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بازشناسی رقم نقاش در نسخ چاپ سنگی دورة قاجار
مطالعة تطبیقی نسخة چاپ سنگی نوشآفرری ووهرترا
محفوظ در کتابخانة آسرتا قر

رضروی و آثرار میررز

نصر له
کرم رفیعی وردنجانی ،1علی کبر شریفی مهرجردی

2

 .1کارشناسارشد نقاشی ،دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
 .2استادیار دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/2/12 :تاریخ پذیرش نهایی)95/9/20 :

چکی ه
در نسخ مصور چاپ سنگی -اگر نسخه افتادگی نداشته باشد -نام و رقم کاتب در صفحة اول یا آخر آمده است .این در حالی است
که در بسیاری از این نسخ ،نام هنرمند تصاویر ذکر نشده است .نمونهای از این مورد ،نسخهای از داستان عامیانة فارسی است بهنام
نوشآفرین گوهرتاج که با تاریخ کتابت  1308ه.ق .در کتابخانة آستان قدس رضوی نگهداری میشود و یازده تصوویر ماهرانوه اموا
بیرقم دارد .در این پژوهش با هدف بازشناسی رقم هنرمند ،تصاویر نسخة مذکور با آثار میرزا نصراله ،هنرمند چاپ سنگی قاجوار،
مقایسه شده است .این بازشناسی ،نه براساس وجود رقم نقاش ،بلکه از طریق مطالعات تطبیقی و سبکشناسانه انجام شده اسوت.
در این روش ،به ویژگیها و الگوهای مشترک موجود در آثار و بهطور کلی شیوۀ کار هنرمند توجه شده است .با درنظرگرفتن ایون
الگوهای مشترک ،آثار بیرقم به وی نسبت داده میشود .گردآوری مطالب در این پژوهش بهصوورت اسونادی و کتابخانوهای و در
بخش تطبیق آثار ،تکیه بر برداشت نگارندگان بوده است .نتایج نشان میدهد در طراحی از عناصر مختلف و نیز شخصویتسوازی،
شباهت بسیاری میان شیوۀ میرزا نصراله و تصاویر نسخة مذکور وجود دارد .همزمانی تاریخ چاپ اثر با سالهوای فعالیوت نصوراله
این احتمال را قریب به یقین مینماید که تصاویر این نسخه را نیز وی خلق کرده است.

و ژوا کلی ی
رقم نقاش ،میرزا نصراله ،نسخ چاپ سنگی قاجار ،نوشآفرین گوهرتاج.

 نویسندۀ مسئول :تلفن ،09132375505 :نمابر.E-mail: rafiee261@gmail.com ،031-52271618 :
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مق مه ____________________________________________________
با ورود چاپ سنگی بوه ایوران در سوالهوای میوانی سودۀ
سیزدهم ه.ق ،.فصل تازه ای در تاریخ هنر این سرزمین آغاز
شد .هر چند نخستین کتابهایی که به این شیوه به چواپ
رسید بدون تصویر بود ،در سالهوای بعود ،کتوابهوایی بوا
تصاویر مطلوب و در خور توجه به طبع رسید .از جملة این
نسخ میتوان بوه کتوابهوای موذهبی و نیوز داسوتانهوای
عاشقانه و عامیانه اشواره کورد .در ایوران بوه چواپ سونگی
بهدالیل گوناگون -که ذکور خوواهیم کورد -بویش از چواپ
سربی توجه شد .رواج این صنعت و نیوز چواپ کتوابهوای
مصووور ،موجووب پیوسووتن بسوویاری از هنرمنوودان نقوواش و
تصویرگر به کارگاههای تولید کتاب شد.
میرزا نصراله از هنرمندان فعال چاپ سنگی دورۀ قاجار
است .از مدت سه دهه فعالیت او آثار قابلتووجهی برجوای
مانده که هم بهلحاظ کیفیت طراحی و هم بوهلحواظ کموی
قابلتوجه است .در این پژوهش ،ردپای ایون هنرمنود را در
نسخهای از ادبیوات عامیانوه بوهنوام نووشآفورین گوهرتواج
جسته ایم که در سال  1308ه.ق .و به شیوۀ چواپ سونگی
به چاپ رسیده است .این نسخه ،در حال حاضر بوا شومارۀ
ثبت  43660در کتابخانة آسوتان قودس رضووی نگهوداری
می شود و دارای یازده تصویر با کیفیتی عالی است ،اما نوام

نقاش ایون تصواویر مشوخی نیسوت .توا کنوون تحقیوق و
پژوهشی روی این نسخه صورت نگرفتوه و از جملوه منوابع
تصویری ناشناختة چاپ سونگی بوهشومار مویرود .دربوارۀ
میرزا نصراله و آثار وی نیز بوه جوز چنود موورد ،تحقیقوات
چندانی صورت نگرفته اسوت .اولوریش موارزلف 1در کتواب
تصویرسازی داستانی در ایوران بوه وی و آثوارش اشواره ای
گذرا داشته است .مقاله ای هم با عنووان «سویاهقلومکواران
گمنام عهد ناصری» در دفتور سووم از اولوین شومارۀ ناموة
بهارستان درج شده که نویسنده در آن به مقایسة کارهوای
میرزا نصراله با هنرمند هم عصرش یعنی مصطفی پرداختوه
است .محمدعلی کوریمزاده تبریوزی نیوز در جلود سووم از
کتاب احوال و آثار نقاشان ایران قدیم از میرزانصراله و آثوار
وی نام برده است.
این پژوهش در پی پاسخ به سؤالهای زیر شکل گرفته
است:
 .1بهجز رقم (امضای) نقاش ،چه ویژگویهوای دیگوری
در بازشناسی هنرمندان آثار چاپ سنگی اهمیت دارد؟
 .2چرا برخی از آثار چاپ سنگی ،علیرغم برخوورداری
از کیفیت باال در اجرا ،بدون امضا یا رقم است؟

