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چکیده

های خطی مصور ایرانی اسـت کـه در ترین نسخهشب یکی از مهمنسخۀ هزارویک

آرایی سـلطنتی تـدوین شـده شاه، در کارگاه کتـابدورۀ قاجار به دستور ناصرالدین

هـای هـا و ویژگیتنها از منظر متن، بلکه از حیـث تعـداد نگارهاین نسخه نه. است

گیری ایـن در منابع معدودی، بـه چگـونگی شـکل. آنها حائز اهمیت استبصری

در خصوص جزییات دستمزدهای نگارگران این نسـخه، . نسخه پرداخته شده است

ای میـان معیرالممالـک و نامچـهیکـی مقاطعه: تا کنون دو سند یافـت شـده اسـت

تـات کـه در ایـن مقالـه الملک و دیگری براتی دیـوانی محفـوظ در آلبـوم بیوصنیع

سـازی، و تـذهیب و سند اخیر در پایـان کـار کتابـت، مجلس. بررسی خواهد شد

آماده شده و در آن، جزییاتی دربارۀ اجرت هر یـک از فعالیت نسخْه هـا طالاندازِی

مقایسۀ این دو سند که . آمده و شیوۀ پرداخت از خزانه در هر سال معلوم شده است

کی در انتهای کار تـدوین شـده، دربردارنـدۀ اطالعـاتی در یکی در ابتدای کار و ی

های طی هشت سال تدوین این نسخه روی داده باب تغییراتی است که در پرداخت

. است

شـب، ابوالحسـن غفـاری،هنـر قاجـار، نسـخۀ خطـی مصـّور، نگـارگری، هزارویک: هاکلیدواژه
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۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٣٤

مقدمه

میرزا، حـاکم آذربایجـان و فرزنـد ن به دستور بهمندر ایراشبهزارویکنخستین بار، کتاب 

ــاس ــارم عب ــزی) ق١٣٠١-١٢٢٥(میرزا چه ــوجی تبری ــداللطیف تس ــرزا عب ــت می ــه دس ب

و میــرزا ترجمــه شــد) ق١٢٥١منتشرشــده بــه ســال (از نســخۀ بــوالق مصــر )ق١٢٩٧. د(

اشـعاری سـرود و یـا از ، محمدعلی اصـفهانی مـتخلص بـه سـروش، بـه فراخـور مـتن آن

ایـن ترجمـه در ). ٢-١: ق١٢٦١طسـوجی، . نـک(١های شعرای بزرگ به کتاب افزودسروده

صـورت ق در دو جلـد، بـه ١٢٦١شوال ٢٣ق آماده شد و در ١٢٦٠-١٢٥٩های حدود سال

٢.چاپ سنگی، در تبریز منتشر شد

شاه در میرزا، عمو و رقیب ناصرالدینشب، محفوظ در کتابخانۀ کاخ گلستان، نام بهمندر نسخۀ خطی هزارویک. ١

.شاه آمده استه و به جای آن نام ناصرالدینسلطنت، حذف شد

تا کنون هشت چاپ سنگی از این ترجمه در ایران شناسایی شده که به جز بار نخست، که در تبریز و بدون تصویر . ٢

:های چاپی مصور و چاپ تهران استچاپ شده، مابقی نسخه

علـی : ، کاتـب.م.س۲۶×۵/۱۴: وشـتار، ابعـاد ن.م.س۳۴×۲۱: ق، ابعـاد کتـاب۱۲۶۱.لیلـهو الف لیله )یک

دارالطباعۀ دارالسطنۀ تبریز؛: میرزا، چاپخانهبهمن: خوشنویس، بانی نشر

۴۱، .م.س۱۷×۵/۲۹: ، ابعـاد نوشـتار.م.س۳۶×۵/۲۲: برگ، ابعاد کتاب۳۰۷ق، ۱۲۷۲. لیلهالف لیله و ) دو

قلی خوئی، میرزا رضا علی: تصویرگرانتصویر، ۷۰باشی طهرانی، بیگ جراحمحمدعلی بن عبدالله: سطر، کاتب

بن محمدعلی خان آشتیانی و میرزا حسن بن آقاسید میرزا نقاش؛

۴۱، .م.س۱۷×۵/۲۹: ، ابعـاد نوشـتار.م.س۳۵×۲۲: برگ، ابعـاد کتـاب۲۸۸ق، ۱۲۷۵. لیلهو الف لیله)سه

: د میـرزا نقـاش، ناشـرمیـرزا حسـن بـن آقاسـی: تصـویر، تصـویرگر۴۲محمدجعفر الگلپایگانی، : سطر، کاتب

میرباقر؛: نقی بن محمدابراهیم، چاپچیمحمدرضا بن آقا عبدالباقی و علی

تصـویر، ۳۵اللـه تفرشـی و محّررعلـی، فرج: سـطر، کاتـب۴۱برگ، ۲۸۷ق، ۱۲۹۳. الف لیله و لیله) چهار

عبدالحسین الخوانساری و میرزا نصرالله؛: تصویرگر

تصــویر، ۳۷ســطر، ۴۱، .م.س۱۷×۵/۲۹، .م.س۳۳×۲۱صــفحه، ۵۲۵ق، ۱۳۰۷. لیلــهالــف لیلــه و ) پــنج

میرزا نصرالله؛: تصویرگران

جعفرقلـی : سطر، کاتب۳۹، .م.س۱۷×۵/۳۰، .م.س۳۳×۲۱صفحه؛ ۶۳۵ق، ۱۳۱۵. لیلهو الف لیله ) شش

ری و اکبـر خوانسـامحمداسـماعیل بـن علی: خان، ناشرعلی: تصویر، تصویرگر۳۷نقی طالقانی، فریدنی و علی

محمدحسین بن مال محمد خوانساری؛

←



٢٣٥/)علی بوذری و مریم شفیعی علویجه(...شبیکهزارویخطۀنسخیدمخارج تول

خـود در که نسخۀ چـاپی آن را در دورۀ والیتعهـدی) ق١٣١٤-١٢٦٤. حک(شاه ناصرالدین

خوانده بود، پس از رسیدن به سلطنت، دسـتور داد تـا نسـخۀ نفیسـی از ایـن مـتن کـه تبریز 

