
 چكيده
، محفوظ در كاخ گلسـتان، واپسـين نسـخة خطـي     هزار و يك شبنسخة خطي و مصور 

مصور فارسي در سطح درباري و يكي از فاخرترين آنهاست كـه در دورة قاجـار تـدوين    
. د( الملـك صـنيع معـروف بـه   اين نسخه به مديريت هنري ابوالحسـن غفـاري   . شده است

ب، جلدساز و صـحاف  همكاري سي و چهار هنرمند نگارگر، مذهبا و ) م1867/ ق1283
گـر چـه نـام    . به انجام رسيده است) م1860ـ1853/ ق1276ـ1269( در طي هفت سال

ولي نام نگارگران آن همـواره در  برخي از هنرمندان فعال در اين پروژه بر ما معلوم است، 
 . زير ساية سنگين نام صنيع الملك، نقاش باشي دربار ناصري، پنهان مانده است

براساس اين فرضيه شكل گرفته است كه نگـارگران ناشـناس نسـخة    حاضر پژوهش 
هـاي هنـري، خاصـه    ، از ميـان هنرمنـدان برجسـتة ديگـر رشـته     هزار و يك شبخطي 

سنگي، برگزيده شده بودند و اگر در اين نسخه نامي از آنها نيست، تصويرگري كتب چاپ 
ايـن نسـخة    هايتوان، براساس شباهتهاي ساختاري ميان تصاوير چاپ سنگي و نگارهمي

 

 10/08/93: تاريخ پذيرش  27/03/93: تاريخ دريافت
) / نويسـندة مسـئول  ( ها، دانشـگاه هنـر اصـفهان   دانشجوي دكتري پژوهش هنر، دانشكدة اديان و تمدن ∗

Ali_boozari@hotmail. com    
 / ي و كاربردي، دانشگاه هنر اصفهاناستاديار دانشگاه هنر اصفهان، دانشكدة هنرهاي تجسم ∗∗
    a-javani@yahoo. com 

هزار و يك هاي نسخة خطي برخي از نگاره شناسيتطبيق سبك
 رموز حمزهبا تصاوير چاپ سنگي  شب

  هزار و يك شببه منظور شناسايي يكي از نقاشان نسخة خطي 

  علي بوذري
 اصغر جواني
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ـ  روش توصـيفي  گيـري با بهـره اين پژوهش . ، نام و نشان آنها را يافتخطي تحليلـي و   ـ
رموز ا تصاوير چاپ سنگي كتاب ب هزار و يك شبنسخة خطي  هايمطابقت برخي نگاره

در پي يافتن پاسخ اين سؤال است كه آيا تصويرگر كتاب ) م1857/ ق1274چاپ ( حمزه
 . تواند يكي از نگارگران گمنام اين نسخه باشد يا خيرچاپ سنگي رموز حمزه مي

پژوهش، حدود دوازده هزار تصوير چاپ سنگي مورد بررسي قرار گرفتـه و  اين براي 
اصفهاني و  اثر ميرزا حسن ،)م1857/ ق1274( رموز حمزهسه تصوير از كتاب در نهايت 

هـزار و  نسخة خطـي   رةاز ميان بيش از سه هزار نگا ،هزار و يك شبسه نگاره از نسخة 
 . براي اين پژوهش انتخاب شده است يك شب،

و  رموز حمزهشباهتها در ساختار بصري و طراحي تصاوير چاپ سنگي منتخب كتاب 
  كند كه ميرزا حسـن ، اين نظريه را تقويت ميهزار و يك شبهاي منتخب نسخة خطي نگاره

 . بوده است هزار و يك شباصفهاني يكي از نگارگران نسخة خطي 
 

 حسن غفاري، رموز حمزه، ميرزا حسنشناسي، هزار و يك شب، ابوالسبك :هاواژهكليد
 . اصفهاني

  



 75/ هاي نسخه خطي هزار و يك شب شناسي برخي از نگاره تطبيق سبك

 مقدمه
اسـت كـه در دورة    هزار و يـك شـب  اي از نسخهآخرين نسخة مصور درباري 

ايـن  . تدوين شده اسـت ، )م1848ـ1896/ ق1314ـ1264سلطنت ( ناصرالدين شاه
آخرين نسخة تدوين كه آننخست، : نسخه داراي چندين ويژگي منحصر به فرد است

دوم، حاوي بيشترين نگاره  ؛)159: 1379پاكباز (است  ايران هاي درباريشده در كارگاه
هـزار و يـك   مربوط به يك متن فارسي است و سوم، اين نسخه تنها نسخة مصـور  

 . شده است نگارگرياست كه به زبان فارسي در ايران  شب
32Fبنا به گفته يحيي ذكاء، صنيع الملك

و سي و چهار همكارش به مدت هفت سال  1
ران ايـن  مي و مشخصـاتي از نگـارگ  اند، با اين حال هيچ نااين نسخه را مصور كرده

نفيس و  ةبا توجه به اين نكته كه اين نسخ. )23: الـف 1328ذكاء ( نسخه در ميان نيست
الملك  ده، ترديدي نيست كه همكاران صنيعشسترگ براي دربار و شخص شاه آماده 

اي انتخـاب  در مصورسازي اين نسخة با اهميت شاهي، از ميان هنرمندان كارآزموده
از آنجايي كه . اندهاي ديگر هنري كارآزموده و سرشناس بودهبودند كه در گونهشده 

سازي نسخ خطـي  كتب چاپ سنگي، به لحاظ فرم و محتوا، ادامة منطقي سنت كتاب
است و قرابت موضوعي و ساختاري بيشتري با توليد نسخ خطي دارند، احتماالً اين 

