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  وکتابخانه توپقاپی موزه-مروري به تاریخ شکل گیري کاخ

  1سمانه غفاریان

  
  

  چکیده 

 انـسان  .موزه ها نهاد اندیشه و فرهنگ یک ملت محسوب می شوند و داراي قدمتی به گستردگی هویت فرهنگی و تـاریخی هـر کـشور هـستند                     

 مـوزه  –کـاخ  . فظ هویت فرهنگـی و تـاریخی خـود اسـت      دنبال کسب و ح    معاصر با جمع آوري یادگارهاي فرهنگی گذشته خود و ایجاد موزه ها به            

توپقاپی در ترکیه رامی توان مهد ابنیه تاریخی کهن و گنجینه اي گرانبها از اشیاء کم نظیرشرقی و یکی از معروفترین و غنی ترین موزه هاي جهـان              

 ، و چه از نظر قدمت و ارزش هنري آثـار و گنجایش تاالر هاتعداد چه از نظر ه   است ک  گنجینه داراي موزه ها و تاالر هایی         این   .شمار آورد   ه  اسالم ب 

  موزه مرکز نشست هاي علمـی، فرهنگـی و  - چنانچه در طی دوره هاي گذشته این کاخ.در طول تاریخ از اعتبار و جایگاه خاصی برخوردار بوده است          

  .صنعتی و خاستگاه هنر و دستاوردهاي اسالمی و شرقی بوده است 

شـکل گیـري،   نحـوه  خایر گرانبهاي موزه توپقاپی، مروري کوتـاه بـه سـیر تـاریخی،     ا ضمن آشنایی بیشتر با گنجینه و ذآن است ت  بر  این مقاله   

  .و آثار هنري برجسته دیگر است بپردازد نسخ خطی، منیاتور ،تابخانه آن که داراي هزاران مجلدتاسیس و ایجاد موزه و همچنین ک

   موزه توپقایی، کتابخانه توپقایی-کاخ: ضوعیکلیدواژه هاي مو
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  مقدمه 

 است که در زبان ترکی  بـه  " دروازه توپ" شکل گرفته است  و به معنی         " قاپو " و   " توپ   " از دو واژه مجزاي      " توپقاپو "

توپکـاپی  " و  "توپقـاپو سـراي  " کل معناي رد  دارد و خود را با معنی قصر بزرگ " سراي". تلفظ می شود    "توپکاپو"صورت  

 )استنامی که یادآور تسلیحات نظامی سر برآورده از یک مدخل دریایی پیرامون حصارهاي دفاعی  (" قصر دروازه توپ " سراي

  )1381صفر نژاد ،( . می باشد

  

چهار دروازه به سمت خشکی و سه دروازه رو به در این بنا 

، ستاي که این کاخ در آن بنا شده ا و محوطه دریا باز می شود

 .سان در بخش اروپایی استانبول استمکان کهن ترین استقرار ان

 قبل از میالد، که این شهر به 633پیشینه شهر استانبول به سال 

به بیزانس معروف گشت  عنوان یک شهر تجاري بنا نهاده شد و 

طی قرنها با توجه به عوامل متعددي از جمله  و برمی گردد 

افی و همچنین اهمیت سوق مالحظات زمین شناسی و توپوگر

. الجیشی واستراتژیکی مورد توجه پادشاهان بسیاري بوده است 

 ی این شهر ، سلطانشکل گیريبعد از دوهزار و پانصد سال از 

  در و 1453 را در سال استانبول به نام سلطان محمد دوم  جوان

ملقب گردید و به افتخار "فاتح " به و سالگی فتح نمود 23سن

ي اش استانبول را پایتختی قدرتمند براي اداره وزظفر و پیر

 . کمیت و محل اقامت خویش اعالن کردان گشایی، مرکز حاجهآن جا را کانون همچنین  .خود برگزیدعثمانی یع وسامپراتوري 