روش پژوهش

چاپ سنگی در یر

در این پژوهش و بهمنظور بازشناسی رقم نقاش در نسخ چواپ
سنگی ،تصاویر نسخة نوشآفرین محفوظ در کتابخانوة آسوتان
قدس ،با آثار شناختهشده میرزا نصراله ،هنرمند چواپ سونگی
دورۀ قاجار ،مقایسه و تطبیق یافتوه اسوت .نگارنودگان در ایون
بازشناسی ،اصل را نه بر وجود امضوا (رقوم) در آثوار ،بلکوه بور
شناخت ویژگیها و معیارهای سبکشناسانة آثار قوراردادهانود.
در این روش به ویژگیها ،صفات ،الگوها و خصوصویات بوارزی
توجه شده است که در آثار هر هنرمند و شیوۀ کوار وی وجوود
دارد و بهطور کلی ،سبک آن هنرمند معرفی میشود و از ایون
طریق میتوان اثر یا آثار خاصی را به وی منسوب کرد .در ایون
پژوهش ،به ویژگیهوا و خصوصویات بوارز آثوار میرزانصوراله و
شیوۀ طراحی وی توجه شده است و با تطبیق و مقایسة آن بوا
تصاویر نسخة آستان قدس ،در پی یافتن ویژگیهوا و الگوهوای
مشترکی در هر دو مورد بوودهایوم .گوردآوری مطالوب در ایون
نوشتار به صورت مطالعات اسونادی و کتابخانوهای و در بخوش
تطبیق و تحلیل آثار ،تکیه بر برداشت نگارندگان بوده است.

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
نپایید که نسخ متعددی به این روش چاپ و تکثیر شود .از
آنجا که در این روش امکان قرارگرفتن تصویر و نوشوته در
کنار هم وجود داشت ،بوا سولیقة عموومی جامعوه انطبواق
بیشتری یافوت (بووذری .)23 ،1389 ،ایون امکوان ،یعنوی
قرارگرفتن نوشته و تصویر در کنار هم ،موجب شد تا کتاب
چاپ شده شکل کتاب دستنویس را داشته باشد ،بههمین
علت بیش از کتابهای چاپ سربی مورد توجه واقوع شوود
(شگلوا.)38 ،1388 ،
امکان استفاده از هنر خوشنویسی بهعنوان هنوری ملوی
که خواهان بسیاری هم داشت با حس زیباشناسانة مخاطوب
ایرانی همخوانی بیشتری داشت که گرایش انکارناپوذیری بوه
هنر خوشنویسی را نشان میدهد .2این امکان عالوهبر اینکوه
شباهت نسخة چاپی را به نسخ دستنویس بیشتر مویکورد،
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پاسخگوی نیاز مخاطب ایرانی بود که سالهوای متموادی بوا
نسخ خطی انس گرفته بود .نکتة مهوم دیگور مسوئلة توأمین
شغلی کاتبان و نقاشان بود که با منسوخشودن تولیود کتوب
خطی و تکثیر کتاب بهروش چاپ سوربی ،در عمول از میوان
رفته بود (غالموی .)100 ،1390 ،چواپ سونگی دوبواره ایون
امکان را فراهم کرد تا کاتبان و نقاشان -در شورایطی مشوابه
کارگاههای تولید نسخ خطی– در پروژۀ تولید کتاب در کنوار
هم قرارگیرند و امنیت شغلی ازدسترفتة خویش را بازیابنود.
این عوامل در کنار هم رواج چواپ سونگی را موجوب شود و
زمینه را برای رشد کتابآرایی فراهم کرد و کتب بسیاری در
زمینههای مختلف و با مضامین متنوع بوه چواپ رسوید .هور
چند کتابهایی که در سالهای اولیه به این روش تکثیر شد
بدون تصویر بود ،دیری نپایید که نسخ چاپ سونگی نیوز بوه
تقلید از نسخ خطی ،مزین به تصاویر مختلف شد .کتابهوای
متأخر عالوه بور آرایوههوایی چوون جودولکشوی ،سورلو و
نیمترنج از خوشنویسی مقبولتری نیز برخوردار بوود کوه بور
جذابیت این آثوار مویافوزود (غالموی .)101 ،1390 ،اولوین
نسخة مصور چاپ سنگی ،نسخهای از داستان لیلی و مجنون
است که در سال  1259منتشور شود و اکنوون در کتابخانوة
ملی تهران نگهداری میشوود (موارزلف .)37،1390 ،امکوان
تکثیوور هوومزمووان چنوودین نسووخه از یووک کتوواب ،موجووب
خارجشدن کتاب از انحصار طبقهای خاص شد .در این میوان
داستانهای عامیانه بوهعلوت هموهفهومبوودن و نیوز داشوتن
جنبههای سرگرمی و پنودآموزی ،بویش از سوایر موضووعات
موورد توجووه و اسووتقبال قرارگرفووت .چوواپ تعووداد زیووادی از
داستانهای عامیانه در فاصلة زمانی کوتاه حاکی از ایون امور
است که چاپ این نوع کتابهوا در بوین موردم و ناشوران بوا
اقبال روبهرو بوده است.