اين . هاي چاپ سنگي، برگزيده شده بودندبكار كتاقلمهمكاران از ميان هنرمندان سياه
هـاي  كوشد با مقايسه برخي از نگـاره شكل گرفته و مي نظريهپژوهش براساس اين 

و تصاوير چاپ سنگي، يكـي از نگـارگران ناشـناس     هزار و يك شبنسخة خطي 
 . نسخه مذكور را معرفي كند

 

اي ، ملقب بـه صـنيع الملـك، در كاشـان و در خـانواده     )م1813-1866/ ق1229-1283(ابوالحسن غفاري . 1
او در جواني جذب دربار قاجار گرديد و براي مـدتي رياسـت امـور دارالطباعـه و روزنامـة      . هنرمند متولد شد
. ، از ناصرالدين شاه نشان سرتيپي دريافـت كـرد  )م1862(ق 1279در سال . را بر عهده داشت دولت علية ايران

هـا و كتابهـا و مجـالس    چاپي در روزنامـه  نگاري رجال و درباريان، خلق آثاراو در اين دوران، عالوه بر چهره
خـان نـوري، اعتمادالدولـه، و     آبرنگي متعدد، دو پروژة بزرگ پـردة سـالم عمـارت نظاميـه بـراي ميـرزا آقـا       

اين دو اثر اكنون در كاخ گلسـتان تهـران نگهـداري    . بوددار را عهده هزار و يك شبسازي نسخة خطي مصور
احـوال و آثـار نقاشـان     ،1369زادة تبريزي، محمدعلي، كريم: براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد به. شوند مي

، ؛ ذكـاء، يحيـي  23-34 :سـانتراپ : لنـدن  ،جلد اول ،قديم ايران و برخي از مشاهير نگارگر هند و عثماني
ميـراث فرهنگـي و مركـز     سازمان: تهران ،ويرايش و تدوين سيروس پرهام ،زندگي و آثار صنيع الملك ،1382

  .نشر دانشگاهي
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هزار و يـك  هاي كند با مقايسة ساختار سه نگاره از نگارهتالش مياين پژوهش 
و برشـمردن شـباهتهاي    رموز حمزهو سه تصوير چاپ سنگي از تصاوير كتاب  شب

غير قابل انكار آنها، يكي از هنرمندان را كه در مصورسازي هر دو كتـاب همكـاري   
 . معرفي نمايد استداشته 

اين پژوهش راهگشاي شناسايي نگارگران ديگر اين نسخه و تحليل سبك كاري 
 . آنهاست

 ينة تحقيقپيش
اند، و حتي شناسي اين كتاب تحقيقاتي را انجام دادهاگر چه افراد بسياري در متن

اند، ولـي اطالعـات مـا دربـارة     مطالبي نوشته آنهاي پژوهشگراني هم دربارة نگاره
، ش1342نخستين بار، در سـال  . ه استشناسي فراتر نرفتنسخة مذكور از حد نسخه

 هنـر و مـردم  الملك، كه در مجلة دربارة زندگي و آثار صنيعاي يحيي ذكاء در مقاله
بـه   ،مهـدي بيـاني  و بنـا بـر يادداشـتهاي     ،منتشر شد، به اين نسخة خطي پرداخـت 

ـ 16و  27ـ14: 1342 )الف و ب( ذكاء( شناسي اين نسخه اشاره كرد نسخه فهرسـت  . )33ـ
نتي، در سـال  س وقـت كتابخانـة سـلط   ئـي به قلم بدري آتابـاي، ر كتابخانة سلطنتي، 

 :1375آتابـاي  ( ، دومين اثري بود كه به تفصيل به ايـن نسـخه پرداختـه اسـت    1355
، به قلم يحيي ذكاء، كـه  زندگي و آثار ابوالحسن غفاريحتي در كتاب . )1392ـ1375

ترين پـژوهش در ايـن مـورد اسـت، اطالعـات بيشـتري بـه چشـم         آخرين و كامل
ـ 31: 1382 ذكاء( خورد نمي هيچ پژوهشي دربارة همكاران احتمالي ايـن   تاكنون،. )36ـ

 . اندنسخه يافت نشده است و پژوهشگران حتي از حدس و گمان نيز خودداري كرده

 روش تحقيق
تحليلي و روش گردآوري اطالعات از منـابع  ـ  اين مقاله مبتني بر شيوة توصيفي

 . ي استاي، با استفاده از منابع مكتوب، چاپي، چاپ سنگي و نسخة خطكتابخانه
و حـدود   هزار و يك شـب خطي  ةدر اين پژوهش، بيش از سه هزار نگارة نسخ

در بررسي تصـاوير  . دوازده هزار تصوير چاپ سنگي مورد بررسي قرار گرفته است



 77/ هاي نسخه خطي هزار و يك شب شناسي برخي از نگاره تطبيق سبك

 چاپ سنگي، تمركز اصلي بر آثار دو تصويرگر شاخص آن دوران، علي قلي خـويي 
سن ابن آقـا سـيد ميـرزا    و ميرزا ح) م1856ـ1847/ ق1263ـ1272فعاليت  دورة(

، بوده، كه دوران فعاليـت آنهـا   )م1854ـ64/ ق1271ـ1281دورة فعاليت ( اصفهاني
اگـر چـه بسـياري از ايـن شـباهتها در      . با دورة تدوين نسخه مطابقت داشته اسـت 

هزار و يك هاي هاي مورد استفاده در اين آثار و نگارهجزئيات طراحي و نقش مايه
زن «يعنـي  ، هزار و يك شـب است، اين مقاله تنها بر سه نگاره از نسخة خطي  شب

ميدان شهرست كه «، )ر 26جلد چهار، برگ ( »بانتظار جوان نشسته هخوردصالحة فريب
قاضي و گواهان از زينب، دختـر  «و  )پ 106جلد چهـار،  ( »اندجلندر را به دار كشيده
و سه تصـوير چـاپ سـنگي از    ) ر 24، بـرگ  جلد شش( »شنونددليلة محتاله، اقرار مي