واسط سده  خود از سده پانزدهم تا امعماري وکه این قصر با نوع طراحی برگزید  براي ساخت قصر خود مکان بی بدیلی را او

  )1386میرزایی ،( . معروف گشت" توپقاپو سراي"نوزدهم میالدي مردان و فرمانروایان بزرگی به خود دید و به نام  

این کـاخ   .  حدود چهارصد سال محل زندگی و مرکز حکومتی بیست و چهار سلطان عثمانی بود                "اپی  ق توپ "باید گفت کاخ    

–یکی از بزرگتـرین کـاخ      ء،   هزار شی  86انی است و با مجموعه اي عظیم شامل         نشانه اي باشکوه از معماري غیر مذهبی عثم       

  )2009ویکی پدیا،( .موزه هاي جهان به شمار می آید



٣

معماري  ،با توجه به ویژگی هاي خاص در طرح و مرور زمان به 

 پس از اعالم جمهوري در       برخی قسمت هاي آن      ،مدل این قصر  و

براي بازدیـد عالقمنـدان     و  مبدل   به موزه    "کمال آتاتورك   "زمان  

 ایـن مکـان بـه صـورت          است که   سال 84 قریب به  .بازگشایی شد 

رضـوي   (.توریـست هـا مـی باشـد       عالقمنـدان و    موزه مورد توجه    

   )1377سروستانی ،

 ها و حیـاط     اتاق ،وعه اي از تاالر ها    ي در واقع مجم   توپقاپوسرا 

. ه درهاي بزرگی از هم جدا می شوند   وسیلخلوت هایی است که به      

 قصرهاي دنیا که تنها اقامتگاه پادشـاهان      این قصر برخالف بیشتر     

ري و دولتی، کانون نشست واجالس وزیـران،         مرکز ادا   داراي است

سـناد  آرشـیو ا   ، ضـرابخانه و مرکـز     محل خزانه دولتـی و سـلطنتی      

 و  اداري و از همه مهمتر کتابخانه بسیار بـزرگ         نظامی و  -سیاسی  

  )1386میرزایی،( . که پادشاهان عثمانی بیشترین کتاب ها را به آنجا اهداء می کردند بوده استعظیمی

 بـه نـام رئـیس       ی محافظت شدید مسئول   و  نظر طی این قرون مجموعه هاي کتب نفیس دریک انبار خزانه مانندي تحت            در

 به تدریج با توجه به درایت و مدیریت رئیس ودوم ایجاد شده بود قرار می گرفت خزانه داري که اولین بار در زمان سلطنت مراد 

  و گسترش و با توجه به وسعت زمان مرورهب چنانچه  .آن درنظر گرفته شد  خزانه داري یک تشکیالت اداري براي خزانه و امور        

ـ    "ب منصب به عنوان سرپرست و مدیر اموري به نـام          مسئول و صاح   چندین   فعالیت ها،   هنرمنـدان و    انـواع  کـه    "ف  رَ اهـل حِ

 منصب و مقام دیگـر  دودر سالهاي بعد در زمان حکمرانی سلیم اول . براي این کار گمارده شدند را در برمی گرفت صنعتگران

ف از انتصاب ایـن دو      که هد درنظر گرفته شد    یا رئیس خزانه داري     2رئیس خوشنویسان  و خطاطان و دیگري کتودا       یکی به نام    

در سـال   .می شد و همچنین نگهداري علمی این مجموعه کتب بودم کتبی که به خزانه وارد و خارج  ضبط تما مسئولیت ثبت و  

وي حفظ و نگهداري بیشتر ر و آنهم به منظور تمرکز بر چهار شغل دیگر به منصبهاي اداري و رسمی خزانه اضافه گردید     1783

 اجازه ورود و خـروج کتـب از خزانـه     این بود کهحاکم در قصر توپقاپیاز جمله قوانین   .بودو از آن مهم تر تعمیر و مرمت کتب          

تنها به شخص سلطان انجام می پذیرفت و هرکدام از شاهزاده گان و درباریان بلند رتبه در صورت تمایل و درخواست با اجـازه                     