این . کتابت شود٣السلطان تهرانیدرخور کتابخانۀ سلطنتی باشد به خط محمدحسین کاتب

الصـنایع در مجمع) ق١٢٧٤. د(خان معیرالممالـک مجموعۀ نفیس به مباشرت حسـینعلی

.استفراهم آمدهناصری

ۀ خطی و مصـور از ایـن مـتن تـا کنـون شناسـایی شـده و آن نسـخۀ سـترگ و تنها یک نسخ

ایـن نسـخه، از یـک ٤.شودکاخ گلستان تهران نگهداری میۀشاهواری است که در کتابخان

علی حسین: سطر، کاتب۴۰، .م.س۵/۱۷×۲۹، .م.س۳۳×۲۱صفحه؛ ۶۰۰ق، ۱۳۲۰. لیلهالف لیله و : هفت

اکبر خوانساری، محمداسماعیل بن مال علی: جواد و حسین علی، ناشر: تصویر، تصویرگران۴۸بن عبدالله خان، 

اصغر؛میرزا علی: چاپچی

تصـویر، ۳۷علی بـن اسـماعیل اصـفهانی، : سطر، کاتب۴۱صفحه، ۵۳۱ق، ۱۳۳۴. لیلهیله و الف ل) هشت

.(Marzolph, 2001: 230-231)احمدآقا مؤیدالعلماء: میرزا محمد، ناشر: تصویرگر

بـه )الف لـیالی کوچـک:عنوان دیگر(منتخب الف لیله عالوه بر متن کامل ترجمۀ تسوجی، کتابی با عنوان 

در مـتن (» بازرگـان و عفریـت«این کتاب تنها شامل مقدمه و داسـتان اول یعنـی . نتشر شده استق م۱۲۸۰سال 

در متن اصـلی از (، »دوز و فاطمه عرهمعروف پینه«و آخرین داستان کتاب یعنی ) اصلی از ابتدا تا پایان شب سوم

الـف لـیالی (لـة منتخـب الـف لی: شناختی این کتاب چنین اسـتمشخصات کتاب. است) ۱۰۰۱تا ۹۹۰شب 

.تصویر۲۹سطر در هر صفحه؛ ۱۵صفحه؛ ۹۳ق، ۱۲۸۰. )کوچک

.۶۹۷-۴/۶۹۵-۳: ۱۳۶۸بیانی، . السلطان تهرانی، نکبرای اطالعات بیشتر دربارۀ محمدحسین کاتب. ٣

سایت آقابزرگ طهرانی و . ٤ : ١٣٨٩درایتـی، . نـک()دنـا(های ایـران نوشـتدستۀفهرسـتواربر اساس مندرجاِت

و الف لیلـه : های غیرمصور معدودی از این متن هم به شرح زیر موجود است، نسخه)١٠/١١٨٢: ؛ همان٢/١١٤

٧٠٧٧کتابخانـۀ مجلـس، تهـران، ش: محل نگهداری. سطر٣٠، .م.س٥/١٩×٥/٣٣برگ، ١٧٩تا، ، بی١ج. لیله

. سطر٢٨، .م.س٥/٣٥×٥/٢١صفحه، ٥١٢تا، ، بی١ج. لیلهو الف لیله ؛ )٨٧-٢٥/٨٥: ١٣٧٦صدرایی خوئی، (

، ٢ج. الـف لیلـه و لیلـه؛ )٢١/١٢: ١٣٥٧حـائری، (فیـروز ــ٢٨٧کتابخانۀ مجلس، تهران، ش: محل نگهداری

: محل نگهـداری. محمدکاظم بن محمدامین سرابی: سطر، کاتب٣٨، .م.س٣٥×٥/٢١صفحه، ٥٠٤ق، ١٢٦١

: محل نگهداری. برگ٤٠٠ق؟، ١٢٤١. لیلهترجمۀ الف لیله و؛ )همان(ـ فیروز ٢٩٢کتابخانۀ مجلس، تهران، ش

محـل . ترجمـۀ ِهنریـه؛ )٤٧٥: »الـف«١٣٤٦پـژوه، دانـش(٣١٦مکتبة شیخ االسالم عارف حکمة، مدینـه، ش

. ترجمـۀ ِهنریـه؛ )٣٨٧: ١٣٥٨پژوه، دانش(٠١١٤٣٣٠٣٣کتابخانۀ دانشگاه هاروارد، ماساچوست، ش: نگهداری

→

←



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٣٦

عربی اسـت و از سـوی الف لیلة و لیلةسو، تنها نسخۀ خطی مصور از ترجمۀ فارسی کتاب 

نگـاره در قالـب ٣٤٥٥رود، کـه دارای مـیترین نسخۀ خطی فارسی به شماردیگر، پرنگاره

. برگ دو رو، و آخرین نسخۀ مصور خطی تولید شده در دربارهای ایران است١١٣٦

: مشخصات این نسخه چنین است

؛ )م١٨٥٩(ق ١٢٧٦: ؛ پایان مصورسـازی)م١٨٥٢(ق ١٢٦٩: پایان تحریر. الف لیلة و لیلة

: ؛ ابعـاد)صـفحه بیـاض٤صـفحه تصـویر و١١٣٤مـتن و هصـفح١١٤٢(صفحه ٢٢٨٠

السـلطان سـطر؛ کاتـب محمدحسـین کاتب٣٠؛ .م.م١٥٠: ، ابعاد نوشـتار.م.م٣٠٠×٤٥٠

غالمعلی : الملک و شاگردان؛ مذّهبانمیرزا ابوالحسن غفاری ملقب به صنیع: تهرانی؛ نقاش

میـرزا یوسـف : میرزا جانی جلدساز؛ صـحاف: احمد مذهب؛ جلدسازباشی و میرزامذّهب

، ٢٢٤١، ٢٢٤٠: شـمارۀ بازیـابی. تهران، کتابخانۀ کـاخ گلسـتان: محل نگهداری. صحاف

.٦٧٩و ٢٢٤٤، ٢٢٤٣، ٢٢٤٢

شکر
ِ

، کاغذ حاشیه فرنگـی نخـودی، مـتن یکل صفحات متن و حاشیه، کاغذ متن خانبالغ

ها طالاندازی، جدول و کمند زرین، عنوان هر شب به خط رقاع کتابت عالی در همۀ صفحه

در متن و عنوان حکایات به همان خط به مرکب الوان در گوشۀ چپ باالی ّهب های مذکتیبه

خـط مجلـد اول نسـتعلیق کتابـت و بقیـۀ مجلـدات نسـتعلیق . حاشـیه نوشـته شـده اسـت

در هر صفحۀ مصور از سه تا .)١٣٩٢-١٣٧٥: ]٢٥٣٥[= ١٣٥٥(آتابای، (دانگ است دونیم

تذهیب و ترصیع شده و در کل، شـامل شش مجلس تصویر آبرنگ عالی نقاشی و حاشیۀ آن

کسفو: محل نگهداری . برای اطالعات بیشتر دربارۀ ایـن نسـخه، نـک(Whinfield 4رد، ش کتابخانۀ بادلیان، آ

