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دفامر اهل ِحَره عبمانی

فرزانه فرخ فر
استادیارگروهگرافیکدانشگاهنیشابور
ffarrokhfar@yahoo.com

مقدمه
اواخرقرننهمهجرینخستینکارگاههایهنرتوپقاپیسرای

دراستانبولشکلگرفت.ثبتاسامیومیزانمقرریهنرمندان

بههمراه را دفاتری کارگاهها،شکلگیری این وصنعتگراِن

داشتکهبانامدفاتر اهل ِحَرف خواندهمیشدند.ضرورت

مطالعۀایناسنادباتوجهبهناشناختهبودنشان،برایاهالی

فرهنگوهنرومرتبطبودنشانباهنرمندانایرانِیفعالدر

دربارعثمانی،افزونمیگردد.دسترسیبهتصاویرایندفاتردر

طیدورانششماهۀفرصتمطالعاتینگارندهدراستانبولو

دربررسیهایصورتگرفتهبرویاسنادمركزآرشیوعثمانی

تركیهحاصلآمدهاست.

روشتحقیقدراینپژوهشبرپایۀمطالعاتتاریخی،

توصیفیوتحلیلدادههاست.بخشنخستبهمعرفیدفاتر

اهلحرفتوپقاپیسرایاختصاصدارد.دراینبخشمعرفی

صنایعوفنوندفاتراهلحرفوچگونگیثبتایناسناد

میآید.هدفاصلی،شناختمیزاناعتباردادههایدفاتراهل

حرفاست.بدینمنظوردربخشدومتحقیق،اطالعاتدفاتر

اهلحرفبابرخیازمعتبرترینتذکرههاواسنادقرندهم

هجری،تطبیقمیگردد.اینبرآورد،میزانصحتوسقمدفاتر

اهلحرفراموردسنجشقرارخواهدداد.

۱. دفامر اهل حره عبمانی

دربارعثمانیدرآغازقرندهمهجریگروههایمختلفیرا

برایانجامخدماتگوناگوندرتوپقاپیسرایگردآوردهبود.

یكیازاینهاطبقۀ»اهِلِحَرف«بود.اینصنفهنرمندان،از

گرفته دربار خدمت به ایرانی اسیران و ینیچری سربازان

ارتقا وشایستگیهایشان تواناییها به توجه با و میشدند

مییافتند.برایاینتشكیالت،دفاترمخصوصیوجودداشت

کهدرآنهاامورمالیاعضاومواردیهمچوناسامیهنرمندان

وصنعتگران،مرتبهومیزانمقرری،پاداشهاودرپارهایموارد

چگونگیالحاقایشانبهدربارعثمانیثبتمیشد.ایندفاتر

بهدفاتر اهل ِحَرف شهرتیافتند.

ازبیناسنادموجوددرمرکزآرشیوعثمانیاستانبول،

 (Ehl-I Hiref , TS.MA.d. 10052)اولینسندبهسال919ق

وآخرینبهسال119ق (ibid: MAD.d. 17521. 29.Z)تعلق

دارد.یعنیزمانینزدیکبهسیصدسال،نگارشوثبت

دفاتراهلحرفدردربارعثمانیمعمولبودهاست.دفاتر

اهلحرفنسخههاییباریکومستطیلعمودیشکلبا

ابعادتقریبی9×23سانتیمترهستندکهبامرکبمشکی

بررویکاغذنخودیکمرنگبدونهرگونهنقشونگار

یاحاشیهنگاری،نوشتهشدهاندوهربخشباذکرعنوان

وتاریخکتابتآغازشدهاست.ازنیمۀقرندهمهجری

بهبعد،صفحاتنظمییکپارچهمییابندوهربرگشامل

پانزدهسطروپنجستونمیگردد.

تعداداوراقهردفتر،بستهبهتعدادمشاغلوهنرمندانو

اطالعاتموردنیازآنهامتغیراست.ازمیاندفاتِراهلحرف

قرندهمهجری،کمترینحجم،بهدفتر919قباسهبرگکاغذ،

وحجیمتریندفتربهسال997قبا55برگتعلقدارند.جلد

اکثرایندفاترازبینرفتهاست؛ولیکنبابررسیاندکنمونههای

باقیمانده،بهنظرمیرسدکهدفاتراهلحرفجلدچرمینو

حداقلتزییناتراداشتهاند)تصاویر1تا3(.

