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  شهنشاهنامة فتحعلي خان صبا 
  ملك كتابخانة 5998نسخة 

  قاجار ةشاهكاري از هنر دور
  

  ∗سعيد خودداري ناييني
  

  چكيده
 ،ثر بر آنو عوامل مؤ قاجار آرايي هنري دورة ر اين نوشته با ورود به بحث كتابد

هنري  ـ   جايگاه ادبيو  به زندگي ،ي درباريهاحمايتو  هاي تاريخي چون زمينه
شهنشاهنامة نگاهي به  سپس با. شود ميپرداخته  شهنشاهنامه خان صبا سرايندة فتحعلي

به عنوان محملي براي بروز هنر نقاشي  شهنشاهنامهدر باب جايگاه ادبي  ،پيش از وي
 شهنشاهنامهشناسي  ، نسخهشوند و در پي آن ميشناسايي هاي مختلف  نسخه، دورهاين 

 انجام در باب آثارسر. آيد مي ،تمركز اين پژوهش وان نقطةبه عن ،ملك كتابخانة
تحقيق ، او در اين نسخه ي كاريهاتحليل ويژگو  گر اين نسخه، نگارحسن افشارمحمد
  . شود مي
  

  . ، محمد حسن افشارشهنشاهنامهنقاشي عصر قاجار، كتابخانة ملك، : هاي كليدي واژه
  

در  كهدر حدود چهل هزار بيت علي خان صبا مثنوي بلندي است حفت شهنشاهنامة
 از جنگهاي فتحعلي شاه قاجار اي گونه و ادبي گزارش وصف تاريخي بحر متقارب و

                                                 
 هنر دانشگاه تهران يمطالعات عال يدكتر يدانشجو ∗
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كه  1238تا و  آغاز كردپنج ساله بود كه اين مثنوي را و  چهل او. سروده شده است
  . بدان پرداخت ،سال مرگ اوست

قاجار  سلسلة روايتي از جنگهاي فتحعلي شاه آميخته به تاريخ شهنشاهنامه
تخت را به و  فتحعلي شاه قاجار پس از عموي خود كه نتوانست طعم تاج. است

شاعري پرداخت تا  و به شعربيشتر مدت طوالني سلطنت خود را ، درستي بچشد
را  ميرزابابا آنو  شاعران دربار بود ةديوان شعر خود را كه ويراست او. اريملكد

  1.به سرگور اوزلي هديه كرد، تصوير كرده بود
در سفارش تصاوير مجلل به همراه به زيبايي  اش را فتحعلي شاه عالقه

را  و عالقه به خلود ظريفش نشان دادو  زنانه ةپيكرو  چهرهو  شا جواهرات سلطنتي
 نيز فرزندانو  ابنيهو  قصورو  عماراتو  اشعار مدحيهو  در سفارش فراوان تصاوير

، چهره سفارش تصاوير. نوشته شد نشان داد ها شمار كه در باب آنها تذكره زنان بيو 
و  شاهان زند ةتصاوير اندكي از چهر 2.ميراث شاه قاجار براي فرزندان خود بود

تصاوير چهره  بيشتر 3.ندا هقاجار تهيه شد ةب در دورافشار نيز برجاي مانده كه اغل
و  شيشهو  ي جواهر گرفته تا تصاوير پشت آينهها شامل تصاوير كوچك پشت جعبه

ناصري نيز به دليل  ةگرچه در دور 4.ديوار متعلق به فتحعلي شاه استو  روي بوم
نقاش، تصاوير زيادي از  تعدد هنرمندانو  آموزش آكادميك نقاشي در ايران

 ةتا حدي عالق يل ورود عكاسي به ايران شاهاما به دل، شاه تهيه شده بود ناصرالدين
به نحوي كه بيشتر از وي عكس به يادگار مانده تا ؛ خود را متوجه عكاسي كرده بود