                                                
2 kethuda of the treasury
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و پس از استفاده کتابی که به هـر دلیـل بـا اجـازه      مورد عالقه شان بهره می جستند     ز کتب هم در محوطه دربار ا     سلطان و آن  

 سـالطین عثمـانی در    به عالقمندي  می توان بنابراین. رایطی  به خزانه عودت داده می شد  سلطان خارج شده بود تحت هر ش      

بـا  .به کتـاب اختـصاص مـی دادنـد    هزادگان را بخشی از جهزیه شا در  تا آنجا که پی برد براي آنها ارزشمندي کتب دركباب

خانـه را در فـضاي     ابدستور ساخت یک کت    چرا که وي     ، در زمان احمد سوم شکسته شد      و قوانین محکم  گذشت زمان این سنت     

 دراختیار گذاردن مجموعه هاي شخصی نیاکان واجدادش در مدرسه قـصر   را مبنی برقوانینیخارج از محوطه دربار و قصر داد و       

ف اهداتربیت روشنفکران متمدن و خدمتگزار براي امپراتوري بود و در پی این        از این اقدامات،    هدف او    .پایه ریزي کرد   اپیتوپق

ـ  مـاه از بن 6وپـس از  متعالی پدربزرگ خود را به عنوان پایـه گـزار کتابخانـه معرفـی      .ان گـزاري ، کتابخانـه را کامـل نمـود    ی

(Cagman, 1987)  

  

   موزه –معرفی کاخ 

 طی قرن ها  نه      توپقاپی در قصر سلطنتی   

حـل پـرورش    ، بلکـه م   تنها مرکـز حکـومتی    

وایجاد نبوغ هنر عثمانی وکانون صـنعتگران       

ارگرفتن در که به دلیل قربوده است گوناگون  

 همچنـین   ایـران و   ،بین تاثیرات روم شـرقی    

 نـه تنهـا از  ، سنت هاي کهـن آسـیاي میانـه    

لکـه  می باشد، ب  ویژگی هاي خاصی برخوردار   

.... ، سالح سازان و      خطاطان، گوهریان، زردوزان   ، هنرمندانی همچون برترین معماران، کاشیکاران     در طول قرن ها محور تجمع     

   .داده اند را شکل "هنر عثمانی" به یک معنی بوده که

واسـطه کیفیـت آثـار    ، بلکه بیش تر بـه  ه خاطر کمیت آثار نگهداري شده آن  ب تنهاباید اذعان داشت که اهمیت این موزه نه         

 تمام غرفه ،صردر داخل ق. رجسته عهد عثمانی به شمار می آیدهنري موجود در آن است که از دستاوردهاي هنرمندان بزرگ و ب

از  که نشانگر هنر مشرق زمـین اسـت   ییاشیاء نفیس و گرانبها و اندقرار گرفته گرداگرد حیاط مستطیل شکل بزرگی      هاي کاخ   

   .خودنمایی می کند پراتوري عثمانی در تاالرها اي تحت سلطه امکشوره
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 چراکه تمام اشیاي    ،اپی است قموزه توپ  –پر بیننده ترین بخش کاخ      " خزانه"موزه  

 ساله دولت عثمانی در حد فاصل       250 آن نموداري از اقتدار و سلطه         داده شده  نمایش

انی دولت عثمی که به   ی کشور مستقل در قلمرو    40سه قاره جهان می باشد که امروزه        

موزه خزانه به تناسب نوع ،جنس و کارایی هر         اشیاي  . تعلق داشته به وجود آمده است     

چهار تاالر به نمایش گذاشته شده    و معیارهاي بسیار دیگري تنظیم گردیده و در        ءشی

مجموعـه لبـاس هـاي شـاهان     ( تاالر پوشاك سالطین ،در این موزه با شکوه.است 

 ... وبریشمی و شمشیرهاي مرصع نشان و تاج هاي سالطنینعثمانی از قبیل قباهاي ا

 ،ومهره هـاي زمـردین سـالطین   د نشان از جملـه تـسبیح هـا        راشیاي زم (، جواهرات ) 