چگونگی دبت دفامر اهل حره

اسامیهنرمندانومیزانمقرریآنهادرچهارنوبتدرطی

یکسالدردفاتراهلحرفثبتشدهاست.اینایامرابر

اساسماههایقمریتقسیممیکردندکهبهترتیباولویت

بندیدردفاتراهلحرف،عبارتانداز:

1.محرم،صفر،ربیعاالول

2.ربیعالثانی،جمادیاالولی،جمادیالثانیه

3.رجب،شعبان،رمضان
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تصویر1:جلدچرمین

دفتراهلحرف965ق

(Ehl-I Hiref, TS.MA.d. 9612)

تصویر3:یکیازصفحات

دفتراهلحرف997ق

(ibid: YB.04.d. 20)

تصویر2:صفحۀآغازین

دفتراهلحرف932ق

(ibid: TS.MA.d. 97060001)

4.شوال،ذیالقعده،ذیالحجه.

دفاتراهلحرف آرشیو از باقیمانده اسناد به باتوجه

عثمانی،بهنظرمیرسدبخشعمدهدفاترازبینرفتهاند.

(Ehl-I Hiref , TS.ازقرندهمهجری،دفاتر919ق
ً
مثال

،(ibid: TS.MA.d.97060001) 932ق ،MA.d. 10052)

(ibid:TS. 952ق ،(ibid:TS.MA.d.97060003) 949ق

(MA.d.97060004،963ق(ibid:TS.MA.d.4104)،965ق

،(ibid:TS.MA.d.6500) 966ق ،(ibid:TS.MA.d.9612)

(ibid:TS. 972ق ،(ibid:TS.MA.d.808) 971ق

1000ق و 997ق (ibid:YB.04.d.20) ،MA.d.1395)

دفتر تنها میان این از که موجودند (ibid:YB.04.d.24) 

997قکاملوشاملچهاربخشمذکوراست.
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مشاغل و هنرمندان اهل حره

دربسیاریازدفاتراهلحرف،ثبتفنونومشاغلمختلفبا

ترتیبمشخصیرعایتشدهاست.ایناهلحرف-كه

مشاغلبرخیازآنهاامروزهبهكلیازیادرفته-بهترتیب

كاتبان، از: عبارتاند حرف، اهل دفاتر در اولویتبندی

نقاشان،كالهدوزان،زردوزان،زرگران،سیمكشان، مجلدان،

عنبرینه، كوفتگران، زرنشانان، حكاكین، ازان(،
ّ
)قز غزازین

كندهكاران،سكهكنان،پوستیندوزان،شمشیرگران،سوهنگران،

بوزدوغانیان،كاردگران،كمانگران،نیامگران،تیرگران،سپردوزان،

موزهدوزان، خراطین، نجاران، سازندگان، سازتراشان،

عبایبافان،قالیچهبافان،كاشیگران،جامهشویان،كشتیگران،

... و چاوشان سّراجان، ساربانان، دوزان، خیمه جّراحین،

)تصویر4(.

دانو
ِّ
سرآغازمشاغلدراکثردفاتر،جماعتكاتبان،مجل

نقاشاناستوایننكته،جایگاهویژۀاینِحَرفرادركارگاههای

هنرتوپقاپیسرایبهنمایشمیگذارد.

هنرمندان از توجهی قابل اطالعات دفاتر این اغلب

با هنرمندان مقام و مرتبه مینمایند. ارائه عثمانی دربار

اولویتبندیدرذكراسامیآنهاونیزمیزانمقرریكه

برایایشانمعینشده،قابلتشخیصاست.دربرخیاز

ایناسنادچگونگیحضورهنرمنداندردربارعثمانیو

ملیتآنهانیزشرحدادهشدهاست)تصویر5(.