کتابخانۀ فاضل خوانساری، : صفحه، محل نگهداری٥٥٣تا، بی. لیلهالف لیله و ؛ )۱۳۹۵، بهزادی و محمدخانی

نسخ خطی فارسی انجمن : محل نگهداری. دلیلۀ محتاله؛ )٢/۴۸: ١٣٨٠حسینی اشکوری، (٣٤٧خوانسار، ش

همچنین مارزلف بـه دو نسـخۀ دیگـر اشـاره ). ٦٨١: »ب«١٣٤٦، پژوهدانش(٢٣٤لندن، شیایی، پادشاهی آس

پور و کتابخانۀ عمومی برلین قرار دارد که گویا ترجمۀ فارسی دیگری کند که در کتابخانۀ عمومی شرقی بانکیمی

احمـد بـن احمـد :حـامیبـرگ،١٢١ق، ١٢٥١: ها به شرح زیر اسـتمشخصات این نسخه. از متن عربی است

میـرزا : بـرگ، متـرجم١١٨تـا، ؛ بـی٧٦٧پور، پنتـا، شکتابخانۀ عمومی شرقی بانکی: محل نگهداری. بلگرامی

(Marzolph, 2005: 275-293).٩٩٨برلین، شکتابخانۀ عمومی،: محل نگهداری. العابدین نیشابوریزین

→



٢٣٧/)علی بوذری و مریم شفیعی علویجه(...شبیکهزارویخطۀنسخیدمخارج تول

شش مجلد . نگاره است٣٤٥٥
ّ

بـه شـرح شبهزارویکتعداد صفحات نگاره و متن در کل

: ؛ جلـد دوم)نگاره٦٦٢شامل (صفحۀ نگاره ٢١٤صفحۀ متن و ٢١٨: جلد اول: زیر است

صـفحۀ مـتن و ٢٠٨: ؛ جلد سوم)نگاره٥٣١شامل (صفحۀ نگاره ١٧٠صفحۀ متن و ١٧٠

صفحۀ نگـاره ١٦٠صفحۀ متن و ١٦٠: ؛ جلد چهارم)نگاره٦١٥شامل (صفحۀ نگاره ٢٠٤

٦٤٥شـامل (صـفحۀ نگـاره ٢٢٠صـفحۀ مـتن و ٢١٨: ؛ جلـد پـنجم)نگاره٤٩٦شامل (

٥).نگاره٥٠٦شامل (صفحۀ نگاره ١٦٨صفحۀ متن و ١٦٨: ؛ جلد ششم)نگاره

و )ع(منقبـت امـام علـی، )ص(چهار صفحۀ مقدمه به ستایش خداوند، نعت حضـرت رسـول

صـفحۀ . شـاه اختصـاص یافتـه اسـت، و مدح حامی کتاب یعنـی ناصرالدین)س(فاطمۀ زهرا

السـلطان بـن السـلطان بـن «نخست دارای سرلوح و دو صـفحۀ دیگـر در پیشـانی عبـارت 

. را دارد» شاه قاجـارالسلطان ناصرالدین«و » شاه قاجار، خلد الله ملکهالسلطان، ناصرالدین

٦.ر شش جلد الکی صحافی شده استنسخه د

الملک، بـه کـار خان غفاری کاشـانی، ملقـب بـه صـنیعق، ابوالحسن۱۲۶۹در حدود سال 

دستیارش در مـدت هفـت ۳۴وی و . مدیریت کار نگارگری و تذهیب این نسخه گمارده شد

یادگـار ق از او به ۱۲۶۷در آثاری که پس از سال الملک صنیع. سال این کار را به پایان بردند

در . کنـدمعرفـی می» ابوالحسن غفاری نقاشباشی کاشانی«مانده، خود را با عنوان 
ً
احتمـاال

با این حال، . ندکی با آنچه در سند آمده متفاوت استاین اعداد برگرفته از بررسی نسخه توسط نگارندگان است و ا. ٥

آنچـه در سـند مـورد . های مختلف تغییر کـرده باشـدشاید ترتیب صفحات در دوره. ها همسان استتعداد نگاره

).۱۳۹۳بوذری، . نک(المشایخ معزی هم مطابقت ندارد بررسی آمده با فهرست شیخ

ۀ رو و پشت: یی شدبرخی از جلدهای الکی به قرار زیر شناسا. ٦
ّ
ترنج با طرح دو شیر و تاج و پرچم، : جلد دوم، دف

ۀ، زمینه و هشت بیت شعر در حاشیه؛ جلد چهارمدو سرترنج منظره، گل و مرغ در پس
ّ
مجلس بزم : رو و پشتدف

های حاشیه، یک قاب شیر و خورشـید و شمشـیر؛ شش تصویر منظره در قابها،دو دلداده، گل و مرغ در لچکی

ۀ رود
ّ
، بـا رقـم »پناه السلطان بن السلطان بـناعلیحضرت شاهنشاه جهان.. حسب الفرمان «یک قالب با کتیبۀ : ف

ۀ پشت»پناه استادآقانثاردرگاه جهانبدستیاری استاد الکل فی الکل جان«
ّ
السـلطان و «یـک قالـب بـا کتیبـۀ : ؛ دف

سـمت اتمـام پـذیرفت العبـد «، بـا رقـم »اللـه ملکـهشاه قاجار خلدالخاقان ابن الخاقان ابن الخاقان ناصرالدین

ۀ»١٢٧٥الثانی سنۀ غالمعلی فی شهر جمادی
ّ
ترنج با طرح منظره و سرترنج با طـرح : رو و پشت؛ جلد پنجم؛ دف

.دو دلداده و هشت بیت شعر در حاشیه
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: ۱۳۷۰زادۀ تبریـزی، کـریم. نک(همان سال و بعد از وفات محمدابراهیم، نقاشباشی دربار 

نخسـتین خبـری کـه از او در . ، لقب نقاشباشی به ابوالحسن خان تعلق گرفته باشد)۳/۶۳۷

