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 قاجار ةدور بازشناسی رقم نقاش در نسخ چاپ سنگی

 آفرری  ووهرترا    نوشچاپ سنگی  ةنسخ تطبیقی  ةمطالع

و آثرار میررز    رضروی  آسرتا  قر      ةکتابخانمحفوظ در 

 نصر له

 2شریفی مهرجردی  کبر علی، 1 کرم رفیعی وردنجانی

 یران.یزد، ا دانشگاه یزد، ،هنر و معماری ۀارشد نقاشی، دانشکد کارشناس .1

 یزد، ایران. دانشگاه یزد، ،هنر و معماری ۀدانشکداستادیار  .2

 (20/9/95، تاریخ پذیرش نهایی: 12/2/95)تاریخ دریافت مقاله:  

 

 چکی ه
این در حالی است است.   آمده اول یا آخر ةصفحکاتب در  و رقم نام -باشد  افتادگی نداشتهنسخه اگر  -سنگی   مصور چاپ نسخدر 

نام  بهاست فارسی  ةعامیاناز داستان  ای    نسخهاز این مورد،  ای نمونه. است  نشده ذکر تصاویر هنرمندام ن ،این نسخری از در بسیا که

یازده تصوویر ماهرانوه اموا    شود و  آستان قدس رضوی نگهداری می ةکتابخاندر  ..قه 1308با تاریخ کتابت که  آفرین گوهرتاج نوش

 ،سنگی قاجوار   هنرمند چاپ، مذکور با آثار میرزا نصراله ةنسخبا هدف بازشناسی رقم هنرمند، تصاویر . در این پژوهش رقم دارد بی

 اسوت.   انجام شدهشناسانه  سبکتطبیقی و  نقاش، بلکه از طریق مطالعات رقموجود اساس . این بازشناسی، نه براست  دهشمقایسه 

ایون  ظرگرفتن با درن شده است.توجه هنرمند کار  ۀشیوطور کلی  و بهثار آموجود در مشترک  ها و الگوهای ویژگیبه  ،در این روش

ای و در  کتابخانوه اسونادی و   صوورت  بهدر این پژوهش گردآوری مطالب . شود می  رقم به وی نسبت داده الگوهای مشترک، آثار بی

 ،سوازی  از عناصر مختلف و نیز شخصویت  در طراحیدهد  است. نتایج نشان می  بخش تطبیق آثار، تکیه بر برداشت نگارندگان بوده

فعالیوت نصوراله   هوای   تاریخ چاپ اثر با سال یزمان  وجود دارد. هممذکور  ةنسخ تصاویرمیرزا نصراله و  ۀشیوشباهت بسیاری میان 

 .کرده استنیز وی خلق را نسخه این که تصاویر نماید  قریب به یقین میرا این احتمال 

 

 کلی یو ژوا  
 .آفرین گوهرتاج نوش زا نصراله، نسخ چاپ سنگی قاجار،میر ،رقم نقاش

 

  031-52271618، نمابر: 09132375505ئول: تلفن: مس ۀنویسند ،E-mail: rafiee261@gmail.com. 
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  ____________________________________________________ مق مه
 ۀسود هوای میوانی    در سوال  با ورود چاپ سنگی بوه ایوران  

این سرزمین آغاز  ای در تاریخ هنر ، فصل تازه..قهسیزدهم 
شیوه به چواپ  هایی که به این  چند نخستین کتاب هرشد. 

 بوا  ییهوا  کتواب  هوای بعود،   سالدر  ،رسید بدون تصویر بود
این  ةجملاز بع رسید. تصاویر مطلوب و در خور توجه به ط

هوای   هوای موذهبی و نیوز داسوتان     توان بوه کتواب   مینسخ 
چواپ سونگی   در ایوران بوه    .دکور عاشقانه و عامیانه اشواره  

بویش از چواپ    -یم کورد خوواه که ذکور   -ناگوندالیل گو به
هوای   و نیوز چواپ کتواب   رواج این صنعت . شدسربی توجه 

بسوویاری از هنرمنوودان نقوواش و موجووب پیوسووتن  مصووور،
   های تولید کتاب شد. کارگاهتصویرگر به 

قاجار  ۀدورهنرمندان فعال چاپ سنگی  ازمیرزا نصراله 
وجهی برجوای  تو  آثار قابلاو سه دهه فعالیت  از مدت .است
ی لحواظ کم و   لحاظ کیفیت طراحی و هم بوه  که هم بهمانده 
ردپای ایون هنرمنود را در    ،در این پژوهش. ستا  توجه قابل

 آفورین گوهرتواج   نووش نوام   ادبیوات عامیانوه بوه   ای از  نسخه
چواپ سونگی    ۀشیوو به  ..قه 1308ایم که در سال  ستهج

 ۀشومار  بوا حاضر ، در حال است. این نسخه  به چاپ رسیده
نگهوداری  آسوتان قودس رضووی     ةکتابخاندر  43660ثبت 
اما نوام   ،دارای یازده تصویر با کیفیتی عالی استشود و  می

نقاش ایون تصواویر مشوخی نیسوت. توا کنوون تحقیوق و        
صورت نگرفتوه و از جملوه منوابع     این نسخهپژوهشی روی 

 ۀدربوار  رود. شومار موی   چاپ سونگی بوه   ةناشناختتصویری 
تحقیقوات  بوه جوز چنود موورد،     و آثار وی نیز  لهمیرزا نصرا

در کتواب   1اسوت. اولوریش موارزلف     چندانی صورت نگرفته
ای  اشواره بوه وی و آثوارش    تصویرسازی داستانی در ایوران 

کواران   قلوم  سویاه »ای هم با عنووان   گذرا داشته است. مقاله
 ةنامو   ۀشومار در دفتور سووم از اولوین    « گمنام عهد ناصری

ارهوای  ک ةمقایسده که نویسنده در آن به درج ش بهارستان
 عصرش یعنی مصطفی پرداختوه  میرزا نصراله با هنرمند هم

جلود سووم از   زاده تبریوزی نیوز در     محمدعلی کوریم  است. 
از میرزانصراله و آثوار   احوال و آثار نقاشان ایران قدیمکتاب 
 است.   نام برده وی

 رفتهزیر شکل گ یاه الؤسپی پاسخ به این پژوهش در 
 است: 

