جایگاه هنرمندان کتابآرای ایرانی در کارگاههای هنر توپقاپیسرای ،با استناد به دفاتر اهل حرف
عثمانی سده دهم
چكيده:
آغاز سده دهم مصادف است با ناآرامیهای سیاسی ایران و متعاقب آن مهاجرت بسیاری از
هنرمندان به شرق و غرب و از جمله دیار عثمانی .دفاتر اهل حرف یکی از اسناد معتبری است
که اطالعات قابل توجهی را از چگونگی فعالیت برخی از این هنرمندان مهاجر در کارگاههای
هنر توپقاپیسرای در اختیار میگذارد .ضرورت بازخواني اين اسناد با توجه به اين نكته كه
مشاغل مختلف دربار استانبول در آغاز سده دهم با الگوبرداري از كارگاههاي هنر ايران و با
حضور بسياري از هنرمندان ايراني شكل گرفتند ،افزون ميگردد .فرضیات مقدماتی ،احتمال
حضور هنرمندان مهاجر ایرانی را در این اسناد و فعالیت چشمگیر آنها را در کارگاههای دربار
استانبول مطرح میسازد.
هدف از این پژوهش ،شناسايي هنرمندان کتابآرای مهاجر ايراني و جایگاههشان در
کارگاههای هنر توپقاپی سرای است .دستاوردهای کلی ،مبين اين نكات هستند كه تا پيش از
انتقال هنرمندان ايراني به دربار عثماني ،فعاليتهاي هنري توپقاپيسراي بسيار محدود و كم
رونق بوده ،ولیکن با ورود هنرمندان ايراني ،كارگاههاي هنر توپقاپيسراي چه از نظر تنوع
مشاغل و چه از نظر تعدد هنرمندان باالخص در جماعت نقاشان رشد چشمگيري مييابد.
از بررسی میزان مقرری اعضای نقاشخانه توپقاپیسرای ،چنین برمیآید که میانگین مقرری
جماعت نقاشان ايراني باالترین میزان را در طول سده دهم دارا بوده است .این جماعت از
ي شدهاند ،وليكن بهتدريج از
بزرگترين گروههاي هنري فعال در دربار عثماني محسوب م 
نیمه سده دهم دامنه فعاليت آنها كاهش یافته و تا پایان سده از رونق میافتد.
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اين مقاله از رساله دکتری پژوهش هنر با عنوان «تأثیر هنر ایران بر هنر عثمانی» در حوزه نگارگری قرون دهم و یازدهم با راهنمایی دکتر خزایی و مشاوره آقایان دکتر آژند و دکتر حاتم در
دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس اقتباس شده است..
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مقدمه
پس از جلوس سلطان بايزيد دوم بر تخت سلطنت ( ،)1481/887اولين كارگاههاي هنري
دربار استانبول تاسيس شدند .از آن پس سالطين عثماني با الگو قرار دادن همسايه شرقي
خود «ايران» كه پيشينهاي كهن و درخشان در فرهنگ و هنر منطقه داشت ،بر رونق و اعتالي
ِ
هنری دربار اهتمام ورزيدند و توجهي خاص به سنت مرسوم مكاتب هنري
كارگاههاي
1
ايران مبذول داشتند  .آغاز به كار كارگاههاي هنري توپقاپيسراي و فعاليت گروههاي
مختلف هنری ثبت مشخصات و مقدار معاش جماعت هنرمند را در دفاتر اهل حرف در پی
داشت که اين روند تا چند سده پس از دوران مذكور نیز تدوام يافت.2
شرایط نامساعد ایران در اواخر سده پانزدهم-و اوائل شانزدهم/نهم و اوایل سده دهم
سبب مهاجرت برخی از استادان علم و هنر به سرزمینهای همسایه از جمله عثمانی شد.
همچنین فتوحات سالطين عثماني در دوران حكومت سلطان سليم اول (حك/918-926 :
 )1512-1520و سلطان سليمان اول (حك )1566-1520 /972-926 :به غنيمت گرفتن
هنرمندان مختلف از سرتاسر ایران و از جمله تبریز (مرکز حکومت صفویان و پایتخت
پیشین ترکمانان) شكلگيري كارگاههاي هنري متنوع و برپايي صنايع جديدي در
توپقاپيسراي 3به گواهی دفاتر اهل حرف که اسناد معتبري را از وضعيت اين صنايع و
نيز هويت بسياري از استادان فن ،هنرمندان و شاگردان آنها در اختيار ميگذارند از دیگر
عواقب فتوحات بوده است.
روش تحقيق در اين پژوهش به روش توصيف و تحليل دادههاست .بازخواني دفاتر اهل
حرف توپقاپيسراي سده دهم  ،بخش نخست فعاليتهاي اين پژوهش را به خود اختصاص
ميدهد .اين دفاتر طي اقامت چند ماهه نگارنده در استانبول و در بررسيهاي صورت گرفته
روي اسناد مركز آرشيو عثماني -وابسته به نخستوزيري تركيه 4به دست آمد .از همین رو
بازخوانی دقیق و کامل دفاتر اهل حرف و اسناد دیگر برای درک هر چه بهتر الگوبرداری
مشاغل دربار استانبول از هنر و هنرمندان ایرانی ضرورت مییابد.
اين پژوهش به دليل گستردگي صنايع و فنون موجود در دفاتر اهل حرف توپقاپيسراي،
به معرفي استادان هنر كتابآرايي دربار استانبول شامل بخشهاي كتابت ،تجليد و نقاشي
یعنی به فعالترين و شاخصترين بخشهاي آن سازمان بسنده میکند ،لذا ضمن بازخواني
دفاتر اهل حرف ،معرفي شخصيتهاي مزبور مد نظر بوده است.
هدف نهایی ،شناخت جایگاه هنرمندان ایرانی در کارگاههای هنر توپقاپیسرای است.
بدین منظور میزان مقرری و مرتبه ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .مطالعات این
بخش به دلیل محدودیتهای ارائه پژوهش ،اساساً بخش جماعت نقاشان را شامل میشود.
نتایج حاصل از این بخش ،جایگاه هنرمندان نقاش ایرانی را در نقاشخانه توپقاپیسرای
سده پانزدهم-و اوائل شانزدهم/نهم و اوایل سده دهم در قیاس با دیگر اعضای جماعت،
مشخص میسازد.