بازخوانی دفامر اهل حره

دهم قرن نخست نیمۀ در اهلحرف دفاتر نگارِش زبان

اغلببهفارسیوگاهعربیوترکیعثمانیاست.ازنیمۀ

ترکی بیشتر نگارش، زبان بعد، به هجری دهم قرن دوم

عثمانیاست.بهغیرازنخستیندفاترکهمتأثرازسیاق

ایرانیوباقلمدرشتوخوانانگاشتهشدهاند،باقیموارد

آن به مخصوص ارقام با و عثمانی سیاق ریز قلم به

نوشتهاند.خط سیاقیاسیاقتنوعیازخطوروشنگارش

است»کهبداناهلدفتردیوان،اعدادومقادیرواوزانرا

نویسند«)دهخدا،1736/2:1385(.اینشیوۀنگارشدردربار

را آن نیز عثمانیان و داشت کهن پیشینهای سلجوقیان

اقتباسکردند(Uzunçarşılı, 1986:24).تمامیاصطالحات

تأسیس و بد از استانبول دربار هنری و مالی و صناعی

دولتعثمانی،بهسببالگوبودنحكومتهایسلجوقی

وایلخانی،بهزبانفارسیهستند.دراغلبدفاتر،طبق

رونویسیشدهو
ً
عادتقدیمیاصطالحاتفارسیعینا

)اوزونچارشیلی، رفتهاند كار به مصطلح شكل همان به

.)76-23:1986

بازخوانیدفاتراهلحرفازنیمۀقرندهمهجریبهبعد،

بهدلیلنگارشریزوبدوننقطهسیاقعثمانی،مشكلاست.

شایداینمشکلیكیازدالیلاصلیباشدكهایندفاترتاكنون

تركی الفبای حروف تغییر نشدهاند. خوانده كامل طور به

تصویر4:چگونگیثبتمشاغلدربخشیازدفتراهلحرف952ق

(ibid:TS.MA.d. 97060004)
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استانبولینیزمزیدیاستبرعلت؛بااینحالبرخیمحققان

ترک،تعدادیازایندفاتررابازخوانیکردهاند)تصویر6(.

این در منتشرشده منبع کاملترین
ً
تقریبا نخستینو

 Meriç,(بارهرارفیقمریچبهزبانترکیچاپکردهاست

1953(.اینمنبعبهرغمتوجهوحساسیتخاصنویسنده

درمعرفیدفاتراهلحرف،فقطشاملفهرستهنرمندان

نشده اشارهای دفاتر از برخی به بهعالوه است. نقاش

است.ازاینحیثاینبازخوانی،حتیدربخشجماعت

نقاشان،منبعیناتماممحسوبمیشود.

نامی محقق چارشیلی اوزون توسط بعدی، کوشش

.(Uzunçarşılı, 1986) شد انجام 1980م دهه در ترک

چارشیلیتنهابهمعرفیوبازخوانیدفتراهلحرفسال

932قبسندهکردهوباقیدفاترراکهنگارشیبسیارثقیل

در است.چارشیلی گذاشته ناخوانده دارند، دشوارتر و

حرف اهل دفتر قدیمترین را دفتر این خود تحقیقات

معرفیكرده،ولیكنباتحقیقاتیكهنگارندهدربیناسناد

اهل دفتر به سند قدیمترین داد، انجام موجود عثمانی

حرفسال919قتعلقدارد.

حرف، اهل دفاتر بازخوانی زمینۀ در تحقیق آخرین

کتابعصر شکوهمند سلطان سلیمان استکهدربخشی

تصویر5:اطالعاتثبتشدهازهنرمنداندربارعثمانی،دربخشیازدفتراهلحرف932ق

(ibid: TS.MA.d.97060001)

ازاینکتابصفحاتیازدفاتراهلحرف932ق،952قو

965قبااتکابراطالعاتدومنبعقبلیبازخوانیشدهاست

(Atıl, 1986: 26).اینمنبعازاینرویکهبههویتبرخی

هنرمندانبااتکابرمنابعمکتوبدیگراشارهکرده،اهمیت

ویژهایدارد؛امااینبازخوانی،تنهابهبرخیدفاتراهلحرف

دورانحکمرانیسلطانسلیمانپرداختهودراطالعاتارائه

شدهنیزبرخیاسامیوجزئیاتمهمازقلمافتادهاست.ازاین

حیثاینکتابنیزمرجعکاملینیست.

نگارندهدرمطالعاتیکهدربازخوانیدفاتراهلحرف

از برخی شناخت که رسیده نتیجه این به داده انجام


ً
اسامیمجددا این دفاتریکه به استناد با ثقیل واژههای

بهثبترسیده،امکانپذیراست)فرخفر،1391(.در آن در

در هنرمندان اسامی برخی حضور به توجه با حقیقت

امالی کشف و جستوجو امکان متوالی، دورههای

درستواژههاازرویدفاترخواناوشفافوجوددارد.