رقم ( مضا) هنرمن در آثار چاپ سنگی
امضای اثر هنری بهدست هنرمند ،در واقع بوهمنزلوة تعلوق
آن اثر به هنرمند آفرینندۀ آن است (آدامز .)152،1392 ،با
این همه نقاشان ایرانی ،به هر دلیل ،تا مدتهوا نگوارههوای
خود را امضا نمیکردند .در نسخ چاپ سنگی عموموا بوا دو
امضا مواجهایم .امضای کاتب و امضای نقاش که اگر موجود
باشد ،اغلب در وسط کادر یا جایی است که بیشترین توجه
را به سمت خود جلب کند .کادر مورد نظر بورای رقوم کوه
عموما بهصورت ترنج است ،در اندازهای نسبتا بزرگ ترسیم
شده است .امضای کاتب عموما در صوفحههوای اول و آخور
کتاب درج شده است .اگر نسخه ،در اول یوا آخور افتوادگی
نداشته باشد ،دستیابی به رقم (امضای کاتب) سواده اسوت.
اما در آثار موجود ،همیشه وضع بر ایون منووال نیسوت .در
برخووی از نسووخ ،بووهدلیوول اسووتفادۀ مفوورا از کتوواب یووا
سهلانگاری در نگهداری ،اول یا آخر نسوخه افتوادگی دارد.
در نسخ سالمتر نیز گاه امضای کاتب موجود است ،اما از نام
نقاش اثری نیست .البتوه ،در موورد برخوی نسوخ ،احتموال
اینکه نقاش و کاتب یک نفر باشد وجود دارد .امضای کاتب
در نسخ چاپ سنگی عموموا بوا جملوه یوا کلموهای خواص
همراه بوده اسوت .نوام سوفارشدهنوده بوا عنواوینی چوون
حسبالخواهش ،حسبالفرمایش ،و نام کاتوب بوا عنواوینی
چون حررهالعبد ،حرره اقل الطوالب ،کمتورین و نظوایر آن
آمده است .نقاشان نیز از واژههایی مشابه برای معرفی خود
استفاده کردهاند .معرفی نقاش عموما با کلموات «رقوم» یوا
«عمل» همراه بوده است .نمونههوایی از رقوم کاتوب و نوام
سفارشدهنده در ابتدا یا پایان نسوخ موجوود در جودول 1
آمده است.

ج ول  .1نمونه رقم کاتب در نسخههای مختلف چاپ سنگی ز کتاب نوشآفری
نام نسخه ،تاریخ و محل نگه ری

رقم کاتب یا نام سفارشدهن ه

نوشآفرین گوهرتاج 1264 ،ه.ق .کتابخانة ملی

به اهتمام کمترین حاج آقا ابن محمدتقی نیریزی 1264
به قلم حقیر محمدحسن بن رضا متخلی به رضوان نوشته گردید فی السنه  1351من
هجره النبویه

نوشآفرین گوهرتاج 1351 ،ه.ق .کتابخانة ملی
نوشآفرین گوهرتاج1308 ،ه.ق .کتابخانة آستان
قدس رضوی
نوشآفرین گوهرتاج 1293 ،ه.ق .کتابخانة آستان
قدس رضوی
نوشآفرین گوهرتاج 1342 ،ه.ق .کتابخانة آستان
قدس

حرره اقل الطالب مهدی بن آخوند مالعبدالمطلب
حسب الخواهش عالیشانان عزتنشانان مشهدی عباس علی و مشهدی حبیباهلل به انجام
رسید
حسبالفرمایش جناب آقا محمدحسن خلف صدق جناب آقامحمد اسمعیل در مطعبه علمی
به زیور طبع در آمد
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مارزلف ،یکی از دالیل این امر را این نکته میدانود کوه
نقاش تنها زمانی کار خود را امضا کرده که اثوری نفویس و
در خور بهوجود آورده باشود (موارزلف .)47،1390 ،بنوا بوه
نظر نگارندگان ،این نکته در مورد همة آثار قطعیت ندارد و
موارد ناقضی همچون نسخة نوشآفرین گوهرتاج متعلق بوه
 1308ه.ق (نسخة مورد بررسوی در ایون پوژوهش) وجوود
دارد .نسخة مورد نظر تصاویری با کیفیت عوالی و در خوور
توجه دارد ،اما بهدالیلی که روشن نیست نقاش آن را امضوا
نکرده است و تنها با امضای کاتب و نام سوفارشدهنوده در
انتهای نسخه مواجهیم .البته ،بنا به نظر هموین پژوهشوگر
نسبتدادن یک اثر به هنرمند از روی امضوای موجوود نیوز
کاری نامطمئن است ،بهخصووص کوه در برخوی نسوخههوا
3
امضا بعد از چاپ نسخه اضافه شده است.

میرز نصر له و آثار و (م ت زما و نوع
فعالیت)
میرزا نصراله هنرمندی است کوه نزدیوک بوه سوه دهوه در
زمینة چاپ سنگی فعالیت کرد .از سالهای فعالیت او آثوار
متعددی برجا مانده است؛ از جمله نسخهای از کتاب حملة
حیدری که محمدعلی کریمزاده تبریزی 4در کتاب احوال و
آثار نقاشان قدیم ایران از آن یاد کرده اسوت و موینویسود:
«از آثار امضوادار نصوراله کوه بوه سوال  1310ه.ق .فرجوام
پذیرفته ،تصاویر گوناگون و پرکار وی در کتاب چاپی حملة
حیدری است که در آن زمانها به چاپ رسویده و در ذیول
چند تصویری رقم نهواده کوه چنوین اسوت« :عمول میورزا
نصراله»» (کریمزاده تبریزی.)1384 ،1370 ،
نسخهای از خمسة نظامی موجود است کوه نصوراله در
آن با مصطفی ،دیگر هنرمند چاپ سنگی ،همکاری داشوته
است و در تعدادی از تصواویر آن نسوخه امضوای وی دیوده
میشود (تصویر  5.)1در نسخهای از اسکندرنامه نیز که بوه
سال  1316ه.ق .به روش چاپ سنگی به طبع رسیده است
و امروزه در کتابخانة ملی ایران نگهداری میشود ،در برخی
از صفحهها رقوم نصوراله دیوده مویشوود .از کتوب متعودد
دیگری که به رقم نصراله موجود است میتوان بوه کلیلوه و
دمنه ،الف لیله و لیله ،سعدی و گنجینة اسرار اشاره کرد.