فرزانه فرخفر /محمد خزایی /غالمعلی حاتم
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دفاتر اهل حرف توپقاپيسراي
دربار عثماني در آغاز سده دهم گروههاي مختلفي را براي انجام دادن خدمات گوناگون در
توپقاپيسراي گردآورده بود .همچون هر تشكيالت ديگر ،دفاتر مخصوصي چگونگی معاش
اين جماعت را احصا میکرد ،يكي از اين طبقات طبقه اهل حرف بود .اهل حرف به طبقهای
از نخبگان اطالق ميشد كه به صنايع و هنرهاي دستي مشغول بودند.5
اين دفاتر ،اطالعات قابل توجهي از هنرمندان را با رعایت تقدم و تأخر مرتبت آنان در
ذكر اسامي و ميزان مقرريای كه برايشان معين شده به دست میدهد .در برخي از اين اسناد
حتی چگونگي حضور هنرمندان در دربار عثماني و مليت آنها شرح داده شده است .به غير
از نخستین دفاتر اهل حرف ،باقي موارد به خط سياق عثمانی و با ارقام مخصوص به آن نوشته
شدهاند .خط سیاق یا سیاقت نوعی از خط و روش نگارش است «که بدآن اهل دفتر دیوان،
اعداد و مقادیر و اوزان رانويسند» .6این شیوه نگارش در ایران پیشینهای کهن داشت و عثمانیان
نیز آن را به تقلید از سلجوقیان روم ،اقتباس نمودند .تمامي اصطالحات صناعي و مالي و
هنري دربار استانبول از بدو تاسيس دولت عثماني ،با الگو قرار دادن حكومتهاي سلجوقي و
ايلخاني كه آنها نيز وامدار فرهنگ ايراني بودند ،به زبان فارسي نوشته شدهاند .فقط در يكي
دو دفتر اسامي به شكل تركي نوشته شده و طبق عادت قديمي اصطالحات فارسي عيناً كپي
شده و به همان شكل مصطلح به كار رفتهاند.7
بازخواني دفاتر اهل حرف از نيمه سده دهم  /شانزدهم به بعد به دليل نگارش بسيار ریز
و بدون نقطه و گاه کام ً
ال نامفهوم سياق عثمانی ،مشكل و شايد يكي از داليل خوانده نشدن
کامل كه اين دفاتر تا كنون تغيير حروف الفباي تركي استانبولي را نيز میتوان مزيد بر علت
دانست .با این حال برخی محققان ترک ،تعدادی از این دفاتر را بازخوانی کردهاند .نخستین
و تقریبا کاملترین منبع منتشر شده ،در سال  1332/ 1953شمسی توسط رفیق مریچ به زبان
ترکی به چاپ رسید .8این منبع با وجود توجه و حساسیت خاص نویسنده در معرفی دفاتر اهل
حرف ،متاسفانه فقط شامل لیست هنرمندان نقاش است ،مضاف بر اینکه به برخی از دفاتر
اصال اشارهای نشده و اطالعات آنها ناقص است .از این حیث این بازخوانی ،حتی در بخش
جماعت نقاشان ،منبعی ناتمام محسوب میشود .کوشش بعدی ،توسط اوزون چارشيلي
محقق نامي ترك در دهه  1350/ 1980شمسی انجام شد .متاسفانه در این پژوهش ،صرفاً به
معرفی و بازخوانی دفتر اهل حرف سال  932بسنده شده و باقی دفاتر که نگارشی بسیار ثقیل و
دشوارتر دارند ،ناخوانده باقی ماندهاند .9چارشیلی در تحقيقات خود اين دفتر را قديميترين
دفتر اهل حرف معرفي كرده ،وليكن با تحقيقاتي كه نگارنده در بين اسناد عثماني موجود
انجام داد ،قديميترين سند به دفتر اهل حرف سال  919 / 1513تعلق دارد .آخرین تحقیق در
زمینه بازخوانی دفاتر اهل حرف ،کتاب عصر شکوهمند سلطان سلیمان است که در بخشی
از این کتاب صفحاتی از دفاتر اهل حرف  1545 ،1526و  952 ،932 / 1558و  965با اتکا
بر اطالعات دو منبع قبلی بازخوانی شده است 10،این منبع از این روی که به هویت برخی
هنرمندان با اتکا بر دیگر منابع مکتوب اشاراتی دارد ،با اهمیت است؛ اما متاسفانه این بازخوانی
نیز فقط به برخی دفاتر اهل حرف دوران سلطان سلیمان اختصاص دارد و در اطالعات ارائه
شده نیز برخی اسامی و جزییات مهم از قلم افتاده است .از این حیث این کتاب نیز ،مرجع
کاملی به شمار نمیرود.11
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1111در طی جستجوهای کتابخانه ای و نیز مصاحباتی که
با استادان هنر دانشگاههای ترکیه به عمل آمد ،تنها این سه
منبع یافت شدند که با موضوع مورد بحث در ارتباطند و به
بازخوانی بخشی از دفاتر اهل حرف پرداختهاند.
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در بسياري از دفاتر اهل حرف ،ثبت فنون و مشاغل مختلف با ترتيب مشخصي رعايت
شدهاند .رايجترين اين مشاغل كه برخي از آنها امروزه به كلي از ياد رفتهاند ،به ترتیب
بهکارگیریشان در دفاتر ،عبارتند از :كاتبان ،مجلدان ،نقاشان ،كالهدوزان ،زردوزان ،زرگران،
سيمكشان ،غزازين (قزازان) 12،حكاكين ،زرنشانان ،كوفتگران 13،عنبرينه 14،كندهكاران،
سكهكنان ،پوستيندوزان ،شمشيرگران ،سوهنگران ،بوزدوغانيان ،15كاردگران ،كمانگران،
نيامگران ،16تيرگران ،سپردوزان ،سازتراشان ،سازندگان ،نجاران ،خراطين ،موزهدوزان،17
جراحان ،خيمهدوزان ،ساربانان،
عبايبافان ،قاليچهبافان ،كاشيگران ،جامهشويان ،كشتيگرانّ ،
سراجان ،چاوشان 18و ....سرآغاز مشاغل در اغلب اين دفاتر ،جماعت كاتبان ،مجلدان و نقاشان
ّ
است و اين نكته ،جايگاه ويژه و قابل تحسين اين حرف را در كارگاههاي هنر توپقاپيسراي به
نمايش ميگذارد.
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1313طالکوب ،مذهب (دهخدا ،لغتنامه ،پیشین ،ج،2
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بوده است (دهخدا ،لغتنامه ،پیشین ،ج ،1ص.)921
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ايران از گذشته تا امروز  25-26آذر  -1381قونيه،
بنياد عالي فرهنگ و زبان و تاريخ آتاتورك ،نشريات
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علل حضور هنرمندان ایرانی در دربار عثمانی سده دهم
چند واقعه مهم سبب مهاجرت هنرمندان ايراني به دربار عثماني گرديد .اواخر سده نهم در
سال  878 / 1473نبردی در نزديكي روستاي بشكنت واقع در اوتلوق بلي 19،بين سلطان
بايزيد دوم عثماني و اوزون حسن آق قويونلو ( )863 -884 /1457-78در گرفت که منجر