خنجر زمرد نشانی که سلطان محمود دوم براي  همچنین گوشواره هایی از جنس سنگ هاي قیمتی ، تاج ها و آویزهاي زمرد و           

 قتـل نادرشـاه در میـان راه         خبـر  پیشکش دیگر براي نادر شاه افشار فرستاد که با           70ود با حفاظت از مرزهاي شرقی قلمروي خ     

حدود چهار صد موضوع و ده هزار شـی رزم افـزاري از قـرون               (م افزارها زر  ، ....)توسط سفیر عثمانی به استانبول بازگردانده شد        

ثـار  و   هـا  ، نقاشـی ) خلیفـه هـاي امـوي و عباسـی     و همچنین قدیمی ترین شمشیرها از زمان پیـامبر اکـرم و   هفتم تا هشتم    

گرانسنگی که بیانگر هنر و تمدن اسالمی و همچنین معرفی آثار تحت قلمروي عثمانی به همراه پرتـره سـالطین عثمـانی بـه          

  .استشده نمایش گذاشته 

 بـه   و منـسوب اشیاء و آثار بی همتا و گرانبهـاي مربـوط  از  وجود تاالري ،توپقاپی مجموعه هاي  یکی از بی نظیر ترین تاالر     

  . استپیامبر اسالم و دیگر اشیاء مقدس و آثار مذهبی

 پیـامبر توسـط      منـسوب بـه    اشیاي تاالر 

سلطان سلیم اول از مکه ، بغداد و قاهره بـه      

 در این تاالر طی .استانبول انتقال یافته است  

 سال حکومت عثمانی بدون وقفـه و در   408

ــام  ــبانه  تم ــاعت ش ــار س ــست و چه روز  بی

آیات قرآنی تـالوت    ) فظحا( قاري   24توسط

ـ   می شده است   ت ایـن وظیفـه را    که بـه نوب
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  . قرآن خوانده می شود ساعتی که موزه باز است 7 در مدت  امروزه تنها.برعهده داشته اند

 توسط شریف مکـه بـه       1517در سال   که پس ازفتح مصر     است  ازجمله اشیاء گرانبهاي موجود دراین تاالر قفل و کلید کعبه           

 دیگر قفل و کلیدهاي مربوط به خانه کعبه که کنده کاري ها و نقش ها و خطوط برجـسته                    ،استانبول فرستاده شد و همین طور     

  .می شودنقره اي و طالئی با آیه هاي قرآنی روي آنها دیده 

راي قبضه آراسته با گـل هـاي طالئـی و جـواهرات          که دا   است رب پیام  منسوب به  ، شمشیر از دیگر اشیاي بی همتا وارزشمند     

 نیـز در ایـن      )ص(شمشیري دیگر از حضرت محمـد       .  غالف شمشیر نیز مرصع به سنگهاي گرانقیمت است        و می باشد مختلف  

  .حک گردیده است ) عبداهللا ابن عبدالمطلبالاهللا اال اهللا ،محمد رسول ابن ( که بر روي آن عبارت مجموعه وجود دارد 

سط تاالر قطعه اي از خـاك       در و 

مزار و جاي کـف پـاي آن        ) زمین  (

 سـانتیمتر کـه     28، به طول    حضرت

گرفته شده است قرار دارد      قاب طال 

و از دیگر اشیاي منحصر به فرد این 

تاالر ،  سه شی که اولـی جعبـه اي    

 محتوي تـار مـوي ریـش پیـامبر و         

دومی مهر عقیق ایشان که از بغداد       

ي قبــاي خــرآآورده شــده اســت  و 

که داخل صندوقی طالئی بـا نوشـته هـایی از        )  متر با آستین هاي گشاد و جنس پشم سیاه رنگ          24/1بلندي قبا   (پیامبر اسالم   