ای از جـنس ق درج شـده، خبـر دریافـت جعبـه۱۲۷۳به تاریخ رجب قایع اتفاقیهروزنامۀ و

شاه است که به طال، با تزئینات گل الماس و شیر و خورشید برای رنگ نقاشی، از ناصرالدین

بـه وی اعطـا شـده اسـت » امیرالمـؤمنین... تصویر تمثال بیمثـال حضـرت «پاداش ترسیم 

ق، با حکم ناصرالدین۱۲۷۷از سال ). ۳/۲۰۸۳: ۱۳۷۳، اتفاقیهروزنامۀ وقایع(
ً
شاه، رسـما

طبع روزنامۀ دولتی به عهدۀ او گذارده شد و موظف شد تا در هر شماره تصاویری از رجال و 

وی بـا حکـم ٧.های مملکتی و بعضی وقایع روز را به تصویر بکشد و منتشر کنـدشخصیت

ق بـه لقـب ۱۲۷۹و در سـال الملک ملقـب شـد ق بـه صـنیع۱۲۷۷شاه در سال ناصرالدین

در همان سال رئـیس دارالطباعـۀ دولتـی شـد کـه وظیفـۀ او نظـارت بـر کـل . سرتیپی رسید

او عالوه بر ایـن کارهـای دولتـی، بـه تربیـت شـاگردان و ٨.منشورات دولتی و غیردولتی بود

او در ٩.ای برای جذب هنرجویـان افتتـاح نمـوده بـودهنرجویان نیز اشتغال داشت و هنرکده

١٠.ق در سکوت خبری و به شکلی مشکوک وفات یافت۱۲۸۲سال 

).۱/۸: ۱۳۷۰: بازچاپ(۷ص: ق۱۲۷۷صفر ۱۹، ۴۷۲، ش دولت علیۀ ایرانروزنامۀ . نک. ٧

: ۱۳۷۰: بازچـاپ(۲ص: ۱۲۷۹شعبان ۲۳، ۵۳۲ش، دولت علیۀ ایرانروزنامۀ . رای این احکام انتصابات، نکب. ٨

). ۲/۶۳۹: ۱۳۷۰: بازچاپ(۶۳ص: ۱۲۸۰رجب ۱۲، ۵۵۲؛ ش)۱/۵۱۹

شوال ۲۷، ۵۲۰؛ ش)۱/۳۷۸: ۱۳۷۰: بازچاپ(۶ص: ۱۲۷۸، سوم شوال ۵۱۸ش، دولت علیۀ ایرانروزنامۀ . نک. ٩

ــاپ(۶ص: ۱۲۷۸ ــب ۲۶، ۵۵۳؛ ش)۱/۳۹۴: ۱۳۷۰: بازچ ــاپ(۵-۴ص: ۱۲۸۰رج -۱/۶۴۷: ۱۳۷۰: بازچ

۶۴۸.(

شکارگاه مصـور؛ «). ۱۳۹۳(بوذری، علی و محمدرضا بهزادی .الملک، نکبرای اطالعات بیشتر دربارۀ صنیع. ١٠

نامـۀ ویژه(نامـۀ بهارسـتان.»شـاه، نسـخۀ خطـی و مصـور محفـوظ در کـاخ گلسـتانکتابچۀ شـکار ناصرالدین

فرهنـگ . »الملک؛ پلی بـین شـرق و غـربصنیع«). ۱۳۸۳(بوذری، علی ؛ ۱۰۲-۴۵: ۳، ش۲، د)الملکعصنی

چاپ سنگی فرهنـگ خداشناسـی؛ یگانـه «). ۱۳۹۳(بوذری، علی و سیدمهدی حسینی ؛ ۶۰-۴۹: ۱۱، شمردم

ــاب مصــور صــنیع ــه،ایران. »الملککت ــبهزارویک«). ۱۳۸۷(پرهــام، ســیروس ؛ ۶۳-۴۸: ۱، ش۲۹سنام ش

پربـار و مرگـی ایالملک، زنـدگیصـنیع«). ۱۳۸۳(پرهام، سیروس ؛ ۴۳۸-۴۲۶: ۶۷، شبخارا. »الملکعصنی

الملک غفـاری؛ خان صـنیعمیـرزا ابوالحسـن«). الـف۱۳۴۲(ذکاء، یحیـی ؛ ۱۰۶-۹۶: ۹، شخیال. »خاموش

←
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نسخۀ سازی و تذهیبالملک برای مجلسنامچه بین معیرالممالک و صنیعمقاطعه

شبخطی هزارویک

شناسـایی شـده ) م١٨٥٢سپتامبر ٢٩(ق ١٢٦٨نامچه به تاریخ چهارده ذیقعدۀ یک مقاطعه

نقاشـی و «رداخت به هنرمندان مشغول به کار که در آن اجرت و میزان کار و تنخواه و شیوۀ پ

ر بختیار در . نسخه توضیح داده شده است» تذهیب
ّ

بنا بر این سند، که برای نخستین بار مظف

» سـازیانضمام چهرهبهسازیمجلس«٣٢٨٠هزینۀ، )ش١٣٨١(ای آن را معرفی کرد مقاله

عالیجاهـان میـرزا «بلـغ بـه تومان بوده که این م٦٥٨٠به همراه تذهیب برای نسخۀ مذکور، 

تر آمـده کـه در سطرهای پایین. تحویل شده است» ابوالحسن نقاشباشی و استاد آقای نقاش

تومـان و در سـال دوم بـه ١٦٠مجلس به انضمام تذهیب در سـال اول، ٨٠به ازای تحویل 

بدین ترتیب اجرت هـر١١.تومان تنخواه داده شود١٩٤مجلس و تذهیب در هر ماه ٩٧ازای 

خواهد ٦٥٦٠صفحۀ نگاره مبلغ ٣٢٨٠تومان بوده است که برای ٢صفحۀ نگاره با تذهیب 

تومـان، معـادل ٢٠مبلـغ . نامچه اسـتتومان کمتر از مبلغ ذکر شده در مقاطعه٢٠بود که 

نشده یا اجرت جلدسازان یا اجـرت کـار بینیصفحۀ نگاره، شاید برای موارد پیش١٠اجرت 

ها در مبلغ کـل محاسـبه شـده مدیر هنری کار، افزون بر حساب نگارهعنوان الملک بهصنیع

.است

جلد نخست و بخشی از جلد دوم(مجلس ٣٢٠هزینۀ چنانچه 
ً
، کـه پـیش از ایـن )احتماال

٧٢٠٠در سند آمده، به مبلغ فوق افزوده شود، کل مبلغ بالغ بر » شدهساخته«عنوان نمونۀ به