و  شاعران درباري نيز همانند ديگر هنرمندان به سرودن اشعار مديحه. نقاشي
ذم بزرگان شعر و  در مدح و شده روي آوردند پردازي و لفظ لقي مغها قصيده
ي تاريخ قاجاريه هم ها نسخه ،شاه فتحعلي ةخصوصا دور ،قاجار ةدر دور. سرودند

 آيد ميبديل به شمار  اي بي هنسخالتواريخ  اشرف ن ميان نسخةكه از آ ،اند مصور شده
 .به آن خواهم پرداخت جايي ديگردر و 
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شاعري بود ، شاه  بار فتحعليالشعراي در ملك ،خان صباي كاشاني فتحعلي
پس و  ان زند مشغول بودسرايي خاند سالهاي آخر قرن دوازدهم به مديحهكه ابتدا در 
 در او. )3/1877: 1348 منزوي( به دولت قاجار رو كرد ،ن خاندانآ فتاباز افول آ

 . )همانجا( درگذشت ق 1238ر دو  5مددر كاشان به دنيا آق  1180حدود سال 
خاندان ( هنري يكي در ابتدا ةا دو خانوادقاجار ب ةشهر كاشان در دور

پرور ي هنرها از شهر )خاندان غفاري( ي اين دورهيكي در انتهاو  )صباي كاشاني
هنرمندان . بودند اين دوران در شيراز نيز خاندان وصال از معاريف هنر. ايران بود

ربار راه دكم به  كمو  آوردند ميروي  »طهران دارالخالفة« قي بهترو  براي عرض هنر
نيز و  غرايشو  اطنابي پرها خان صبا به دليل سرودن قصيده فتحعلي. يافتند مي

و  كاشانو  االيمان قمبه حكومت دار« فرزندان اوو  شاه مدايح مفصل از فتحعلي
يها التحيه ومه علحضرت معص ةمقدس ةستانداري آكليدو  احتساب ممالك محروسه

، كه در فصاحت غرا ةقصيد شش طغرا در ازاي انشاي و مباهي گرديدو  مفتخر
هزار تومان زر خالص  شش از، معلقه را از طاق حرم دلها انداخته بود ةشهرت سبع
، ملك ةكتابخان، نسخة الشعرا محك( »برخوردار گرديدبه وجه صله  كامل عيار

يافت كرده بود كه به وي از طرف شاه در حكمي او. )120ـ119/  4096شمارة 
در  همچنين 6.شروع كند »حكم عالي شد« ي خود را با عنوانها داد نامه مياجازه 
شاه نايل  بار فتحعليالشعرايي در به افتخار ملك ،سالگي ق، در حدود سي 1222سال 
از وي با عنوان  ها صباي كاشاني كه در تذكره. )دوازده، ص ديوان، صبا( شد
 ةيافت پرورشو  احي بيگدلياز شاگردان صب 7،ندا هالشعراي صباي كاشي نام برد كمل

سعيد نفيسي وي را . بود )آذر ةتشكدآصاحب (مكتب هاتف اصفهاني و آذر بيگدلي 
كه نخست از سبك انوري  داند ميسيزدهم و  دوازدهم هايترين شاعر قرن بزرگ

ديگر شاعر  نيآاشعار قا خاصي يافته است كه سبك كم سبك كمو  پيروي كرده
  . )6 ، صگلشن صبا، صبا( مده استآن بيرون آپرداز قاجاريه از  لفظ

 ه با استفادةاكه همر ي خاص داردا هشيو ،حماسيو  شعار مدحيصبا در ا
عباراتي چون خسرو  ؛است اصطالحات تكرار برخيو  ،مشكلو  زياد از لغات عربي

تمجيد و  كه اوج تعريف واژگان ديگر بسياريو  داراي جهان، مالك رقاب، جمجاه
در به فرزندش نصايح او  خصوصاً. دنده ميبزرگان را نشان و  شاعر از شاهان
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اشعار وي در . عتقاد هم داشته استا هادهد كه او به اين تعريف مينشان  شهنشاهنامه
   8.رفت ميي مدحي به كار ها نقاشي به صورت كتيبهو  هنري آثار