به شکست ترکمانان شد .لشكر عثماني ،دیاربکر 20یکی از مراکز مهم تركمانان آق قويونلو
را تصرف كرد و این اتفاق زمینه مهاجرت برخی از هنرمندان را به دربار عثمانی فراهم نمود.21
انحطاط ترکمانان آق قويونلو در برابر سپاه صفوي به سال  494 / 899عامل ديگري است كه
سبب روانه شدن برخی هنرمندان به كارگاههاي هنري عثماني شد .حمايت سلطان بايزيد دوم
از هنرمندان ايراني و اعطاي امتيازاتي به آنها ،در حالي كه ايران دستخوش ناآراميهاي سياسي
22
بود ،در جذب ايشان به دربار استانبول بيتاثير نبوده است.
جنگ چالدران نیز به نوبه خود اسباب مهاجرت صنعتگران و هنرمندان ايرانی بسیاری را به
دربار عثماني فراهم آورد .این جنگ که در سال  920 /1514ميان لشكريان عثماني و صفوي
به وقوع پيوست در پی شكست لشكر شاه اسماعيل صفوي سلطان سليم اول عثماني براي
مدتي كوتاه وارد تبريز پايتخت صفويان شد و هنگام بازگشت بسياري از هنرمندان ایرانی را به
استانبول منتقل كرد.23
سختگيريها و تعصبات شاه اسماعيل صفوي بر قبول مذهب تشيع از سوي مردم ایران
در حالي كه بيش از نيمي از ساکنان ایاالت و به خصوص اهالي تبريز ،پايتخت تازه تاسیس
صفويان را مردمان سنيمذهب تشكيل ميدادند .این عامل مهم دیگری بود که بر مهاجرت
24
هنرمندان و پيشهوران اهل تسنن ايراني به دربار عثماني دامن زد.
بازخواني دفاتر اهل حرف سده دهم
از آنجایی که اسامی هنرمندان و میزان مقرری آنها در چهار نوبت طی یک سال در دفاتر اهل
حرف به ثبت میرسیده 25،به نظر میرسد بخش عمده دفاتر سده دهم  ،از بین رفته باشند .در
جستوجوهای به عمل آمده در مرکز آرشیو عثمانی-استانبول ،دفاتر ،1542 ،1513،1526
 1588 ،1566 ،1565 ،1559 ،1558 ،1556 ،1545و ،965 ،963 ،952 ،949 ،932 ،919 / 1591
 997 ،972 ،971 ،966 ،966و  1000به دست آمدند که از این میان تنها دفتر  997 /1588کامل
و شامل چهار بخش مذکور است.
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بازخواني دفاتر اهل حرف با توجه به مشكالتي كه در خواندن خط سياق وجود دارد به خصوص در
مواردي كه سند دچار آسيب شده باشد ،كار را بسيار سخت و گاه غير قابل اجرا مينمايد .در اين بخش براي
كاهش احتمال خطا در خواندن اسناد ،از چند كارشناس خط سياق در بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس
رضوي و در بخش اسناد كتابخانه ملي ايران كمك گرفته شد .با وجود این در صحت برخی اسامی و ارقامی
که عمدتاً واژگانی ناآشنا به زبان امروزی هستند و یا در سند مزبور آسیب دیدهاند ،باید به دیده تردید نگریست.
این اسامی برای سهولت در شناساییشان در این پژوهش ،در داخل پرانتز گنجانده شدهاند .در این بخش ،شیوه
نگارش ،نحوه دستهبندی و ترتیب ارائه اسامیِ دفاتر اهل حرف با هدف حفظ ارزشهای سند و جلوگیری از هر
گونه خطا و یا آسیب احتمالی ،دقیقا مشابه اصل و بدون تغییر در دیکته کلمات آورده شدهاند .دیکته صحیح
کلمات و یا واژگانی که در درست بودن آنها بین دو یا چند واژه دیگر تردید وجود دارد نیز ،درون پرانتز
قرار گرفته ،لیکن اسامی جداول و نمودارها با دیکته صحیح آورده شدهاند .اسامیای که دو یا چند بار در یک
گروه تکرار شده ،با این احتمال که شاید هنرمندانی همنام ،همزمان در یک جماعت مشغول به کار بودهاند،
دقیقا مشابه تعداد دفعات تکرار آنها و در محل قرارگیریشان ،در فهرست بازخوانی دفاتر آورده شدهاند.
در این پژوهش ،همچنین در بازخوانی دفاتری که از چند بخش تشکیل میشوند ،تمامی بخشها به عنوان
یک واحد کلی در نظر گرفته شده و اسامی همه هنرمندان ارائه شده است .به طور مثال در دفتر 997 /1588
اسامی هنرمندان در چهار بخش -1:محرم و صفر-2،ربیعاالول و ربیعاآلخر-3،رجب ،شعبان و رمضان و
 -4شوال ،ذیقعده و ذیحجه آمده که در بازخوانی سند ،اسامی تمامی این بخشها مد نظر قرار گرفته ،لیکن
برای جلوگیری از تکرار و با توجه به محدودیت فضای پژوهش ،به هر بخش به طور مجزا اشاره نشده است.
اسامی در همه بخشها تکرار شده ،لیکن نام هنرمندانی که تنها در یک یا چند بخش آمده نیز ،در فهرست
اسامی پژوهش ،حاضر قید شدهاند.
یادآور میشود که به دلیل فضای محدود این پژوهش ،لیست اسامی گروه شاگردان و بازخوانی دفتر
 949 /1542با توجه به اهداف اصلی تحقیق ،حذف شدهاند.
دفتر اهل حرف 919/1513
كاتبان :كاتبان خزانه :محمود چلبي افندي ،مصلح الدين ،محمد چلبي.
كاتبان ديوان :فرخ چلبي ،مصطفي چلبي ،سهي(سخی) بيك ،جعفر چلبي.
دفتر اهل حرف 932 /1526
كاتبان :قاسم كاتب ،عبدالرحيم ،عبدالواحد ،سلطان علي.
مجلدان:عالءالدينقلله،محمدابناحمد،اسماعيلغالمفيروزبيك،داوودچركس،باليابنعلي،حسينابناحمد.
نقاشان :شاه قولي رسام ،حسن بن محمد ،ملك احمد تبريزي ،حسن بن عبدالجليل ،حسين رومي ،احمد
رومي ،طورمش بن خيرالدين ،احمد غالم فيروز بيك ،اورنوس خويش يحيي ،اويس بن احمد ،بيرام بن
درويش ،ابراهيم بن احمد ،محمد بن بيرام ،علي برادرش (برادر محمد بن بيرام) ،عبدالوهاب بن فضلاله ،قاسم
اصفهاني ،حاجيبيك تبريزي ،خواجه بيك تبريزي ،سلطان علي بصمه جي(باسمه چی) ،محمد بن ملك
احمد ،علي برادرش(برادر محمد بن ملك احمد) ،محمد بن عبدالرحمن ،مصطفي بغدان ،حسن بن خضر،
فروخ(فرخ) چركس ،اياس ارنود.
مصطفي بن يوسف ،حسين بن حسام رسام ،محمد بن حسنّ ،
نقاشان عجم :شاه محمد مصور ،عبدالغني مصور ،درويش بيك مصور ،شيخخان نقاش ،عالءالدين محمد
نقاش ،منصور بيك نقاش ،شيخ كمال نقاش ،علي بيك نقاش ،اخي بيك نقاش ،عبدالخالق نقاش ،ميرزا بيك
نقاش ،نظر نقاش ،عبدالفتاح نقاش ،ميرآقا نقاش ،شرف نقاش ،علي قولي نقاش( .تصوير  )1بخشي از دفتر اهل
27
حرف ( 26 919تصوير  )2بخشي از دفتر اهل حرف 932