که مدت این قرارداد سه سال بوده و شـاید چـون بـه درازا باید در نظر داشت . شودتومان می

یـرزا م«). ب۱۳۴۲(؛ ذکـاء، یحیـی ۲۷-۱۴: ۱۰، شهنـر مـردم. »مؤسس نخسـتین هنرسـتان نقاشـی در ایـران

؛ ۱۶-۳۳: ۱۱، شهنـر مـردم. »الملک غفاری؛ مؤسس نخسین هنرسـتان نقاشـی در ایـرانابوالحسن خان صنیع

. سیروس پرهام: ویرایش و تدوین. الملک، میرزا ابوالحسن غفاریزندگی و آثار استاد صنیع). ۱۳۸۲(ذکاء، یحیی 

تـرین نقـاش بزرگ«). ۱۳۲۷(ملـک خانمرکز نشر دانشگاهی و سازمان میراث فرهنگی کشور؛ ساسـانی،: تهران

رئیس دارالطباعه؛ نگـاهی بـه مهرهـای «). ۱۳۹۳(غالمی جلیسه، مجید ؛ ۲۹-۳۲: ۲، ش۱س. »عصر قاجاریه

.۳۲-۱۱: ۳، ش۲، د)الملکنامۀ صنیعویژه(نامۀ بهارستان. »های دارالطباعۀ تهرانالملک در کتابصنیع

ر بختیار ذکر نشده است» تومان«و » مجلس«های در مواردی واژه. ١١
ّ

.در بازخوانی مظف

→
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نکتـۀ . کشیده در سندی دیگر که اکنون در دسترس نیست، مبلـغ اجـرت تغییـر کـرده باشـد

مسئول نظارت بر نگارهتوجه آن است که ناصرالدینجالب
ً
ها و تذهیب بوده و در شاه شخصا

، معیرالممالـک مخیـر بـر »تر باشـدتموافق نمونـه نباشـد و پسـ«ها سند آمده که اگر نگاره

ها نیز در سند به این شـکل معلـوم سازی نگارهزمان دریافت تنخواه و آماده. عودت آنهاست

مـاه بـه سـه] مـاه[ماه دریافت نمایند و مجلس را هم سـه ماه به سهتنخواه را سه«: شده است

یل بدهند .»تحو

شبمخارج تولید نسخۀ خطی هزارویک١٢برات دیوانی

اسـناد . در دورۀ قاجار، محتوای اسناد نمـودی در سـاختارهای ظـاهری آنهـا نداشـته اسـت

موردمطالعه در این مقاله جزیی از اسناد مالی است و دارای ساختار ظاهری معمول و بـدون 

در مرکز اسناد کتابخانۀ ملی، محفوظ در مجموعۀ ١٥٥٦/٢٣٢سند شمارۀ . تزیینات هستند

ق١٢٧٥الثـانی سـال مین و صـورت بـروات دیـوانی، مربـوط بـه ربیعاسناد، ثبت سواد فـرا

های دیوانی، که این برات هم از آن نـوع محسـوب در نگارش برات. است) م١٨٥٩ژانویه (/ 

. شـده اسـتشود، از خط شکسته نستعلیق تحریری با محوریت خط سـیاق اسـتفاده میمی

و دارای ماهیتی مالی است و در دسـتۀ از نوع برات دیوانی بر اساس شکل و ساختار این سند 

های دولت، از جمله مواجـب هزینهدر عصر قاجار اغلب .گیرداسناد دیوانی ـ مالی قرار می

نوشـتهشد؛ به گونهصورت برات پراخت میکارکنان، به ای بـه خزانـۀ مرکـزی یـا ای که دیواْن

ا جـنس بـه دارنـدۀ بـرات ها را موظف به پرداخت وجـه نقـد یـفرستاد و آنها میدیگر شهر

او گرفته در دفتر ضبط نمایند که در حساب جمعان دیوان نمایند و قبض رسید که ازآنچه خریده تحویل صاحب. ١٢

ترین بـروات دیـوانی دورۀ قاجـار و این برات از مهم). ۲۴۶: ۱۳۷۶فروغ اصفهانی، (او موافق قبض جمع نمایند 

العـاده و هـای فوقاین برات بابت هزینه. های دیگر استبوده و مبالغ آن اغلب بیشتر از براتمعادل حوالۀ اعتبار 

: ۱۳۸۴مسـتوفی، . نـک(شـد مخارج بیوتات سلطنتی، پرداخـت انعـام و غیـره صـادر مـیکالن دولت از جمله

واسـطۀ این برات به. شدگردان یا اعتباری بود که برای مصارف آینده صادر میمنزلۀ وجهبرات تحویل به). ۱/۴۲۵

کـه مسـتوفیان بـه شد؛ درحالیشد، رسیدگی به صدور آن دیرتر انجام میالحساب صادر میصورت علیکه بهاین

).۲۱۱: ۱۳۵۳؛ شقاقی، ۱/۴۲۵: ۱۳۸۴مستوفی، . نک(کردند سایر بروات در زمان صدور رسیدگی می
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تـرین مخـارج گرفـت یکـی از مهموسیله بـرات صـورت میپرداخت مواجب که به. کردمی

).١٥٠: ١٣٧٦جمالزاده، (شد حکومت صرف آن میدولت بود و بخش عظیمی از خزانۀ

، ]١٢٧٥[ئیــل ، ســنۀ یونتبــرات«: در پیشــانی ســند موردبررســی ایــن عبــارت آمــده اســت

.»١٥، توجیهات و اخراجات١٤و تخفیفات١٣متوجهات

).»توّجه«ذیل : ۱۳۸۱انوری، (شده است ته میانواع مالیات که به عهدۀ کسی یا شهر و روستایی گذاش. ١٣

معنای بخشـیدن در مجموعۀ واژگان دیـوانی بـه» تخفیفات/ تخفیف«اصطالح . موضعی است» خراْج«نقصان . ١٤

عالوه بر پیشانی سند، در متن سند نیـز ). »تخفیف«ذیل : ۱۳۸۱انوری، (تمام یا بخشی از خراج یا مالیات است 

هر قدر وجه نقد از خزانۀ عامره به صیغۀ تخفیف بجهت معیرالممالک داده شده از حشو ...«: این واژه آمده است

