلسوز  پرورو هنر دوســت ســلطان یعقوب و سلطان بایقرا بود 

هنر و ادب به شمار می رفتند.

4-محفلهنری

الف-نقاشان
کم، ســه تن  از هنرمندان محفل هنری ســلطان یعقوب، دســت 
را می شناســیم: درویــش محمــد، شــیخی یعقوبی، ســلطان محمد. 
گویــا از درویــش  میرعلیشــیر نوایــی در مجالــس النفایــس، تصویــری 
که درویش محمد از اهالی خراســان  محمد ثبت می کند. می نویســد 
بــود و منشــأ ترکــی داشــت و همشــیر )کوکلتــاش( محمد مومــن میرزا 
فرزند بدیع الزمان میرزا بن ســلطان حســین بایقرا بود. در آغاز رنگ 
کار می کــرد و ســپس بــه مالزمت اســتاد بهزاد درآمد و عشــق  و روغــن 
گماشــت و او در  تصویــر و نقاشــی یافــت و بهــزاد بــه ترتیــب او همــت 
کمال رســید. طبق نوشــته حیدردوغــالت، از محضر  انــدک زمانی به 
گرفت )۱۳6۳، ۱5۴؛ دوغــالت، ۱۳8۳، ۳۱۹(.  شــاه مظفر هــم بهره ها 

درویش محمد طبع شعر داشت و بیت زیر از او نقل شده است:
کجا مجنون چومن در عشق درد و محنتی دارد

که دارد شهرتی دارد که او از عاشقی چیزی 
که درویش محمد از واالمقام های ترکان دربار ســلطان  پیداســت 
کــه با محمدمومن میرزا نوه ســلطان  حســین بایقــرا بوده، به طوری 
کــه درویــش محمــد  حســین همشــیر می شــود. از قرایــن پیداســت 
کمک به  کــه پیــر بــوداق قراقویونلــو در ســال 86۱ ه   بــرای  هنگامــی 
پــدرش جهانشــاه وارد هرات می شــود، همــراه شــماری از هنرمندان 
کارگاه هنری  دیگــر چــون شــیخ محمود هروی به شــیراز مــی رود و در 
که ســلطان خلیل  کار می شــود. چــون اطالع داریــم  شــیراز مشــغول 
کــم شــیراز شــد، نســخه خمســه  کــه در ســال 8۷5 ه  حا آق قویونلــو 
که از پیر بوداق بدســت او رســیده بود، به درویش محمد و  نظامی را 
کنند و عبدالرحیم خوارزمی را نیز برای  شیخی سپرد تا تصویرپردازی 

.)Thackston, 2001, 25( کتاب آن برگماشت

ســلطان خلیل پس از مرگ پدرش اوزون حسن در سال 88۳ هـ. 
بــه تبریز رفت و به تخت ســلطنت نشســت و شــش ماهی پادشــاهی 
کــرد. از قــرار معلوم، درویــش محمد پس از برافتــادن قراقویونلوها به 
خدمــت آق قویونلوها درآمد و با شــروع حکومت ســلطان یعقوب به 
کتابخانه ســلطنتی  کارگاه هنری  دربــار او پیوســت و جزو هنرمنــدان 
کــه درویــش محمــد پــس از برافتادن  گردیــد. بــاز از قرایــن پیداســت 
هنــری  کارگاه  در  و  درمی آیــد  صفویــان  خدمــت  بــه  آق قویونلوهــا 
کــه از  گردانی را تربیــت می کنــد  کار می شــود. شــا کتابخانــه مشــغول 
جملــه آنهــا میــرزا حیــدر دوغــالت صاحــب تاریخ رشــیدی اســت. او 
که اســتاد فقیر  دربــاره اســتادش می نویســد: »موالنــا درویش محمد 
گرد شاه مظفر است. درباریکی قلم مثل ندارد بلکه از شاه  است، شا
گرفت  گذرانده، اما چندان انــدام پختگی و مالحت ندارد.  مظفــر نیز 
گیر را بسیار خام می سازد. وی صورت سواری ساخته است شیری  و 
را بر ســر نیزه برداشــته اســت. مجموع آن در حد یک برنج می ماند« 
)۱۳8۳، ۳۱۹(. درویش محمد به همراه میرســیدعلی و عبدالصمد و 
کارگاه  موالنا فخر مجلد به خدمت همایون پادشاه هند رسید و وارد 
که از وی در دســت اســت  هنــری او شــد و ایــن آخریــن خبری اســت 

)بیات، ۱۳8۲، 6۹(.
کت هســتند. در تحفه سامی از شاعری  درباره شــیخی، منابع سا
که در نقاشــی بی بدل بــود و در  کرمانی یاد می شــود  بــه نــام شــیخی 

مالیی مکمل و این بیت از اوست:
طره ات مار خفته را ماند

چهره، ماه دو هفته را ماند )۱۳8۴،  ۲۷۷(.
گــر ایــن شــخص را بــا شــیخی یعقوبــی یکــی بدانیــم و بعیــد هــم  ا
کرمان بوده است. او پس  نیســت یکی باشــند، پس شــیخی از اهالی 
کاتبی در شیراز، از طرف  از طی مراتب نقاشــی و تصویرســازی و حتی 
کتاب آرایی خمســه  ســلطان خلیــل همــراه درویــش محمــد، مامــور 
که پیربــوداق آن را از هرات به شــیراز آورده بود. شــیخی  نظامــی شــد 
کنار  کتابخانــه او در  بعدهــا همــراه ســلطان خلیل به تبریز رفــت و در 
کار پرداخت. پس از ســلطان خلیل، به خدمت  هنرمنــدان دیگر بــه 
برادر او ســلطان یعقوب درآمد و لقب یعقوبی یافت و بعید نیســت به 
مقام نقاش باشــی دربار نایل آمده باشــد چون تنها نقاشان برجسته 

حق استفاده از نام سلطان را در رقم خود داشتند.
کتاب خود از شیخی بیگ نقاش صحبت می کند  مهدی بیانی در 
کــه در ذکــر هنرمنــدان نقــاش، یــادی از خوشنویســی  و می نویســد 
وی نکرده انــد و قطعــه ای بــه خــط وی در مرقــع بهرام میــرزا موجود 
که چنین آغاز می شــود:  کتابت خوش  اســت بــه قلم نیم دو دانــگ و 
کسار شــیخی بیک نقاش...« )۱۳6۳، ج۲- »عرضه داشــت بنده خا
۱، ۳۲۳(. بیانی، ســپس از یک نســخه حدیقــه الحقیقه در مجموعه 
کتابت های شــیخی یعقوبی  گویــا از  کــه  ســلطان القرایی یــاد می کنــد 
کاتب تبریزی  که بعدها اســم آن جعل و به شــیخ احمــد  بــوده اســت 
تبدیل شــده اســت )همان(. با توجه به تاریخ مرقع بهرام میرزا یعنی 
که شــیخی یعقوبی پس از سلطان یعقوب در  ســال ۹5۱ ه. پیداست 

کار می کرده است.  کتابخانه شاه اسماعیل و شاه طهماسب 
در تحفــه ســامی از یــک نقاش دیگر بــه نام دیوانه نقــاش تبریزی 
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که در مجالس ســلطان یعقوب از ندیمان بوده اســت و  یاد می شــود 
که مصطفی عالی  گفتنی است  بیتی از او نقل می کند )۱۳8۴، ۳۷6(. 
کاتبان روم می نویســد )۱۳6۹، ۱۱۴(. آیا شیخی  افندی، شــیخی را از 