نوشآفرری

ووهرترا و نسرخ چراپ

سنگی موجود ز آ
نوشآفرین گوهرتاج شر دلدادگی دختری به نام نوشآفورین،
دختر پادشاه دمشوق و سولطان ابوراهیم ،پسور پادشواه چوین

است 6.اصل این داستان مربوا به اواخر دورۀ صفوی است ،اموا
در دورۀ قاجار محبوبیت و شهرت بسیار یافتوه اسوت .نداشوتن
نویسندۀ مشخی ،وجود اتفاقوات عجیوب و فراواقعوی و خورق
عادت و نیز سبک و سیاق قصوه ،آن را در زمورۀ داسوتانهوای
عامیانه قرار داده است .گویا اثر مذکور ،الگووی داسوتانسورایی
بعد از خوود بووده اسوت و نقیوبالممالوک ،نقوالباشوی دربوار
ناصرالدین شاه ،در روایت قصة امیر ارسالن نامودار از آن بهوره
جسته است (ذوالفقاری و مهرانفر .)85 ،1390 ،اولوین نسوخة
مصور از این داستان ،متعلق به سوالهوای اولیوة دورۀ قاجوار و
شووامل نسووخهای خطووی اسووت .احموود منووزوی 7در فهرسووت
نسخههای خطی ،قدیمیترین نسخة دستنویس ایون قصوه را
به تاریخ  1079ه.ق .مطابق با  1036ه.ش ثبوت کورده اسوت
(منزوی .)3756 ،1347 ،البته ،این نسوخه در حوال حاضور در
دسترس نیست .نسخة دستنوویس مصووری از ایون داسوتان
وجود دارد که مربووا بوه  1199ه.ق .اسوت و بوا صورفنظور
کردن از نسخة مورد نظر منزوی ،در حال حاضر قودیمیتورین
نسخة خطی مصور موجود از این کتاب محسوب میشود.

تصویر  .1بروی ز نسخة چاپ سنگی خمسة نظامی 1300ه.ق .به
رقم میرز نصر له
مأخذ( :مارزلف)160 ،1390 ،

بووا فراگیوور شوودن صوونعت چوواپ سوونگی در ایووران ،نسووخ
متعددی از داستان نوشآفرین به این روش چاپ و تکثیر شود.
اولین نسخة چاپ سونگی نووشآفورین گوهرتواج مربووا بوه
 1263ه.ق .است که تقریبوا سوی سوال بعود از اولوین نسوخة
خطی مصور موجود از آن است .همچنوین حودود دو دهوه بوا
اولین کتابی که به روش چاپ سنگی بوه چواپ رسوید ،یعنوی
 1248ه.ق ،.فاصله دارد 8.وجود نسوخ متعودد از ایون داسوتان
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حاکی از مقبولیت عام آن در بین مردم و ناشوران بووده اسوت.
کیفیت نسخ موجود با یکدیگر متفواوت و در اغلوب نسوخ نوام
نقاش مشخی نشده است .نسخة محفوظ در کتابخانة آسوتان
قدس -که در این پژوهش مطالعه شده است -متعلق بوه سوال
 1308ه.ق .است و در حال حاضر با شومارۀ ثبوت  43660در
کتابخانة آستان قدس رضوی نگهداری میشود .این نسخه کوه
از آن در بخشهوای بعودی ایون نوشوته بوه اختصوار «نسوخة
آستان قدس» نام خواهیم برد ،بنا بوه نوشوتة موجوود در آخور
کتاب در سال  1308ه.ق .مالعبدالمطلب دامغانی بوه اهتموام
میرزاحسن کتابفروش خوانساری به چاپ رسانده است .ابعواد
کتاب  21/5×18و در حوال حاضور  79صوفحه از آن موجوود
است .اول کتاب افتادگی دارد که با مقایسه با نسوخ کامولتور،
مشخی شد که تنهوا یوک صوفحه از آن مفقوود شوده اسوت.
نسووخة مووذکور یووازده تصووویر دارد کووه بووا طراحووی قوووی و
قلمگیریهای ظریف و ماهرانه اجرا شده است.

مربوا به همان اصلی باشد که نقاش چهرۀ افراد زیبواروی را
بهصورت سوهرخ و افوراد پیور و زشوت را بوهصوورت نویمرخ
طراحی میکند 9.میرزا نصراله نیز در تصویری از کتواب الوف
لیله و لیله ،چهرۀ پیرزن را بهصوورت نویمرخ و دو زن جووان
همراهش را بهصورت سهرخ نشان داده اسوت .همچنوین ،در
نسخهای از اسکندرنامه که مربوا به سال  1316ه.ق .اسوت
و در حال حاضر در کتابخانة ملی ایران نگهوداری مویشوود،
تصووویر زن ج ووان را بووهصووورت سووهرخ و چهوورۀ پیوورزن را
بهصورت نیمرخ طراحی کرده است (تصویر .)2