مجلس عروسي عقـد  «، »مجلس عقد بستن مهرنگار با اميركبير«، رموز حمزهكتاب 
مجلس به دار كشيده شدن شاه سعد، توسط فرشتگان «و  »بستن امير اسما و قمرچهر

 . تمركز دارد »ديو صورت و به دستور زمرد شاه
ع طراحـي، شـيوة   ت نـو زم اسـ شناختي يك اثـر تجسـمي ال  براي بررسي سبك

هـاي  در حـالي كـه مؤلفـه    .شود نيك تحليلتك و بنديتار تركيبساخ ،گذاري رنگ
اند، به دليـل  هاي منتخب بررسي شدهمذكور در بررسي تصاوير چاپ سنگي و نگاره

ي يهـاي اين كه تصاوير چاپ سنگي فاقد رنگ هستند، مقايسة مـذكور تنهـا بـه ويژگ   
 . پردازدبندي ميتركيب چون نوع طراحي و ساختار

 نسخة خطي هزار و يك شب
در ايران به دستور بهمن ميرزا، حاكم آذربايجان  هزار و يك شبنخستين بار، كتاب 

توسـط ميـرزا    33F2)م1884-1811/ ق1301-1225( و فرزند چهارم عبـاس ميـرزا،  
 از نسـخة چـاپ بـوالق مصـر     34F3)م1880/ ق1297. د( عبدالطيف تسوجي التبريزي

 ترجمه كرد و ميـرزا عبـدالوهاب اصـفهاني   ) م1863/ ق1251ه به سال شد منتشر(
 

: تهـران  ،14و  13، 12شرح حال رجال قاجار در قرن  ،1347 ،بامداد، مهدي: كبراي اطالعات بيشتر ن. 2
  .198-1/195، زوار

براي اطالعات بيشـتر  . هاي معاصر خلط شده استاو غير از محمد تسوجي است كه در برخي از نوشته. 3
  .276: همان ،بامداد، مهدي: كن
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ملقب به معتمدالدوله، متخلص بـه نشـاط، بـه     35F4)م1869-1813/ ق1228-1285(
36Fفراخور متن اشعاري سرود و يا از اشعار شعراي بزرگ به كتاب افزود

هـزار و يـك   ( 5
آمـاده  ) م1845-1844( ق1260-1259اين ترجمه بين سالهاي . )، مقدمه1261، شب
در دو جلد در تبريز به شيوة چـاپ  ) م1845اكتبر 25( ق1261شوال  23، در و شد

 37F6.سنگي منتشر شد
ناصرالدين شاه قاجار پس از استقرار حكومت در تهران، دستور داد يك نسـخة  

اين مجموعـة  . تدوين شود مذكوراز روي ترجمه و چاپ  هزار و يك شبمصور از 

 

؛ 133-140، )3( ،يغما ،سروش اصفهاني ،1327 ،همايي، جالل الدين: براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد به. 4
 . 398-401، )9(و  347-352، )8(؛ 201-204، )5(؛ 188-186، )4(

در نسخة خطي مورد بررسي نام بهمن ميرزا، عمو و رقيب ناصرالدين شاه در سلطنت، حذف شـده و بـه   . 5
 . جاي آن نام ناصرالدين شاه آمده است

پس از اين تاريخ، هشت چاپ . است هزار يك شباين چاپ احتماالً نسخة اساس تدوين نسخة خطي . 6
. 1: كتابشناسي اين چاپها از قرار زيـر اسـت  . تسنگي ديگر، جملگي مصور، از اين كتاب منتشر شده اس

، . م. س 26×5/14: ، ابعـاد نوشـتار  . م. س 34×21: ، ابعاد كتـاب . م1845. / ق1261. الف ليله و ليله
. الف ليله و ليلـه . 2دارالطباعة دارالسطنة تبريز؛ : بهمن ميرزا، چاپخانه: علي خوشنويس، باني نشر: كاتب

 41،. م. س 17×5/29: ، ابعاد نوشـتار . م. س 36×5/22: گ؛ ابعاد كتاببر 307، . م1855. / ق1272
علي قلـي خـوئي،   : تصوير، تصويرگران 70محمدعلي بن عبداهللا بيگ جراح باشي طهراني؛ : سطر، كاتب

. الـف ليلـه و ليلـه   . 2ميرزا رضا بن محمدعلي خان آشتياني و ميرزا حسن بن آقـا سـيد ميـرزا نقـاش؛     
سطر،  41،. م. س 17×5/29: ابعاد نوشتار ،.م. س 35×22: برگ؛ ابعاد كتاب 288، . م1858. / ق1275
: ميرزا حسـن بـن آقـا سـيد ميـرزا نقـاش؛ ناشـر       : تصوير، تصويرگر 42محمدجعفر الگلپايگاني؛ : كاتب

./ ق1293. الف ليله و ليله. 3ميرباقر؛ : محمدرضا بن آقا عبدالباقي و علي نقي بن محمد ابراهيم، چاپچي
عبدالحسـين  : تصوير؛ تصويرگر 35فرج اهللا تفرشي و محّرر علي؛ : سطر، كاتب 41برگ؛  287، . م1876

، . م. س 33×21صـفحه؛   525، . م1889. / ق1307. الف ليلـه و ليلـه  . 4الخوانساري و ميرزا نصراهللا؛ 
. / ق1315. الـف ليلـه و ليلـه   . 5ميـرزا نصـراهللا؛   : تصوير، تصويرگران 37سطر،  41،. م. س 17×5/29