کرده است؟ بعدها به سرزمین عثمانی مهاجرت 
اینکــه ســلطان محمــد از چــه تاریخــی وارد دربار ســلطان یعقوب 
کتابخانه ســلطنتی آق قویونلوها  کارگاه هنــری  شــده و جزو نقاشــان 
که سلطان  درآمده، در منابع مطلبی ثبت نشده است. بعید نیست 
گردی را می گذرانــده اســت. شــاه  ایــن زمــان دوران شــا محمــد در 
گرفــت و تختــگاه  اســماعیل در ســال ۹06 ه. تبریــز را از آق قویونلوهــا 
کتابخانــه ســلطنتی آن از جملــه  کارکنــان  خــود قــرار داد و تمامــی 
درویش محمد، شــیخی و ســلطان محمد را به خدمت خود درآورد. 
که به قول بوداق منشی  سلطان محمد جزو نخستین نقاشانی بوده 
کرده بود.  گرم  کتابخانه شــاه اســماعیل را  قزوینی در جواهر االخبار، 

او می نویسد:
که اســتاد بهزاد به  »اســتاد ســلطان محمد از تبریز اســت. وقتــی 
کرده بود و اســتاد  گرم  کتابخانه را  عراق آمد، اســتاد ســلطان محمد 
که استاد  شاه دین پناه بود. آنچه از استادان قدیم شنیدم می گفتند 
ســلطان محمد، روش قزلباشــی را بهتر می سازد مثل لباس پوشی ها 
و اســب و اســلحه و امثال این و اسب ساختن بهزاد تاتو مانند است. 
به همه حال، ســلطان محمد قرینه می توانســت بود. در تبریز وفات 

کرد« )کوشا، ۱۳88، ۱۱۴(.
که ســلطان محمد پیــش از بهزاد  از عبــارات یــاد شــده پیداســت 
کار می کــرد و بوداق قزوینی از اســتادان  کتابخانــه شــاه اســماعیل  در 
قدیــم نــام می َبَرد بعید نیســت درویش محمد و شــیخی بوده باشــد 
کــرده و  کار  کــه می گفته انــد ســلطان محمــد روش قزلباشــی را بهتــر 
کشیدن اسب  کاله و لباس حیدری )کاله دوازده ترک( و  بخصوص در 
ج داده و حتی در تصویر اســب از  و اســلحه، مهارت و اســتادی به خر
گرفته است به طوری که قرینه استاد بهزاد شده است و  بهزاد پیشی 
که جوانی  گفت  این طبیعتًا در دوران پختگی او بوده است. می توان 
ســلطان محمــد در دربــار ســلطان یعقــوب و در مجــاورت اســتادان 

گذشته و از آنها مشق  کارگاه هنری همچون درویش محمد و شیخی 
گرفته است. رد قلم موی او را می توان در بعضی از نگاره های خمسه 
که بعدها به دســت شــاه اســماعیل افتاد و  نظامــی ســلطان یعقــوب 
نگاره هــای مثنوی جمال و جالل آصفی دریافت. آیا ســلطان محمد 
کرده؟  گردی  که از اهالی تبریز بود، پیش درویش محمد و شیخی شا
گردان درویش  بوداق منشی قزوینی حتی آقا میرک اصفهانی را از شا
محمــد می نویســد و مصطفــی عالــی افندی هم ســلطان محمــد را از 

گردان آقامیرک )۱۳6۹، ۱0۴(. شا
در میان نقاشان غرب ایران در روزگار ترکمانان، از یک نقاش دیگر 
که اطالعات چندانی دربــاره او نداریم و ظاهرًا  هــم نام برده می شــود 
کنــار درویــش محمــد از نقاشــان برجســته زمان بوده اســت یعنی  در 
خلیفــه محمــد حیوه و یــا خلیفه حیوه. میر ســید احمــد در دیباچه 
کنــار درویــش محمد و ســایر نقاشــان  مرقــع میرغیــب بیــک، او را در 
که »در جمیــع اطوار و  از اســتادان فــارس و عــراق )عجم( می نویســد 
 Thackston, 2001,( تمامــی اطــراز این فن بی بدل و بی مثل« بودنــد
گلستان هنر، با بهره گیری از منبع یاد شده،  27(. قاضی احمد هم در 
می نویســد »اســتاد درویش و خلیفه حیوه شــبیه و عدیل نداشتند« 
کارگاه هنری ســلطان  )۱۳66، ۱۳۳(. از قــرار معلــوم، خلیفه حیوه در 
کار می کــرده و پــس از ســر آمــدن حکومــت آق قویونلوهــا، به  یعقــوب 
کتابخانه  کارگاه هنــری  دربــار صفویــان پیوســته و در شــمار نقاشــان 

سلطنتی درآمده است.

5-محفلهنری

کاتبان ب-
گردان  شــا از  و  خوشــنویس  اســتادان  از  خوارزمــی  عبدالرحمــن 
عبــداهلل بــن میرعلــی تبریــزی در نســتعلیق بــود. میر ســید احمد در 
دیباچــه مرقع میرغیب بیــک صحبت از موالنا عبدالرحمن خوارزمی 
کــه وی »تغییــر در روش ایــن طائفــه« نمــوده اســت و  معتقــد اســت 
کــه تغییــرات وی در خــط نســتعلیق چــه بــوده اســت؟  نمی نویســد 
کرده  کتفــا به این  )Thackston, 2007, 25(. قاضــی احمــد قمــی هم ا
که »موالنا اظهر و موالنا عبدالرحمن خوارزمی روش دیگر نوشته اند« 
)۱۳66، 5۷(. از قــرار معلــوم، عبدالرحمــن خوارزمــی در شــیوه خــط 
ســلطانعلی مشــهدی، تصرفــات و تغییراتــی صــورت داده و آن را در 
کرده و اســتادان آذربایجان و فارس از آن تبعیت  غرب ایران متداول 
کرده انــد. از خصوصیــات آن، »کشــیده های درازتــر از حــد معمــول و 

دوایر بزرگ تر از قاعده بوده است« )بیانی، ۱۳6۳، ج۲، ۳۷۹(.
 در هرات بوده و از این شــهر همراه 

ً
عبدالرحمــن خوارزمی ظاهرا

پیر بوداق به شیراز آمده و چندی در کتابخانه او در شیراز کار می کرده 
کار  کرده و در دستگاه قراقویونلوها  اســت. سپس به تبریز مهاجرت 
کرده و پس از برافتادن آنها، در نزد آق قویونلوها تقرب جســته و در 
دربار ســلطان یعقوب آب و اعتبار یافته اســت. ظاهرًا طبق نوشــته 
عالــی افنــدی، تاریــخ ورود او به دربار ســلطان یعقوب ســال 886 ه  
یعنــی دومیــن ســال حکومت ســلطان یعقــوب بوده اســت )۱۳6۹، 
که عبدالرحمن تا سال 886 هجری در قید حیات  ۱۲۷(. پیداست 

کارشــیخی،حدوددهــه855هجری،تبریز،مــوزهمتروپولیتن، 
ً
تصویــر2-دودلداده،احتماال

نیویورک.

شیوه تبریز مکتب ترکمان
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بــوده اســت و تاریــخ فــوت او معلــوم نیســت. یکــی از نســخه هایی 
کتابت  کــه عبدالرحمــن خوارزمــی همــراه عماد خبــاز ابرقوهــی آن را 
بــا  اســتانبول  ســرای  توپقاپــی  در  موجــود  نظامــی  خمســه  کــرده، 
شــماره TSH.779 اســت. ایــن خمســه، در بردارنــده بیســت نــگاره 
کتابت شــده  از مکتــب ترکمــان شــیراز اســت و در ۲6 شــعبان 85۷ 
 Robinson, 1979,( بــه دوره پیربــوداق در شــیراز اســت و مربــوط 
کتاب هــای دیگــر او، مثنــوی معنــوی بــا رقــم عبدالرحمــن  245(. از 
العبــد  رقــم »کتبــه  بــا  یــک نســخه خمســه نظامــی  و  کاتــب، 8۳۹ 
عبدالرحمن الکاتب عفااهلل عنه فی ســنه تســع و ثلثین و ثمانمائه« 
محفــوظ در مــوزه بریتانیا، لنــدن و ترجیعبندی با رقــم »کتبه العبد 
عبدالرحمــن الخوارزمــی عفــا اهلل عنــه، فــی دارالســالم بغــداد« بــه 
تاریــخ هجده ذیقعده 866 اســت )بیاتــی، ۱۳6۳، ج۲، ۳۷۹-80(.
کاتبــان  از  خوارزمــی،  عبدالرحمــن  فرزنــد  انیســی  عبدالرحیــم 
کتابخانــه ســلطان یعقــوب بــود و ســلطان چنــان بــه وی  برجســته 
و  می کــرد  خطــاب  انیــس  را  او  کــه  می ورزیــد  محبــت  و  مالطفــت 
عبدالرحیــم بدیــن جهــت تخلــص انیســی بــرای خــود برگزیــد. او در 
گاهی از یعقوبی و ســلطانی هم اســتفاده می کرد. با اینکه  رقم هایش 
کمــاالت و فضایــل دانســته اند و برمنــش نیــک وی  وی را صاحــب 
کربالیی درباره وی  که حافظ حسین  کید ورزیده اند، ولی داستانی  تا