.»۱۲۷۵الثانی برات مجموع بوده و تتمۀ برات صادره بوده بتاریخ شهر ربیع

و ) »توجیـه«ذیل : ۱۳۸۱انوری،(به معنای حوالۀ دیوانی است» توجیهات«اصطالح : »توجیهات و اخراجات«. ١٥

رات وجهی است صرف که به خرج مستمر یا غیرمستمر از ملبوس و مأکول یا عمـارات و غیـره در ب» اخراجات«

: ۱۳۷۶فـروغ اصـفهانی، (شـد بابت حقوق دیوانی دریافـت مـیای بوده که به موجب آن پولیبرسانند؛ و نوشته

یب و اخراجـات نقاشـی و اجـرت تـذه«: بدین شکل آمـده اسـت» اخراجات«سند نیز اصطالح در متن). ۲۴۶

الخاقان معیرالممالک و مرحوم معیرالممالک و عالیجاه اسـتاد صحافی کتاب الف لیله که بتوسط عالیجاه مقرب

.»...آقای نقاش تمام شده 



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٤٢

یر  ، مرکز اسناد کتابخانۀ ملی)رو(١٥٥٦/٢٣٢سند . ١تصو



٢٤٣/)علی بوذری و مریم شفیعی علویجه(...شبیکهزارویخطۀنسخیدمخارج تول

ق١٢٧٤-١٢٧٥) رو(١٦بازخوانی برات دیوانی

واسطۀ آقای دکتر محمدرضا بهزادی، سند مورد بررسـی را در از آقایان دکتر رضا کسروی و رامتین نادرپور که به. ١٦

الحکمایی کـه همچنین سپاسگزاریم از آقـای عمادالـدین شـیخ. دند، بسیار سپاسگزاریماختیار نگارندگان قرار دا