هوای دیگوری     چه ویژگوی  ،)امضای( نقاش جز رقم به. 1
  ؟اهمیت دارددر بازشناسی هنرمندان آثار چاپ سنگی 

رغم برخوورداری   علی، چرا برخی از آثار چاپ سنگی. 2
 ؟استبدون امضا یا رقم  ،از کیفیت باال در اجرا

 

 

 پژوهشروش 
  خ چواپ منظور بازشناسی رقم نقاش در نس به در این پژوهش و

آسوتان   ةکتابخانو محفوظ در   آفرین نوش ةنسختصاویر سنگی، 
هنرمند چواپ سونگی   ، شده میرزا نصراله قدس، با آثار شناخته

در ایون  نگارنودگان   .یافتوه اسوت  مقایسه و تطبیق  ،قاجار ۀدور
 بور بلکوه  ، )رقوم( در آثوار   اصل را نه بر وجود امضوا بازشناسی، 

 انود.  آثار قورارداده  ةناسانش ها و معیارهای سبک شناخت ویژگی
و خصوصویات بوارزی   صفات، الگوها  ،ها ویژگی به این روشدر 

وی وجوود   کوار   ۀکه در آثار هر هنرمند و شیوتوجه شده است 
و از ایون   شود سبک آن هنرمند معرفی می ،طور کلی بهدارد و 
در ایون   .منسوب کردوی  بهرا ثار خاصی اثر یا آتوان  میطریق 

نصوراله و  آثوار میرزا  هوا و خصوصویات بوارز    یژگیوبه  ،وهشپژ
آن بوا   ةمقایسو با تطبیق و  شده استطراحی وی توجه   ۀشیو

 هوا و الگوهوای   ویژگیدر پی یافتن آستان قدس،  ةنسختصاویر 
گوردآوری مطالوب در ایون     .ایوم  ترکی در هر دو مورد بووده مش

ای و در بخوش   به صورت مطالعات اسونادی و کتابخانوه   نوشتار
 آثار، تکیه بر برداشت نگارندگان بوده است.و تحلیل طبیق ت

   چاپ سنگی در  یر  
برخالف چواپ سوربی کوه مودتی قبول وارد ایوران شوده و        
مقبولیت چندانی نیافته بود، چاپ سنگی خیلوی زود جوای   
خووود را در بووین هنرمنوودان و صوونعتگران گشووود و دیووری 

از  و تکثیر شود. دی به این روش چاپ نپایید که نسخ متعد
در  تصویر و نوشوته  قرارگرفتنامکان  آنجا که در این روش

عموومی جامعوه انطبواق     ةسولیق ، بوا  وجود داشتکنار هم 
یعنوی   ،ایون امکوان   .(23، 1389، )بووذری بیشتری یافوت  

د تا کتاب ش موجب  ،قرارگرفتن نوشته و تصویر در کنار هم
همین  هب ،نویس را داشته باشد چاپ شده شکل کتاب دست

های چاپ سربی مورد توجه واقوع شوود    علت بیش از کتاب
 .(38، 1388، )شگلوا

ملوی   یعنوان هنور  هنر خوشنویسی بهامکان استفاده از 
مخاطوب   ةزیباشناسانبا حس که خواهان بسیاری هم داشت 

ی بوه  ناپوذیر که گرایش انکار همخوانی بیشتری داشت ایرانی
بر اینکوه   امکان عالوه این .2دهد نشان می را هنر خوشنویسی

، کورد  بیشتر موی  نویس دستچاپی را به نسخ  ةشباهت نسخ
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هوای متموادی بوا     پاسخگوی نیاز مخاطب ایرانی بود که سال

مین أتو  ةلئمسو  دیگور  مهوم  ةنکتنسخ خطی انس گرفته بود. 
شودن تولیود کتوب     شغلی کاتبان و نقاشان بود که با منسوخ

عمول از میوان   در  ،روش چاپ سوربی  به کتاب خطی و تکثیر
چواپ سونگی دوبواره ایون      .(100، 1390 )غالموی،  بود  رفته

در شورایطی مشوابه    -امکان را فراهم کرد تا کاتبان و نقاشان
تولید کتاب در کنوار   ۀپروژدر  –های تولید نسخ خطی کارگاه

خویش را بازیابنود.   ةرفت شغلی ازدست امنیتو  یرندهم قرارگ
و  اپ سونگی را موجوب شود   ار هم رواج چو این عوامل در کن

آرایی فراهم کرد و کتب بسیاری در  زمینه را برای رشد کتاب
 هور  رسوید.  ی مختلف و با مضامین متنوع بوه چواپ  ها زمینه

ن روش تکثیر شد های اولیه به ای هایی که در سال چند کتاب
دیری نپایید که نسخ چاپ سونگی نیوز بوه     بدون تصویر بود،

هوای   کتابتصاویر مختلف شد.  مزین به ،تقلید از نسخ خطی
 و کشوی، سورلو    هوایی چوون جودول    خر عالوه بور آرایوه  أمت
تری نیز برخوردار بوود کوه بور     ترنج از خوشنویسی مقبول نیم

اولوین  . (101، 1390افوزود )غالموی،    جذابیت این آثوار موی  
 لیلی و مجنونای از داستان  مصور چاپ سنگی، نسخه ةنسخ

  ةکتابخانو  شود و اکنوون در  منتشور   1259است که در سال 
امکوان   .(37،1390 شوود )موارزلف،   ملی تهران نگهداری می

زمووان چنوودین نسووخه از یووک کتوواب، موجووب   تکثیوور هووم
در این میوان   خاص شد.  ای شدن کتاب از انحصار طبقه خارج

داشوتن  بوودن و نیوز    فهوم  علوت هموه   های عامیانه بوه  داستان
ایر موضووعات  از سو  بویش  ،ی و پنودآموزی مهای سرگر جنبه

چوواپ تعووداد زیووادی از موورد توجووه و اسووتقبال قرارگرفووت.  
زمانی کوتاه حاکی از ایون امور    ةفاصلهای عامیانه در  داستان

بوا  و ناشوران  هوا در بوین موردم     است که چاپ این نوع کتاب
 رو بوده است. هاقبال روب

 هنرمن  در آثار چاپ سنگی رقم ) مضا(
تعلوق   ةمنزلو  در واقع بوه  ،هنرمند دست بهامضای اثر هنری 
با  .(152،1392 ،)آدامز استآن  ۀآفرینندآن اثر به هنرمند 