گاه غرور و تکبر بر وی غلبه داشته است. که  می آورد، می رساند 
کــه داماد  کــه در خانــه میــرزا عبدالباقــی تیموری  وی می نویســد 
حسن پادشاه بود، مجلس ختمی برگزار شده بود و شماری از بزرگان 
و اهالــی آنجــا بودند و موالنا ابراهیم سلماســی از علمای بزرگ حاضر 
بود. موالنا عبدالرحیم خوارزمی مشهور به موالنا انیسی خوشنویس 
کمــال فضیلــت و حیثیــت و آمــد بــر موالنــا  وارد شــد. جوانــی بــود در 
ابراهیــم مقدم نشســت. جملگی اهل مجلس از ایــن کار وی دلتنگ 
گرفت و  که موالنا انیســی را خون دماغ فرو  شــدند. چیزی نگذشــت 
به ناچار از مجلس بیرون آمد و خون آمدن از دماغ وی طوالنی شــد 
طوریکــه دیگــر بــه مجلس برنگشــت و این معنــی را همــگان از باطن 

شریف موالنا ابراهیم دانستند )۱۳8۳، ۴۴5(.
که درخطاطی به  بهرتقدیر انیســی را واضع شــیوه ای دانســته اند 
که پدرش عبدالرحمن  کاری  شیوه انیسی شهرت یافته است. یعنی 
کرد.  کرده بود، وی به اتمام رساند و به نام خود ثبت  خوارزمی شروع 
مصطفی عالی افندی می نویســد: »پدر و دو فرزندش روش ســابق را 
تغییر دادند و اسلوب استادان سلف را حرف به حرف تحریفی دلپذیر 
کردنــد و تــا حدی امتیاز بدســت آوردند و به مرتبه ای از نازک نویســی 
رسیدند که خطاطان دارالملک شیراز به تتبع اسلوب آنان پرداختند 
.)88-8۹  ،۱۳6۹( درگذشــتند«  اســالف  از  ظرافــت  و  کــت  نزا در  و 
عالــی افنــدی ســپس از مخالفــت چنــد تــن از حاســدان صحبت 
کــه بــا آنها بــه مخالفت برخاســتند و حســن اتحاد آنهــا را به  مــی دارد 
کردند. ولی آن شیوه خطاطی به »اسلوب انیسی« شهرت  نفاق بدل 
یافت و به دلیل ظرافت و لطافت هر روز بر شهرت آن افزوده شد. او از 
گردان انیســی، میرعضد بخاری، مال علی سلطان، موالنا اسداهلل  شــا
کرمانی، مالنویســی )در شــام(، میــر مصطفی  کرمانــی، موالنــا محمد 
را نــام می بــرد )همــان، ۹۱-۹0(. ســام میــرزا در تحفــه ســامی خــود بر 

کید می ورزد و بیتی از او ثبت می کند: شاعر بودن انیسی تا
مژه مانع نشود اشک من محزون را

ک ره جیحون را )۱۳8۴، ۱۳۴(. نتوان بست به خاشا
که موالنا انیســی را قرینه سلطانعلی مشهدی  ســام میرزا می گوید 
می دانســتند و او روش خط را به ســر حد سحر رسانید. از این عبارِت 
کــه بیــن دربار ســلطان یعقــوب و دربار ســلطان  ســام میرزا پیداســت 
حســین بایقــرا، در امر هنــر و هنرمندان رقابتی در خور وجود داشــت 
و هــر دربــاری بــه داشــته های خــود مفاخــرت می کــرده و بــه دیگــری 
که استادان خراسان به شیوه  رجحان می نهاده اســت. معلوم است 
گرفته  انیســی معترض بوده اند. امیر علیشــیرنوایی، جانب انصاف را 
و می نویســد: »در خط نسخ تعلیق به طرز خود استاد عالمیان است 
کســی مثل او ننوشــته مگر برادرش و موالنا بســیار جامع و فضایل  و 

کسی نظیر او نبود و این مطلع از اوست: کماالت انسانیه است و  و 
کردن سر زلف ماهرویان چه خوشست باز 

کردن )۱۳6۳، ۳0۱(« گله های روز هجران به شب دراز 
بوداق منشــی قزوینــی صاحب جواهر االخبار در بحث از انیســی، 
که وی و  انتقــاد خــود را از اســلوب وی پنهــان نمی کنــد و می نویســد 
بــرادرش در نســتعلیق از خوشنویســان عراقنــد و در زمــان ســلطان 
یعقــوب بودنــد. عبدالرحیــم با ســلطان یعقــوب مصاحبت داشــت و 
ســلطان یعقــوب او را انیســی نامیــد و عاشــق او بــود و بــا او شــوخی و 
کــه ایــن دو بــرادر در »کتابخانــه  ظرافــت می کــرد. ســپس می نویســد 
گرچه صاف  کتاب هــا نوشــته، با خوشنویســان معاصــر خراســان، ا او 
نوشــته اند امــا اصــاًل حالــت و مــزه و اصــول در خــط ایشــان نیســت« 
گواشائی، دیباچه مرقع  )کوشا، ۱۳88، ۱۱۱(. زمانی که دوست محمد 
بهرام میرزا را در ســال ۹5۱ ه. می نوشــته، انیســی درگذشته بود چون 
جملــه »حضــرت افادت پناه افاضت اشــتباه المحتــاج الی رحمه اهلل 
که به موالنا انیســی  الکریــم موالنــا نظام الدیــن عبدالرحیم خوارزمی 
اشــتهار دارد بســیار نازک و صاف و پســندیده نوشــته اند و آن روش را 
کس بــه ایشــان نرســانده« )Thackston, 2001, 21( درباره وی  هیــچ 
بــکار می بــرد. در دیباچــه مالــک دیلمــی بر مرقــع امیرحســین بیک، 
گردان موالنــا اظهــر تبریــزی نامیــده شــده  عبدالرحیــم انیســی از شــا
کتابت و   است )Ibid, 21(. از عبدالرحیم انیسی آثار زیادی به صورت 
قطعه نویسی در مجموعه ها و موزه ها به ویژه در موزه توپقاپی سرای 

استانبول باقی مانده است )بیانی، ۱۳6۳، ج۲، ۳86-88(.
کاتبان دربار ســلطان  عبدالکریــم بــرادر عبدالرحیم انیســی نیــز از 
گاهی یعقوبی رقم می زد. او نیز همچون برادرش طبع  یعقــوب بــود و 
شــعر داشــت. مصطفی عالــی افندی دربــاره وی بیشــترین اطالعات 
کــرده اســت. وی داســتانی را از خوشنویســی دو بــرادر در نزد  را ثبــت 
ســلطان یعقــوب تعریــف می کنــد مبنــی بــر اینکــه موالنــا انیســی بــه 
اصطــالح خــط خوش بســیار مقیــد بــود. روزی هر دو بــرادر قطعه ای 
نوشــتند و به ســلطان یعقوب دادند. ســلطان یعقوب قطعه انیســی 
که  گفــت: »قطعاتی  گران آمد  را بیشــتر پســندید و ایــن بر عبدالکریــم 
کننــد« و قطعــات را به حوض  آورده ایــم جنابــت دارنــد و بایــد غســل 
گرفتند، خط انیســی را آب  کــه هر دو قطعــه را از آب  انداخــت. وقتــی 
کــرده بود، ولی خــط عبدالکریم خللــی نیافته بود. این مســاله  محــو 
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تحسین همگان را برانگیخت. انیسی شرمنده شد و اعتبار و شهرت 
عبدالکریم افزایش یافت )عالی افندی، ۱۳6۹، 8۹-۹0(.