26. Ehl-I Hiref, Topkapi Saray, ibid.
27. Ehl-I Hiref, Topkapi Saray, ibid.
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28. Ehl-I Hiref, Topkapi Saray, ibid.
29. Ehl-I Hiref, Topkapi Saray, ibid
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دفتر اهل حرف 952 /1545
كاتبان :موالنا قاضي محمود ،قاسم ارنود ،عبدالرحيم ابن عبداله ،حاجي محمد ابن ملك
احمد ،محرم جان ابن احمد ،احمد قره حصاري ،درويش محمد سالنيد ،عبدالواحد
تبريزي ،مخفي گيالني ،محمد زرد ،محمد ابن شكر اله ،حسن ابراهيم پاشا ،خرم صالح
چلبي ،فرهاد بوسنه ،محمد نام ديگر لوابي(لوای) ،يوسف تبريزي.
مجلدان :محمد ابن احمد ،حسين برادرش (برادر محمد بن احمد) ،حسن برادرش (برادر
محمد بن احمد) ،مصطفي برادرش (برادر محمد بن احمد) ،احمد ابن كامل.
نقاشان :شاه قولي بغدادی سربلوک ،حسن ابن محمد ،طورمش ابن خيرالدين ،احمد
فيروزبيك ،اويس ابن احمد ،اورنوس خويش يحيي ،بيرام ابن درويش ،ابراهيم ابن احمد،
محمد سياه ،مصطفي بغدآن ،علي برادر محمد ،محمد ابن ملك احمد ،علي برادرش (برادر
محمد ابن ملك احمد) ،محمد عبدالرحمن ،حسن ابن خضر ،مصطفی بن یوسف ،خضر
ابن علي ،يوسف روم ،احمد ابن قاسم ،فرهاد بوسنه ،علي چركس ،محمد ابن حسن ،قاسم
ارنود ،يوسف چركس.
نقاشان عجم :عبدالعالي تبريزي ،سلطان علي بصماجي(باسمهچی) ،عبدالحميد تبريزي،
محمدشاه تبريزي ،عليالدين تبريزي ،عليبك(بیگ) تبريزي ،عبدالفتاح تبريزي،
عبدالخالق تبريزي ،اخي بيك تبريزي ،عليقولي تبريزي ،اميرآغاي تبريزي.
دفتر اهل حرف 963 /1556
كاتبان :موالنا عبداله ،موالنا قاسم ارنود ،موالنا قاضی محمد ،موالنا درويش محمد ،موالنا
عبدالواحد تبريزي.
نقاشان:استادشاهقولي،محمدچلبي،طورمشخيرالدين،بيرامدرويش،مصطفي؟؟؟،شاهمحمد
تبريزي،حاجمحمدملكاحمد،حسننقاش،عبدالمحمدتبريزي،عبدالغنيتبريزي،اخيبيك
29
تبريزي(.تصوير  )3بخشي از دفتر اهل حرف ( 28 952تصوير  )4بخشي از دفتر اهل حرف 963
دفتر اهل حرف 965 /1558
كاتبان :موالنا قاضي محمود سربلوک ،قاسم ارنود ،حاجي محمد ملك احمد ،عبدالواحد
تبريزي ،مخفيء گيالني ،محمد زرد ،محمد شكرا ،..حسين ابراهيم پاشا ،يوسف هروي،
محمد نام دیگر لواء (لوای) ،درويشمحمد مصطفي شيخزاده ،احمد برادرش (برادر
درويش) ،حمزه برادرش (برادر درويش) ،حسن احمد قرهحصاري.
مجلدان :محمد ابن احمد ،حسين برادرش (برادر محمد) ،حسن برادرش (برادر محمد)،
خرم
مصطفي برادرش (برادر محمد) ،احمد مجلد كاتبان ديوان ،علي (نوبه) ،عثمان بوسنهّ ،
روم ،حسن کامل ،يوسف روم ،سليمان محمد.
نقاشان :محمد شاه سربلوک ،اويس احمد ،بايرام درويش ،مصطفي بغدان ،علي بايرام،
محمد ابن ملك احمد(متوفی شد) ،محمد عبدالرحمن ،حسن خضر ،مصطفي يوسف،
جعفرعلي ،يوسف روم ،احمد قاسم ،فرهاد بوسنه ،محمد حسن ،قاسم ارنود ،محمد
عبداالول ،نبي چلبي ،حسين بوسنه ،پروانه بوسنه ،حسن بوسنه ،جعفر ماجار(مجار) ،قاسم
چركس ،حيدر ارنود ،نبي(پیر) چلبي ،پروانه نوروقوب(نوروکوب) ،علي ماجر(مجار).
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دفتر اهل حرف 966 /1559
كاتبان :قاضي محمود ،قاسم ارنود ،حاجي محمد ملك احمد ،عبدالواحد تبريزي ،مخفي
گيالني ،محمد صادق ،محمد بن شكراله ،حسین غالم ابراهيم پاشا ،يوسف هیرهوي
(هروی) ،محمد لواء (لوای) ،درويشمحمد مصطفي شيخزاده ،احمد برادر درويش ،حمزه
برادر درويش ،حسن غالم قرهحصاري ،محمود مآجار(مجار) شاگرد ،علي بن حسام،
حسين غالم درويش.
مجلدان :محمد بن احمد ،حسين برادر محمد ،حسن برادر محمد ،مصطفي برادر محمد،
احمد مجلد كاتبان ديوان ،عثمان بوسنه ،خرم روم ،حسن بن طاش ،يوسف روم ،سليمان
بن محمد.
نقاشان روم :قره ممي نقاش باشي ،اويس بن احمد ،بايرامدرويش ،مصطفي بغدان ،علي
بن بايرام ،محمد ابن عبدالرحمان ،حسن بن خضر ،مصطفي بن يوسف ،جعفر بن علي
شريف ،يوسف روم ،احمد بن قاسم ،فرهاد بوسنه ،محمد بن حسن ،قاسم ارنود ،محمد بن
عبداالول ،نبي قرهممي ،حسين بوسنه ،پروانه بوسنه ،مصطفي مذهب.
نقاشان عجم :عبدالعالي تبريزي ،عبدالحميد تبريزي ،شاهمحمد تبريزي ،آحي(اخی)بيك
تبريزي ،عليقولي اعما ،ميرآغا تبريزي ،پروانه ماجار(مجار) ،قيطاس فرنگ شاگرد،
درويش محمد(اصفهانی) شاگرد( .تصوير  )5بخشي از دفتر اهل حرف ( 30 965تصوير )6
بخشي از دفتر اهل حرف .31 966
دفتر اهل حرف 971 /1565
مجلدان :محمد ابن احمد سربلوک ،حسن برادرش (برادر محمد) ،مصطفي برادرش (برادر
خرم روم ،حسن طاش ،يوسف روم ،سليمان محمد.
محمد) ،احمد مجلد ،عثمان يوسفّ ،
مجلدان متوفي :داود چركس ،علي بالي ،حسين احمد ،علي بك(بیگ) تبريزي ،نصوح
شاگرد ،اسكندر شاگرد ،حمزه شاگرد ،حاجي مراد مهره زن.
نقاشان :محمد ابن سنان سربلوک ،اويس بن احمد ،مصطفي بغدان ،علي بن بيرام ،حسن
خضر ،اميرجعفر بن علي ،يوسف روم ،احمد بن قاسم ،فرهاد بوسنه ،محمد حسن ،قاسم
ارنود ،محمد ابن عبداالول ،نبي بالي ،حسين بوسنه ،پروانه بوسنه ،جعفر نصوح ،مصطفي
مذهب ،عثمان ،سنان چركس ،شاه محمد تبريزي ،اخي بيك تبريزي ،علي قولي ،امير اغاء
تبريزي ،پروانه مجار ،قيطاس فرنگ.
نقاشان متوفي :شاه قولي تبریزی ،حسن محمد ،طورمش خيرالدين ،احمد غالم فيروزبيك،
اورنوس يحيي ،بیرام درويش ،ابراهيم محمد ،محمد بيرام ،علي برادرش (برادر محمد بيرام)،
محمد حسن ،حاجي بيرام ،قاسم اصفهاني ،عبدالعالي تبريزي ،حاجي بك(بیگ) تبريزي،
سلطان علي ،عبدالمحمد تبريزي ،حاجي مير مصور ،عبدالغني ،درويش بك(بیگ) ،شيخ
جان ،علي الدين ،منصور بك(بیگ) ،علي بك(بیگ) ،شيخ كمال ،عبدالفتاح ،ميرزا
بك(بیگ) ،عبدالخالق ،اخي بك(بیگ) ،نظر بك(بیگ) ،عبدالوهاب ،علي برادرش (برادر
عبدالوهاب) ،ملك محمد ابن احمد ،مصطفي بغدان ،محمد عبدالرحمان ،حسن خضر،
مصطفي بوسنه ،شاهحسين ،جعفر علي ،يوسف روس ،يوسف چركس ،شرف بك(بیگ)،
اسكندر سمندره ،حسين قرح(قره)ممي ،علي چركس ،احمد قاسم ،محمود روس،