جعفرقلي فريـدني و علـي   : سطر، كاتب 39،. م. س 17×5/30، . م. س 33×21صفحه؛  635، . م1897
محمداسـماعيل بـن علـي اكبـر خوانسـاري و      : علـي خـان، ناشـر   : تصوير، تصـويرگر  37نقي طالقاني؛ 

 33×21صـفحه؛   600، .م1902. / ق1320. الف ليلـه و ليلـه  . 6محمدحسين بن مال محمد خوانساري؛ 
جواد : تصوير، تصويرگران 48حسين علي بن عبداهللا خان؛ : سطر، كاتب 40، . م. س 5/17×29، . م. س

الف ليله . 7ميرزا علي اصغر؛ : محمداسماعيل بن مال علي اكبر خوانساري ؛ چاپچي: و حسين علي، ناشر
تصـوير،   37علـي بـن اسـماعيل اصـفهاني؛     : سطر، كاتب 41صفحه؛  531، . م1915. / ق1334. و ليله

 يشـتر اطالعات ب براي. (Marzolph, 2001: 230-231) احمدآقا مؤيد العلما: ميرزا محمد، ناشر: تصويرگر
 .1394 عطف،: قمشب،  يكو  هزار يش،مارلف، الر ي؛عل ي،بوذر: نك
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در  38F7)م1857 /ق1274. د( نعلي خان معير الممالكاشرت حسينظير به مبنفيس و بي
39Fناصري مجمع الصنايع

شناسي اين نسخه به شرح نسخهمشخصات . است فراهم آمده 8
 :زير است

 ق1276: ؛ پايـان مصورسـازي  )م1852( ق1269: پايان تحريـر . الف ليله و ليله
صـفحه   4صـفحه تصـوير و    1134صفحه مـتن و   1142( صفحه 2280؛ )م1859(

كاتـب محمـد    سطر؛ 30 ؛م. م160×280: شـتار ابعاد نوم، . م300×450: ؛ ابعاد)بياض
غالمعلي : ابوالحسن غفاري و شاگردان؛ مذهبان: حسين كاتب السلطان تهراني؛ نقاش

ميـرزا  : ميـرزا جـاني جلدسـاز؛ صـحاف    : مذهب باشي ميرزا احمد مذهب؛ جلدساز
، 2240بـه شـمارة بازيـابي    ) تهـران ( كاخ گلسـتان : محل نگهداري. يوسف صحاف

 . 679و  2244، 2243، 2242، 2241
فرنگـي   ةصفحات تماماً متن و حاشيه، كاغذ متن خانبالغ شـكري، كاغـذ حاشـي   

دار، عنـوان   ها متن بين سطور طالاندازي جدول و كمند زريـن  نخودي، همگي صفحه
ن حكايات به هر شب به خط رقاع كتابت عالي در سرسخنهاي مذهب در متن و عنوا
خط مجلـد  . همان خط به مركب الوان در گوشه چپ باالي حاشيه نوشته شده است

در هر صفحه مصور از . دانگ است دو مجلدات نستعليق نيم ةاول نستعليق كتابت و بقي
سه تا شش مجلس تصوير آبرنگ عالي نقاشي و حاشيه آن تذهيب و ترصيع شده و 

 . نگاره است 3566 در كل، شامل 
خجسته نوائي كه هزار دستان زبان بر اعضاي جان بدان تـرنم  «: از مجلد اولآغ

 »...نمايد و فرخ ترين داستان كه طوطي شكرخاي قلم بدور زبان بر آن تكلم كند 
تمامي رعيت و اهـل مملكـت را بنواخـت و در دولـت و      ...« :پايان مجلد ششم

مفرق جماعات بر ايشـان  نعمت و عيش و شادي همي زيستند اينكه هادم اللذات و 
 »سبحان من اليموت. بيامد

بـه شـرح زيـر     هزار و يك شـب تعداد صفحات نگاره و متن در كل شش مجلد 
 

 . 94ـ6/93بامداد، مهدي، همان، : نكبراي اطالعات بيشتر . 7
تجربـة نـوگرايي در مشـاغل    ( يعمجمـع الصـنا   ،1390 ،شـهرام فـر،  يوسـفي : نـك براي اطالعات بيشتر . 8

 .42-64، 3، د 21س  ،اسناد ينةگنج ،)هاي سلطنتي دورة قاجار كارگاه
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صفحه متن و  170: صفحه نگاره؛ جلد دوم 214صفحه متن و  128: جلد اول: است
: صفحه نگاره؛ جلـد چهـارم   160صفحه متن و  160: صفحه نگاره؛ جلد سوم 170
صـفحه   218صفحه مـتن و   220: صفحه نگاره؛ جلد پنچم 208و صفحه متن  208

 40F9.)1392ـ1375: 1355آتاباي ( صفحه نگاره 168صفحه متن و  168: نگاره؛جلد ششم

 بن آقا سيد ميرزاي اصفهانياثر ميرزا حسن رموز حمزهنسخة چاپ سنگي 
 رموز حمزهكتابشناسي و نسخه شناسي . 2. 1

داستاني در رشادتهاي امير حمزة صاحبقران اسـت كـه در هفـت     41F10،رموز حمزه
گانه كاركردي تاريخي دارد و به نويسـنده  بندي هفتتقسيم. بخش روايت شده است

يعني دوران جواني، ( دهد كه در بارة سه دورة حياتي زندگاني انساناين امكان را مي
تولـد، كـودكي و    در بخش اول در خصـوص . صحبت كند) ميانسالي و افول و پيري

. شودصحبت ميوي  يهاينوجواني قهرمان و داستان جنگهاي او با شياطين و پيروز
بخـش دوم  . تـوان ديـد  شماري از جنگ و خونريزي ميدر اين بخش توصيفهاي بي

بخش سوم جنـگ بـا جـادوگران و    در . و نبرد با پادشاه ايران است تدربارة فتوحا
زمرد است و بخـش   شامل جنگهاي حمزه بابخش چهارم . تركها توصيف شده است
بخش ششـم  . هاي پسران حمزه و بازگشت آنان از مكه استپنجم در خصوص جنگ

 ,Sabri( ويـژه بـا ازبكهاسـت   و هفتم درباره جنگهاي نوادگان حمـزه بـا كفـار و بـه    
2010:20-25( . 