2. بررسی داده های دفامر اهل حره قرن دهم هجری، 

بر اساس شواهد موجود در تذكره ها و منابع مکتوب

اهل دفاتر در موجود دادههای بررسی به بخش این در

حرفپرداختهمیشود.گامنخستاستخراجاسامیاست.
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بخشیازاطالعاتدفاتراهلحرفقرندهمهجری،در

مطالعاتپیشیننگارندهبازخوانیواستخراجشدهکهدر

بررسیهایتطبیقیاینبخش،بداناستنادمیگردد)فرخ

فرودیگران،35:1390-52(.باتوجهبهاینکهاغلبتذکرههاو

خطاطان، معرفی به هجری دهم قرن استنادِ قابل منابع

کتابآرایی صنعت به وابسته هنرمندان و تذهیبکاران

پرداختهاند،مطالعاتاینبخش،بررویهنرمنداناینمشاغل

درقرندهمهجریتمرکزمییابد.

اسناد،منابعوتذکرههایمختلفیازقرندهمهجری

موجوداست،لیکندربررسیدادههایدفاتراهلحرف

که هستند تذکره چند تنها دیگر، منابع با آن تطبیق و

اطالعاتآنهاقابلیتتطبیقبادفاتراهلحرفرافراهم

میسازد.دراینمیان،مهمترینمنبعیکهامکانبررسی

مناقب  کتاب میسازد، ممکن را دفاتر دادههای دقیِق

هنروراننوشتۀ مصطفیعالیافندیاست. اینکتاباز

عثمانی دیار در و اهلحرف دفاتر معاصر که آنحیث

نگارشیافته،سندیارزشمندبهشمارمیآید)عالیافندی،

.)1369

نوشتههای پایۀ بر 
ً
دیگرعمدتا منابع اطالعات اغلب

مصطفیعالیشکلگرفتهواطالعاتجدیدومتفاوتی

اصفهانی حبیبهللا میرزا تذکرۀ  در نمیدهند. ارائه را

اسامیهنرمندانبسیاریموجوداستکهاغلببهقرون

بررسیهای در و دارند تعلق سیزدهمهجری تا یازدهم

همچنین .)1369 )اصفهانی نمیآیند کار به بخش این

معرفی به تنها تبریزی ۀ کریمزاد محمدعلی نوشتههای

نقاشان تنهادربررسیجماعت نقاشاناشارهمیکندکه

مرحوم .)1376 تبریزی )كریمزادۀ کرد رجوع بدان میتوان

هنرمنداِن و خوشنویسان از شرحی نیز سلجوقی فکری

کتابآرایایرانیرادراثرخودارائهکرده،لیکناغلِباین

اطالعاتبهدلیلدوربودنازحیطۀزمانیومکانِیدفاتر

)فکری نمیآیند کار به موارد، پارهای در جز اهلحرف،

سلجوقی1349(.منبعدیگراثرقاضیاحمدمنشیباعنوان

گلستان هنر است،امااینمنبعازآنحیثکهدردربار

و دیارعثمانی از نامی آمده،کمتر در بهنگارش صفوی

هنرمنداندربارتوپقاپیذکرکردهاست)قاضی1352(.

بررسیهاومطالعاتتطبیقیاینبخششاملسهدسته

است:دستۀنخستاطالعاتیاستکههمدردفاتراهلحرف

وهمدردیگرمنابعوتذکرههاموجودندوعمدۀمطالعاتاین

بخشراشاملمیگردد.دستۀبعدشاملمواردیاستکهفقط

دردفاتراهلحرفآمدهاند؛وآخریندستهاطالعاتیراارائه

میدهدکهدرمنابعدیگرموجودند،لیکندردفاتراهلحرف

هیچاشارهایبدانهانشدهاست.برایرعایتایجاز،ازهر

بخشتنهابهمعرفیسههنرمندبسندهمیشود:

دستۀ اول.دردادههایدفاتراهلحرفودیگرمنابعقرن

دهمهجریاسامیهنرمندانمختلفیبهچشممیخورند.