  . شده است  مزینآیات قرآنی

این قبا را پیامبر اکرم به کعب مکی هنگامی که او به اسالم مشرف شد هدیه کردند که معاویه در مقابل بیست هـزار سـکه                          

  ) 1381،میرشکرایی( .قبا را از پسر کعب بعد از فوت او خریدنقره، 

  

  موزه توپقاپی –کتابخانه کاخ 

، تـاالري   براي حفظ و نگهداري کتب       دما و رطوبت     کنترلضرورت   کتابخانه اي در قصر و با توجه به           ایجاد اندیشه ایجادبا  

که نشان دهنده نمونه اي بارز و  می باشد ا سنگ مرمر زیبادر این مکان نماي ساختمان ب .تعبیه شدقصرمجزا در باالترین طبقه 



٧

  نمودي بسیار عالی از کنده کاري و  هنـر منبـت            ،باشکوه از معماري قرن هجدهم است و در کنار آن تزیینات درها و پنجره ها              

عاج فیل براي تزئینـات     استفاده از   .   آن خودنمایی می کند     ي بر روي دیوارها   16 و بهترین نمونه هاي کاشی عثمانی قرن         بوده

 باعـث چـرخش و   ي که به نحواست طراحی بسیار جالب داراي و همچنین قفسه کتب  می باشدداخلی و کرکره هاي پنجره ها    

تمام کتب موجود در کتابخانه به مهر و نشان سلطان احمد سوم ممهـور شـده و بیـشتر             . می شوند  جریان هوا در میان قفسه ها     

همزمـان بـا   . حور موضوعاتی از قبیل علوم قرآنی ، تاریخ و متون عربی ، فارسـی و ترکـی اسـت                   عناوین این مجموعه حول م    

، دستور ملوکانه به منظور امور اجرایی و نظارتی در کاخ  صادر گردید که در قالب اساسنامه اي مبنی بر تهیه                      بازگشایی کتابخانه 

روزهـاي اسـتفاده از   تعیـین  ملی از قوانین مطروحه به همـراه  کاود با توجه به موضوعات آن و طرح فهرستی کامل از کتب موج   

  (Cagman, 1987)  . تدوین گردید  به هیچ وجه امانت داده نمی شوندکتابخانه و اینکه کتب موجود درکتابخانه

 و به  تجزیهقاپی قسمتهایی از مجموعه قصر توپو منابع آن افزوده گردیدکه بر غناي کتابخانه ها  به مرور زمان و بعد از قرن

کتب موجـود در مجموعـه    .کتابخانه هاي متفاوتی در استانبول و حتی مجموعه هاي گوناگونی در خارج از ترکیه منتقل گردید        

د که هسته اصلی جمع آوري این منابع به زمان امپراتوري عثمانی و هم عصر آنها از جمله                یتوپقاپی بالغ بر هیجده هزار می رس      

منابعی هستند کـه در دربـار ایلخـانی     ، نفیسکتب ترین گرانبها در این کتابخانه شایان ذکر است     . ددسلسله سلجوقی برمی گر   

 در ایران ایجاد شـده  14و 13ن قرو  هنرمند درو صنعتگرباذوق  زنان ومردانتوسط آفریده هاي دست ساز و زیباي   ) تیموریان  (

و نسخ مصادره شده از درباریان مخلوع ، متوفی و بی    ر جنگ ها   در بین کتاب هاي اهدایی، کتب به غنیمت گرفته شده د           .است

  )2009ویکی پدیا،( .وارث و همچنین نسخ پیشکش شده از طرف سفیران ، وزراء وپادشان ملل مختلف دیده می شوند

 ،خ خطـی   از لحاظ نس    جهان اسالم  بویژه در  غنی ترین مجموعه ها در دنیا      از برجسته ترین و      یبدون شک یک   این کتابخانه   

ی مهمچنین به عنوان گران بهاترین مرکز نگهداري هنر اسال     است و  در طرح هاي شرقی و اسالمی     معماري   نقاشی و    ،مینیاتور