تصوير  -5بخشي از دفتر اهل حرف.965 /1558

تصوير  -6بخشي از دفتر اهل حرف.966 /1559

30. Ehl-I Hiref, Topkapi Saray, ibid.
31. Ehl-I Hiref, Topkapi Saray, ibid.
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عبدالغني عبدالعالي ،مراد بوسنه ،سليمان مجار ،حسين بوسنه شاگرد ،بيرام بوسنه شاگرد،
سليمان بوسنه شاگرد ،حسين ديگر شاگرد ،محمد حسن شاگرد ،ريحان سياه ،مبارك سياه.

تصوير  -7بخشي از دفتر اهل حرف .971 /1565

تصوير  -8بخشي از دفتر اهل حرف .972/1566

32. Ehl-I Hiref, Topkapi Saray, ibid.
33. Ehl-I Hiref, Topkapi Saray, ibid.
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دفتر اهل حرف 972 /1566
كاتبان :موالنا قاضي محمود ،عبدالواحد تبريزي ،مخفيء گيالني ،حسين (غالم) ابراهيم
پاشا ،يوسف هروي ،محمد لواي ،احمد برادرش (برادر محمد) ،حسن (غالم) قره حصاري،
حسين (غالم) درويش ،محمود انكروس ،علي حسام ،مظفر شيرواني ،محمد قاسم ،احمد؟؟،
احمد ،مصطفي عبداله ،درويش محمد عوض ،محمد مظفر.
كاتبان خاصه متوفي :قاسم ارنود ،عبدالرحيم عبداله ،احمد قرهحصار ،حاجيمحمد
ملكاحمد ،محرمخان احمد ،درويشمحمد سالنيك ،محمد زرد ،محمد شكراله ،يوسف
(غالم) اسكندر چلبي ،خرم حاج خلیل ،سلطانعلي تبريزي ،محمود ؟؟ ،فرهاد بوسنه ،علي
برادرش (برادر فرهاد) ،ابراهيم فرهاد ،ابراهيم بن (سفر) ،محمد ماجر(مجار) ،كاتب عبداله.
(تصوير  )7بخشي از دفتر اهل حرف ( 32 971تصوير  )8بخشي از دفتر اهل حرف .33 972
دفتر اهل حرف 997 /1588
كاتبان :احمد برادرش ،علي حسام ،مظفر شيرواني ،مصطفي عبداله ،محمد مظفر ،عبداله
(قریمی) ،محمود (خداوردي) ،احمد محمد ،حیدر سنان ،جعفر عبداله ،حسين بيرام ،،سيد
قاسم ،محمد كاتب ،محمد مصطفي ،مصطفی محرم ،علي لطفي ،ابراهيم درويش ،مصطفي
سليمان ،عبدالرحمن بالي ،اويس خسرو ،مصطفي كاتب( ،فرامرز) عبداله ،ابراهيم كاتب،
يعقوب سليمان ،محمد حسام ،محمد محمود ،شعبان روم ،محمود (مسيح) ،احمد حسن،
محمد (قدري) ،علي كاتب ،مصطفي شيخ ،عبدي حسن ،رستم عبداله ،مصطفي جعفر،
محمود فرهاد ،ابراهيم سليمان ،ابراهيم كيوان ،محمد عبداله ،حسین (رخزاده) ،احمد روم،
مصطفی کاتب ،مصطفی (مسیح) ،فرهاد عبداله ،محمد الیاس ،محمد علی ،مظفر کاتب،
مصطفی محمود ،مصطفی کاتب( ،ادریس) یوسف ،حسین محمود ،حسن محمود.
مجلدان :ابراهيم سربلوک ،خرم روم ،سليمان محمد ،محمد عبدالرحمن ،مصطفي عبداله،
احمد مجلد ،احمد مصطفي ،محمد جعفر( ،عبدی)شعبان ،محمود محمد ،اسماعیل عبداله،
حسن محمد ،محمد بن محمد( ،عبدی)روم ،محمد(محمود) ،علی یحیی ،موسي مجلد،
احمد حسن ،مصطفی احمد ،اسماعیل ابراهیم ،قاسم مجلد.
نقاشان :لطفي عبداله سربلوک ،فرهاد عبداله کدخدا ،قاسم سربلوک ،نبی بالی(سراول)،
جعفر عبداله(سراول) ،حسين بوسنه ،عثمان روم ،محمد محمد ،سيدي نقاش ،اسكندر
بوسنه ،محمد احمد ،یحیی عبداله ،علي نقاش ،علي عبداله ،قیطاس فرنگ ،محمود
کورجی(گرجی) ،محمد فرهاد( ،خليل)محمد ،عزیز علی ،محمد علی ،علی احمد،
قاسم(اخی) ،داوود سفر ،مصطفي اویس ،سفرعلی ،موسي احمد ،علي يحيي ،منال امین
روم ،محمد صالح( ،عبدی)زرکوب ،محمد نصوح ،حسین روم ،ولیجان روم ،محمد
بورسوی ،محمد مصطفی ،حمزه عبداله ،احمد حسن ،حسن عبداله ،ابراهیم چلبی،
حسن ابراهیم ،سنان حضیر ،محمود حسین ،محمد علی ،یوسف حسین ،عثمان عبداله،
کیوان عبداله ،بکیر جعفر ،مراد عبداله ،شعبان عبداله ،ایاس عبداله ،بالی(قره باغی).
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دفتر اهل حرف 1000 /1591
كاتبان :احمد برادرش ،مظفر شيرواني ،مصطفي عبداله ،محمد مظفر ،محمود (خداوردي)،
احمد محمد ،حیدر سنان ،جعفر عبداله ،حسين بيرام ،سيد قاسم ،محمد كاتب ،محمد
مصطفي ،مصطفی محرم ،ابراهيم درويش ،مصطفي سليمان ،عبدالرحمن بالي ،مصطفي
كاتب( ،فرامرز) عبداله ،ابراهيم كاتب ،محمد حسام ،محمد محمود ،شعبان عبداله(روم)،
محمود(مسيح) ،احمد حسن ،محمد (قدري) ،علي كاتب ،عبدي حسن ،رستم عبداله،
مصطفي جعفر ،محمد(؟) ،ابراهيم سليمان ،ابراهيم كيوان ،محمد عبداله ،حسین (رخ زاده)،
مصطفی کاتب ،مصطفی کاتب(مسیح)( ،ادریس) یوسف ،حسن محمد ،عبدالرحمن روم،
محمود کاتب ،محمد عباس ،حسین عبداله ،مصطفی علی ،مصطفی روم ،احمد علی،ویس
مصطفی ،چلبی محمد ،اسمعیل عبداله ،مصطفی حسین ،احمد روم ،علی شاگرد ،محمد الیاس،
محمد علی ،مظفر کاتب ،مصطفی محمود ،رضوان عبداله ،علی حسام ،مصطفی شیروانی.
مجلدان :ابراهيم سربلوک ،خرم روم ،سليمان محمد ،مصطفي عبداله ،احمد مصطفي،
محمد جعفر( ،عبدی) شعبان ،محمد محمود ،اسمعیل عبداله ،حسن محمد ،محمد (ایوب)،
(عبدی) روم ،محمد (؟) محمد ،علی یحیی ،موسي مجلد ،احمد حسن ،مصطفی احمد،
اسمعیل ابراهیم ،قاسم مجلد ،اسمعیل (علی یا یحیی) ،مصطفی محمد.
نقاشان :لطفي عبداله سربلوک ،فرهاد عبداله کدخدا ،جعفر عبداله (سر اول) ،یحیی
عبداله(سراول) ،عثمان روم ،قیطاس فرنگ ،محمود کورجی(گرجی) ،محمد فرهاد ،عزیز
علی ،محمد علی ،عثمان روم ،سیدی نقاش ،اسکندر بوسنه ،علی عبداله ،حسن محمد ،علی
احمد ،قاسم (اخی) ،داوود سفر ،سفرعلی ،موسي احمد ،علي يحيي ،منال امین روم ،محمد
نصوح ،حسین روم ،ولیجان روم ،محمد بورسوی ،محمد مصطفی ،حمزه عبداله ،احمد
حسن ،حسن عبداله ،ابراهیم چلبی ،حسن ابراهیم ،سنان حضیر ،محمود حسین ،محمد علی،
یوسف حسین ،عثمان عبداله ،کیوان عبداله ،بکیر جعفر ،مراد عبداله ،شعبان عبداله ،ایاس
عبداله ،بالی(قرهباغی) ،احمد عبداله ،احمد محمود ،احمد علی(.تصوير  )9بخشي از دفتر
35
اهل حرف ( 34 997تصوير  )10بخشي از دفتر اهل حرف 1000
در بررسي دفاتر اهل حرف ،اختالف فاحشي بين تنوع مشاغل و نيز تعدد هنرمندان در
بين دفاتر اهل حرف  919 / 1513و  932 /1526وجود دارد .دفتر اهل حرف  919يك سال
پيش از واقعه چالدران تنظيم شده و از اطالعات آن هويداست كه در آن زمان كارگاههاي
هنر دربار استانبول رونق چنداني نداشتهاند .در تقابل با دفتر ،919تنوع و گستردگي مشاغل
هنر و صنعت و نيز شمار چشمگير هنرمندان به خصوص هنرمندان تبريزي در دفتر 932
محيطي فعال و پررونق را براي كارگاههاي هنر توپقاپيسراي به نمايش ميگذارد .با
بررسي اطالعات و شناسايي هنرمندان ايراني بيشماري كه نامشان در دفتر اهل حرف 932
به ثبت رسيده است ،اين حقيقت اثبات ميگردد كه واقعه چالدران و انتقال هنرمندان ايراني
به دربار عثماني عامل مهمي در توسعه و رونق كارگاههاي هنر استانبول بوده است.
هنرمندان ايراني دفاتر اهل حرف توپقاپيسراي سده دهم
در برخي از دفاتر اهل حرف ،جماعت هنرمندان ايراني(عجم) به صورت مجزا شرح داده
شدهاند .هنرمندان عجم در دفتر اهل حرف  932 /1526عبارتند از :شاه محمد مصور،
عبدالغني مصور ،درويش بيك ،شيخخان ،عالءالدين محمد ،منصوربيك ،شيخ كمال،
عليبيك ،اخيبيك ،عبدالخالق ،ميرزابيك ،نظر ،عبدالفتاح ،ميرآقا ،شرف و علي قولي.