لیکنکیفیتارائۀاطالعاتمتفاوتبایکدیگراست.بهچند

مورداشارهمیشود:

دفاتراهلحرف932ق، تبریزی:  ـ موالنا عبدالواحد 

952ق،963ق،965ق،966قو972قهجریمزینبه

ناماینهنرمندهستند.دفتر932ق،ناماینهنرمندرادر

نشان کردهاند، مهاجرت تبریز از که کاتبانی فهرست

میدهد.میزانمقرریروزانۀعبدالواحدتبریزیدردفتر

برابربایکربعدرهمنقره آقچه  )هر  952ق،یازدهآقچه، 

)پورگشتال91:1367(بهثبترسیدهاست.مرتبۀاینهنرمند

در استادکار،جایگاههشتم، پانزده میان 952ق دفتر در

دفتر در آخر، جایگاه استادکار، پنج میان 963ق دفتر

965قدرمیانچهاردهاستادکار،جایگاهچهارم،دردفتر

966قدرمیانهفدهاستادکار،جایگاهچهارمودردفتر

با دارد. را دوم جایگاه استادکار هجده میان در 972ق

تاریخی دورههای در هنرمند این فعال بهحضور توجه

متعددوارتقایجایگاهویدرمیاناستادکاران،میتوان

جماعت در رفیعی جایگاه وی که کرد استنباط چنین

کاتباندرباریداشتهاست.

مصطفیعالیدرتوصیفاینهنرمندچنیننوشتهاست:

موالناعبدالواحدتبریزیمدتیقبلبهدارالدولهسنیهمحروسه

نقاوهآلعثمان،حضرت آمدهودرکنفعالی قسطنطنیه

سلطانسلیمانخان،ارجمندوازوظیفهجلیلهشاهنشاهی

بهرهمندشدهودروالیترومرحلاقامتافکندهاست)عالی

افندی67:1369(.

میرزاحبیبهللااصفهانینیزباتکیهبرنوشتههایعالی،همان
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اطالعاتراارئهمیدهد)اصفهانی،تذکره،ص134(.

بررسیدادههانشانمیدهدکهزمانحیاتوفعالیتاین

هنرمنددرهمۀمنابع،یکساناستوجملگینشانگرجایگاه

رفیعاینهنرمندهستند.لیکنجزئیاتوشرحدقیقجایگاهو

مقرریاینهنرمنددردادههایدفاتراهلحرفبیشتربهچشم

میخورد.

ـ احمد قره حصاری:ازاستادانجماعتکاتباندربار

بین در 952ق، حرف اهل دفتر در وی نام که توپقاپی

شانزدهاستادکاتب،درمرتبۀششمباچهاردهآقچهمقرری

اهل دفتر در اینهنرمند نام ثبتگردیدهاست. روزانه،

حرف972قدرفهرستهنرمنداندرگذشتهآمدهاست.

نامیده رومیان« نامدار »استاد را وی هنروران مناقب 

است)عالیافندی45:1369(.درتذکرۀحبیبهللااصفهانیاین

هنرمنددرگذشتهبهسال963قمعرفیشده)اصفهانی،تذکره،

ص93(وفکریسلجوقینیزویراهنرمندیرقاعنویسنامیده

است)فکریسلجوقی96:1349(.

دربررسیدادههایدوگروه،زمانحیاتوحوزۀفعالیت

اینهنرمند،هماهنگاست.امادرتوصیِفمصطفیعالی،

جایشکوجوددارد؛چراکهعنوانقرهحصارنامیکیازمراکز

مهمتركمانانآققویونلوبودکهلشکرعثمانیپسازشکست

اوزونحسنرهبرترکماناندرسال878ق،آنراتصرفكرد

)اوزونچارشیلی101/2:1369-102(وموجبمهاجرتبسیاری

ازهنرمندانترکمانبهدربارعثمانیشد.درمعرفینوعقلم

کتابِتاینهنرمند،دردفاتراهلحرفهیچاشارهاینشده

است.