تطبیق عناصر موجود در نسخة آسرتا
ق

با آثار میرز نصر له

پیکرههای نسانی
در نسخة آستان قدس ،اشخاص عموما با چشمانی درشوت و
خمار ترسیم شده است .ریش انبوه و سویاه ویژگوی دیگوری
است که در ترسیم چهرۀ موردان میانسوال دیوده مویشوود.
چهرۀ افراد پیر شباهتی بسیار بوه چهورۀ افوراد جووان دارد و
اثری از چین و چروک و پیری در آن دیده نمیشود و تنها با
تفاوت در رنگ مو و محاسن از یکدیگر قابلتشوخیی اسوت.
چهرۀ مردان و زنان عموما بوهصوورت سوهرخ طراحوی شوده
است و هیچ چهرۀ نیمرخی در تصاویر دیده نمیشوود .شواید

تصویر  .3طر حی چهرة زنا در نسخة آستا ق

تصویر  .2بروی ز سکن رنامه ،ترسیم چهرة پیر و جو
مأخذ( :نسخة چاپ سنگی سکن رنامه ،شمارة ،6-6589
کتابخانة ملی)

در نسخة آستان قدس ،زنان با چهرۀ گرد ،ابروان بههوم
پیوسته و گیسوان سیاه و مواج کوه بور دو سووی چهوره و
روی شانهها رهاشده ترسیم شده است .این شویوۀ طراحوی
از چهرۀ زنان در تمام آثوار میورزا نصوراله دیوده مویشوود
(تصویر  .)3درشتی چشمها و هدایت مردمک به یکسو در
همة شخصیتها (زن و مرد) مشاهده میشود.

(سمت ر ست) و آثار میرز نصر له (سمت چپ)

مأخذ تصویر سمت چپ( :نسخة چاپ سنگی سکن رنامه ،شمارة  ،6-6589کتابخانة ملی)
مأخذ تصویر سمت ر ست( :نسخة چاپ سنگی نوشآفری  ،شمارة  ،43660کتابخانة آستا ق

)
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در نسخة آسوتان قودس ،پوشوش زنوان بوا دامونهوای
پفکرده و پُرچین قابلتوجه است که بوا قودرت و ظرافوت
اجرا شده است .این دقت و ظرافت به همان اندازه در نقش
و نگار لباسها نیز دیده میشود .نمونوة ایون نووع طراحوی
لباس را در آثار میرزا نصوراله نیوز مشواهده مویکنویم .در
کتوواب اسووکندرنامه ،پوشووش زنووان بووهصووورت مووذکور بووا
دامنهای پفکرده و پُرچین و با همین ظرافت در طراحوی
چینها ترسیم شده است .تمام اصول چهرهسازی زنان کوه
در نسخة آستان قدس موجود است ،در تصاویر اسکندرنامه
نیز دیده میشود (تصویر .)4
در تصویر نوشآفرین و شاهزاده سوار بر اسب در نسخة
آستان قدس ،نوشآفرین چادری شبیه پوشش زنان قاجوار
به سر کرده است .نمونة همین پوشش در تصویری از کتاب

تصویر  .4ترسیم لبا

الووف لیلووه و لیلووه اثوور میوورزا نصووراله دیووده موویشووود
(مارزلف188 ،1390،؛1تصویر .)5
دستارهایی که با دقت و روی سور موردان بسوته شوده
است از ویژگیهای دیگر مربوا به تصواویر نسوخة آسوتان
قودس اسووت .لبوواس مووردان و زنووان شووباهت بسوویاری بووه
پوششهای رایج در دورۀ قاجار دارد و بهنظر میرسد نقاش
تحت تأثیر فرهنگ زمان خود بووده و کوامال آگاهانوه ایون
پوشووش را انتخوواب کوورده اسووت .نمونوة ایوون دسووتارها بووا
چینهای درشت و منظم در اغلب آثوار میورزا نصوراله نیوز
دیده می شود .گاه این شباهت بهحدی است که میتوان دو
تصویر را کامال بر هم منطبق کورد ،بوهطووری کوه بوهنظور
میرسد الگویی از قبل تعیین شوده در ذهون نقواش بورای
طراحی وجود داشته است (تصویر .)6

زنا در آثار میرز نصر له و نوشآفری ووهرتا نسخة آستا ق

مأخذ تصویر سمت ر ست باال( :نسخة چاپ سنگی سکن رنامه ،شمارة  ، 6-6589کتابخانة ملی)
مأخذ تصویر سمت چپ و پایی ( :نسخة چاپ سنگی نوشآفری  ،شمارة  ،43660کتابخانة آستا ق

تصویر  .5پوشش زنا در نوشآفری ووهرتا نسخة آستا ق

)

(سمت ر ست) و لف لیله و لیله ،رقم میرز نصر له (سمت چپ)

مأخذ تصویر سمت چپ( :نسخة چاپ سنگی سکن رنامه ،شمارة  ،6-6589کتابخانة ملی)
مأخذ تصویر سمت ر ست( :نسخة چاپ سنگی نوشآفری  ،شمارة  ،43660کتابخانة آستا ق

)
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تصویر  .6طر حی دستار در نوشآفری ووهرتا نسخة آستا ق

(وسط و سمت ر ست) ،و آثار میرز نصر له ،لف لیله و لیله1307 ،

ه.ق( .سمت چپ)
مأخذ تصویر سمت چپ( :نسخة چاپ سنگی سکن رنامه ،شمارة  ،6-6589کتابخانة ملی)
مأخذ تصویر وسط و سمت ر ست( :نسخة چاپ سنگی نوشآفری  ،شمارة  ،43660کتابخانة آستا ق

)