گذشت ایام  باز به نوشته عالی افندی و سایر منابع، عبدالکریم با 
گاه خود را پادشــاه می نامیــد و در رقم های  کــرد و  خفــت دمــاغ پیــدا 
خــود از رقــم »کتبه زرافــه« و »عبدالکریم پادشــاه« اســتفاده می کرد و 
گاهــی بــا مــردم رفتاری ناپســند داشــت. بعضــی از یارانش بــرای وی 
کاغــذ و قلــم حاضر می کردند و می گفتند تو پادشــاهی بــرای خزینه تو 
قطعات شایسته الزم است. تو باید بنویسی و به این ترتیب او را وادار 
به نوشتن می کردند و به قطعات او دسترسی می یافتند )همان، 8۹؛ 
ســام میــرزا، ۱۳8۴، ۱۳5(. با وجــود این رفتارها، او را فــردی بی آزار و 
کــه خــط نســتعلیق را بهتــر از برادرش می نوشــت و  فقیــر دانســته اند 
در نوشــته ها رقــم »کتبــه زرافــه«، »کتبه شــاه« بکار می برد. شــعر هم 

می گفت. از جمله این بیت: 
که از مردم نهان باشی کردم  تو را در دیده جا 

که آنجا هم میان مردمان باشی ندانستم 
کــه »موالنــا عبدالکریــم معــروف بــه  قاضــی احمــد معتقــد اســت 
پادشــاه، به روش برادر خود انیســی می نوشــته چنانچه تفرقه میان 
کــرد« )۱۳66، 58(. ســال درگذشــت  بــرادرش نمی تــوان  او و  خــط 
کرده،  که ســپهر ثبــت  عبدالکریــم معلــوم نیســت. بیانــی، به تاریخی 
یعنــی ســال 8۹۲ ه. چندان اعتماد نــدارد )۱۳6۳، ج۲، ۴۱0(. امروزه 
کتابخانه ها و مجموعه های  کتابــت عبدالکریم، آثاری در موزه ها و  با 
شــخصی وجــود دارد. در مرقع ســلطان یعقوب، 6۷ قطعــه از او ثبت 
کتابخانه  که بعضی را در سنین ۱۱ و ۱۲ سالگی نوشته است. در  است 
که  مجلس، یک نسخه از حالنامه عارفی و روشنایی نامه وجود دارد 

کرده است. کتابت  عبدالکریم آنها را در سال 88۳ ه  
کتابخانــه ســلطان یعقوب، ســلطان علی قائنی از  کاتبــان  از دیگــر 
گردان موالنــا اظهــر تبریزی بــود. اعتبار زیــادی در دریار ســلطان  شــا
داشــت و در رقم هــای خــود، از یعقوبی اســتفاده می کــرد. او را مردی 
درویش صفت و با اخالق و فضیلت نوشــته اند. طبع شــعر نیز داشت 

و اشعاری از او باقی است. از جمله این بیت:
ای عشقت آتش در زده ناموس و ننگ نام را

داده به باد نیستی هستی خاص و عام را )عالی افندی، ۱۳6۹، 60(.
شــیوه  پیــران  از  را  او  بیــک  میرغیــب  مرقــع  در  احمــد  میرســید 
خطاطــی ســلطان علــی مشــهدی مینامــد. بعضــی از دیباچه هــای 
 Thackston,( مرقعــات، مطالبــی تکراری از ســلطانعلی قائنــی دارنــد
25 ,2001(. سلطانعلی قائنی پس از مرگ سلطان یعقوب راهی شرق 
ایران و درباره هرات شــد و به دربار ســلطان حســین بایقرا راه یافت. 
او در مجالس هنری ســلطان و امیر علیشــیر نوایی حضور می یافت و 
کتابت  به ویژه از مالزمت عبدالرحمن جامی بهره می گرفت و آثار او را 
کتابــت آثــار دیگــر را نمی پذیرفــت و بدین منظــور قیمتی را  می کــرد و 
کــه بســیار ســنگین و مبالغه آمیز بــود )عالــی افندی،  تعییــن می کــرد 
۱۳6۹، 60(. ســلطانعلی قائنــی در خــط نســخ و رقاع هم قلــم خود را 
کتابت های  آزمــود ولــی بیشــتر در خط نســتعلیق شــهرت داشــت. از 
کامــل جامــی بــه تاریــخ 8۹8 ه.  کتابــت دیــوان  ســلطانعلی قائنــی، 
کتابت ظفرنامه شــامی در ســال 8۹۳ ه.  گلســتان و  کاخ  محفوظ در 

کتابــت زبده الحقایــق عین القضات  کتابخانــه مجلس،  محفــوظ در 
همدانــی بــرای ســلطان یعقــوب با رقــم ســلطانعلی یعقوبی به ســال 
کتابــت دیوان ترکی  کتابخانــه ســن پطرزبــورگ،  88۴ ه. محفــوظ در 
کتابت مثنوی  امیرعلیشــیر نوایــی محفــوظ در دانشــگاه اســتانبول، 
کتابخانه اپساال در سوئد یادکردنی  جمال و جالل آصفی محفوظ در 
اســت. ســندی در مرقعــات اســتانبول از وی موجود اســت بــا عنوان 
کمترین ســلطانعلی« و در آن بــرای خرید خانه  »عرضــه داشــت بنده 
کدام سلطان؟(  مســکونی هفت هزار دینار از ســلطان )معلوم نیست 

کرده است )بیانی، ۱۳6۳، ج۱-۲، ۲۳۹(. درخواست 
گردان  از قراین پیداست که شیخ محمود هروی که در هرات از شا
کاتبان دربار بایسنقر میرزا بود، همراه پیر بوداق  جعفر بایسنقری و از 
کتابخانه این امیــر قراقویونلو را به  کرد و ریاســت  بــه شــیراز مهاجرت 
گرفــت. ظاهــرًا همــراه امیــر یــاد شــده به بغــداد رفــت و پس از  عهــده 
قراقویونلوهــا در ســال 8۷۴ ه. بــه دربــار آق قویونلوهــا پیوســت و به 
کتابخانــه ســلطان یعقــوب بــکار پرداخــت. در  کارگاه هنــری  ویــژه در 
مرقع ســلطان یعقوب مکتوبی از وی خطاب به ســلطان وجود دارد 
کــه از بعضــی لحــاظ دارای اهمیــت اســت. یعنــی در آن از مقتضیات 
کاتبان در شــرایط متغیر صحبت شــده اســت.  کیفیت حال  کتابت و 