  . است در جهان شناخته شده که شاهکارهاي فراوانی را از سراسر سرزمین ها و بالد اسالمی گرد هم آورده

 که خود را به زیور هنر بیارایند اهزادگان عثمانی بسیاري نیز سعی داشتند  درآن دوران که اوج هنر عثمانی بود، سالطین و ش       

چنانکه برخی از آنها خطاطانی برجسته بودند که هنوز قلم ها و قلمتراش هاي دسته عاج آن ها در این موزه بـه یادگـار مانـده                            

 پانزده هزار  بالغ بر    و  موجود است  خانهبات ک در این  یی جذاب و بسیار نفیس     با مینیاتورها  خطی  نسخ 600بیش از    همچنین .است

  .شود  نگهداري می به همراه بیست ویک هزار منابع غیر اسالمی است که اصالتا اسالمیتصویر

 و رسائل و مرقعات سهیم بوده  در تهیه برخی نسخکهکتابخانه بنا نهاده شد   کنار  در کارگاهی قابل ذکر است که در گذشته،      

در نظر گرفته شده بود که هـم حکـم کارگـاه و هـم       قصرابتدا براي فضايدر توپقاپو سراي از همان   کارگاه هاي هنري     .است



٨

، )سازندگان جلـد روغنـی و قلمـدان         (نگارگران ومذهبان ، خطاطان ، ادرنه کاران        . مدرسه هنري و هم حکم کتابخانه را داشت       

 شـاهنامه هـا بـه    ،، از کتب معروف آن دوره و کتابت بودند رسام ها و دیگر هنرمندان در آنجا مشغول تصویرگري و کتاب آرائی           

   .توان نام برد ویژه شاهنامه آل عثمان در پنج جلد ، سلسله نامه ها ، سورنامه ها و غزوه نامه ها را می

 به ي را  و در تکامل نگارگري عثمانی نقش انکارناپذیر       ، ایرانی تبار بودند    تعدادي از این نگارگران برجسته     همچنین باید گفت  

 عدد نگاره نگهداري می شـود کـه یکـی از بـزرگ تـرین                13533امروزه در کتابخانه موزه توپقاپوسراي تعداد       . عهده داشته اند  

  )1386میرزایی،( .مجموعه هاي نگارگري دنیاست

اي فـاخر آن     که نمونه ه   ددر کتابخانه موزه توپقاپوسراي هزاران نسخه به زبان فارسی نگهداري می شو            است   شایان توجه   

، ظفرنامه ها و خمسه هاي مختلف شکل گرفته انـد کـه در   این نسخ از شاهنامه ها  .  به دوره صفوي از مکتب تبریز است       متعلق

آثـار هنرمنـدان بـزرگ و       همچنـین    . و به خط نستعلیق خودنمایی مـی کنـد        راس آنها قرآن کریم به کتابت محمود نیشابوري         

  )1386،بخت آور(.  این مجموعه بسیار به چشم می خوردنیز درنگارگران برجسته عهد صفوي 

زمـان   ودرآغـاز قـرن بیـستم      و تمدن اسالمی در طی قرن ها و هنر  اوج شکوفایی   از پسبار دیگر خاطرنشان می شازد که       

زمهمترین امروزه یکی ا. عبدالحمید دوم کتابهاي فراوانی به دیگر قصرها منتقل و به کلکسیون داران غربی فروخته شد         سلطنت  

از منابع این کتابخانـه     ) آلفرد چستربیتی   ( که بوسیله     است و باارزش ترین مجموعه ها در غرب،کتابخانه چستربیتی شهر دوبلین         

  (Cagman, 1987). استجمع آوري گردیده

 رین مجموعه عمارت و قصر توپکاپی امروزه همچنان یکی از برجسته ت ,و ضعف ها با این وجود و علی رغم تمام کاستی  ها

  . دارا می باشدرااسالمی  علوم و هنرهاي عثمانی و ازارزش ا  کتب نفیس و بهاي
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