ـ شاه قولی: نامایناستادنقاشدردفتراهلحرف

932قبا22آقچهودردفتر952قبا25آقچهمقرریبه

ثبترسیدهاست.اینهنرمنددردفاترمذکورودردفتر963ق،

صدرنشیناستادانوسربلوکجماعتنقاشانبودهاست.در

دفتر932قذیلنامشاهقولیتبریزیآمده:

ازتبریزتبعیدگردیدودرآماسیهبهخدمتسلطانسلیم

دستور، طبق 927ق، محرم تاریخ به وی اسم آمد؛ در

 .(EhlـI Hiref , TS.MA.d. 97060001)الحاقگردید

ناماینهنرمنددردفتر952قباعنوان»شاهقولیبغدادی«

از یکی عنوان به اهلحرف971ق دفتر در و میدرخشد

استاداندرگذشتهآمدهاست.درمناقب هنروراندربارۀاو

آمده:

شاهقولینقاشدرزمانسعادتنشاِنمرحومسلطانسلیمان

خانبهوالیترومآمد.نقاشخانۀمخصوِصسرایعامرهرا

برایشپرداختند...روزانهصدآقچهوظیفهبرایشتعیینشد

ودرزمرۀاستادانبدایعپیشهسرافرازگشت)عالیافندی

.)105:1369

میرزاحبیباصفهانی،شاهقولیرادرفهرستطراحانایرانی

معرفیکردهودرتوصیفوینوشتهاست:

ویدرزمرۀاستادانسرافرازیاستکهدربینرفتگانو

)اصفهانی، داشت وظیفه کامل طالی صد روزانه آیندگان

تذکره،ص185(.

کریمزادۀتبریزینوشتهاست:

شاهقولیالوانیقمی،هنرمنددورۀصفویواهلتبریزبودکه

اجدادویازشهرقمبهتبریزآمدهودرآنوالیتساکن

شدند...شاهقولیدرقرندهمهجریدردیارعثمانیشهره

بودهومزدویصدآقچهدریافتمیکردهاست)کریمزادۀ

تبریزی237/1:1376(.

قاضیمیراحمدمنشیدرتذکرۀ گلستان هنر،تنهایکباربهنام

شاهقولیبهعنوانیکیازنقاشانپیروسبککمالالدینبهزاد

دردربارصفویاناشارهکردهاست)قاضی،گلستان،صچهل(.

دربررسیدادههایدوگروهزمانحیاتونوعفعالیتاین

هنرمندهماهنگوجایگاهرفیعاینهنرمندقابلتشخیص

است،لیکناطالعاتمناقب هنرورانودیگرمنابعوابستهبه

آن،مبالغهآمیزبهنظرمیآید.میزانمقرریشاهقولیبا25آقچه

یکیازباالترینمقرریهاییبودهکهدرطولقرندهمهجری

بههنرمندیدادهشدهوهمینامرجایگاهاورانشانمیدهد.

درخصوصموطناصلیاینهنرمنددربیندادههایدوگروه

تناقضوجوددارد.

و منابع اغلب که نکته این به توجه با دوم. دستۀ 

تذکرههایموجود،بهشرحاحواِلهنرمنداِنکتابآرای)نقاشان،

خوشنویسان،مجلدانومذهبان(اشارهدارند،اسامیاستادان

هنروصنعتگراندیگرحوزههانامعلوموناشناختهباقیمانده

است.باایناحوالبهنظرمیرسددفاتراهلحرفازمعدود
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رشتههای هنرمندان و اسامیصنعتگران که باشند اسنادی

مختلفرادراختیارمیگذارند.اینمزیتازآنجهتکهنام

بسیاریازهنرمنداِنمهاجروغیربومیبهویژههنرمندانعجم

دربیناسامیجماعتهابهچشممیخورد،دوچندانمیگردد.

دهم قرن حرف اهل دفاتر بین در عبدهللا: فرهاد  ـ 

ناماینهنرمنددرمیانپنجاهاستادکارجماعت هجری،

جمادیالثانی جمادیاالول، ربیعالثانی، دفاتر نقاشان

997ق،نفردوموباعنوانکدخدایجماعتودردفتر


ً
1000قدرمیانچهلوپنجاستادکار،نفردومومجددا

معرف که رسیده ثبت به جماعت، کدخدای عنوان با

جایگاهومرتبۀباالیاودرمیاناعضایگروهاست.

ـ نبی بالی: اینهنرمنددردفتراهلحرفربیعالثانی،

جمادیاالولوجمادیالثانی997قباعنوانسراول جماعت

ونفرچهارمازبینپنجاهاستادکارمعرفیشدهاست.