تصوير  -9بخشي از دفتر اهل حرف .997/1588

تصوير  -10بخشي از دفتر اهل حرف .1000 /1591

34. Ehl-I Hiref , Topkapi Saray, ibid.
35. Ehl-I Hiref , Topkapi Saray, ibid
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36. Topkapi Palace Archive ,D.7843.
37. Topkapi Palace Museum ,H.802.
38. Yoltar Yıldırım, Ayşin, An Accomplished Artist
of the Book at the Ottoman Court: 1515-1530, in M.
Uğur Derman 65 Yaş Armağanı/ 65th Birthday Festschrift, ed. Irvin C. Schick, Sabancı University, Istanbul , pp: 603-616, 2000,605.
39. Atıl, Esin, The Age of Sultan Süleyman the Magnificient, idib, 35.
40. Yoltar Yıldırım, Ayşin, Following the Path of a
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هنرمندان عجم در دفتر اهل حرف  952 /1545عبارتند از :عبدالعالي تبريزي ،سلطانعلي
باسمهچی ،عبدالحميد تبريزي ،محمدشاه تبريزي ،عليالدين تبريزي ،عليبيك تبريزي،
عبدالفتاح تبريزي ،عبدالخالق تبريزي ،اخيبيك تبريزي ،عليقولي تبريزي و اميرآغاي تبريزي.
هنرمندان عجم در دفتر اهل حرف  965 /1558عبارتند از :عبدالعالي تبريزي ،عبدالحميد
تبريزي ،شاهمحمد تبريزي ،اخيبيك تبريزي ،عليقولي ،ميرآغا تبريزي ،پروانه مجار ،قیطاس
فرنگ و درويش محمد.
هر چند تعداد اين هنرمندان چشمگير است و عمده آنها با توجه به مرتبه بااليي كه در
دفاتر اهل حرف برايشان ثبت شده ،از هنرمندان شاخص دربار محسوب ميشوند ،وليكن
حضور هنرمندان ايراني در كارگاههاي توپقاپيسراي چيزي فراتر از آن است كه در اين
فهرست آمده است .اين اسامي تنها شامل بخش مختصري از نگارگران ايراني دربار ميشود
و حال آنكه در بخشهاي كتابت و تجليد اهل حرف و به خصوص در فهرست جماعت
هنرمندان رومي(ترك) نیز شاهد حضور هنرمندان ايراني هستيم كه نام آنها در فهرست
هنرمندان ايراني نيامده است .اسامي همچون :خواجه بيك تبريزي ،حاجي بيك تبريزي،
يوسف تبريزي ،موالنا عبدالواحد تبريزي ،عبدالمحمد تبريزي ،عبدالغني تبريزي ،يوسف
هروي ،شاه قولي تبريزي ،مخفيء گيالني و مظفر شيرواني اسامي هستند كه با القابي ايراني
همراهند و حال آنكه قطعا هنرمندان ايراني ديگري نيز در دربار استانبول وجود داشتهاند كه
فاقد القاب و پسوندهاي ايراني بوده و اكنون شناسايي آنها ممکن نیست .به عنوان مثال
هنرمند ايراني مشهوري همچون پير احمد ابن اسكندر كه نام وي در چند سند عثماني از
جمله به عنوان عضو جماعت كاتبان خزانه امير در يك سند بدون تاريخ كه احتماال به
سالهاي  943-949 /1537-1542مرتبط است 36و يا در صفحه كلوفون نسخه خمسه امير
علي شير نوايي به سال  93737آمده ،در ليست هنرمندان دفاتر اهل حرف توپقاپيسراي
معرفي نشده است 38.از جمله محمد شریف مسئول کتابت اشعار سالطین عثمانی ،هنرمندی
تبریزی که به دربار استانبول راه یافت و در کارگاههای هنر توپقاپیسرای صاحب نام
گردید 39.درویشمحمد ابن عبداهلل نیز از جمله چهرههای ایرانی است که در اوایل سده
دهم در توپقاپیسرای فعالیت داشت .وی که هنرمندی چندجانبه در زمینه کتابت ،تذهیب
و تصویرگری بوده ،احتماال پس از سقوط تبریز توسط شاه اسماعیل اول صفوی ،به دیار
عثمانی عزیمت کرده است 40.نام این هنرمند نیز در دفاتر اهل حرف به چشم نمیخورد.
در بررسي دفاتر اهل حرف هويت برخي از هنرمندان ايراني غير مستقيم آشكار ميگردد .به
طور مثال نام ملك احمد تبريزي و هويت ايراني وي در دفتر اهل حرف سال 1526/932ثبت
شده ،وليكن هويت دو هنرمند فعال دربار عثماني به نامهاي محمد ابن ملك احمد و علي ابن
ملك احمد كه احتماال فرزندان ملك احمد تبريزي هستند ،در دفاتر اهل حرف نامشخص
است .همچنين نام محمد ابن مظفر كه همپاي نام مظفر شيرواني در جماعت كاتبان دربار در
چند دفتر اهل حرف نيمه دوم سده دهم به چشم ميخورد ،اين احتمال را ممكن ميسازد كه
وي فرزند مظفر شيرواني باشد.
هویت برخی از هنرمندان ایرانی دفاتر اهل حرف با استناد به برخی منابع دیگر قابل تشخیص
است .یکی از استادان ایرانی پرکار دهههای پایانی سده  ،10استاد ولیجان(ولیجان) است
که در دفاتر اهل حرف  1588و  997 /1591و  1000نام وی با پسوند رومی آمده که این
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امر شناسایی وی را بدون استناد به منبعی معتبر ،غیرممکن میسازد .در مناقب هنروران و در
تذکره میرزا حبیب اصفهانی ،ولیجان ،تصویرگری ایرانی معرفی شده که در نزد سیاوشبیگ
(سیاوش گرجی) شاگردی کرده و سپس به استانبول مهاجرت میکند 41.وجود مواردی از
این قبیل ،این حقیقت را آشکار میسازد که قطعا هنرمندان ایرانی دیگری نیز در لیست دفاتر
اهل حرف وجود دارند که متاسفانه هویت آنها در دفاتر ثبت نشده و شناسایی آنها جز با
استناد به مدارک و اسنادی معتبر غیرممکن است.
دفتر اهل حرف  932 /1526اطالعات مهمي را در خصوص چگونگي الحاق برخي از
هنرمندان ايراني به دربار استانبول ارائه ميدهد .اين هنرمندان عبارتند از حسين رومي 42:از
تبريز تبعيد گرديد و در آماسيه به خدمت شاه درآمد؛ در استانبول مزد وي به خزانه خاصه
واگذار شد و نام وي به دفتر مذكور در ماه ربيعاآلخر  921طبق دستور الحاق شد .احمد
رومي :از تبريز تبعيد گرديد و در آماسيه به خدمت شاه درآمد؛ در استانبول مزد وي به خزانه
خاصه واگذار شد و نام وي به دفتر مذكور در ماه ربيعاآلخر  921طبق دستور الحاق شد.
قاسم اصفهاني :از تبريز تبعيد شده و به خدمت سلطان سليم در آماسيه در آمد و اسم وي در
ربيع اآلخر سال  ،929در دفتر مذكور ثبت گرديد .حاجي بيك تبريزي :از تبريز تبعيد شد و
به خدمت سلطان سليم در آماسيه درآمد و اسم وي در ربيعاآلخر سال  ،929در دفتر مذكور
بعد از حواله اجرت روزانه وي به خزانه خاصه استانبول ثبت گرديد .سلطان علي باسمهچي:
از تبريز تبعيد شده و به خدمت سلطان سليم در آماسيه درآمد و اسم وي در ربيعاآلخر سال
 ،929در دفتر مذكور ثبت گرديد .حسين ابن حسام :پدرش از هنرمندان بهنام ايراني بود .در
 14جمادياآلخر سال  930به موجب فرمان تا هنگام وفات اسمش در دفتر ثبت گرديده بود.
حسین بن عبدالجلیل :که پدرش از استادان ایرانی بود و نام وی در زمان حکمرانی سلطان
بایزید دوم ثبت گردید .حسن بن محمد :ملقب به حسن چلبی بزرگ ،پدرش نیز هنرمندی
ایرانی بود و نام وی در زمان حکمرانی سلطان بایزید دوم ثبت گردید .شاه قولي :از تبریز تبعید
گردید و در آماسيه به خدمت سلطان سلیم درآمد؛ اسم وي به تاريخ محرم  927طبق دستور،
الحاق گرديد(تصویر شماره 43.)12اگرچه بر اساس دفتر اهل حرف  ، 952 /1545شاه قولی از
شهر بغداد بوده(تصویر شماره ،)12وليكن در دربار تبريز تعليم ديده و مصطفي عالي وي را
شاگرد نقاش معروف ايراني آقا ميرك معرفي كرده است( 44.تصوير  )11بخشي از دفتر اهل
حرف ( 93245تصوير  )12بخشي از دفتر اهل حرف95246
نقش ويژه هنرمندان ايراني در کارگاههای هنر توپقاپيسراي زماني كه مرتبه و مقرری اشخاص
مورد بررسي قرار ميگيرد و يا آن هنگام كه سربلوكهاي هر بخش مشخص ميگردد ،قابل
درك است .به منظور شناخت چگونگي فعاليت هنرمندان ايراني فعال در دربار عثماني سده
دهم  ،دادههاي به دست آمده از دفاتر اهل حرف ،دستهبندي و تنظيم شدند .جدول ذیل،
اسامی هنرمندان کتابآرای ایرانی را كه نام آنها در دفاتر مزبور به ثبت رسيده و هويت آنها
بر ما آشكار است ،نمایش میدهد .تنظيمات این جدول ،با اتکا بر گروهبندیهای موجود
در دفاتر اهل حرف که هر هنرمند در چه زمينهاي(كاتب ،نقاش و مجلد) و در چه سمت و
مرتبهاي(سربلوك ،استادكار ،شاگرد) مشغول به كار بوده ،شکل گرفت .در دفاتر موجود،
کلیه هنرمندان در دو گروه استادکار و شاگرد دستهبندی شدهاند و عنوان سربلوک ،باالترین
مقام جماعت استادکاران بوده که نام وی در صدر گروه قرار داشت.

تصوير  -11بخشي از دفتر اهل حرف .932/1526

تصوير  -12بخشي از دفتر اهل حرف 952/1545

4141عالي افندي ،مصطفي ،مناقب هنروران ،توفيق ه.
سبحاني ،انتشارات سروش ،تهران ،1369،ص ،106و
اصفهاني ،ميرزا حبيب ،تذكره خط و خطاطان شامل
خطاطان ،نقاشان ،مذهبان و قاطعان و جلدسازان ايراني و
عثماني ،بانضمام كالم الملوك ،رحيم چاوش اكبري،
انتشارات كتابخانه مستوفي ،تهران ،1369 ،ص.187
4242به نظر میرسد لقب رومی حتی برای هنرمندان ايرانی
نیز به کار میرفته است.
4343اسین اتیل بیان میدارد که این هنرمندان به دربار
یعقوببیگ آققویونلو تعلق داشتند و همزمان با به قدرت
رسیدن شاه اسماعیل صفوی در ایران( ،شاید به دالیل
مذهبی) از تبریز به آماسیه تبعید میگردند و چند سال
بعد در پی واقعه چالدران به سلطان سلیم اول پیوسته و به
استانبول منتقل میشوند:

Atıl, Esin, The Age of Sultan Süleyman the Magnificient, ibid, 102.