.را در بازخوانی و رفع ابهامات خط سند متذکر شدندنکاتی



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٤٤

یر  ، مرکز اسناد کتابخانۀ ملی)پشت(١٥٥٦/٢٣٢سند . ٢تصو



٢٤٥/)علی بوذری و مریم شفیعی علویجه(...شبیکهزارویخطۀنسخیدمخارج تول

ق١٢٧٤-١٢٧٥) پشت(بازخوانی برات دیوانی 

توماِن٩١٠٠دینار اشاره شده که ٦٥٠٠تومان و ١٠٦٣١در صفحۀ نخست سند به مبلغ کل 

اجرت پرداخت
ِ

. شـده در طـول هشـت سـال اسـتآن در این بخش از سند آمده که مجموع

الحجـۀ سـال تومـان؛ در ذی۲۰۰۰، ]١٢٦٨[پرداخت این مبلغ در شوال سال سیچقان ئیل 

تومـان؛ ۲۵۰۰، ]١٢٧١[الحجۀ سـال توشـقان ئیـل تومان؛ ذی۱۵۰۰، ]١٢٧٠[پارس ئیل 

۶۰۰، ]١٢٧٤[ئیـل ئیالن تومان؛ شوال سال ۱۰۰۰، ]١٢٧٣[ئیل ئیالن الثانی سال جمادی



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٤٦

مابقی مبلغ، کسـر از . تومان بوده است۱۵۰۰، ]١٢٧٥[الحجۀ سال یونت ئیل تومان؛ و ذی

حوالـۀ «عنوان دینار است که در انتهای صفحۀ دوم سـند بـه۶۵۰۰تومان و ۱۵۳۱مبلغ کل 

.آمده است» ن معیرالممالکالخاقامقرب

تمام شده ] ١٢٧٢[سنۀ ماضیۀ لوی ئیل «برگ تصویر که در ٣٧٦در صفحۀ نخست به تعداد 

بر اساس تعداد صفحات . اشاره شده است» شروع در آنها شده] ١٢٦٧[و از سال تنگوزئیل 

ر دار در چهادر هر نسخه، و شرح ذیل این بخش در سند، این تصاویر شامل صفحات نگاره

ورق است ٣٧٣دار بر اساس شرح ذیل سند، اوراق نگاره. جلد نخست است

های تعداد نگاره. آمده است٣٧٦، در حالی که در سند این تعداد )٨٠+١٠١+٨٥+١٠٧(

که مبلغ آنها از ) ٤٩٥+٦٢٥+٥٣٩+٦٧٨(نگاره در چهار جلد نخست است ٢٣٣٧نسخه 

.ت که جمع آن در سند نیامده استقران اس٥تومان و ٥٨٤٢قران، ٥تومان و ٢قرار 

الملک را صنیع) صفحۀ تصویر١٢(ورق ٦،در صفحۀ نخست آمده که در جلد یک و دو

نگاره ٨تا ٦نگاره است که احتماال هر کدام از صفحات دارای بین ٨٣کار کرده که شامل 

بین مجلس را صنیع٤٣عالوه بر این . بوده است
ً
صفحه ٧تا ٦الملک کار کرده که احتماال

همچنین سایر نقاشان در این دو جلد، هر کدام از یک صفحه تا یک ورق . تصویر بوده است

کار کرده
ً
.مجلس شده است۶۳۱اند که کار آنها جمعا

۵تومان و ۲مجلس اشاره شده و اجرت هر مجلس ٢٢٩٠در صفحۀ دوم سند، به الباقی 

این اعداد قدری عجیب است، . ن استتوما۵۷۲۵قران در نظر گرفته شده که مجموع آن 

بایست شامل چراکه تا جلد چهارم نسخه در صفحۀ اول سند توضیح داده شده و الباقی می

مجلس و بر قرار همین ) ٥١٦+٦٤٨(١١٦٤های آن جلد پنجم و ششم باشد که تعداد نگاره

این مبلغ اگر به. تومان است که در پایین سند ذکر شده است٢٩١٠الزحمه، اجرت آن حق

دو جلد ١٩٤اجرت تذهیب  : قران۵تومان و ۱فی (ورق نقاشِی
ً
و نیز ) تومان٢٩١جمعا

تومان که در ٣٢٠٦اضافه شود، مبلغ ) دینار۶۵۰۰تومان و ۵(اجرت صحافی دو جلد 

.آیدباالی سند ذکر شده درست درمی

: وارد زیـر اسـتتومان آمده که شـامل مـ١٧٠٠در صفحۀ دوم سند، سایر مخارج به ارزش 



٢٤٧/)علی بوذری و مریم شفیعی علویجه(...شبیکهزارویخطۀنسخیدمخارج تول

تومـان؛ ماهانـۀ ابوالحسـن ۴۲۰ماهانۀ مرحوم میرزا محمدحسین طهرانی جهـت کتابـت، 

۱۶۶تومـان؛ اجـرت طالانـداز، ۵۶۴کار، تومان؛ اجرت تـذهیب۵۲۰غفاری نقاشباسی، 

دینـار؛ و اجـرت تعمیـر اوراق دو ۳۰۰تومان و ۱۸قران؛ اجرت صحافی دو جلد ۵تومان و 

.قران۲تومان و ۱۱جلد، 

شدۀ نقاشی ق تنظیم شده، قیمت تمام١٢٦٨نامچۀ در این سند که هشت سال پس از مقاطعه

٢ق اجرت هر مجلـس ١٢٦٨نامچۀ که در مقاطعهدرحالی. و تذهیب نسخه ذکر شده است

قران ذکر شده ٥تومان و ٢تومان در نظر گرفته شده، در برات موردبررسی اجرت هر مجلس 

صـفحۀ ٣٤٥٥بـر ایـن اسـاس اجـرت . تـر اسـتقـران بیش٥امچه، نکه نسبت به مقاطعه

عالوه اجرت صـحافی و تجلیـد در ایـن سـند به). ١جدول (شود تومان می٨٦٦٥دار نگاره

تومان ١٨«مشخص نیست؛ چراکه اجرت صحافی و قیمت جلد ساغری دو جلد در یک جا 

.ده استذکر ش» دینار۶۵۰۰تومان و ۵«و در جایی دیگر » دینار٣٠٠و 

صفحات جلدهااجرتفعالیت

نگاره

۵تومان و ۲فی هاتعداد نگاره

قران

اجرت نقاشی هر 

مجلس

قران۵تومان و ۲

تومان۱۰۷۶۷۸۱۶۹۵جلد اول

۵تومان و ۸۵۵۳۹۱۳۴۷جلد دوم

قران

۵تومان و ۱۰۱۶۲۵۱۵۶۲جلد سوم

قران

۵تومان و ۸۰۴۵۹۱۱۴۷جلد چهارم

قران

تومان۱۰۸۶۴۸۱۶۲۰جلد پنجم

تومان۸۶۵۱۶۱۲۹۰جلد ششم

۵تومان و ۵۶۵۳۴۶۵۸۶۶۲جمع کل

قران

اجرت تذهیب 

نقاشی

قران٥تومان و ١

تومان٣اجرت طالاندازی

قران٢اجرت تعمیر اوراق

شبهزارویکۀ خطی در نسخ) نقاشی، تذهیب، طالاندازی و تعمیر اوراق(اجرت فعالیت. ١جدول 



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٤٨

خان دوسـتعلیمعیرالممالک، که منظور یکی : در این سند به چندین نام اشاره شده است

ق مسئولیت خزانه را بر عهده داشته و در زمان نگـارش ١٢٧٣معیرالممالک است که از سال 

خان ســند در قیــد حیــات بــوده، و دیگــری مرحــوم معیرالممالــک، کــه منظــور حســینعلی

ق بـین او ١٢٦٨نامچـۀ سـال ق وفات کـرده و مقاطعه١٢٧٤ست که در سال معیرالممالک ا

همچنین در صفحۀ نخسـت سـند دو بـار از ابوالحسـن . الملک منعقد شده بوده استصنیع

. یـاد شـده اسـت» عمل عالیجاه میرزا ابوالحسـن نقاشباشـی«غفاری با عبارت 
ً
٤٣ظـاهرا

بخـش اول سـند مـذکور اسـت، در الملک کار کرده و در صفحۀ نخسـِتمجلسی که صنیع

در صـفحۀ . اسـت» جیب مبارک انعام مرحمت شـده«محاسبات این سند نیامده، چراکه از 

آمده که کاتب نسخه بـوده ] السلطان تهرانیکاتب[دوم هم اجرت کتابت میرزا محمدحسین 

.است

شـی و نقا«الملک برای کـار است که هم در کنار نام صنیع» استاد آقای نقاش«نام دیگر 

اخراجـات نقاشـی و اجـرت تـذهیب و «نامچه، و هم بـه تنهـایی بـرای در مقاطعه» تذهیب

» آقـای«، »استاد«های عام چون با توجه به استفاده از واژه. در این سند آمده است» صّحافی

ها و اسـناد در این عنوان یا لقب، شناسایی وی چنـدان آسـان نیسـت و در تـذکره» نقاش«و 

ه. یافت نشداطالعاتی از او
ّ
هزارویک های جلد چهارم نسخۀ خطی با این حال بر یکی از دف

پنـاه نثـار درگـاه جهانبدستیاری اسـتاد الکـل فـی الکـل جان«: این عبارت آمده استشب

ۀ دیگر این عبارت آمده است» استادآقا
ّ
سمت اتمام پـذیرفت العبـد غالمعلـی فـی «: و بر دف

رسـد او در کـار نقاشــی و بـه نظـر می). ٨تصـویر (» ١٢٧٥الثـانی فـی سـنۀ شـهر جمادی

جلدسازی الکی سـرآمد بـوده و سـمتی چـون مـدیریت کارگـاه را داشـته و طـرف حسـاب 

بنا بر تاریخ جلد مذکور، کار تجلید نسـخه دو مـاه بعـد از تنظـیم . معیرالممالک بوده است

اجرت جلدها در سند دیگری محا. سند موردبررسی تمام شده است
ً
سبه شـده یـا از احتماال

.دینار، حساب شده است۶۵۰۰تومان و ۱۵۳۱حوالۀ معیرالممالک، به مبلغ کل 

خان است که بـرای نویسـندگان ناشـناخته در این سند مذکور است مهدیکه نام دیگری 

از کارگزاران نقاش. است
ً
خانه بوده و وظیفۀ طالاندازی را بر عهده داشته، چراکـه در احتماال



٢٤٩/)علی بوذری و مریم شفیعی علویجه(...شبیکهزارویخطۀنسخیدمخارج تول

و جـای دیگـر، » بتوسط مرحوم مهـدیخان تنخـواه گرفتـه«فحۀ اول آمده که دو جا، یکی ص

از او یاد شـده » بتوسط مرحوم مهدیخان«صفحۀ دوم، در بخش اجرت طالاندازی با عبارت 

.است

پناه نثاردرگاه جهانبدستیاری استاد الکل فی الکل جان«با رقم هزارویک شبجلد چهارم نسخۀ خطی . ٣تصویر 