تصویر  .7طر حی تا در نوشآفری ووهرتا (دو تصویر سمت ر ست) و آثار میرز نصر له ،لف لیله و لیله (وسط) ،سکن رنامه  1316ه.ق
(سمت چپ)
مأخذ دو تصویر سمت چپ( :نسخة چاپ سنگی سکن رنامه ،شمارة  ، 6-6589کتابخانة ملی)
مأخذ دو تصویر سمت ر ست( :نسخة چاپ سنگی نوشآفری  ،شمارة  ،43660کتابخانة آستا ق

در نسخة آستان قدس ،لباس شخصویتهوای اصولی و
فرعی تفواوتهوای مشخصوی دارد .در لبواس افوراد اصولی
داستان ،مثل شاهزاده ،جزییات و تزیینات بیشتری بهچشم
میخورد .این مورد در تشخیبخشی بوه افوراد بور اسواس
لباس و پوشش ،در اغلب آثوار میورزا نصوراله نیوز مشواهده
میشود .در نسخة آستان قدس شاهزاده بوهجوای کواله یوا
دستار تاجی بر سر دارد که بیشباهت به تواج شواهزادگان
قاجووار نیسووت .وجووود توواج بوور سوور شوواهزاده او را از سووایر
اشخاص متمایز میکند .نمونة این تاج را در تصاویر مربوا
به اسکندرنامه نیز بر سر برخی از شخصویتهوا مویبینویم
(تصویر .)7
ولها و بوتهها
پوشش گیاهی در نسخة آستان قدس تنوع چندانی ندارد و
نقاش در طراحی پوشش گیاهی تنهوا بوه ترسویم ماهرانوة
چند برگ کشیده و بلند بسنده کرده است که گاه تکگلی
در میان آن خودنمایی میکند .این پوشش گیاهی در اغلب
آثار میرزا نصراله نیز دیده میشود .در نسوخة اسوکندرنامه
 1316ه.ق .گاه تمامی سطح زمین را با آن پوشویده شوده،
اما همچنان از تنوع اندکی برخوردار است .پستی و بلنودی

)

زمین ،هم در نسخة آستان قدس و هم در آثار میرزا نصراله
بهصورت خطوا مواج موازی ترسیم شده ،سوپس جاهوای
خالی با پوشش گیاهی مذکور پر شده است .همچنوین ،در
نسووخة آسووتان قوودس و در تمووامی آثووار میوورزا نصووراله
بخشهایی از تصویر که به آسمان اختصواص داده شوده بوا
خطچینهای موازی پر شده است (تصویر .)8
حیو نات
طراحی از حیوانات وضعیت متفاوتی در آثار میورزا نصوراله
دارد .طراحی از اسب در آثار وی در نهایت چیورهدسوتی و
قدرت انجام شده است .اما ایون مهوارت در طراحوی سوایر
حیوانات ،به چشم نمی خورد .بوهنظور مویرسود نقواش آن
قدرتی را که در طراحی انودام هوای انسوانی یوا طراحوی از
اسب ها داشته در طراحی سایر حیوانات بهکار نگرفته است.
بهخصوص طراحی فیول و کرگودن در نسوخة اسوکندرنامه
بسیار خامدستانه است .شباهتهای قابلتوجهی میان نحوۀ
طراحی از اسب در نسخة آستان قدس و آثار میرزا نصوراله
وجود دارد .این شباهت هم در نحوۀ ایسوتادن اسوب و هوم
در طراحی یال و کوپال و نقوش روی بدن اسبها بهچشوم
میخورد (تصویر .)9
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تصویر  .8طر حی زمی و آسما در نوشآفری ووهرتا (سمت چپ ،بخشی ز تصویر) و آثار میرز نصر له ،سکن رنامه  1316ه.ق.
(سمت ر ست)
مأخذ تصویر سمت ر ست( :نسخة چاپ سنگی سکن رنامه ،شمارة  ، 6-6589کتابخانة ملی)
مأخذ تصویر سمت چپ( :نسخة چاپ سنگی نوشآفری  ،شمارة  ،43660کتابخانة آستا ق

)

تصویر  .9طر حی سب در نوشآفری ووهرتا (سمت ر ست) و آثار میرز نصر له (سمت چپ ،باال) فتخارنامة حی ری ،سکن رنامه 1316
ه.ق( .پایی )
مأخذ تصویر سمت چپ( :نسخة چاپ سنگی سکن رنامه ،شمارة  ، 6-6589کتابخانة ملی)
مأخذ تصویر سمت ر ست( :نسخة چاپ سنگی نوشآفری  ،شمارة  ،43660کتابخانة آستا ق

در آثار میورزا نصوراله ،بوهخصووص نسوخة  1316ه.ق.
اسکندرنامه ،پرندگان با اندامی فربه و بالهایی که بورای آن
اندام ها کوچک به نظر میرسد و منقواری خمیوده ترسویم
شده است .در نسخة آستان قدس تنها پرندۀ موجود «رخ»
است که در داستان نوشآفرین ،نقشی شبیه به سویمر در
ادب کهن ایران دارد .این پرنوده در نسوخة موذکور نیوز بوا
همان اصول ترسیم شده است (تصویر .)10

)

ژدها
اژدها در اغلب نسخ چاپ سنگی با بدن و پووزهای کشویده و
باریک ترسیم شده است .حوال آنکوه میورزا نصوراله هوم در
نسخة اسکندرنامه و هم در نسخ دیگر ،پوزۀ اژدهوا را انودکی
کلفتتر با انحنایی در انتهای پوزه ترسیم کورده اسوت .شواخ
اژدها نسبتا کوتاه و چند شاخه است .نمونة کامال منطبق بور
این تصویر در نسخة آستان قدس را در تصوویری مویبینویم
که اژدها با شاهزاده گالویز شده است (تصویر .)11
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تصویر  .10طر حی پرن وا در نسخة آستا ق

(چپ) و آثار میرز نصر له (تصویر وسط و ر ست سکن رنامه 1326 ،ه.ق).