4444عالي افندي ،مناقب هنروران ،پیشین ،ص.105

45. Ehl-I Hiref , Topkapi Saray, ibid.
46. Ehl-I Hiref , Topkapi Saray, ibid
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دستهبندي و تنظيم اطالعات در جدول شماره ،1سیمای واضحي را از وضعيت فعاليت هنرمندان ايراني دربار عثماني به
نمايش ميگذارد .بيش از  80درصد از هنرمندان به حرفه نقاشي ،حدود 15درصد به كتابت و كمتر از  5درصد به تجليد
اشتغال داشتهاند .حضور چشمگير نقاشان ايراني در قياس با هنرمندان ديگر مشاغل ،نتيجه ايست بر اهمیت این حرفه در نزد
ایرانیان آن روزگار و اشتياق حكمرانان عثماني در تولید آثار مصوری همپاي مكاتب نگارگری ايران .توانمندي نقاشان ايراني
سبب گرديد كه سمت سربلوك جماعت نقاشان دربار توپقاپي را در اغلب دفاتر اهل حرف به خصوص در نیمه نخست سده
دهم دو تن از هنرمندان ايراني عهدهدار باشند .نام شاه محمد تبریزی در دفاتر اهل حرف  1526و  932 /1558و  965و شاه
قولي در دفاتر اهل حرف  1526و  1545و  932 /1556و  952و  963به عنوان سربلوك جماعت نقاشان ثبت شده است .در
دفتر اهل حرف  1526 /932شاه محمد سربلوك جماعت هنرمندان عجم و شاه قولي سربلوك جماعت هنرمندان روم بودهاند.
در این جدول به دفتر اهل حرف  919 /1513به دلیل فقدان اطالعات الزم ،اشاره ای نشده است.
47
جدول  )1نمايش وضعيت هنرمندان کتابآرای ايراني در کارگاههای هنر توپقاپيسراي ،سده دهم
جدول  -1نمايش وضعيت هنرمندان کتاب آرای ايراني در
کارگاههای هنر توپقاپي سراي،سده شانزدهم /دهم.
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فرزانه فرخفر /محمد خزایی /غالمعلی حاتم

جایگاه هنرمندان کتابآرای ایرانی در کارگاههای هنر توپقاپیسرای ،با استناد به دفاتر اهل حرف عثمانی سده دهم35 -52 /

تقريبا همه هنرمندان ايراني ،با سمت استادكار در كارگاههاي هنر توپقاپيسراي مشغول
به كار بودهاند .اين نكته با توجه به اولويتبندي اسامي هنرمندان ايراني در ليست هنرمندان
مختلف دفاتر اهل حرف ،نشانگر جايگاه و مرتبت خاص ايشان در بين ديگر بزرگان هنر
بوده است .از اين ميان تنها دو هنرمند به نامهاي قيطاس فرنگ و درويش محمد در دفتر
 965 /1558در سمت شاگرد قرار دارند كه شاگرد نخست ،هویتی غیر ایرانی داشته و به
نظر میرسد هنرآموخته ایران بوده باشد .وی در دفتر  971 /1565مجددا به عنوان یکی از
ی شوند.
استادان جماعت نقاشان ایرانی معرفی م 
جایگاه نقاشان ایرانی در جماعت نقاشخانه توپقاپیسرای ،سده دهم
میزان مقرری هنرمندان نقاشخانه با تاکید بر نقاشان ایرانی از دفاتر اهل حرف سده دهم
استخراج شده است .از این بین ،دفاتر  1556 ،1542 ،1513و ،963 ،949 ،919 /1566
 965و  972فاقد این اطالعات هستند .لذا بررسیها و تحلیلهای این بخش از بازخوانی
اطالعات دفاتر  1588 ،1565 ،1559 ،1545 ،1526و  997 ،971 ،966 ،952 ،932 /1591و
 1000صورت گرفت .دفاتر  1588و  997 /1591و  1000با ارقام سیاق پیچیده و بسیار ریز
و ناخوانای عثمانی نگارش شده است که استخراج این اطالعات از اسنادی آسیب دیده،
حتی برای کارشناسان زبده خط سیاق نیز مشکل بود .هر چند در خواندن ارقام مزبور نهایت
کوشش به عمل آمد تا بازخوانی اسناد نزدیک به واقع و حقیقی باشند ،لیکن نگارنده اذعان
میدارد که این احتمال نیز وجود دارد که در پارهای موارد تفاوتهایی با اصل وجود داشته
باشد .با استناد به اطالعات خوانای دفاتر پیشین و مقایسه با میزان مقرری دیگر هنرمندان ،به
نظر میرسد ،تفاوتهای احتمالی ،در نتایج به دست آمده از جداول ،نمودارها و تحلیلهای
پژوهش تاثیر فاحشی نخواهند داشت.
در جدول شماره  2اسامی کلیه اعضای فعال نقاشخانه توپقاپیسرای سده دهم در
چهار گروه کلی -1 :نقاشان ایرانی(افرادی که بر اساس اطالعات موجود ،هویت ایرانی
داشتهاند) -2 ،نقاشان هنرآموخته ایرانی(افرادی که هویت ایرانی نداشته اما تحت تعالیم
هنر ایرانی رشد یافتهاند ،همچون فرزندان استادان ایرانی که در دیار عثمانی متولد شده و
یا برخی اتباع بیگانه که تحت تعلیم هنر ایران بودند) -3 ،نقاشان ترک(بومی) و  -4نقاشان
خارجی(اسراء ،بردگان و هنرمندان مهاجر اروپای شرقی) تفکیک شده است .با توجه به
نتایج جدول شماره  ،1که عموماً هنرمندان ایرانی در گروه استادکاران قرار میگیرند ،به
ارائه اسامی استادکاران بسنده شده است .این نمودار میزان مقرری هر هنرمند را نیز در
اختیار میگذارد.
نام ولیجان روم در دفتر اهل حرف  1588/ 997دو بار تکرار شده ،که نگارنده برای
جلوگیری از خطای احتمالی در قسمت سنجش جداول و نمودارها ،یکی از این اسامی را
در لیست هنرمندان ترک قرار داده است.
ملیت نقاشان خارجی با توجه به پسوند اسامی ایشان عبارتند از:
ارنود ( = )Arnavudآلبانیایی ،بغدان( =)Bughdanمولداویایی ،بوسنه(=)Bosna
بوسنیایی ،چرکس( =)Cherkesچرکستانی ،گرجی( =)Georgiaگرجستانی،
مجار( = )Majarمجارستانی.
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جدول  -2نمایش گروه نقاشان ترک نقاشخانه توپقاپی سرای و میزان مقرری ایشان بر
اساس واحد پول آقچه(يكربع درهم نقره)..

4848پورگشتال ،هامر ،تاريخ امپراتوري عثماني ،ميرزا زكي
علي آبادي ،جمشيد كيانفر ،انتشارات زرين ،تهران،1367 ،
ص .91ماخذ نمودار  :نگارندگان.
 4949ماخذ :نگارندگان
 5050ماخذ :نگارندگان
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جدول  -3نمایش گروه نقاشان خارجی ،ایرانی و هنرآموخته ایران در نقاشخانه توپقاپیسرای و
میزان مقرری ایشان بر اساس آقچه.

جدول  )2نمایش گروه نقاشان ترک نقاشخانه توپقاپی سرای و میزان مقرری ایشان بر
48
اساس واحد پول آقچه(يكربع درهم نقره)
جدول  )3نمایش گروه نقاشان خارجی ،ایرانی و هنرآموخته ایران در نقاشخانه
49
توپقاپیسرای و میزان مقرری ایشان بر اساس آقچه
در نمودار شماره  1تعداد اعضای گروههای -1نقاشان ایرانی -2 ،نقاشان هنرآموخته
هنر ایرانی-3 ،نقاشان ترک و -4نقاشان خارجی در دفاتر  965 ،952 ،932و  997و 1000
در قیاس با یکدیگر قرار گرفتهاند .به نظر میرسد در نیمه نخست سده دهم  ،نقاشان
ایرانی بیشترین اعضای نقاشخانه دربار را تشکیل میدادهاند .این میزان در ربع سوم سده،
با تعداد اعضای نقاشان ترک برابری میکرده ،اما در دهههای پایانی سده دهم ،تعداد
اعضای هنرمندان ترک به سرعت فزونی یافته و نزدیک به  90درصد اعضا را در دفتر اهل
حرف 997به خود اختصاص میدهد .در تقابل با این جریان ،تعداد اعضای گروه نقاشان
ایرانی و همچنین دیگر گروهها در نیمه دوم سده کاهش یافته تا حدی که در سالهای
پایانی ،کمتر نامی از هنرمندان غیر بومی به خصوص ایرانیان به چشم میخورد .نمودار
 )1نمایش تعداد اعضا در چهار گروه هنرمندان نقاشخانه توپقاپی سرای ،سده دهم 50در
نمودار شماره  2میانگین میزان مقرری اعضا در چهار گروه-1 :نقاشان ایرانی -2 ،نقاشان

فرزانه فرخفر /محمد خزایی /غالمعلی حاتم

جایگاه هنرمندان کتابآرای ایرانی در کارگاههای هنر توپقاپیسرای ،با استناد به دفاتر اهل حرف عثمانی سده دهم35 -52 /

نمودار  -1نمایش تعداد اعضا در چهار گروه هنرمندان نقاشخانه توپقاپی سرای ،سده شانزدهم /دهم.

نمودار  -2نمایش میزان مقرری اعضا در چهار گروه هنرمندان نقاشخانه توپقاپی سرای ،سده شانزدهم /دهم.