در ) م1859-1856( ق1276 -1273كه مـابين   رموز حمزه نسخة چاپ سنگي
. اسـت . م. س 34×5/20صفحه است در ابعـاد   1149چاپ رسيده، شامل تهران به 

خط كتابـت شـده، كـه در     38است و در هر صفحه . م. س 28× 8/16ابعاد نوشتار 

 

، )11ـ12( 3س  ،فرهنگ مردم ،الملك؛ پلي بين شرق و غرب صنيع ،1383، بوذري، علي: نكبراي اطالعات بيشتر . 9
نامـة   ،هـا شناسـي و معرفـي نگـاره   نسخة خطي هزار و يك شب؛ نسـخه  ،1393 ،بوذري، علي؛ 49ـ60

 .160ـ257، )3( 2د  ،بهارستان
رمـوز  بن عبداهللا خارجي و كتـاب  حمزة، 1326-1325، دبير سياقي، محمد: نكبراي اطالعات بيشتر . 10

ــزه ــوه. حم و  525-530، )22(؛ 377-381، )18-19(؛ 140-143، )15-16(؛ 110-112، )14. (جل
 . 410-404، )41( ،آينة ميراث ،»رموز حمزه يا امير حمزة صاحبقران« ،1387، ذكاوتي قراگزلو، عليرضا
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. واژه در كل كتاب بـه نگـارش در آمـده اسـت     5577480خط و  32440مجموع 
هستند  محمدجعفر گلپايگانيو كاتبان كتاب سيد عبداهللا تفرشي، محمدعلي طهراني، 

 . )(Marzolph, 2001:258-259 و كتاب در چاپخانة ميرزا علي اكبر به چاپ رسيده است
 2با احتساب ( تصوير 21تصوير بسيار زيبا، جلد اول شامل  137متن با 

 26، جلد سوم شامل )سرلوح 2با احتساب ( تصوير 21، جلد دوم شامل )سرلوح
 1با احتساب ( تصوير 23 ، جلد چهارم شامل)سرلوح 2با احتساب ( تصوير
 8، جلد ششم شامل )سرلوح 2با احتساب ( تصوير 44، جلد پنجم شامل )سرلوح
) سرلوح 1با احتساب ( تصوير 2و جلد هفتم شامل ) سرلوح 1با احتساب ( تصوير

 است پسر آقا سيد ميرزا نقاش اصفهانيتصاوير متعلق به ميرزا حسن اصفهاني . است
 140، ص)14( 137، ص)2( 30ص :خورد مي چشم هب تصاوير زير رقم دركه 

 ،)77( 642ص ،)76( 635ص ،)71( 594ص ،)69( 578، ص)47( 388، ص)15(
 . )136( 115و ص) 135( 1109، ص)92( 771، ص)89( 751 ص ،)78( 652ص

 اصفهاني  ميرزا حسن
كـار نسـل    بن آقا سيد ميرزاي اصفهاني از تصويرگران پركار و خوشميرزا حسن

42Fچاپ سربيهاي تصويرگران كتابدوم 

به لحـاظ كثـرت آثـار و    و سنگي است و  11
الـريش  . گيـرد  قرار مـي  قلم كار پيشكسوت، سياه 43F12،قلي خويي پس از عليشهرت 

 

ميـرزا   ،علي قلـي خـويي  هاي چاپ سربي شناسايي شده است؛ تاكنون، آثار تنها پنج تصويرگر در كتاب. 11
بـوذري،  : نـك براي اطالعـات بيشـتر   . و ميرزا محمد حسين ،ميرزا حسن، كرباليي يوسف جديد، هادي
 . كتابخانه، مركز اسناد و موزة مجلس: تهران ،چهل طوفان ،1390، علي

بـرداري  طـرح و مثنـي  پـيش  ،1388، بـوذري، علـي  : كقلي خويي نبراي اطالعات بيشتر دربارة علي. 12
 ،نامـة بهارسـتان  ، »زادة تبريزيقلي خوئي در مجموعة كريماثري از ميرزا علي«كار عصر قاجار؛ قلم سياه
تصاوير شاهنامة فردوسـي بـه روايـت    ، 1388، يي، نعمت؛ صمدي، هاجر؛ الله343 -348، )15( 10س

 ؛)متن(مؤسسة ترجمه و نشر آثار هنري : تهران ،قلي خوييميرزا علي
B. W. Robinson,1979, "The Teheran Nizami of 1848 & other Qajar lithographed books”, In 

Islam in the Balkans/Persian Art and Culture in the 18th and 19th Centuries. Ed.  Jennifer 
M. Scarce. Edinburgh, 61-74; Marzolph, Ulrich ,1997,. Mirzā  ‘ Ali-Qoli Xu’i :Master of 
Lithograph Illustration. Annali Istituto Orientale di Napoli: 183-202+ Plate I-X.  
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هـزار و يـك   مارزلف، با استناد به همكاري او در مصورسازي نسخة چاپي مصـور  
 ,Marzolph داندخويي مي قلي ، او را شاگرد و جانشين علي)م1855. (ق1272 شب

احتماالً از محضر اساتيدي چـون ابوالحسـن غفـاري و پـدرش     ولي  )(37- 36 ,2001
 . استفاده كرده است