هوای   هوا نگواره   تا مدت ،به هر دلیل، نقاشان ایرانیهمه   این
بوا دو   عموموا  در نسخ چاپ سنگی . کردند خود را امضا نمی

و امضای نقاش که اگر موجود امضای کاتب یم. ا مواجه امضا
که بیشترین توجه  است جایی یاط کادر در وساغلب  ،باشد

کادر مورد نظر بورای رقوم کوه     د.کنرا به سمت خود جلب 
بزرگ ترسیم  ای نسبتا  ترنج است، در اندازهصورت  به عموما 

اول و آخور   یاهو  هدر صوفح  عموما امضای کاتب  شده است.
در اول یوا آخور افتوادگی     ،کتاب درج شده است. اگر نسخه

( سواده اسوت.   ابی به رقم )امضای کاتبشد، دستینداشته با
همیشه وضع بر ایون منووال نیسوت. در     ،اما در آثار موجود
مفوورا از کتوواب یووا   ۀاسووتفادلیوول د بووه ،برخووی از نسووخ

آخر نسوخه افتوادگی دارد.    یااول  ،انگاری در نگهداری سهل
اما از نام  ،امضای کاتب موجود استگاه تر نیز  در نسخ سالم

احتموال   ،در موورد برخوی نسوخ    ،لبتوه انقاش اثری نیست. 
 ی کاتبامضا .وجود دارد باشداینکه نقاش و کاتب یک نفر 
خواص   ای بوا جملوه یوا کلموه     در نسخ چاپ سنگی عموموا  

دهنوده بوا عنواوینی چوون      نوام سوفارش  همراه بوده اسوت.  
نام کاتوب بوا عنواوینی    و الفرمایش،  ، حسبالخواهش حسب

 نظوایر آن  وکمتورین   ،العبد، حرره اقل الطوالب  چون حرره
برای معرفی خود  یی مشابهها واژه ازنقاشان نیز آمده است. 

یوا   «رقوم »با کلموات   معرفی نقاش عموما . اند استفاده کرده
هوایی از رقوم کاتوب و نوام      نمونههمراه بوده است.  «عمل»

 1دهنده در ابتدا یا پایان نسوخ موجوود در جودول     سفارش
 .آمده است

 آفری  نوشهای مختلف چاپ سنگی  ز کتاب  م کاتب در نسخهنمونه رق. 1ج ول 

 دهن ه یا نام سفارش رقم کاتب و محل نگه  ریتاریخ  ،نام نسخه

 1264اهتمام کمترین حاج آقا ابن محمدتقی نیریزی   به ملی ةکتابخان ..قه 1264، آفرین گوهرتاج نوش

 ملی ةکتابخان ..قه 1351، آفرین گوهرتاج نوش
من  1351ر محمدحسن بن رضا متخلی به رضوان نوشته گردید فی السنه به قلم حقی

 هجره النبویه

آستان  ةکتابخان ..قه1308، آفرین گوهرتاج نوش

 رضوی قدس
 حرره اقل الطالب مهدی بن آخوند مالعبدالمطلب

آستان  ةکتابخان ..قه 1293 ،آفرین گوهرتاج نوش

 قدس رضوی

به انجام اهلل  مشهدی عباس علی و مشهدی حبیب نشانان الخواهش عالیشانان عزتحسب 

 رسید

آستان  ةکتابخان ..قه 1342، آفرین گوهرتاج نوش

 قدس

در مطعبه علمی الفرمایش جناب آقا محمدحسن خلف صدق جناب آقامحمد اسمعیل  حسب

 به زیور طبع در آمد
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دانود کوه    مارزلف، یکی از دالیل این امر را این نکته می

که اثوری نفویس و     کار خود را امضا کردهی نقاش تنها زمان
بنوا بوه    .(47،1390 وجود آورده باشود )موارزلف،   در خور به

د و ندارآثار قطعیت  ةهمنظر نگارندگان، این نکته در مورد 
متعلق بوه   آفرین گوهرتاج نوش ةنسخموارد ناقضی همچون 

مورد بررسوی در ایون پوژوهش( وجوود      ةنسخ.ق )ه 1308
نظر تصاویری با کیفیت عوالی و در خوور    مورد ةنسخدارد. 

دالیلی که روشن نیست نقاش آن را امضوا   اما به ،توجه دارد
دهنوده در   و تنها با امضای کاتب و نام سوفارش  است نکرده

بنا به نظر هموین پژوهشوگر    ،البته انتهای نسخه مواجهیم.
دادن یک اثر به هنرمند از روی امضوای موجوود نیوز     نسبت

هوا   در برخوی نسوخه  خصووص کوه    به ،است کاری نامطمئن
   3است.  چاپ نسخه اضافه شدهامضا بعد از 

)م ت زما  و نوع میرز  نصر له و آثار  و 

 فعالیت(
میرزا نصراله هنرمندی است کوه نزدیوک بوه سوه دهوه در      

های فعالیت او آثوار   چاپ سنگی فعالیت کرد. از سال ةزمین
 ةحملای از کتاب  از جمله نسخه ؛است  برجا ماندهمتعددی 
ال و احوکتاب در  4زاده تبریزی کریممحمدعلی که  حیدری

 نویسود:   و موی  اسوت  ن یاد کردهاز آ آثار نقاشان قدیم ایران
فرجوام   ..قه 1310ثار امضوادار نصوراله کوه بوه سوال      آاز »

 ةحملوی در کتاب چاپی  پذیرفته، تصاویر گوناگون و پرکار
اپ رسویده و در ذیول   ها به چ است که در آن زمان حیدری

عمول میورزا   »کوه چنوین اسوت:    چند تصویری رقم نهواده  
  (.1384، 1370زاده تبریزی،  کریم« )«نصراله

در نصوراله  موجود است کوه   نظامی ةخمسای از  نسخه
 همکاری داشوته  ،دیگر هنرمند چاپ سنگی ،آن با مصطفی

دیوده  وی و در تعدادی از تصواویر آن نسوخه امضوای     است
که بوه  نیز  اسکندرنامهای از  در نسخه 5.(1ویر )تص شود می

 است به روش چاپ سنگی به طبع رسیده ..قه 1316سال 
شود، در برخی  نگهداری میایران ملی  ةکتابخانو امروزه در 

از کتوب متعودد    شوود.  ا رقوم نصوراله دیوده موی    ه هاز صفح
کلیلوه و  توان بوه   یبه رقم نصراله موجود است م دیگری که