هنرآموخته هنر ایرانی-3 ،نقاشان ترک و -4نقاشان خارجی در دفاتر  965 ،952 ،932و  997به نمایش
درآمده است .همانند نمودار پیشین ،جایگاه نقاشان ایرانی در نیمه نخست سده دهم چشمگیر است .در این
دوره ،نقاشان ایرانی و همچنین نقاشان هنرآموخته ایران ،باالترین میزان مقرری را دارا میباشند .در نیمه
دوم سده شرایط دگرگون میشود و میزان مقرری هنرمندان مزبور کاهش مییابد .نکته حائز اهمیت اینکه
نقاشان ترک در دهههای پایانی سده دهم که سالهای طالئی و اوج فعالیت آنها در نقاشخانه دربار محسوب
میشود ،هیچگاه میانگین مقرریشان همپای هنرمندان ایرانی در نیمه نخست سده قرار نگرفت و از این حیث
اختالف فاحشی بین شاخصها مشاهده میشود .نمودار  )2نمایش میزان مقرری اعضا در چهار گروه هنرمندان
نقاشخانه توپقاپیسرای ،سده دهم  51سيماي كلي جداول  1و  2و نمودارهای  1و  ،2بيانگر جريان و تحول
بزرگي است كه در نيمه دوم سده دهم در كشور عثماني رخ داده و بازتاب آن بر اين سنجشها سايه افكنده
است .ميزان حضور هنرمندان ايراني و حتی هنرمندان خارجی از دفتر  971 /1565به بعد بهشدت كاهش
مييابد ،تا بدان حد كه در پايان سده دهم كمتر نامي از این هنرمندان به چشم ميخورد .شكلگيري اين جريان
با آغاز صدارت رستم پاشا دومين وزير اعظم مقتدر سلطان سليمان عثماني در دو دهه پاياني دوران حكمراني
وي (از  951/1544تا  960 /1553و از 1555 / 962تا  )967 /1561مقارن است .شعار مليگرايي رستمپاشا كه
تالش ميكرد كشور را در هر زمينهاي به استقالل و خودكفایي برساند ،عامل اصلي كاهش مهاجرت هنرمندان
ايراني به دربار عثماني و فعاليت آنها در آن سازمان است .52همچنین اختالفات شدید عقیدتی میان دو دولت
شیعیمذهب صفوی و سنیمذهب عثمانی در این دوران را نباید از یاد برد که آن نیز مزیدی است بر علت.

 5151ماخذ :نگارندگان

52. Necipoğlu , Gülru, A Kanun
for the State, A Canon for the Arts:
Conceptualizing the Classical Synthesis of Ottoman Art and Architecture; in Soliman le Magnifique
et son Temps, ed. G. Veinstein,
Paris, 1992, pp:195-216.
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با توجه به مكتب نوپاي نگارگري عثماني كه در اين زمان مسير رشد و اعتالي خود
را بر پايه دستاوردهاي مكاتب نگارگري ايران ميپيمود و محققا نيازمند راهنمايي استادان
ايراني بوده است ،اين احتمال وجود دارد كه هنرمندان ايراني هر چند به تعدادي اندك
اما همچنان در كارگاههاي هنر دربار عثماني مشغول به كار بوده باشند .وليكن جريان
مليگرايي موجود ،مانع از مشخص شدن هويت و اسامي ايراني اين افراد شده است .اين
فرضيه زماني كه حضور چشمگير و فعال نقاشان ايراني به ناگاه از دفتر اهل حرف /1566
 972به بعد كامال قطع ميشود ،و یا آن هنگام که نام هنرمندانی همچون ولیجان با پسوند
رومی اما در منابعی دیگر با هویت کامال ایرانی معرفی میگردد ،شك و ترديد را بر
چگونگي ثبت اسامي هنرمندان در اين دفاتر برميانگيزد.
اين طور به نظر ميرسد كه با تقليل اعضاي جماعت هنرمندان ايراني در كارگاههاي
هنر توپقاپيسراي ،تاثيرات هنر كتاب آرايي ايران نيز كاهش مييابد 53.وليكن حضور
هنرمندان ترك كه زير نظر صاحبنظران هنر ايراني شاگردي كرده و هنر آموخته بودند،
تاثيرپذيري از دستآوردهاي هنري ايران را تا مدتها پس از انحالل جماعت هنرمندان عجم
54
تداوم بخشيد .در بين هنرمندان ترك شاخصترين آنها محمد سیاه مشهور به قرهممي
است كه نام وي در دفاتر اهل حرف  1556 ،965و  963 ،952/1558و  1545ثبت شده
است .در مناقب هنروران او «شاگرد گرامي شاه قولي نقاش و استاد محترم نقاشخانه سلطان
سليمان»معرفي شده است .55تاثیراتی که قره ممی از استاد عالیقدرش در توسعه سبک
تزیینی ساز 56و گل عثمانی(سبکهایی که بر پایه تعالیم هنری مکتب هرات در نیمه دوم
سده دهم شکل گرفتند ،)57به کار بست ،تا اواسط سده یازدهم تداوم یافت و ردپای هنر
ایرانی و باالخص مکتب هرات در آثار مصور آن روزگار به وضوح نمایان است.
بدين منوال با كاهش جذب استادان ايراني در كارگاههاي هنر دربار عثماني در اواخر
سده دهم  ،تاثيرات هنر كتابآرايي ايران کاهش یافت .لیکن حضور دستاوردهای هنر
ایرانی با رونق سبک تزیینی عثمانی و نیز فعالیت برخی از شاخصترين هنرمندان ترك
كه هنرآموخته استادان مهاجر ايراني در استانبول بودند ،تا دهههای نخستین سده هفدهم/
یازدهم ادامه يافت.

 5353برای اطالعات بیشتر در خصوص تاثیر هنرمندان ایران در مکتب استانبول رجوع شود به :آژند ،یعقوب ،تاثیر
هنرمندان مکتب تبریز در شکل گیری و گسترش مکتب استانبول ،مجله پردیس هنرهای زیبا؛ دانشگاه تهران ،شماره
 ،41بهار  ،1389ص.37
 5454قرهممی با اسامی مختلفی همچون محمد سیاه ،محمد قراممی و قرهمی مذهب شناخته میشود(نگارندگان).
 5555عالي افندي ،مصطفي ،مناقب هنروران ،پیشین،ص.107
56. Saz.
57. Uluç , Lale, The Common Timurid Heritage of the Three Capital of Islamic Arts, in Istanbul, Isfahan,
 Atıl, Esin, The Age of Sultan Süleymanو Delhi; 3 Capitals of Islamic Art , Masterpieces Museum, 2008,48.
the Magnificient, ibid, 47 & 103.

50

فرزانه فرخفر /محمد خزایی /غالمعلی حاتم

جایگاه هنرمندان کتابآرای ایرانی در کارگاههای هنر توپقاپیسرای ،با استناد به دفاتر اهل حرف عثمانی سده دهم35 -52 /

نتيجهگیری
بازخواني دفاتر اهل حرف توپقاپيسراي سده دهم  ،مبين حضور فعال هنرمندان کتابآرای
ايراني به خصوص نقاشان در توسعه و رونق كارگاههاي هنر عثماني و جايگاه ويژه ايشان
در دربار استانبول است.
مقايسه اطالعات دفاتر اهل حرف  1513و  919 /1526و  932كه اولي پيش از واقعه
چالدران و دومي پس از آن به ثبت رسيدهاند ،تفاوت فاحشي را در بين تنوع مشاغل و تعدد
هنرمندان دو سند به نمايش ميگذارد .دفتر اهل حرف  932گوياي حضور هنرمندان مهاجر
ايراني و نقش آنها در توسعه مشاغل اهل حرف توپقاپيسراي است.
با استناد به مدارك موجود ،اين نكته مسلم ميشود كه دفاتر اهل حرف عثماني اسامي
همه هنرمندان فعال توپقاپيسراي را در اختيار نميگذارند .مزيد بر اينكه در دفاتر اهل
حرف ،برخي از اسامي هنرمندان ايراني با پسوند رومي معرفي شدهاند؛ كه احتمال تعلق
برخي از هنرمندان ناشناخته با پسوند رومي را به ايران ق ّوت میبخشد .بنابراين قطعا هنرمندان
ايراني ديگري نيز در دربار استانبول وجود داشتهاند كه اكنون اطالعاتي در خصوص
شناسايي آنها وجود ندارد.
تقريبا همه هنرمندان ايراني با سمت استادكار در كارگاههاي توپقاپيسراي فعاليت
داشتهاند و تا نيمه سده دهم سمت سربلوكي جماعت هنرمندان نقاش در اغلب دفاتر اهل
حرف بر عهده ايشان بوده است.
در نیمه نخست سده دهم  ،نقاشان ایرانی بیشترین اعضای نقاشخانه دربار عثمانی را
تشکیل میدادهاند و این میزان در ربع سوم سده ،با تعداد اعضای نقاشان ترک برابری
میکرده است .كاهش يكباره اسامي هنرمندان ايراني در دفاتر اهل حرف توپقاپيسراي
از نيمه سده دهم به بعد ،بيانگر تاثير جريان مليگرايي دولت عثماني و پايين آمدن ميزان
جذب هنرمندان ايراني در دربار عثماني است.
نقاشان ایرانی و نقاشان هنرآموخته ایران ،باالترین میانگین مقرری را نه تنها در نیمه
نخست سده دهم  ،بلکه در طول سده دهم نیز به خود اختصاص میدادهاند.
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