این مکتوب به قرار زیر است:
ک برگرفتگان، شیخ محمود، آستان عالی به لب ادب  »کمترین خا
کتابت  که پروانه همایون در باب  بوســیده به عز عرض می رســاند 
که هر یک در روزی چه توانند  گردان صادر شــده  بنده درگاه و شــا
کتابت به فنــون دیگر نســبت ندارد.  نوشــت؟ صــورت حال آنکــه 
که بی خواســت آنچــه توقع اســت اضعاف  گاه باشــد  جهــت آنکــه 
که هــر چه خود را بــه تکلف بر آن  گاهســت  آن دســت می دهــد؛ و 
گردان هنوز  می دارد، دانگ آنچه می کرده، میســر نمی شــود و شــا
کنون  کتابت تعجیل نمائید مانع ترقی شــود. ا گر در  مبتدی اند؛ ا
چــون حکــم جهان مطــاع بر این موجــب نافذ شــده، از مثنویات 
کنند؛  کتابت  روزی هشــتاد بیت، و از غزلیات پنجــاه بیت، خوب 
کتابت اســت و حســب المقدور  ک برگرفتــه خود وقــف  و ایــن خــا
می کوشــد و هنــوز از ضعــف مــرض، بقیــه هســت بعــد قضــاءاهلل، 
کتابــت خواهد  چــون در هــوا انــدک تریــی واقــع شــود، آن مقــدار 
کیمیــا خاصیت افتد. بدیــن جرات امید  که مستحســن نظر  کــرد 
عفوست و سایه چتر همایون بر مفارق بندگان مخلد و مستدام، 
.)8۹۲ ج۲،  )همــان،  الســلم«  و  الصلــوه  علیــه  محمــد  لنبــی  بــا 
کاتبان  که شــیخ محمود هــروی، در صــدر  از ایــن نامه پیداســت 
گردان در زیر دســت  کتابخانه ســلطان یعقوب بوده و شــماری از شــا
کار می کرده انــد. از آخریــن رقم هــای شــیخ محمود هــروی یعنی  وی 
که ســال فوت او پس از این سال بوده  ســال 8۹۴ ه. معلوم می شــود 
است. از کتاب های او یکی نسخه غزلیات امیرشاهی به تاریخ 86۴ ه. 
کتابخانه دانشــگاه اســتانبول، نســخه رباعیــات خیام با  محفــوظ در 
رقــم شــیخ محمــود پیر بوداقــی در ســال 865 ه در شــیراز و محفوظ 
کتابخانــه بادلیــان، چنــد ترجیــح بنــد بــه تاریــخ 866 ه. بــا رقــم  در 
محمودالکاتب محفوظ در توپقاپی سرای استانبول یادکردنی است.
که سلســله تعلیق نویســان  در ایــن دوره، تعلیق نویــس برجســته 

شیوه تبریز مکتب ترکمان
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به او می رســد، خواجه عبدالحی منشــی از اهالی اســترآباد بود. او در 
کرد و در خط دیوانی یا تعلیق  گردی  نزد موالنا ســیمی نیشابوری شا
به اســتادی رســید. عالی افندی او را با عبارات »ســر دفتر منشــیان و 
ســرور منهیان فصاحت بیان عبدالحی نادره دان منشــی« می ستاید 
)۱۳6۹، ۹8(. خواجــه عبدالحــی مدتی را در دربار ســلطان ابوســعید 
کتابت مناشــیر و احکام ســلطان بــا وی بود. پس  گذرانــد و  تیمــوری 
از مرگ این ســلطان در ســال 8۷۳ ه.، به دربار سالطین آق قویونولو 
یعنی اوزون حســن و ســلطان یعقوب و غیره پیوســت. قاضی احمد 
که  قمی دو نوع شــیوه تعلیق نویســی به او قایل است: یکی شیوه ای 
»در نهایــت رطوبــت و حرکت« بوده و این شــیوه را در دوره ابوســعید 
تیموری بکارگرفته و منشــیان خراســان همچون موالنا درویش، میر 
منشور و خواجه جان جبرئیل و غیره بدان شیوه نوشته اند. دیگری 
کمــال پختگــی و اســتحکام و اصول و چاشــنی« اســت  شــیوه ای »در 
کرده  کتابت  که احکام و مناشــیر ســالطین آق قویونلو را با آن شــیوه 
اســت. از ایــن رو او را بــا عبــارت »یاقــوت عصر« و »کســی بدو نرســید« 
گردان او می دانــد و اینکه  می ســتاید و شــیخ محمــد تمیمــی را از شــا
که  گفت  کــرد و در »مجالس ســلطان  گم  گردی را بعدهــا  حقــوق شــا
کــرد و بــه نفریــن  بهتــر از خواجــه می نویســم« و خواجــه او را نفریــن 

خواجه فوت شد )۱۳66، ۴۲-۴۳(.
خواجه عبدالحی منشــی در تاریخ ۹0۷ هجری در تبریز درگذشت 
که ساخته خود وی بود،  و در سر خیابان تبریز در حظیره عبدالحیه 
که قاضــی احمد  گفتنی اســت  ک ســپرده شــد )همــان، ۴۳(.  بــه خا
قمی بیشــتر مطالب خود را درباره موالنا عبدالحی منشــی از دیباچه 
گرفته بدون اینکه اشــاره ای  میــر ســید احمد برمرقــع میرغیب بیــک 
به این منبع بکند )Thackston, 2001, 25(. موالنا عبدالحی منشــی 
کنار موالنا تاج الســلمانی، از ســر آمدان خط تعلیق بودند و بیشتر  در 

مناشیر و احکام و فرامین دیوانی با خط آنها بود.
کاتبانی باشــد  کاتب از جمله  که فخرالدین احمد  به نظر می رســد 
کــه همراه پیر بوداق از هرات به شــیراز آمــده و چندی بعد همراه وی 
کمال خجندی  کتابت کلیات  کرده اســت. از وی  بــه بغداد مهاجرت 
که آن را در اول  در موزه آثار اسالمی و ترک در استانبول موجود است 
رجب  865 ه. به اتمام رسانده است. وی در چند رقم خود از عبارت 
»العبــد الغریــب« اســتفاده و یکــی از این رقم ها را در شــهر بغداد ثبت 
کتابخانه  کــه از زادگاه خــود دور بــوده اســت. در  می کنــد و پیداســت 
که به خط جلی نوشــته و  مجلس ترجیعاتی به خط او موجود اســت 
نیز رقعه ای از مرقعی در توپقاپی سرای استانبول با رقم »مشقه العبد 
الغریــب فخرالدیــن احمد، احســن اهلل احوالــه، به دارالســالم بغداد« 
 H.761 بیانــی، ۱۳6۳، ج۲، ۴۴-۴۳(. در خمســه نظامــی شــماره(
که مدتــی در اختیار پیر بوداق بوده، دو  در مجموعه توپقاپی ســرای 
انجامه موجود است. انجامه اول مربوط به سال 866 هجری است 
کرده اســت. دومین انجامه  کتابت  که شــیخ محمود پیربوداقی آن را 
کتابت  که فخرالدین احمــد آ ن را  مربــوط به ســال 88۱ هجری اســت 
کار را به دستور سلطان خلیل آق قویونلو  گفته می شود او این  کرده و 
که  بــرای اوزون حســن انجــام داده اســت و ایــن ماجــرا زمانــی بــوده 
کم شــده  ســلطان خلیــل پس از برافتــادن قراقویونلوها در شــیراز حا
است )Uluc, 2006, 66(. پیداست که فخرالدین احمد کاتب در زمان 
کتابت  کتابخانه او تحت نظر شیخ محمود هروی  سلطان یعقوب در 
می کرده است. در منابع بیش از اطالع دیگری از وی در دست نیست. 

6-حامیانهنروادب

کشــوری سلطان یعقوب،  شــماری از صاحبان مناصب لشــکری و 
همچون درباره ســلطان حســین بایقرا، نه تنها از حامیان هنر و ادب 
بودند، بلکه خود نیز در ادب و هنر دســت داشــتند. پیشرفت و اعتبار 
هنر و ادب دربار سلطان یعقوب به تشویق این حامیان هنر باز بسته 
بود. آنها گذشته از هنرپسندی و خوش طبعی، امکان هر نوع پیشرفت 
که از خود سلطان  هنری و ادبی را فراهم می کردند. این رویکردی بود 
یعقــوب شــروع می شــد و در میــان درباریــان او پهنا و ژرفــا می یافت و 
گرانبهــا در دربار و جامعه بــود. اینکه  حاصــل آن، تولیــد آثــار ارزنــده و 
می بینیم در این دوره در جامعه تبریز شاعری شیوع یافته و انتشاری 
گرایش ها و رویکردهای دربار اســت. در  کرده، نشــانی از  در خــور پیــدا 
کنار این نوع فعالیت ها، رویکرد اقتصادی و سیاسی صاحبان مناصب 
و دیوانیان نیز قابل اعتناست. پیش تر اصالحات قانونی اوزون حسن 
کــرده بود.  زمینــه را بــرای رشــد اقتصــادی و اجتماعی جامعــه فراهم 
اینکه منابع اشاره بر »انسداد ابواب اخراجات« یا محو زیاده ستانی ها 
دارنــد، از دگرگونی هــای اساســی در مبانی اقتصــادی جامعه حکایت 
ایــن اصطالحــات، دســتگاه مالیات گیــری حکومــت دچــار  بــا  دارد. 
که از دوره مغوالن مرســوم  دگرگونی شــد و باب زیاده ســتانی ها از رعایا 
شــده بــود، بســته شــد و حضــور بعضــی از متفکــران در دربار ســلطان 
گســتری ســلطان در باالندن جامعه و  کیــد آنها بر عدالت  یعقــوب و تا
ســوق آن به ســوی رشد اقتصادی و اجتماعی نقشی اساسی داشت.