ـ جعفر عبدهللا  جعفر ابن عبدهللا/:نامویدردفاتر

997قو1000قدرفهرستجماعتنقاشاندرباردیده

پنجاه بین در پنجم نفر عنوان به عبدهللا، میشود.جعفر

جمادیالثانی و جمادیاالول ربیعالثانی، دفتِر استادکار

دفتِر استادکاِر پنج و چهل بین در سوم نفر و 997ق

با و 1000ق جمادیالثانی و جمادیاالول ربیعالثانی،

عنوانسراولجماعتدرهردودفتربهچشممیخورد.

از بسیاری فعالیت نشانگر دادهها بررسی سوم.  دستۀ 


ً
هنرمنداندیارعثمانیاستکهخارجازفضایدربارواحتماال

این نام 
ً
مسلما بودهاند. کار به مشغول شخصی اهداف با

هنرمنداندردفاتراهلحرفبهثبتنرسیده،لیکنبااستنادبه

منابعوتذکرههایموجود،باالخصنوشتههایمصطفیعالی،

هویتاینهنرمندانآشکارمیگردد.درادامهبهبرخیازاین

هنرمنداناشارهمیشود:

ـ میر خویی حسینی: درمناقب هنرورانآمدهاست:»در

روزگارسلطانسلیمانخانبهپایتختعلیهقسطنطنیهآمدهو

مامورکتابتشهنامۀ خاقانیشدهوازعنایاتبیکرانپادشاهی

وظیفهیابومسرورگشتهاست«)همان،ص67(.

ـ معزالدین ایلچی ابراهیم خان: اینهنرمندایرانیتبار»به

هنگامجشنهمایونی،یعنیسال990ق،ازسویسلطان

محمدخدابندهبهدربارسلطانمرادخانبنسلیمخانآمده

همیناطالعات
ً
بود«)همان:86(.میرزاحبیباصفهانینیزعینا

راارائهمیدهد)اصفهانی،تذکره،ص114(.

از هروی محمد دوست بخارائی:  عبدی  درویش  ـ 

خوشنویسانآنروزگاربهدرویشعبدیبخارائیاشارهکرده

که»ازمردمبخاراوشاگردمیرعمادقزوینیبودهوبهرومرفت

ودرسلکمشایخطریقۀحضرتموالناجاللالدینبلخی

شاملشدهوبهآننسبتاورادرویشعبدیمولویمیگفتند.

سالوفاتدرویشعبدیرا1057قنوشتهاند«)فکریسلجوقی

.)43:1349

جمع بندی داده ها

دفاتراهلحرف،اسنادوگزارشهایمالیمعتبریازدولت

عثمانیهستندکهعالوهبرمعرفیمشاغلوهنرمندانفعال

قروندهم،یازدهمودوازدهمهجری،مرتبه،میزانمقرریودر

دربار به را هنرمندان برخی الحاق چگونگی موارد پارهای

توپقاپیدراختیارمیگذارند.

معرفی در ارزشمند منابعی عثمانی، حرف اهل دفاتر

هنرمندانبومیوغیربومیفعالدردربارعثمانیبهشمار

میآیند.ازاینحیثبرایشناساییهنرمندانایرانیمهاجر

قابلاستنادمیباشند.

باتوجهبهاینمهمکهاغلبمنابعوتذکرههایموجود،به

شرححالهنرمنداِنکتابآرامیپرداختهاند،بهنظرمیرسد

دفاتراهلحرفازمعدوداسنادیباشندکهدرموردهنرمنداِن

دیگرفنونومشاغلهنریعثمانیان،اطالعاتقابلتوجهی

ارائهمینمایند.

بررسیتطبیقیبیندادههایدفاتراهلحرفودیگرمنابع،

مبینایننکتهاستکهاطالعاتموجوددردفاتراهلحرف

فعالیت ازچگونگی مالی ارائۀگزارشهای باهدف 
ً
صرفا

هنرمنداندربارتوپقاپیتدوینشدهاندوبهدورازهرگونه

زیادهگوییویاکمگوییوارائهنظرشخصیهستند،ازاین

رویدرقیاسبادیگرمنابعوتذکرههاارزشاستنادباالتری

دارند.

معرفی به 
ً
صرفا حرف، اهل دفاتر در موجود دادههای

هنرمندانفعالدرکارگاههایهنریدربارعثمانیاشارهمیکنند

وبههمیندلیلدرمعرفیهنرمنداِنعثمانِیمستقلازدربار،
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منبعکاملیمحسوبنمیشوند.