هاي ميرزا حسن در كتابهـاي چـاپ سـنگي بيشـتر از رقمهـاي      گرچه تعداد رقم
رگران ديگر چاپ سنگي است، با اين حال، اطالعاتي كه اين رقمها يبسياري از تصو

با توجه به اين . كنددهد از چند مورد محدود تجاوز نميگر قرار ميدر اختيار پژوهش
كه تمام كتابهاي مرقوم  ولي از آنجايي 44F13.ماالً در اصفهان به دنيا آمده استاحترقمها 

و منسوب ميرزا حسن در تهران به چاپ رسيده، احتماًال پـس از مـدتي بـه تهـران     
بـدانيم پـدرش، آقـا سـيد ميـرزا      شود كه اين گمان زماني تقويت مي. كوچيده است

45Fاصــفهاني،

ــار فتحعلــي شــاه  14 / ق1250ـــ1212ســلطنت ( نقــاش پيكرنگــار درب
ـ 1250سلطنت ( و محمد شاه) م1834ـ1797 ـ 1834/ ق1264ـ بـوده و  ، )م1847ـ

از همان ابتدا، . احتماالً در دارالخالفة تهران و نزديكي دربار قاجار اقامت داشته است
مهـاي خـود، بـا افتخـار از پـدرش يـاد و نسـبش را        ميرزا حسن در بسياري از رق

 46F15.كنديادآوري مي
هـايش،  گرچه تاكنون، اثر نقاشي از ميرزا حسن يافت نشـده، ولـي در برخـي از رقم   

پس اين احتمال وجود دارد كـه شـغل اصـلي او     .كندخود و پدرش را نقاش معرفي مي
47Fدار كتاب چاپ سنگي رقم 22. نقاشي باشد

كتاب  23شناسايي شده است و تصاوير او  16

 

كتـاب بـدون رقـم     كـه كند، ولـي از آنجـايي  كتاب مرقوم ميرزا حسن را معرفي مي 15الريش مارزلف . 13
دار و هم جزء آثار منسوب ميرزا حسن ذكر شده، در ايـن  هم جزء آثار رقم) م1858(ق 1275 طاقديس

 . به حساب نيامده است هاي مرقومپژوهش جزء كتاب
 . است) م1854(ق 1271المجالس  تحفةكند، كتاب آن خود را اصفهاني معرفي مياولين كتابي كه در . 14
عالوه بـر چنـدين اثـر    . آقا سيد ميرزا اصفهاني، از هنرمندان پيكرنگار و قلمدان نگار دورة قاجار است. 15

هاي داخلي و خارجي به جاي مانـده،  رنگ و روغن، نقاشي روي قلمدان و آبرنگ، كه از او در مجموعه
، نيز از OR 2265شاه طهماسبي، محفوظ در كتابخانة بريتانيا، به شمارة  خمسة نظامينقاشي جلد روغني 

 . 233ـ234: ، همانزادة تبريزي، محمدعليكريم: نكبراي اطالعات بيشتر . كارهاي اوست
ق 1272 هـزار و يـك شـب   كند، كتـاب  عرفي مياولين كتابي كه در آن خود را فرزند آقا سيد ميرزا م. 16
 . است) م1855(
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 16.)41-38: 1390بوذري ( ) (Marzolph, 2001: 36-37چاپ سنگي به او منسوب است
 طوفـان البكـاء  حسين، در يكي از تصـاوير كتـاب   رقم برادرش، محمد شناسايي
كه بـرادر ميـرزا حسـن، پسـر نقـاش      دهد نشان مي) م1856( ق1273چاپ سربي 

 . پدر را ادامه داده و در هنر تصويرگري دست داشته است برجستة درباري، نيز راه

 ها و تصاوير چاپ سنگيتوصيف نگاره
از جلد چهار، برگ ( »تهخوردة بانتظار جوان نشس صالحة فريب زن«نگارة . 3. 1

ـ «ر و تصـوي ) هزار و يك شباز نسخه خطي  585ر، شب  26 س عقـد بسـتن   مجل
 ).رموز حمزهلد اول از چاپ سنگي ج( »همهرنگار، دختر انوشيروان، با اميرحمز

 مكر زنان، داستاني كوتاه در دل داستان بلند زن پرهيزكارنگاره مربوط به داستان 
زن زيبارو پاكـدامني بـه فريـب    . شودروايت مي 606تا شب  578است كه از شب 

پيـرزن بـه اشـتباه شـوهر زن     . دهـد پيرزن، به همنشيني با جوان خوبرو رضايت مي
آورد و داسـتان بـا ذكـاوت زن    را به جاي جوان خوبرو بر سـر قـرار مـي   پاكدامن 

دهد كه خود را آراسـته، در  مذكور زن را نشان مي ةنگار. رسدپرهيزكار به پايان مي
در مركـز  ) 1در جـدول   1پيكـرة  ( در اين نگاره، زن. )1جدول ( انتظار جوان است

ه، دامن سرخ، پيـراهن حريـر   اتاق به شكلي به تصوير كشيده شده كه بر زمين نشست
باز آستين كوتـاه سـبز بـه تـن دارد و     سفيد، با لب برگردان آستين، و باالپوش جلو

موهاي زن بلنـد اسـت و دو تـره از    . كنددستها را بر هم نهاده و به مخاطب نگاه مي
پشت زن ديواري بـا  . بناگوش بر روي صورت آمده و با جقه يا پر تزيين شده است

ارسي، باز شده به فضايي مشـجر،   ةنقوش و در سمت چپ زن، دو پنجردو طاقچة م
تصوير زن در آينة بزرگـي  . كستري مفروش شده استاقرار دارد و زمين با فرش خ

 . كه به چهارچوب در تكيه داده شده منعكس است
تصوير چاپ سنگي مربوط به عروسي مهرنگار، دختر انوشيروان، با اميـر حمـزه   