مأخذ تصویر وسط و سمت راست( :نسخة چاپ سنگی اسکندرنامه ،شمارة  ، 6-6589کتابخانة ملی)
مأخذ تصویر سمت چپ( :نسخة چاپ سنگی نوشآفرین ،شمارة  ،43660کتابخانة آستان قدس)

تصویر  .11طر حی ژدها در نسخة آستا ق

(سمت چپ) و آثار میرز نصر له (تصویر وسط و سمت ر ست) ،نسخة  1316ه.ق.

سکن رنامه
مأخذ تصویر وسط و سمت ر ست( :نسخة چاپ سنگی سکن رنامه ،شمارة ، 6-6589کتابخانة ملی)
مأخذ تصویر سمت چپ( :نسخة چاپ سنگی نوشآفری  ،شمارة  ،43660کتابخانة آستا ق

عناصر معماری ،فضاسازی و پسزمینه
در تصاویر موجود به قلم میرزا نصراله ،پسزمینوه کوامال از
نقوش تزیینی پرشده است و تقریبا جای خوالی در تصوویر
دیده نمویشوود .ایون نقووش تزیینوی در عناصور معمواری
ستون ها ،فرش و قالیچه ،زمین و سایر بخوشهوای تصوویر
دیده میشوود (تصوویر  .)12در نسوخة آسوتان قودس نیوز
همین افراا در تزیین دیوده موی شوود ،مضواف بور اینکوه
خصوصیات بصری نقوش نیز تا حد زیادی مشوابه یکودیگر
است .در هر دو مورد ،روی زمین عناصری طراحی شده که
نه میتوان آن را نقش فرش یا پوشش زمین تلقی کرد و نه
اجسامی که روی زمین رها شده است ،اما در کنوار نقووش
تزیینی دیگر بر سطح زمین اجرا شده است .این نقوش کوه
اغلب طر هایی از میوهها و فرمهایی از این قبیل اسوت ،از
جمله نقوشی است که منحصرا در کارهوای میورزا نصوراله
دیده میشود (تصویر  .)13در مقایسه با اسکندرنامه ،نقوش
در نسخة آستان قدس ،ظریف تر و با دقوت بیشوتری اجورا

)

شده است .این امر شاید بهدلیل کثورت تصواویر در نسوخة
اسکندرنامه است و نیز احتمال دارد که بخشهایی از آن را
شاگردان و یا هنرمندانی با مهارت کمتر اجرا کرده باشند.
هرچند در چهار صحنه از مجموع یازده تصوویر نسوخة
آسووتان قوودس بنووای معموواری در بخشووی از کووادر دیووده
میشود ،در عمل نقش فعالی در ترکیببندی ایفا نمیکنود
و بهنظر میرسد بیشتر برای ارائوة شورحی کوتواه از مکوان
وقوع داستان ترسیم شوده اسوت .انودازۀ بناهوا نسوبت بوه
پیکرهها غیرمنطقی است و بنوا در حوالتی ماکوتگونوه در
کنار شخصیتها قرار گرفته است (تصویر  .)14گاه ،بنوا در
دوردسووت تصووویر و پشووت خطوووا موووازی مووواجی دیووده
میشود که زموین را مشوخی مویکنود ،و پویشتور از آن
سووخن رفووت .ایوون اصوول دورنماسووازی در نمووایش بنووا در
بسوویاری از آثووار میوورزا نصووراله ،از جملووه در تصوواویر
اسکندرنامه ،نسخة  1316ه.ق دیوده موی شوود .در نسوخة
اخیوور فضوواهای معموواری و بناهووا نقووش فعووالتووری در
ترکیببندی پیدا کرده است (تصویر .)15
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تصویر  12و  .13تزیی در آثار میرز نصر له (باال) ،سکن رنامه 1316 ،ه.ق .و نوشآفری ووهرتا  ،نسخة آستا ق

(پایی )

مأخذ تصاویر باال( :نسخة چاپ سنگی سکن رنامه ،شمارة ، 6-6589کتابخانة ملی)
مأخذ تصاویر پایی ( :نسخة چاپ سنگی نوشآفری  ،شمارة  ،43660کتابخانة آستا ق

)

تصویر  .14عناصر معماری در نوشآفری ووهرتا  ،ب و رقم
مأخذ( :نسخة چاپ سنگی نوشآفری  ،شمارة  ،43660کتابخانة آستا ق

تصویر  .15دورنماسازی در نوشآفری ووهرتا  ،نسخة آستا ق

)

(سمت ر ست) و آثار میرز نصر له ،سکن رنامه 1316 ،ه.ق سمت چپ

مأخذ تصویر سمت چپ( :نسخة چاپ سنگی سکن رنامه ،شمارة ، 6-6589کتابخانة ملی)
مأخذ تصویر سمت ر ست( :نسخة چاپ سنگی نوشآفری  ،شمارة  ،43660کتابخانة آستا ق