تصویــر3-خســرودرمقابــلقصرشــیرین،خمســهنظامــی،تبریــز،حــدود886تا911هجــری،
کییر،نیویورک. مجموعه
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الف-نظامیان
امیــرزاده علیخان جهانگیر معــروف به علیخان میرزا )والی ممالک 
کوچک بیک، از امیران دربار سلطان یعقوب و امیر  کرمان و سیرجان( 
کم شیراز نمونه ای از نظامیان هنرپرور و ادب دوست  ک حا منصور پرنا
کــه از خویشــان ســلطان یعقــوب  ایــن دوره هســتند. علیخــان میــرزا 
محسوب می شود، در عالم ریاضی سرآمد بود و در سایر علوم نیز سر رشته 
کوچک  داشــت و شعر نیز می سرود )امیرعلیشیر نوایی، ۱۳6۳، ۳0۲(. 
کــه امیری بــزرگ بود و در ملک خود بی نظیر، شــعر نیز می گفت: میــرزا 

که از شاخ درخت ریخت گل  هر برگ 
خون از دو چشم بلبل شوریده بخت ریخت

کم  ک را در ســال 8۹۱ هجری حا ســلطان یعقوب امیر منصور پرنا
کرد )خنجــی، ۱۳8۲، ۲۲۱(. تحت حمایت این  شــیراز و مضافــات آن 
امیر، مکتب شــیراز شــیوه ترکمان به حیات خود ادامــه داد و تا دوره 

کز مهم تولید آثار هنری بود. صفوی از مرا

ب-دیوانیان
دیوانیــان دربــار ســلطان یعقوب هم دســت قــوی در ادب پروری 
و هنــر دوســتی داشــتند. پیــش از همــه می تــوان از قاضــی عیســی 
که ســلطان  ســاوجی، قاضــی عســکر و صدر ســلطان یعقــوب نام برد 
را همــواره بــه عدالــت و آبادانــی ترغیــب می کــرد و بســی خوش طبــع 
و عاشق پیشــه بــود و بــه خواهــر ســلطان یعقــوب عشــق می ورزیــد و 
ســلطان نیز او را به معشــوق رســاند. قاضی عیســی طبع شعر داشت 
نجم الدیــن  شــیخ  می کــرد.  پشــتیبانی  هنرمنــدان  و  شــاعران  از  و 
امــور  در  قــوی  بــازوی  و  بــود  یعقــوب  ســلطان  پروانچــی  مســعود، 
همچــون  نیــز  او   .)۳۴۱-۴۲ )همــان،  می شــد  محســوب  مملکــت 
قاضــی عیســی از اهالــی ســاوه بــود و بــا اخــالق حمیــده و طبع شــعر 

او  نزدیــک  مصاحــب  جــزو  ســلطان  اعــالی  مجلــس  در  و  داشــت 
بشــمار می رفــت و او را بــه اشــاعه خیــرات و مبــرات تشــویق می کــرد. 
از شــرف الدین محمــود جــان دیلمــی وزیراعظم ســلطان یعقوب 
که در علوم مختلف وقوفی تمام داشت و شعر نیک  کرد  هم باید یاد 
می گفت و از مدبران مملکت سلطان محسوب می شد. او عموی شاه 
عنایت اهلل وزیر دیگر ســلطان بود. وی نیز در هنر و ادب دســتی قوی 
داشــت و در مجلــس ســلطان به قــوه فصاحت و بالغت مشــهور بود.
افــزون بــر افــراد یــاد شــده، شــماری از ســخن دانان و متفکــران 
زمــان نیــز به دربار ســلطان یعقوب راه داشــتند و در صــدر آنها باید از 
کرد. او  موالنــا جالل الدیــن محمــد دوانــی، از علمای ایــن دوره، یــاد 
را بــه اســتادی مســلم می داشــتند و همــواره ســلطان را بــه رعایــت 
که رســاله عرض لشکر را در باب  کرد. دوانی هموســت  عدالت توصیه 
توانمندی لشکر سلطان خلیل و اسامی فرماندهان او در سال 880 ه  
کرد )مینورسکی،  در شیراز نوشت و اخالق جاللی خود را به او تقدیم 
کازرونــی هم در علوم متعدد  ۴۲-۱۹۳8، 60-۱5۹(. خواجــه مقصود 
کامل بود. خواجه  از جمله علم جفر سررشته داشت و بسی فاضل و 
کرمان و فــارس از جفای دشــمنان ترک وزارت  که در  کرمانــی  افضــل 
کرد  کــرد و بــه آذربایجــان آمــد و ســلطان یعقوب بــه او تکلیــف وزارت 
ولــی نپذیرفــت. او در شــعر و شــاعری وخیــرات و مبــرات و ســاختن 
گشاده  ابواب الخیر )مسجد جامع، خانقاه و مدرسه و حمام( دستی 

داشت )خواندمیر، ۱۳5۳، ۲۲0(.
گسترش ابواب الخیر و خیرات  در این دوره، زنان نیز در راه بسط و 
و مبــرات از مــردان باز نمی ماندنــد. از جمله این زنان، سلجوق شــاه 
کــه بــه مهمــات  بیگــم )مهدعلیــا بیگــم( مــادر ســلطان یعقــوب بــود 
کین در دیوان اعلی رســیدگی می کــرد )خنجی، ۱۳8۲،  ضعفــا و مســا
۱0۲( و زنــی بــه غایــت مقتــدر و بــا تقــوا بود و بــه تعمیر مســجد جامع 

نمودار1-حامیانهنر.

کاتبان. نمودار2-نقاشانو
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شیوه تبریز مکتب ترکمان



۳8
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۳، شماره  ۴، زمستان ۱۳۹۷

که با  گفتنی اســت  کرد.  گــزاف صرف  گماشــت و مبالغی  تبریــز همت 
کــه »تمامی بالد  فعالیــت و تالش هــای ایــن حامیان هنــر و ادب بود 
کرمــان معمــور و آبادان  و امصــاراران و آذربایجــان، عراقیــن، فــارس و 

گشت« )خواندمیر، ۱۳5۳، ۴۳۲(. 