در باالي اتاق، بر زمين نشسـته و  ) 2در جدول  1پيكرة ( رنگارمه. )2جدول ( است
در سـمت  . در پشت او ديواري با دو طاقچه كه حاشية آنها نقاشي شـده، قـرار دارد  

. راست مهرنگار، دو پنجرة ارسي نيمه باز، مفتـوح بـه فضـاي مشـجر، وجـود دارد     
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، با لب برگردان لب لباس او پيراهن حرير. مهرنگار نشسته و دستها بر هم نهاده است
موهاي او بلند است . چين خالدار و نيم تنة جلوباز آستين كوتاه استآستين، دامن پر

 . هايش آمده و نيم تاجي نيز بر سر داردو دو تره روي گونه
دو . و رقص هسـتند ) تار و تنبك( زنان در حال نوازندگي ،تصوير ةزميندر پيش

ل قليان چـاق كـردن و ديگـري آمـاده بـه      در حا يت خدمه، يكئزن محجبه، در هي
 . اندخدمت ايستاده

 106از جلد چهار، ( »اندميدان شهرست كه جلندر را به دار كشيده«نگارة . 2. 3
دار كشيده شـدن شـاه    به«تصوير و ) هزار و يك شباز نسخه خطي  650پ، شب 

چهارم چاپ سنگي  جلد از( »اهسعد، توسط فرشتگان ديوصورت و به دستور زمردش
 )رموز حمزه

آغـاز   632اسـت كـه از شـب     عجيب و غريبنگاره مربوط به داستان طوالني 
، ملك عمان، رداستان مربوط به دار زدن جلند. يابدادامه مي 680شود و تا شب  مي

در  ردر پيش زمينـه، جلنـد  . )3جدول ( به جرم كافري، به دستور ملك غريب است
هايي پله مانند دارد، در مركز دهئچوب دار، كه زا. باالي چوبي بلند، بسته شده است

در  1پيكـرة  ( در دو طرف دار، هشت تفنگـدار . اي آجري جاي داردسكويي استوانه
رديـف بيسـت    10زمينـه،  در پس. هستند ردر حال شليك كردن به جلند) 3جدول 

. خوردها، درختان سرو و سپيدار به چشم ميها قرار دارد و در پس آنتايي از حجره
 رنفر از رجال و درباريان، ناظر صحنة به دار كشـيدن جلنـد   12ها، در مقابل حجره

 . هستند
تصوير چاپ سنگي مربوط به دار كشيدن شاه سعد توسط فرشتگان ديو صـورت  

در پيش زمينه، شاه سعد در باالي داري صـليب شـكل   . )4جدول ( زمرد شاه است
بـا تيـر و كمـان در حـال     ) 4در جـدول   1پيكـرة  ( پـنج فرشـته  . وير شده استتص

ها، در پس زمينه، ده حجره قرار دارد و در پس حجره. تيراندازي به شاه سعد هستند
حـوض   ،دارت پشها و مقابل حجره. عناصر معماري، برج و بارو، تصوير شده است

 . آب و فواره وجود دارد
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از ( »ندشـنو گواهان از زينب، دختر دليلة محتاله، اقرار ميضي و قا«نگارة . 3. 3
 و تصـوير ) هـزار و يـك شـب   از نسـخة خطـي    719ر، شب  24جلد شش، برگ 

از جلد اول چاپ ( »زهس عروسي عقد بستن اميراسما و قمرچهر براي اميرحممجل«
 ).سنگي رموز حمزه

، از داستان يق مصريدليلة محتاله با علي زبمربوط به بخش پاياني داستان  ةنگار
جـدول  ( شودروايت مي 719تا شب  708است كه از شب  اردشير و حيات النفوس

بر زمـين نشسـته و شـاخه    ) 5در جدول  1پيكرة ( در سمت چپ تصوير، زينب. )5
لباس او دامن بلند بادمجاني، باالپوش زرشكي و پيراهن حريـر  . گلي در دست دارد

در بـاالي  . ست و بر سر تور سفيد و تاج گـل دارد آبي، با لب برگردان سر آستين، ا
 سـابد سر او زني محجبه، با مقنعة آبي، پيراهن نارنجي و دامن سبز ايستاده و قند مي

پيكرة ( كنددر گوش او نجوا ميو در كنار او، پيرزني نشسته . )5در جدول  2پيكرة (
و يكـي در   در سمت راست زينب، چهار معمم، سه نفر در سـكوت . )5در جدول  3

هـاي  زنان و علما با يك پردة سـرخ بـا ريشـه   . اندحال خواندن خطبه عقد، نشسته
ديوار پس زمينه منقوش و كف زمين مفروش اسـت و در  . انداي از هم جدا شده نقره

 . مقابل علما، در دو مجمعة مسي، چهار كله قند كاغذ پيچ قرار دارد
 و قمرچهـر بـا اميـر حمـزه، اسـت      راسـما تصوير چاپ سنگي مربوط به عقد امي

مهرنگار، بر زمين نشسته پيراهن با لب برگردان در سر آستين، دامن بلند . )6جدول (
بـاالي  . )6در جـدول   1پيكرة ( پر چين خالدار، و باالپوش آستين كوتاه به تن دارد

و در سـمت  ) 6در جدول  2پيكرة ( اي، در حال سابيدن قند استسر او، زن محجبه
زنـان مـذكور، لبـاس    . )6در جـدول   3پيكرة ( كند، پيرزني محجبه نجوا ميچپ او

در سمت راست، امير حمـزه بـر تخـت    . انداي بر مقنعه خود زدهمشابه دارند و جقه
قند كاغذپيچ و چند كاسـه و بشـقاب،   نشسته و در پيش زمينه، سفرة عقد، شامل كله