 .دکراشاره  اسرار ةگنجینو  سعدی، و لیله هلیلالف ، دمنه

و نسرخ چراپ    آفرری  ووهرترا    نوش

 سنگی موجود  ز آ 
 ،آفورین  نوشدلدادگی دختری به نام  شر  گوهرتاج  آفرین نوش
پسور پادشواه چوین     ،ابوراهیم سولطان  و دمشوق  ه اپادش دختر

اموا   ،صفوی است ۀان مربوا به اواخر دورداستاین اصل  6است.
نداشوتن  . ه اسوت بسیار یافتو و شهرت قاجار محبوبیت  ۀدوردر 

واقعوی و خورق   ، وجود اتفاقوات عجیوب و فرا  مشخی ۀنویسند
هوای   داسوتان  ۀزمور آن را در و نیز سبک و سیاق قصوه،  عادت 

 سورایی  الگووی داسوتان   ،اثر مذکورگویا ار داده است. عامیانه قر
باشوی دربوار    نقوال  ،الممالوک  و نقیوب  اسوت   بعد از خوود بووده  

از آن بهوره   ارسالن نامودار  امیر ةقصدر روایت  ،ناصرالدین شاه
  ةنسوخ اولوین   .(85، 1390 ،و مهرانفر )ذوالفقاری جسته است

 و قاجوار  ۀدور ةاولیو هوای   سوال متعلق به  ،داستاناین مصور از 
در فهرسووت  7اسووت. احموود منووزوی خطووی ای هشووامل نسووخ

نویس ایون قصوه را     دست  ةترین نسخ قدیمی، های خطی نسخه
کورده اسوت    ثبوت  .شه 1036مطابق با  ..قه 1079به تاریخ 
این نسوخه در حوال حاضور در     ،البته .(3756، 1347، )منزوی

از ایون داسوتان    ینوویس مصوور   دست ةنسخدسترس نیست. 
نظور   بوا صورف   و اسوت  ..قه 1199وجود دارد که مربووا بوه   

تورین   رد نظر منزوی، در حال حاضر قودیمی مو ةنسخکردن از 
 .دشو میموجود از این کتاب محسوب مصور  خطی ةنسخ

 
به  ..قه1300 نظامی ةخمسچاپ سنگی  ةنسخبروی  ز  .1تصویر 

 رقم میرز  نصر له

 (160 ،1390 ،مارزلف): خذأم

نسووخ چوواپ سوونگی در ایووران، فراگیوور شوودن صوونعت بووا 
به این روش چاپ و تکثیر شود.   آفرین نوشداستان متعددی از 

مربووا بوه    آفورین گوهرتواج   نووش پ سونگی  چا ةنسخاولین 
 ةنسوخ سوال بعود از اولوین     سوی  است که تقریبوا   ..قه 1263
دهوه بوا    دو حودود  . همچنوین است آنمصور موجود از خطی 

 یعنوی  ،اولین کتابی که به روش چاپ سنگی بوه چواپ رسوید   
 از ایون داسوتان   وجود نسوخ متعودد   8فاصله دارد. .،.قه 1248
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اسوت.  بووده  در بین مردم و ناشوران   حاکی از مقبولیت عام آن

کیفیت نسخ موجود با یکدیگر متفواوت و در اغلوب نسوخ نوام     
آسوتان   ةکتابخانمحفوظ در  ةنسخ. است  نشدهنقاش مشخی 

متعلق بوه سوال    -است  هشدین پژوهش مطالعه که در ا -قدس
در  43660ثبوت   ۀشومار با در حال حاضر و  است ..قه 1308
کوه  این نسخه  شود. نگهداری میی رضو آستان قدس ةکتابخان

 ةنسوخ »هوای بعودی ایون نوشوته بوه اختصوار        از آن در بخش
موجوود در آخور    ةنوشوت بنا بوه   ،نام خواهیم برد« آستان قدس

اهتموام  بوه  دامغانی المطلب دمالعب ..قه 1308کتاب در سال 
ابعواد   .انده استرس چاپبه خوانساری  فروش حسن کتابمیرزا
صوفحه از آن موجوود    79ال حاضور  و در حو  5/21×18 کتاب
تور،   مقایسه با نسوخ کامول   با اول کتاب افتادگی دارد کهاست. 

 .اسوت   تنهوا یوک صوفحه از آن مفقوود شوده     که د شمشخی 
مووذکور یووازده تصووویر دارد کووه بووا طراحووی قوووی و    ةنسووخ
 .  ستا  اجرا شدهو ماهرانه های ظریف  گیری قلم

آسرتا    ةتطبیق عناصر موجود در نسخ

 آثار میرز نصر له با ق  

 های  نسانی پیکره
با چشمانی درشوت و   عموما اشخاص  ،آستان قدس  ةنسخدر 

  . ریش انبوه و سویاه ویژگوی دیگوری   ستا  خمار ترسیم شده
شوود.   دیوده موی   میانسوال موردان   ۀچهرست که در ترسیم ا

و افوراد جووان دارد    ۀچهور بسیار بوه   شباهتیافراد پیر  ۀچهر
و تنها با شود  روک و پیری در آن دیده نمیین و چاثری از چ
. سوت ا  تشوخیی  ز یکدیگر قابلا محاسن رنگ مو وتفاوت در 

 رخ طراحوی شوده   صوورت سوه   بوه  عموما  مردان و زنان  ۀچهر
شوود. شواید    رخی در تصاویر دیده نمی نیم ۀچهرو هیچ  است

افراد زیبواروی را   ۀچهرباشد که نقاش  همان اصلی به مربوا
رخ  صوورت نویم   رخ و افوراد پیور و زشوت را بوه     هصورت سو  به

الوف  کتواب  ی از در تصویرنیز میرزا نصراله  9.کند طراحی می
رخ و دو زن جووان   صوورت نویم   پیرزن را به ۀچهر ،و لیله هلیل

ر د ،همچنوین  اسوت.  رخ نشان داده صورت سه ههمراهش را ب
اسوت   ..قه 1316که مربوا به سال  هاسکندرنامای از  نسخه
 شوود،  ملی ایران نگهوداری موی   ةکتابخانحال حاضر در  و در

را پیوورزن  ۀچهووررخ و  صووورت سووه بووهرا ان وتصووویر زن جوو
 .(2 )تصویراست   کردهرخ طراحی  صورت نیم به