.٢٢٤٢: تهران، کتابخانۀ کاخ گلستان، شمارۀ بازیابی: ، محل نگهداری.م.س٥/٢٩×١/٤٤،»استادآقا

منابع
ــ ــدری ـ ــاب فهرســت دیوان). ]٢٥٣٥[= ١٣٥٥(آتابــای، ب هــای خطــی کتابخانــۀ ســلطنتی و کت

.١٣٩٢-١٣٧٥ص): چاپخانه(زیبا ]: جابی. [٢، جهزارویکشب
عبداللطیف : مترجم. م.س٢١×٥/٣٤: عاد کتاباب. صفحه۱۹۲+۲۰۱). ق١٢٦١(الف لیله و لیلهـ 

: تبریـز. محمـدعلی اصـفهانی الشـهیر بـه سـروش:طسوجی تبریزی، انتخاب یا سرایش اشعار
.چاپ سنگیعلی خوشنویس،] سعی و اهتمامبه[

.سخن: تهران. ۷و ۳و ۲، ج فرهنگ بزرگ سخن). ۱۳۸۱(ـ انوری، حسن 
.علمی: تهران.نویساناحوال و آثار خوش). ١٣٦٣(ـ بیانی، مهدی 



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٥٠

ر 
ّ

نامـۀ . »)نسخۀ خطی کتابخانۀ کاخ گلسـتان(شبهزارویکآرایی کتاب«). ١٣٨١(ـ بختیار، مظف
.١٣٢-١٢٣: )٥: پیاپی(١، ش٣، سبهارستان

ترجمۀ ِهنریه؛ یک ترجمـۀ فارسـی نویافتـه از «). ١٣٩٥(میرزاخانی و محمدـ بهزادی، محمدرضا
تهـران، . سال کتابخوانی با هزارویـک شـب١٧٠ت همایش مجموعه مقاال: در. »شبهزارویک

.١١٠-٧٩: خانۀ کتاب
ــوذری، علــی  کتابخانــۀ کــاخ گلســتان در فهرســت شــبهزارویکنســخۀ خطــی «). ١٣٩٣(ـــ ب

.٩٥-٨٩): ٦٣-٦٢: پیاپی(٢-١، ش٨، سگزارش میراث. »المشایخ معزیشیخ
.یاد موقوفات محمود افشاربن: تهران. گنج شایگان). ۱۳۷۶(ـ جمالزاده، سید محمدعلی 

ـی ایورایشـسلجمۀانخابتت کرسـهف). ١٣٥٧(ـ حـائری، عبدالحسـین 
ّ
: تهـران. ٢١، جرانمل

ی
ّ
.کتابخانۀ مجلس شورای مل

. )ره(های خطی کتابخانۀ آیةاللـه فاضـل خوانسـارینسخه). ١٣٨٠(ـ حسینی اشکوری، سید جعفر 
مؤسســۀ علمــی و فرهنگــی آیةاللــه فاضــل ]: وانســارخ. [زیـر نظــر حــاج محمدحســن فاضــلی

.انصاریان: ؛ قم)ره(خوانساری
مکتبـة شـیخ : های عراق و عربسـتان سـعودیکتابخانه«). »الف«١٣٤٦(پژوه، محمدتقی ـ دانش

: ٥، جهای خطی کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه تهـراننشریۀ نسخه. »االسالم عارف حکمة در مدینه
٥٨٢-٤٠٥.

نشـریۀ . »هـای خطـی فارسـی انجمـن پادشـاهی آسـیایینسـخه«). »ب«١٣٤٦(ـ ـ ــــــــــــ
.٦٨٢-٦٧٩: ٥جهای خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران،نسخه

های خطـی نشریۀ نسخه. »]دانشگاه هاروارد[کتابخانۀ هوتن در همانجا «). ١٣٥٨(ـ ـــــــــــــ 
.٤٢٥-٣٨٥: ٩، جکتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

کتابخانه، مـوزه و مرکـز : تهران).دنا(های ایران نوشتفهرستوارۀ دست). ١٣٨٩(تی، مصطفی ـ درای
.اسناد مجلس شورای اسالمی

.الملک غفـاریخان صـنیعمیـرزا ابوالحسـن: مـدیر و نقـاش). ١٣٧٢(روزنامۀ دولت علیۀ ایران ـ 
ملـی جمهـوری اسـالمی کتابخانـۀ: تهران. الله رحمانیفر و عنایتبه اهتمام جمشید کیان. ج٢

.ایران
: تهـران. کتابخانـۀ ملـی جمهـوری اسـالمی ایـران: تهیه و تنظـیم). ١٣٧٣(روزنامۀ وقایع اتفاقیه ـ 

.هاکتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه
.امیرکبیر: تهران. الدولهخاطرات ممتحن). ۱۳۵۳(خان ـ شقاقی، حسینقلی



٢٥١/)علی بوذری و مریم شفیعی علویجه(...شبیکهزارویخطۀنسخیدمخارج تول

ر زی. یالماسـورایشسلجمهانخابتکطیخایههخست نرسهف). ١٣٧٦(ـ صدرایی خوئی، علی 
کتابخانـه، مـوزه و : تهـران.یالماسـاتقیقحرکز مطالعات و تم] برای. [حائرینیسحدالبظر عن

.مقیۀملعوزۀالمی حدفتر تبلیغات اس: ممرکز اسناد مجلس شورای اسالمی؛ ق

).ق١٢٦١(الف لیله و لیله← مقدمه. ـ طسوجی تبریزی، عبداللطیف
کوشـش ایـرج به.دانشنامۀ فن استیفا و سـیاق: فروغستان). ۱۳۸۷(ـ فروغ اصفهانی، محمدمهدی 

.میراث مکتوب: تهران. افشار
یم ایران و برخی از مشاهیر نگارگر احوال و آثار نقاشان قد). ١٣٧٠(زادۀ تبریزی، محمدعلی ـ کریم

.پرینت تودی: لندن. ج٣، هند و عثمانی
. ۱، ج)تـاریخ اجتمـاعی و اداری دورۀ قاجاریـه(نمیاندگزنرحشـ). ۱۳۸۴(ـ مستوفی، عبدالله 

.زوار: تهران
- Marzolph, Ulrich (2001). Narrative Illustrations in Persian Lithographed Books.

Leiden, Boston, Koln: Brill.
- --------------- (2005). "The Persian Nights: Links between the Arabian Nights

and Iranian Culture", Fabula, 45, Issue 3-4: 275–293.