اي مهرنگار و خدمه را از پرده .قليان به دست نقش شده است هعلما، مطربان و خدم
 . )3جدول ( كندبخش مردان و جشن جدا مي
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 ها و تصاوير چاپ سنگيشناختي ميان نگارهمقايسة سبك
بنـدي،  دهـد كـه الگـوي يكسـاني بـراي تركيـب      شناختي نشان ميمقايسه سبك

هاي منتخب وجود داشته ها در تصاوير چاپ سنگي و نگارهطراحي، چيدمان پيكره
و تصـوير چـاپ    »زن صالحة فريب خورده بانتظار جـوان نشسـته  «در نگارة . است

، طراحـي  »حمـزه هرنگـار، دختـر انوشـيروان، بـا امير    مجلس عقد بسـتن م «سنگي 
در . شخصيت اصلي و بخشي از فضاسازي از جهات زيادي بـه هـم شـباهت دارنـد    

در لباس شخصيت اصلي تصوير و داستان مرتبط است، با هردو تصوير، يك زن، كه 
زمينه با طاقچه و تزيينـات،  ديوار پس. و حالتي كامال يكسان به تصوير درآمده است

ويژه آينه مستطيلي شـكلي كـه بـه    دو لنگه پنجرة ارسي باز شده به فضاي مشجر، به
 . اندچهارچوب پنجره تكيه داده شده، همگي همسانند و در دو تصوير تكرار شده

ه كشـيد  دار بـه «صوير و ت »ندادار كشيدهرا به  ميدان شهرست كه جلندر«نگارة 
به لحاظ سـاختار   »صورت و به دستور زمردشاهشدن شاه سعد، توسط فرشتگان ديو

در مركز تصوير، دار بنا شده كه تصوير . بندي بسيار به همديگر شباهت دارند تركيب
سـكويي  ير، بـر  دار در هر دو تصو. را به لحاظ بصري به دو بخش تقسيم كرده است

هـا در  محوطه اعدام، با رديفي از حجـره . هايي پله مانند دارددهآجري بنا شده و زاي
تيراندازان، كه به فراخور متن اسلحة گرم يا سرد دارند، در . پس زمينه محصور است

در تصـوير چـاپ سـنگي،    . اطراف دار مشغول تيراندازي به جسد باالي دار هستند
اظران و برج و باروها، جايگزين درختـان سـر بـه    حوض و فواره، جايگزين گروه ن
 . فلك كشده در نگاره شده است

قاضي و گواهـان از زينـب، دختـر    «نگارة  يهايبندبخشي از شخصيتها و تركيب
تن اميراسـما و  عقـد بسـ   وسـي مجلس عر« تصويرو  »شنونددليلة محتاله، اقرار مي

پـوش  هـر دو تصـوير، تـن    زنـان در . به هم شباهت دارند »حمزهقمرچهر براي امير
عالوه بر اين بخش، زنان . است دارند و در حالتي كامالً يكسان نشستهمشابهي در بر

اين پرده يكي از . دار، از هم جدا شده استاي ريشهو مردان در هر دو تصوير با پرده
 . است هزار و يك شبهاي نسخة خطي آثار ميرزا حسن و نگاره يهايويژگ
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 گيرينتيجه
، هـزار و يـك شـب   هاي نسـخة  و نگاره رموز حمزهتصاوير چاپ سنگي كتاب 

بندي و گاهي فراتـر از  شباهتهاي زيادي با هم دارند كه گاهي تنها در الگوي تركيب
 يهـاي شـباهتها و ويژگ . است. ..يات طراحي شخصيت، البسه، معماري و ئآن، در جز

ست، كه بتوان آن را اتفاقي و اين آثار، در حد پيروي از يك الگوي كهن تصويري ني
هـا و تصـاوير   اين شباهتهاي عميق سبكي بين نگـاره . يا متأثر از منابع ديگر دانست

ها و تصويرگر تصـاوير  كند كه نگارگر اين نگارهچاپ سنگي اين گمان را تقويت مي
. چاپ سنگي يك نفر، يعني ميرزا حسن ابن آقا سيد ميرزاي اصـفهاني، بـوده اسـت   

رابطة خانوادگي ميرزا حسن با دربار قاجار را از خاطر ببـريم؛ چـرا كـه     نبايد نقش
و اعتبار او در كسوت است،  پدر ميرزا حسن، آقا سيد ميرزا، نقاش دربار قاجار بوده

دربار قاجار، و دوستي او با صنيع الملك، در انتخاب ميرزا حسن به عنوان  درنقاش 
، تنهـا نسـخة خطـي دربـاري دورة     هزار و يك شبيكي از نگارگران نسخة خطي 

 . ناصري، مؤثر بوده است

 منابع
: تهـران  ،شب يك و هزار كتاب و سلطنتي كتابخانة خطي ديوانهاي فهرست ،1355، بدري آتاباي،ـ 

 . سلطنتي كتابخانة
 .زوار: تهران، 14 و 13 و 12 قرن رجال حال شرح، 1347مهدي، بامداد،  بـ 
س  ،فرهنگ مردم ،»پلي بين شرق و غرب ،صنيع الملك يك شبهزار و « ،1383، بوذري، عليـ 
 . 60ـ49، )12-11( ،3
حرفـه   ،»كار عهـد ناصـري   قلم سياه: بن آقاسيدميرزاي اصفهانيميرزاحسن«، 1384بوذري، علي، ـ 
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 . 530ـ525، )22( ؛381-377، )19ـ18( ؛143-140، )15ـ16( ؛110-112
، )41( ،آيينـة ميـراث   ،»حمزه يا امير حمزة صاحبقرانرموز « ،1387ـ ذكاوتي قراگزلو، عليرضا، 

404-410 . 
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