 
 پیر و جو   ةچهررسیم ت،  سکن رنامهروی  ز ب .2 تصویر

 ،6-6589 ةشمار ، سکن رنامهچاپ سنگی  ةنسخ): خذأم

 (ملی ةکتابخان

هوم   ابروان بهگرد،  ۀچهرزنان با  ،آستان قدس ةنسخدر 
کوه بور دو سووی چهوره و     گیسوان سیاه و مواج و پیوسته 

طراحوی   ۀشویو این . ستا  ترسیم شدهشده رهاها  روی شانه
شوود   دیوده موی  آثوار میورزا نصوراله     زنان در تمام ۀچهراز 

در سو  و هدایت مردمک به یکها  درشتی چشم .(3 )تصویر
 .شود ( مشاهده میزن و مردها ) شخصیت ةهم

 
 )سمت ر ست( و آثار میرز  نصر له )سمت چپ( آستا  ق   ةنسخزنا  در  ةچهرطر حی  .3 تصویر

 (ملی ةکتابخان ،6-6589 ةشمار ، سکن رنامهچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر سمت چپ:  خذأم

  (آستا  ق   ةکتابخان ،43660 ةشمار ،آفری  نوشچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر سمت ر ست:  خذأم
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هوای   دامون بوا  زنوان   پوشوش  ،آسوتان قودس   ةنسخدر 

که بوا قودرت و ظرافوت     توجه است قابل رچینو پُکرده  پف
نقش در این دقت و ظرافت به همان اندازه  .است اجرا شده

ایون نووع طراحوی     ةنمونو . شود دیده مینیز ها  و نگار لباس
در  کنویم.  مشواهده موی  نیوز  یرزا نصوراله  م آثارلباس را در 

صووورت مووذکور بووا  ، پوشووش زنووان بووهنامهاسووکندرکتوواب 
کرده و پُرچین و با همین ظرافت در طراحوی   های پف دامن
کوه  زنان  سازی تمام اصول چهره. تسا  ها ترسیم شده چین
 اسکندرنامه در تصاویرموجود است، آستان قدس  ةنسخدر 
 .(4 شود )تصویر دیده مینیز 

 ةنسخ ر بر اسب درآفرین و شاهزاده سوا در تصویر نوش
شبیه پوشش زنان قاجوار  آفرین چادری  نوش ،آستان قدس
تصویری از کتاب همین پوشش در  ةنموناست.   به سر کرده

 شووود اثوور میوورزا نصووراله دیووده مووی   و لیلووه هالووف لیلوو 
 .(5 تصویر1؛188، 1390مارزلف،)

 شوده   بسوته  موردان روی سور  و که با دقت  دستارهایی
آسوتان   ةنسوخ  تصواویر  مربوا بهدیگر های  ویژگیاز  ستا 

مووردان و زنووان شووباهت بسوویاری بووه  لبوواس اسووت. قودس 
رسد نقاش  نظر می قاجار دارد و به ۀدوردر  های رایج پوشش
ایون  آگاهانوه   کوامال  ثیر فرهنگ زمان خود بووده و  أتحت ت
بووا ایوون دسووتارها  ةنمونوو را انتخوواب کوورده اسووت. پوشووش

نیوز  در اغلب آثوار میورزا نصوراله    های درشت و منظم  چین
توان دو  حدی است که می شود. گاه این شباهت به دیده می
نظور   طووری کوه بوه    بوه  ،دکور بر هم منطبق  کامال تصویر را 

رسد الگویی از قبل تعیین شوده در ذهون نقواش بورای      می
 .(6 )تصویرطراحی وجود داشته است 

 
 آستا  ق    ةنسخ آفری  ووهرتا  نوشو آثار میرز نصر له  در ترسیم لبا  زنا  .4 تصویر

 (ملی ةکتابخان ، 6-6589 ةشمار ، سکن رنامهچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر سمت ر ست باال:  خذأم

  (آستا  ق   ةکتابخان ،43660 ةشمار ،آفری  نوشچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر سمت چپ و پایی :  خذأم

 
 ، رقم میرز  نصر له )سمت چپ(و لیله ه لف لیلت( و )سمت ر س آستا  ق   ةنسخ آفری  ووهرتا  نوشپوشش زنا  در  .5 تصویر

 (ملی ةکتابخان ،6-6589 ةشمار ، سکن رنامهچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر سمت چپ:  أخذم

 (آستا  ق   ةکتابخان ،43660 ةشمار ،آفری  نوشچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر سمت ر ست:  ذأخم
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 1307 ،و لیله ه لف لیلو آثار میرز  نصر له، ، (ر ستسمت وسط و آستا  ق   ) ةنسخ آفری  ووهرتا  نوش طر حی دستار در .6 تصویر

 (سمت چپ) ..قه

 (ملی ةکتابخان ،6-6589 ةشمار ، سکن رنامهچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر سمت چپ:  خذأم

  (آستا  ق   ةکتابخان ،43660 ةشمار ،آفری  نوشچاپ سنگی  ةنسخ)سمت ر ست: وسط و تصویر  خذأم

 

 .قه 1316  سکن رنامه ،(وسط)  لف لیله و لیلهمیرز  نصر له، سمت ر ست( و آثار  )دو تصویر آفری  ووهرتا  نوشحی تا  در طر  .7 تصویر

 )سمت چپ(

 (ملی ةکتابخان ، 6-6589 ةشمار ، سکن رنامهچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر سمت چپ: دو  خذأم

 (آستا  ق   ةکتابخان ،43660 ةشمار ،آفری  نوشچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر سمت ر ست: دو  خذأم

هوای اصولی و    صویت باس شخلآستان قدس،  ةنسخدر 
هوای مشخصوی دارد. در لبواس افوراد اصولی       فرعی تفواوت 

چشم  ییات و تزیینات بیشتری بهجز ،داستان، مثل شاهزاده
بخشی بوه افوراد بور اسواس      این مورد در تشخیخورد.  می

لباس و پوشش، در اغلب آثوار میورزا نصوراله نیوز مشواهده      
جوای کواله یوا     شاهزاده بوه قدس آستان  ةنسخشود. در  می

ان زادگشباهت به تواج شواه   دستار تاجی بر سر دارد که بی
ه او را از سووایر قاجووار نیسووت. وجووود توواج بوور سوور شوواهزاد