7-آثاربازمانده

کتابخانــه ســلطان یعقــوب، آثــاری باقــی مانــده  کارگاه هنــری  از 
کتابخانه هــای جهــان نگهــداری می شــود.  کــه امــروزه در موزه هــا و 
کارگاه هنــری ســلطان یعقــوب، مســلمًا غنی تر و  آثــار تولیــد شــده در 
که امروزه شناســایی شده است. آثار زیر تنها  پرشــمارتر از آثاری بوده 
که از شیوه تبریز مکتب ترکمان باقی  شــامل نسخه نگاره هایی است 

کتاب شناسی ها ثبت شده است. و در بعضی از 

الف-نسخهنگارهها
کتابت عبدالرحیم یعقوبی السلطانی در تبریز  ۱. خمســه نظامی، 
در ۱۱ نــگاره از شــیخی یعقوبــی و درویــش محمــد و ۹ نــگاره هــم در 
سال های نخستین حکومت شاه اسماعیل بدان افزوده شده است. 
این خمســه در توپقاپی سرای اســتانبول با شماره H.762 نگهداری 
کــه نخســتین بــار،  می شــود. ایــن خمســه همــان خمســه ای اســت 
کتاب آرایــی آن در هــرات طراحــی شــد، نیمه تمام بدســت پیر بوداق 
قراقویونلــو افتــاد. بــاز به اتمام نرســیده به دســت ســلطان خلیل آق 
قویونلو در شــیراز افتاد. باز در دوره او هم به اتمام نرســید و بدســت 
که یازده نگاره بدان افزود و در نهایت  ســلطان یعقوب در تبریز افتاد 

توسط شاه اسماعیل صفوی به اتمام رسید.       
کتابت در ۱۴ ربیع الثانــی 8۹6، دارای  ۲. خمســه نظامــی، اتمــام 

56 نگاره، محفوظ در مســکو موزه هنرهای زیبایی خلق های شــرق 
.1659-II به شماره

کتابت درویش محمد تقی، دارای ۴5 نگاره  ۳. خمسه نظامی با 
کتابخانــه  کتابــت بــه ســال 5 ذوالحجــه 886، محفــوظ در  و اتمــام 

.Dorn 338 کنونی( با شماره عمومی لنینگراد )سن پطرزبورگ 
کتابت ســلطانعلی مشــهدی در ۲5  ۴. مخــزن االســرار حیــدر، بــا 
جمــادی االول 88۳. یکــی از نــگاره هــای ایــن نســخه بــه ســلطان 
کتابخانه  یعقوب بهادرخان تقدیم شده است. محفوظ در نیویورک، 

عمومی، مجموعه اسپنسر)تصویر۱(.
کاتــب و نگارگر، دارای  5. عجائــب المخلوقــات قزوینی، بدون نام 
کتابت این نســخه احتمااًل بین ســال های 8۹5- حدود ۳۴۹ نگاره، 

کتابخانه بادلیان. گرفته است. محفوظ در  885 ه . صورت 
کاتب درویش محمــود بن عبداله  6. فراقنامه ســلمان ســاوجی، 
کتابت  نقــاش ]بعیــد نیســت  ایــن نســخه را درویــش محمــد نقــاش 
کتابت آن در تبریز حدود سال های 8۹6-88۳ صورت  کرده باشــد[، 
کتابخانه ملی  گرفته اســت. یک ســر لــوح و۴ نــگاره دارد و درپاریــس، 

نگهداری می شود )ریشار، ۱۳8۳، ۱۱5(.
کتابت آن توســط ســلطانعلی  ۷. جــالل و جمــال محمــد آصفــی. 
گرفته و حدود ۳۴ نگاره دارد و  قائنی در سال ۹08 ه  در هرات صورت 
گرچه این  کتابخانه ســلطنتی اپساال در سوئد نگهداری می شود.  در 
گی های  کتابت شــده ولــی نگاره هــای آن دارای ویژ نســخه در هــرات 
مکتــب هــرات نیســت. جــای پــای هنرمندان مکتــب ترکمــان در آن 
کــه بــه خدمــت صفویــان درآمده انــد و بعیــد نیســت  دیــده می شــود 

سلطان محمد، درویش محمد و شیخی هم جزو آنها بوده باشند.
8. خمســه نظامــی متعلــق بــه ســال ۹۱0 ه . بــا نگاره هــای قطــع 
کتابخانه دایره سیاســی  کیفیتــی عالــی اســت محفــوظ در  کوچــک و 

هند با شماره ۳8۷.

ب-مرقعاتسلطانیعقوب
گنجینه آثار موزه توپقاپی ســرای اســتانبول، دو مرقع سلطان  در 
که ترک ها به  یعقــوب بــا شــماره های H.2153 و H.2160 وجــود دارد 
کرده انــد. ایــن دو مرقع  نــام مرقــع ســلطان محمــد فاتــح نام گــذاری 
که  دربردارنــده آثــار زیــادی از قطعــات نقاشــی، خط و طراحی اســت 
گــذاری این آثار تا  شــماری از آنهــا دارای رقم »یعقوبی« اســت. تاریخ 
حدودی روشــن و شــفاف اســت. از ۲8 فقره آثار قرن نهمی آن، یکی 
مربوط به ســال 8۳۹ ه . و بقیه مربوط به دو دوره اســت. دوره اول از 
سال 85۳ تا 8۷۲ و دوره دوم از سال 8۷8 تا 88۷ ه . است. دوره اول 
را می توان دوره ترکمانان قراقویونلو و به ویژه دوره پیربوداق در شیراز 
و بغداد دانست که هر دو شهر را در اختیار آنها بود. دوره دوم هم از آن 
آق قویونلوها و به ویژه متعلق به دوره سلطان یعقوب در تبریز است. 
چند اثر از این آثار ممهور به مهر نجم مســعود وزیر اســت. آخرین اثر 
کتابخانــه رســتم آق قویونلو  کــه بــه  دارای تاریــخ ۹0۲-8۹8 ه  اســت 
که این دو مرقع  کیسان معتقدند  تعلق دارد. زکی ولیدی طغان و سا
باید مرقع سلطان یعقوب نامیده شود نه مرقع سلطان محمد فاتح 
)Togan, 1953, 73-89; Sakisian, 1929, 73-71(. بیشــتر آثــار ایــن 

کارشــیخی، ،886 محــرم تبریــز، نظامــی، خمســه زرد، کوشــک در گــور بهــرام -4 تصویــر
توپقاپیسرایاستانبول.
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دو مرقــع مربوط به مکتب هرات و بویژه آثار اســتاد محمد ســیاه قلم 
اســت. ایــن آثــار احتمــال دارد از دو راه بــه تبریــز وارد شــده باشــد:
کمــک بــه پــدرش  کــه پیــر بــوداق قراقویونلــو بــرای  ۱. هنگامــی 
جهانشــاه وارد هــرات شــد، در موقــع بازگشــت بــه شــیراز، شــماری از 
هنرمندان هرات و آثار این مکتب را به شیراز آورد. این آثار همچنان 
کتابخانه سلطنتی پیربوداق در شیراز بوده تا اینکه پس از برکناری  در 
پیربوداق از حکومت شیراز، وی آنها را با خود به بغداد و تبریز برده و 
پس از برافتادن قراقویونلوها و برآمدن آق قویونلوها بدســت سلطان 
خلیــل و ســلطان یعقــوب افتــاده اســت. ســلطان یعقــوب دو تــن از 
هنرمنــدان برجســته خود یعنی شــیخی یعقوبی و درویــش محمد را 
کنند و آثاری از  کرده تا آنها را در دو مرقع مجزا تنظیم و تدوین  مامور 

خود و سایر هنرمندان تبریز را بدان بیافزایند.
۲. بین دربار ســلطان یعقوب و ســلطان حســین بایقرا مناســبات 
گاهی بیــن دو دربار هدایایی رد و بدل  و روابــط دوســتانه برقرار بود و 
کارهایی صورت  مــی شــد و حتی برای خریــد هنرمندان و ســخنوران 
که این آثــار به عنوان هدیه از دربار ســلطان  می گرفــت. بعید نیســت 
حســین بایقرا برای سلطان یعقوب فرســتاده شده و سلطان یعقوب 
هــم دو هنرمنــد برجســته خــود شــیخی و درویــش محمــد را مامــور 
که این  گفتنی اســت  کرده اســت. بویژه  فراهــم آوردن ایــن دو مرقــع 
آثار مخصوصًا آثار استاد محمد سیاه قلم، متعلق به دوره اول مکتب 
گرایش هــای  کــه بیشــتر  هــرات بــوده و بــرای ســلطان حســین بایقــرا 
عرفانی را دنبال می کرده، جذابیتی نداشــته است. شیخی و درویش 

محمــد با افزودن رقعه هایی از خط و نقاشــی دربار ســلطان یعقوب، 
کرده اند. کامل  این دو مرقع را 

که در این دو مرقع، مهر ســلطان ســلیم )۹۱6-۹۲6(  گفتنی اســت 
کــه وی آنها را پس از جنــگ چالدران و  هــم دیده می شــود. پیداســت 
کتابخانه سلطنتی صفویان )که از آق قویونلوها بدست  ورود به تبریز از 
آمده بود( غارت کرده و همراه هنرمندان به استانبول برده است؛ چون 
که در رقم این آثار دیده می شــود، ســال ۹۱۷ ه . اســت  آخرین تاریخی 
)Rubi, 1981, 42-3(. ظاهــرَا پــس از اینکــه این آثار به اســتانبول برده 
شده، در زمان سلطان محمد آثاری از فرنگیان بدان افزوده می شود و 
دو مرقع شکل می گیرد و به نام سلطان محمد فاتح نام گذاری می شود. 