منابع

اصفهانـی، حبیـبهللا،تذکـرۀ خـط و خطاطان شـامل خطاطان، 

بـان، قاطعـان و جلدسـازان ایرانـی و عثمانی به 
ِّ
نقاشـان، مذه

تهـران:مسـتوفی، الملـوک،رحیـمچـاوش، کالم  انضمـام 

1369ش.

پورگشـتال،هامـر،1367،تاریـخ امپراتـوری عثمانـی،میرزازكی

علیآبادی،بهاهتمامجمشیدكیانفر،تهران:زرین.

دهخدا،علیاکبر، 1385،لغت نامه،تهران:دانشگاهتهران.

عالـیافنـدی، مصطفـیبـناحمـد،1369،مناقـب هنـروران،

ترجمۀتوفیقهاشمپورسبحانی،تهران:سروش.

فرخفـر،فرزانـه،1391،»تأثیـرهنرایـرانبرهنرعثمانـیدرحوزۀ

نگارگـری،قـروندهـمویازدهـمهجـری«،رسـالۀدکتـری

پژوهـشهنـر،بـهراهنمایـیمحمـدخزائی،تهـران،دانشـگاه

تربیتمدرس.

فـرخفـر،فرزانـه؛خزائـی،محمـد؛حاتـم،غالمعلـی،1390،

»جایـگاههنرمنـدانکتـابآرایایرانـیدرکارگاههـایهنـر

توپقاپیسـرای،بـااسـتنادبـهدفاتـراهـلحـرفعثمانیسـده

دهـمهجـری«،دوفصلنامـه علمـی پژوهشـی مطالعـات هنر 

اسالمی،ش15،ص52-35.

فکریسـلجوقی،عبدالرئوف،1349،»ذکربرخیازخوشنویسان

وهنرمنـدان؛تعلیقـاتمرحـومفکـریسـلجوقیبـردیباچـه

دوسـتمحمـدهـروی«، انجمـن تاریـخ و ادب،افغانسـتان

آکادمی،کابل.

قاضـیمیـراحمدمنشـیقمی،گلسـتان هنـر،بهتصحیـحاحمد

سهیلیخوانساری،تهران:بنیادفرهنگایران،1352.

كریـمزادۀتبریـزی،محمدعلـی،1376، احـوال و آثـار نقاشـان 

قدیـم ایـران و برخی مشـاهیر نگارگری هنـد و عثمانی،تهران:

مستوفی.

Atıl, Esin, 1986, Süleymanname : the illustrated History 
of Suleyman the Magnificent, New York , National 
Galllery of Art.

Ehl-I Hiref, Topkapı Sarayı Arşivi, Isatnbul, 
T.C.Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 

Meriç ,Rıfık Melul, 1953, “Türk Nakış San’atı Tarihi 
Araştırmaları I: Vesikalar; Meracib CemaatiEhl-I 
Hiref”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tür kve 
İslam San’atları Tarihi Enstitüsü.

Uzunçarşılı, Ismail Hakkı, 1986, “Osmanlı Sarayı’nda 
Ehl-iHiref (Sanatkârlar) defteri”, Turkey: Belgeler 
11/15, pp. 23-76.

نقد متن پژوهی مدرن  فارسی/

نقدی بر نظریه های چاپ انتقادی متون در انگلستان و آمریکا

متون انتقادی تصحیح زمینۀ در تازه بحثی دربردارندۀ کتابحاضر

به¬ویژهمتوندورۀچاپماشینیدرآغازسدۀنوزدهموبیستماست.

نویسندۀکتاب،جرممکگن،استاددانشگاهجاناستوارتبرایانایالت

ویرجینیااست.رویکرداودرایناثرمبتنیبرجامعه¬شناسیمتناست

واساسبحثکتاببرتوجهبهنقشهمۀعواملمؤثردرایجادمادی

اثر،مانندتولید،چاپ،نشر،توزیع،ونیزتأثیرآنهابرمعنیمتناستوار

است.آرایمکگنباالهامازنظریههایتفسیرادبیکهازاواخردهۀ

شصتوطیدهۀهفتادمیالدیازتکسویهنگرینقدنوینودیدگاه¬های

متکیبرساختارگراییفاصلهگرفتند،پیوندمیاننقدمتون،کتابشناسیو

نظریههایادبیواجتماعیراآشکارساخت.