این تاج را در تصاویر مربوا  ةنمونکند.  اشخاص متمایز می
بینویم   هوا موی   از شخصویت  برخینیز بر سر  اسکندرنامهبه 

 .(7 )تصویر

 ها ها و بوته ول
تنوع چندانی ندارد و آستان قدس  ةنسخپوشش گیاهی در 

 ةماهرانو نقاش در طراحی پوشش گیاهی تنهوا بوه ترسویم    
گلی  که گاه تکبسنده کرده است چند برگ کشیده و بلند 
کند. این پوشش گیاهی در اغلب  در میان آن خودنمایی می

 اسوکندرنامه  ةنسوخ شود. در  دیده مینیز  آثار میرزا نصراله
 یده شوده، گاه تمامی سطح زمین را با آن پوشو  ..قه 1316

اما همچنان از تنوع اندکی برخوردار است. پستی و بلنودی  

آستان قدس و هم در آثار میرزا نصراله  ةنسخزمین، هم در 
سوپس جاهوای    ،خطوا مواج موازی ترسیم شدهصورت  به

در  ،همچنوین است.   شدهمذکور پر با پوشش گیاهی  خالی
آسووتان قوودس و در تمووامی آثووار میوورزا نصووراله     ةنسووخ
به آسمان اختصواص داده شوده بوا     کهاز تصویر ی های بخش
 .(8 است )تصویر  پر شده موازیهای  چین خط

 حیو نات
طراحی از حیوانات وضعیت متفاوتی در آثار میورزا نصوراله   

دسوتی و   ر نهایت چیوره در آثار وی د  دارد. طراحی از اسب
قدرت انجام شده است. اما ایون مهوارت در طراحوی سوایر     

رسود نقواش آن    نظور موی   خورد. بوه  حیوانات، به چشم نمی
هوای انسوانی یوا طراحوی از      قدرتی را که در طراحی انودام 

است.   کار نگرفته ها داشته در طراحی سایر حیوانات به اسب
 سوکندرنامه ا ةنسوخ خصوص طراحی فیول و کرگودن در    هب

 ۀنحوتوجهی میان  های قابل دستانه است. شباهت بسیار خام
آستان قدس و آثار میرزا نصوراله   ةنسخطراحی از اسب در 

ایسوتادن اسوب و هوم     ۀنحو وجود دارد. این شباهت هم در
چشوم   ها به در طراحی یال و کوپال و نقوش روی بدن اسب

   .(9 خورد )تصویر می
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 ..قه 1316  سکن رنامه )سمت چپ، بخشی  ز تصویر( و آثار میرز  نصر له، آفری  ووهرتا  نوشدر و آسما  زمی  طر حی  .8 تصویر

 )سمت ر ست(
 (ملی ةکتابخان ، 6-6589 ةشمار ، سکن رنامهچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر سمت ر ست:  خذأم

  (آستا  ق   ةکتابخان ،43660 ةشمار ،آفری  نوشچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر سمت چپ:  خذأم

 
 1316  سکن رنامه ،حی ری ة فتخارنام (سمت چپ، باال))سمت ر ست( و آثار میرز  نصر له  آفری  ووهرتا  نوشطر حی  سب در  .9 تصویر

 )پایی ( ..قه

 (ملی ةبخانکتا ، 6-6589 ةشمار ، سکن رنامهچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر سمت چپ:  خذأم

  (آستا  ق   ةکتابخان ،43660 ةشمار ،آفری  نوشچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر سمت ر ست:  خذأم

 ..قه 1316 ةنسوخ خصووص   بوه  ،در آثار میورزا نصوراله  
هایی که بورای آن   پرندگان با اندامی فربه و بال ،اسکندرنامه

رسد و منقواری خمیوده ترسویم     می ها کوچک به نظر اندام
« رخ»موجود  ۀپرندتنها آستان قدس  ةنسخ در. است  شده

سویمر  در  به نقشی شبیه ، آفرین نوشدر داستان است که 
بوا  نیوز  موذکور   ةنسوخ در این پرنوده  ادب کهن ایران دارد. 

 .(10 )تصویر است  ترسیم شدههمان اصول 

  ژدها
ای کشویده و   چاپ سنگی با بدن و پووزه  در اغلب نسخ اژدها

هوم در  میورزا نصوراله   است. حوال آنکوه     ترسیم شدهباریک 
اژدهوا را انودکی    ۀپوزو هم در نسخ دیگر،  اسکندرنامه ةنسخ
تر با انحنایی در انتهای پوزه ترسیم کورده اسوت. شواخ     کلفت

منطبق بور   کامال   ةنمونکوتاه و چند شاخه است.  بتا اژدها نس
نویم  بی موی در تصوویری  را آستان قدس  ةنسخاین تصویر در 

 .(11 تصویر)است که اژدها با شاهزاده گالویز شده 
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 (..قه 1326 ، سکن رنامه و ر ستوسط ( و آثار میرز  نصر له )تصویر آستا  ق   )چپ ةنسخوا  در طر حی پرن  .10تصویر 

 (ملی ةکتابخان ، 6-6589 ةشمار ،اسکندرنامهچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر وسط و سمت راست:  خذأم

  (آستان قدس ةکتابخان ،43660 ةشمار ،آفرین نوشچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر سمت چپ:  خذأم

 

 ..قه 1316 ةنسخ، (تصویر وسط و سمت ر ست))سمت چپ( و آثار میرز  نصر له  آستا  ق   ةنسخطر حی  ژدها در  .11 تصویر

  سکن رنامه

 (ملی ةکتابخان ،  6-6589ةشمار ، سکن رنامهچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر وسط و سمت ر ست:  خذأم

  (آستا  ق   ةکتابخان ،43660 ةشمار ،آفری  نوشسنگی  چاپ ةنسخ)صویر سمت چپ: خذ تأم

 زمینه فضاسازی و پسعناصر معماری، 
از  کوامال   زمینوه  میرزا نصراله، پسبه قلم  موجود در تصاویر

جای خوالی در تصوویر    و تقریبا است نقوش تزیینی پرشده 
معمواری   صور ایون نقووش تزیینوی در عنا   شوود.   دیده نموی 

هوای تصوویر    مین و سایر بخوش ، زها، فرش و قالیچه ستون
آسوتان قودس نیوز     ةنسوخ در  .(12 شوود )تصوویر   دیده می