گیها 8-ویژ

آنچــه در نگاره هــای شــیوه تبریــز مکتــب ترکمــان دیــده می شــود، 
که از نگارگــری مکتب هــرات منتهی با  شــماری از خصوصیاتــی اســت 
زبانــی متفــاوت بدان به ارث رســیده اســت. این نگاره ها، بــه هر حال 
کــه در مکتب هرات پــرورش یافته اند و به  محصول هنرمندانی اســت 
ویژه از خصوصیات مکتب جالیری هم بهره ای وافر گرفته اند. در شیوه 
تبریز مکتب ترکمان از شکوه و جالل مکتب هرات کمتر می توان نشان 
گرفــت و ایــن بــه هرحال بــه خصلــت چادرنشــینی ترکمانان باز بســته 
که همچون تیموریان به زندگی شــهری هنــوز خو نگرفته بوده اند  بــود 
و قــدرت تثبیــت شــده ای نداشــته اند. نگارگــری آنها مراحــل مختلف 
ســکونت آنها را در تبریز و شــیراز و بغداد و حتی هرات نشــان می دهد.
که   )H.762( . نگاره هــای یازده گانــه خمســه نظامی ســال 886 ه
کار شــده، از نظر سبک و شیوه با نگاره های  در دوره ســلطان یعقوب 
مرقع سلطان یعقوب هم خوانی دارد و پیداست که از رقم هنرمندانی 
چون شــیخی، درویش محمد و حتی ســلطان محمد تراویده است. 
در این نگاره ها، تزیینات چینی وار متعادل شده است. در آنها اجرای 
دقیق، رنگ بندی پرمایه، منظره پردازی تخیلی و با شــکوه به چشم 
کتاب و قلم در دست دارد، به  که  می خورد. سلطان یعقوب در حالی 
پشتی لم داده است و یکی از همسرانش برای وی شعر می خواند و یا 
پیام می رســاند. ترکیب بندی این نــگاره، بعضی از ترکیب بندی های 
دوره تیمــوری را بــه یــاد مــی آورد. نگاره های این نســخه را می توان از 

کمال هنری شیوه تبریز ترکمانان برشمرد.  نقاط اوج و 
گانه  کــه نقش ســلطان محمــد در نگاره های نــه  به نظــر می رســد 
که در زمان شاه اسماعیل اجرا شده، بیشتر باشد و  دیگر این نسخه 
که وی با این نگاره ها، شــیوه قزل باشــی را در بکارگیری  بعید نیســت 
کاله دوازده ترک و لباس و سالح صفوی آغاز و نگاره های مبتکرانه ای 

کرده است.  را تجربه 
نگاره هــای  بــه  ترکمانــان، عالقــه  کــه در دوره  چنیــن می نمایــد 
گرفته و هنرمنــدان، خطاط و نقاش،  تک برگــی یا یکه صــورت فزونی 
کرده انــد. دو مرقــع  شــماری از ایــن رقعه هــا را بــرای مرقعــات فراهــم 
ســلطان یعقوب، مثــال خوبی برای تولید این آثــار تواند بود. در این 
کار شــیخی  دو مرقع، 65 نگاره از آن محمد ســیاه قلم، ۷۱ نگاره دیگر 

یعقوبی و ۳ نگاره هم متعلق به درویش محمد است.
کارشــیخی،تبریــز،حــدوددهــه855هجــری، 

ً
تصویــر6-دودلــدادهوندیمههــا،احتمــاال

مجموعهخصوصی،پاریس.

شیوه تبریز مکتب ترکمان

کارشــیخی،شــمارهH2153 ،توپقاپیســرای تصویــر5-ســگبانان،مرقــعســلطانیعقــوب،
استانبول.
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نتیجه

کانــون تبریز و هــرات در  فرضیــه ایــن پژوهــش بــر رقابت هنــری دو 
کــه در حلقه های  نیمــه دوم قــرن نهــم نهــاده شــده بــود. معلوم شــد 
کانون ارتباطی دوســتانه برقرار بــود و به تبع آن  اهــل سیاســت این دو 
ارباب هنر و ادب هم از این رابطه دوســتانه بهره ها می بردند و دســت 
کاال و بیان هنری خود را در پایگاه های هنری  به مهاجرت می زدند تا 
رقیب به نمایش بگذارند. رابطه دوســتانه سلطان یعقوب آق قویونلو 
با ســلطان حسین بایقرا و مبادله هیات های دیپلماتیک و هدایا بین 
کانون  آنها، منجر به رابطه این دو سلطان با هنرمندان و سخنوران دو 
گردید. آمدن شــیخ محمود هــروی )کاتب( عبدالرحمن  هــرات و تبریز 
خوارزمــی )کاتــب( ســلطانعلی قائنــی )کاتــب( درویــش محمــد هــروی 
)نقاش( شیخی )نقاش( بنایی )شاعر( اهلی شیراز )شاعر( جالل الدین 
دوانــی )عالــم( و غیره و مکاتبه ســلطان یعقوب بــا عبدالرحمن جامی 
و اهــدای هدایایی به او، جملگی در پیشــبرد پهنه هــای هنر، نفوذی 
کانــون هنری هــرات، بارها با دیوانیانــی چون امیر  درخــور داشــت. در 
علیشــیر نوایی، شیخ احمد سهیلی، خواجه قوام الدین نظام الملک 
و امیرانــی چون شــجاع الدین محمد برندق، امیر علی فارســی برالس 
و فضالیــی چــون عبدالرحمــن جامی، خواجه شــهاب الدیــن عبداهلل 

که از هنرپروران و هنر دوســتان زمانه اند. در  مرواریــد و غیــره مواجهیم 
کنار سلطان یعقوب، دیوانیانی چون قاضی  کانون هنری تبریز هم در 
عیســی ســاوجی، شــیخ نجــم الدیــن مســعود، شــرف الدیــن محمود 
کوچک  جــان دیلمــی و امران چــون امیــرزاده علیخان جهانگیــر، امیر 
ک و ســخنورانی چــون جالاللدیــن دوانــی،  بیــک و امیــر منصــور پرنــا
که در  کازرونی روبرو هســتیم  کرمانی، خواجه مقصــود  خواجــه افضــل 
کــم از آنهــا نبودنــد. از اینها  هنرپــروری و ادب دوســتی و دانش پــروری 
گوهرشادخاتون در امر ابواب  گر در مکتب هرات زمانی چون  گذشته، ا
کانون هنری تبریز هم  الخیر عمر احداث عمارات شــهرت داشتند، در 
سلجوق شاه بیگم مادر سلطان یعقوب چنین پایگاهی داشت. اندکی 
کانون  درنگ در این نکات، نشان دهنده رقابت مسالمت آمیز بین دو 
هنری نیمه دوم قرن نهم هجری است و جملگی فعالیت های آنها در 
هموارکردن راه پیشرفت هنرها در دوره صفوی نقشی در خور داشتند. 
کانون هنری تبریــز در دوره  بــه دیگر ســخن، مهم ترین برآمــد و نتیجه 
ســلطان یعقوب آق قویونلو، پدیداری مکتب تبریز دوره صفوی است 
کــه از ترکیــب دســتاوردهای هنری مکتب هرات، شــیوه شــیراز مکتب 

ترکمان و شیوه تبریز مکتب ترکمان فراز آمد.
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