)
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نتیجه ____________________________________________________
نسخة چاپ سنگی نوشآفرین گوهرتاج متعلق بوه  1308ه.ق.
دارای یازده تصویر با کیفیتی عالی است کوه بویشوک نقاشوی
چیرهدست ترسیم کرده است .اموا ،نوام و رقوم نقواش در ایون
تصاویر مشخی نیست .در بررسیهوایی انجوامشوده روی ایون
تصاویر و نیز با تطبیق آن با آثار میرزا نصوراله ،هنرمنود چواپ
سنگی دورۀ قاجار ،بوه الگوهوای مشوابه و یکسوانی در هور دو
موورد دسووتیافتووهایووم .ترسوویم چهوورۀ زنووان و مووردان جوووان
بهصورت سهرخ ،طراحی چینهای ریز در لباسها و دامنهوای
پفکردۀ زنان ،دستارهایی که با دقوت روی سور موردان بسوته
شده است ،ترسیم پرندگان با بدنهای فربه و نسوبتا بوزرگ بوا
بالهای کوچک و منقاری خمیوده ،چگوونگی دورنماسوازی در
بناهای معماری ،پرکردن فضا با تزیینات خاصی کوه نوه نقوش
فرش و پوشش زمین بوهشومار مویآیود و نوه مویتووان آن را
اجسامی رهاشده روی زمین تلقی کرد ،از جملوه ویژگویهوای
موجود در آثار میرزا نصراله است که با توجه به وجوود هموین
ویژگیهای مشابه در نسخة آستان قودس و نیوز تواریخ چواپ

نسخه ،که منطبق بر سالهای فعالیت میرزا نصراله است ،ایون
نتیجه حاصل میشود که بهاحتمال قریب به یقین تصاویر ایون
نسخه را نیز میرزا نصراله ترسیم کورده یوا زیور نظور وی اجورا
شده است.
از آنجا که احتمال از بین رفتن امضای هنرمنود بوهدالیول
مختلف وجود دارد و اغلوب امضواهای موجوود در نسوخ چواپ
سنگی نیز قابلاعتماد و استناد نیست ،میتوان گفت که صورفا
با تکیه بر امضای نقاش ،نمیتوان اثری را به هنرمندی نسوبت
داد ،بلکه ویژگیهایی در آثار هر فرد وجود دارد که بودون نیواز
به ذکر نام ،تعلق آن اثر را به وی اثبات میکند .این ویژگویهوا
شامل نحوۀ طراحی از موضوعات مختلوف ،شویوۀ قلومگیوری،
تکنیک کار ،نحوۀ پرداز و سایهروشن و هاشورها ،ترکیببنودی،
تزیینات و نیز فضاسازی و زاویة دید است .شناسایی و توجه به
این مشخصههوا ،کوه در مجمووع سوبک شخصوی هنرمنود را
میسازد ،راهی مطمئنتر بورای شناسوایی نقواش نسوخههوای
بیرقم استفاده میشود.

سپاسگز ری ________________________________________________
این پژوهش با همکواری و مسواعدت مودیریت و کارکنوان
کتابخانة آستان قدس رضووی بوه دلیول در اختیوار نهوادن
نسووخة چوواپ سوونگی نوووشآفوورین گوهرتوواج ممکوون شود.

همچنین ،عنایت ویژۀ مدیر محترم کتابخانة وزیری یزد که
امکان مکاتبوات بوینکتابخانوهای را فوراهم سواخت .بودین
وسیله از لطف و عنایت ایشان سپاسگزاریم.

پینوشتها
 .1پژوهشگر و ایرانشناس دانشگاه گوتینگن آلمان
 .2رجوع کنید بوه :پووالک ،ادوارد ( ،)1368سوفرنامة پووالک ،ترجموة
کیکاووس جهانداری ،خوارزمی ،تهوران؛ و بسویاری سوفرنامههوای
دیگر آن دوره که همه به عالقة وافر ایرانیان بوه هنور خوشنویسوی
اشاره داشتهاند.
 .3نسخهای از خمسة نظامی در مخوزن نسوخ چواپ سونگی کتابخانوة
وزیری یزد موجود است که بعد از چاپ ،تصاویر آن با احتماال قلوم
و مرکب خوشنویسی بهنام مهدی امضا شده است که بهنظر جعلوی
و غیرواقعی میرسد.
 .4نویسنده و محقق ایرانی و صواحب کتواب ارزشمنود احووال و آثوار

نقاشان قدیم ایران و هند
 .5این تصویر با الگوبرداری از کار علیقلی خویی (هنرمند چاپ سونگی
عهد ناصری) انجام شده که بورای نسوخهای از خمسوة نظوامی بوه
سال  1271ه.ق .کار کرده است .تصویر مذکور جز در امضا کوامال
بر تصویر خویی منطبق است .رجووع کنیود بوه موارزلف ،اولوریش
( ،)1390تصویرسازی داستانی در کتابهای چاپ سنگی فارسوی،
ترجمة شهروز مهاجر ،نشر نظر ،تهران ،ص.160

 .6نسخهای از این داستان را بر اسواس نسوخ موجوود اولوریش موارزلف
تصحیح و در سال  1391ه.ش .نشر بوهنگوار تجدیود چواپ کورد.
هماکنون در بازارکتاب ایران موجود و در دسترس است.
 .7نویسنده و محقق ایرانی که نگارش  6جلد فهرست نسخههای خطی
فارسی از جمله فعالیتهای وی است.
 .8نخستین کتاب چاپ سنگی ،نسخهای از قورآن کوریم اسوت کوه در
تاریخ  1284ه.ق .در تبریز بهچاپ رسید .رجووع کنیود بوه تواریخ
چاپ سنگی در ایران ،نوشتة الیمپادا پاولونا شگلوا ،ترجموة پوروین
منزوی ،نشر معین ،1388 ،ص .37
 .9اولریش مارزلف از آن بهعنوان یکوی از ویژگویهوای آثوار علویقلوی
خویی یاد میکند .رجوع کنید به :مارزلف ،اولریش ( ،)1386هوزار
و یک سنگ تصویرگران کتابهای مصور چواپ سونگی ایوران در
دورۀ قاجار ،ترجمة هاجر صمدی ،کتواب مواه کوودک و نوجووان،
شمارۀ  118و  119و  ،120ص .82
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