مضواف بور اینکوه     ،شوود  همین افراا در تزیین دیوده موی  
خصوصیات بصری نقوش نیز تا حد زیادی مشوابه یکودیگر   

در هر دو مورد، روی زمین عناصری طراحی شده که  است.
زمین تلقی کرد و نه آن را نقش فرش یا پوشش  توان نه می

اما در کنوار نقووش    ست،ا  اجسامی که روی زمین رها شده
. این نقوش کوه  ستا  تزیینی دیگر بر سطح زمین اجرا شده

، از اسوت هایی از این قبیل  ها و فرم هایی از میوه اغلب طر 
در کارهوای میورزا نصوراله     جمله نقوشی است که منحصرا 

نقوش  ،اسکندرنامهدر مقایسه با  .(13 شود )تصویر می دیده 
تر و با دقوت بیشوتری اجورا     آستان قدس، ظریف ةدر نسخ

 ةدلیل کثورت تصواویر در نسوخ    . این امر شاید بهستا  شده
 راهایی از آن  است و نیز احتمال دارد که بخش اسکندرنامه

 د.نباش کردهتر اجرا  شاگردان و یا هنرمندانی با مهارت کم
 ةنسوخ از مجموع یازده تصوویر   صحنههرچند در چهار 

دیووده  کووادربنووای معموواری در بخشووی از آسووتان قوودس 
 کنود  بندی ایفا نمی قش فعالی در ترکیبعمل ن در ،شود می
شورحی کوتواه از مکوان     ةارائو رسد بیشتر برای  نظر می و به

بناهوا نسوبت بوه     ۀانوداز اسوت.  وقوع داستان ترسیم شوده  
ه در گونو  در حوالتی ماکوت  بنوا  و منطقی است غیر ها پیکره

بنوا در   ،گاه .(14 تصویر) است  ها قرار گرفته کنار شخصیت
دیووده  تصووویر و پشووت خطوووا موووازی مووواجی دوردسووت

تور از آن   و پویش ، کنود  که زموین را مشوخی موی    شود می
سووخن رفووت. ایوون اصوول دورنماسووازی در نمووایش بنووا در  

از جملووه در تصوواویر   ،نصوورالهبسوویاری از آثووار میوورزا   
 ةنسوخ شوود. در   .ق دیوده موی  ه 1316 ةنسخ ،اسکندرنامه

تووری در  ی و بناهووا نقووش فعووال اخیوور فضوواهای معمووار 
 .(15 بندی پیدا کرده است )تصویر ترکیب
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 )پایی ( آستا  ق   ةنسخ ،آفری  ووهرتا  نوشو  ..قه 1316 ، سکن رنامه (،تزیی  در آثار میرز  نصر له )باال. 13 و 12تصویر 

 (ملی ةکتابخان ، 6-6589ةشمار ، سکن رنامهچاپ سنگی  ةنسخ)تصاویر باال:  خذأم

  (آستا  ق   ةکتابخان ،43660 ةشمار ،آفری  نوشچاپ سنگی  ةنسخ)تصاویر پایی :  خذأم

 

 ، ب و  رقمووهرتا  آفری  نوشعناصر معماری در  .14 تصویر
  (آستا  ق   ةابخانکت ،43660 ةشمار ،آفری  نوشچاپ سنگی  ةنسخ): خذأم

 
 سمت چپ .قه 1316 ، سکن رنامه ،( و آثار میرز  نصر لهسمت ر ستآستا  ق   ) ةنسخ ،آفری  ووهرتا  نوشدورنماسازی در  .15 تصویر

 (ملی ةکتابخان ، 6-6589ةشمار ، سکن رنامهچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر سمت چپ:  خذأم

  (آستا  ق   ةکتابخان ،43660 ةشمار ،ری آف نوشچاپ سنگی  ةنسخ)تصویر سمت ر ست:  خذأم
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   ____________________________________________________ نتیجه
 ..قه 1308متعلق بوه   آفرین گوهرتاج نوشچاپ سنگی   ةنسخ

شوک نقاشوی    است کوه بوی  با کیفیتی عالی  دارای یازده تصویر
نوام و رقوم نقواش در ایون      ،است. اموا  ترسیم کردهدست  چیره

روی ایون   شوده  هوایی انجوام   تصاویر مشخی نیست. در بررسی
هنرمنود چواپ    ،با آثار میرزا نصوراله   و نیز با تطبیق آن یرتصاو

بوه الگوهوای مشوابه و یکسوانی در هور دو       ،قاجار ۀدورسنگی 
جوووان زنووان و مووردان  ۀچهوورترسوویم  ایووم. یافتووه موورد دسووت 

هوای   ها و دامن ای ریز در لباسه چینطراحی رخ،  صورت سه به
ن بسوته  دستارهایی که با دقوت روی سور موردا   زنان،  ۀکرد پف
بوزرگ بوا    ربه و نسوبتا  های ف پرندگان با بدنترسیم ، است  شده
گی دورنماسوازی در  چگوون و منقاری خمیوده،  های کوچک  بال

کوه نوه نقوش     یپرکردن فضا با تزیینات خاصبناهای معماری، 
را   تووان آن  آیود و نوه موی    شومار موی   فرش و پوشش زمین بوه 

هوای   ه ویژگوی از جملو  ،اجسامی رهاشده روی زمین تلقی کرد
هموین  وجوود  با توجه به  موجود در آثار میرزا نصراله است که

تواریخ چواپ    و نیوز  آستان قودس  ةنسخدر  مشابه یها ویژگی

ایون   ،استهای فعالیت میرزا نصراله  ر سالکه منطبق ب ، نسخه
تصاویر ایون   قریب به یقیناحتمال  بهکه شود  مینتیجه حاصل 

اجورا  یوا زیور نظور وی     یم کورده ترس میرزا نصرالهنیز  را نسخه
 .ستا  شده

دالیول   از آنجا که احتمال از بین رفتن امضای هنرمنود بوه  
مختلف وجود دارد و اغلوب امضواهای موجوود در نسوخ چواپ      

 صورفا  که توان گفت  می ،نیستاعتماد و استناد  سنگی نیز قابل
نسوبت   یرا به هنرمند یاثر توان ، نمیبا تکیه بر امضای نقاش

وجود دارد که بودون نیواز    هایی در آثار هر فرد ویژگیلکه ب ،ددا
 هوا  . این ویژگوی دکن اثبات می ویبه را آن اثر به ذکر نام، تعلق 

گیوری،   قلوم  ۀشویو راحی از موضوعات مختلوف،  ط ۀنحوشامل 
، بنودی  ترکیب ،روشن و هاشورها سایهو  پرداز ۀنحو، تکنیک کار

و توجه به شناسایی . استدید  ةزاویتزیینات و نیز فضاسازی و 
جمووع سوبک شخصوی هنرمنود را     کوه در م ، هوا  مشخصهاین 
هوای   نسوخه  نقواش  بورای شناسوایی   تر مطمئن یراه ،سازد می
 .شود میاستفاده رقم  بی

 

  ________________________________________________ سپاسگز ری
 کارکنوان  و مودیریت  مسواعدت  و همکواری  با پژوهش این

 نهوادن  اختیوار  در دلیول  بوه  رضووی  قدس آستان ةکتابخان
. دشوو ممکوون گوهرتوواج آفوورین نوووش سوونگی چوواپ ةنسووخ

 که یزد وزیری ةکتابخان محترم مدیر ۀویژ عنایت ،همچنین
 بودین . سواخت  فوراهم  را ای کتابخانوه  بوین  مکاتبوات  امکان
 .سپاسگزاریم ایشان عنایت و لطف از وسیله

 

 ها نوشت پی
 گوتینگن آلمان شناس دانشگاه پژوهشگر و ایران. 1

، ترجموة  پووالک  ةسوفرنام  (،1368) پووالک، ادوارد . رجوع کنید بوه:  2
هوای   ؛ و بسویاری سوفرنامه  کیکاووس جهانداری، خوارزمی، تهوران 

دیگر آن دوره که همه به عالقة وافر ایرانیان بوه هنور خوشنویسوی    
 اند.   اشاره داشته

 ةبخانو در مخوزن نسوخ چواپ سونگی کتا     نظامی ةخمسای از  نسخه. 3
احتماال  قلوم   تصاویر آن با چاپ، وزیری یزد موجود است که بعد از

نظر جعلوی   که به است  نام مهدی امضا شده مرکب خوشنویسی بهو 
 رسد. و غیرواقعی می

احووال و آثوار   منود   و صواحب کتواب ارزش   . نویسنده و محقق ایرانی4
 نقاشان قدیم ایران و هند

خویی )هنرمند چاپ سونگی   قلی  کار علی. این تصویر با الگوبرداری از 5
بوه   خمسوة نظوامی  ای از  عهد ناصری( انجام شده که بورای نسوخه  

.ق. کار کرده است. تصویر مذکور جز در امضا کوامال   ه 1271سال 
موارزلف، اولوریش    بر تصویر خویی منطبق است. رجووع کنیود بوه   

، های چاپ سنگی فارسوی  تصویرسازی داستانی در کتاب(، 1390)
 .160ص جمة شهروز مهاجر، نشر نظر، تهران،تر

ای از این داستان را بر اسواس نسوخ موجوود اولوریش موارزلف       . نسخه6
نگوار تجدیود چواپ کورد.      .ش. نشر بوه ه 1391تصحیح و در سال 

 اکنون در بازارکتاب ایران موجود و در دسترس است.   هم
خطی  های فهرست نسخه جلد 6. نویسنده و محقق ایرانی که نگارش 7

 های وی است. از جمله فعالیت فارسی

کوه در   اسوت ای از قورآن کوریم    نسخه ،نخستین کتاب چاپ سنگی. 8
تواریخ  بوه  کنیود  رجووع   چاپ رسید. در تبریز به ..قه 1284تاریخ 

پوروین   ةترجمو  ،الیمپادا پاولونا شگلوا ةنوشت ،انچاپ سنگی در ایر
 .37ص  ،1388 ،نشر معینمنزوی، 

قلوی   هوای آثوار علوی    عنوان یکوی از ویژگوی   ف از آن بهاولریش مارزل. 9
 هوزار (، 1386)مارزلف، اولریش  به: کنیدکند. رجوع  خویی یاد می

 در ایوران  سونگی  چواپ  مصور های کتاب تصویرگران سنگ یک و

 ،نوجووان  و کوودک  مواه  کتواب ، ترجمة هاجر صمدی، قاجار ۀدور
 .82ص  ،120و  119و  118  شمارۀ

 منابع  
 علوی معصوومی،   ةترجم ،شناسی هنر روش، (1392)اشنایدر وریآدامز،ل

 .تهران نظر، نشر
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نگاهی تطبیقی به تصواویر چواپ   -قضای بی زوال، (1389بوذری،علی )

 .سنگی معراج پیامبر)ص(، نشر دستان، تهران
آفورین،   شناسوی نووش   (، قصه1390ذوالفقاری، حسن، مهرانفر، صدیقه )

  .98-81، ص 173  شمارۀ ،ادبی جستارهای
، ترجموة  تاریخ چواپ سونگی در ایوران   (، 1388شگلوا، الیمپادا پاولونا )

 پروین منزوی، معین، تهران.  
احوال و آثار نقاشان قدیم ایوران  (، 1370زاده تبریزی، محمدعلی ) کریم

 ، جلد دوم، لندن.و برخی از مشاهیر نگارگر هند وعثمانی
، نشور مجلوس،   هانتاریخ چاپ سنگی در اصف(، 1390غالمی، جلیسه )

 تهران.

هوای چواپ    تصویرسازی داسوتانی در کتواب  (، 1390مارزلف، اولریش )
 ، ترجمة شهروز مهاجر، نشر نظر، تهران.سنگی فارسی

، 5هوای خطوی فارسوی جلود      فهرست نسوخه (،  1347) منزوی، احمد
 .، تهرانای فرهنگی منطقه ةمؤسس

 منابع تصاویر
، محفووظ در  ..قه 1316متعلوق بوه    ،اسوکندرنامه چاپ سونگی  نسخة 

 . 6-6589بازیابی  مارۀملی ایران، شکتابخانة 
 .،.قه 1308علووق بووه مت ،آفوورین گوهرتوواج نوووشچوواپ سوونگی  ةنسووخ

 .43660مارۀ آستان قدس رضوی، شکتابخانة محفوظ در 
 .،.قه 1301-1300متعلوق بووه   ،نظوامی خمسوة  چواپ سونگی    ةنسوخ 

 .آستان قدس رضویکتابخانة محفوظ در 
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