 او نه تنها به سبب. ندا هنستدا صاحب كماالت زيادخان صبا را  فتحعلي
سرودن به خاطر  نيز و الشعرايي رسانيد ودن قصايدي كه وي را به مقام ملكسر

نقش  ،گري شدندتصوير نيز آثار ادبي وي كه و هانقاشيو  توصف عمارا اشعاري در
زاده به  ريمك. بلكه خود نيز هنرمند ماهري بوده است، مهمي در تاريخ هنر ايران دارد

  : نويسد ميهدايت  خوشنويسان ةتذكرنقل از 
مضجعه خط  راهللافتحعلي شاه نو ،مكان الشعراي خاقان جنت خان كاشاني ملك فتحعلي«

وافر  از صنعت نقاشي بهرةو  شكسته را شيرين تحرير نمودو  نيك نگاشتتعليق را 
زادة  كريم( وي گشت انبازو  روزگار قرين فنون شعر پارسي كمتر كس در و در داشت

   ).2/500: 1363تبريزي 
مجمع محمود صاحب . )26 /2: همان(اند  شده گزارش نيز نقاشي او كارهاي برخي از
و  نقاشي مدايح معتمديهو  داند ميبدايع ماهر و  صنايعو  و شاعري در شعر وي را
 وان، ص، ديصبا( داند كه وي به كمال دارا بوده است ميهنري  25كاري را از  منبت
داراي نسلي  ،را ماندگار كرد ادبي كه نامش آثارصبا به غير از . )نهو بيست وشش ـ بيست

شاعري  ،متخلص به عندليب ،خان فرزند وي محمدحسين. هنرمندان بودو  از شاعران
هنر دست و  بزرگش در شعرپدرالشعرا چون  خان ملكاش محمود نوهو  خالق بود

نيز انواع خطوط خاصه  او. اش غلبه داشت ادبي ةر جنبهنري كار او ب ةاما جنب، داشت
سازي مهارت دورنما ةشعب ، مخصوصاًنگاشت و در صنعت نقاشي ميشكسته را استادانه 

. ه جاي مانده استب آثاري نيز الشعرا محمودخان ملك الكي نقاشيهاياز . داشته است
ملك نيز دو  ةموزدر . شود ميبرنگ او در كاخ گلستان نگهداري برخي از كارهاي آ

كه هر دو دورنماي مناظر طبيعي  1299 و1291قلمدان الكي با رقم وي مورخ سالهاي 
  . وجود دارد هستند،
و  چون استادان چين ماهر ،چوبو  خان در فنون ديگر چون منبت روي عاجمحمود

   9.ملك هم از كارهاي او باشد ةشايد قلمدان عاج موز. )41: همان( دست بوده استزبر
ادبي زيادي از  آثارو از پركارترين شاعران ايران بوده تحعلي خان صباي كاشاني ف

  : خود به يادگار گذاشته است
تر به روزگار ما  غزليات كه به سبك شعراي عراق با الفاظ نزديك و ديوان قصايدــ 

اشعاري . )7 ، صگلشن صبا، صبا( سروده شده است كنايات كمترو  ولي با استعارات
و  در باب قصوردارد نيز مطالبي بسيار مفيد و  شاهزادگانو  فتحعلي شاه در مدح
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فراواني نيز از وقايع  تاريخهاي ماده. ندا هشاهي كه برجاي نماند فتحعلي ةعمارات دور
 . شود مين ديده مختلف در آ

خاقاني در هجو ميرزا حسين خان  لعراقينا تحفةهموزن و  همنام ،لعراقينا ةتحفــ 
 . )8 ، صهمان( اعظم فتحعلي شاهصدر، انيصدر اصفه

 . در وصف الحال درباريان فتحعلي شاه به مطايبه نامه عبرتــ 
  10.صدر اسالمو  در بحر متقارب در شرح غزوات حضرت رسول نامهخداوندــ 
و  در شرح سلطنت شاهنامهبه تقليد از و  در بحر متقارب شهنشاهنامهمثنوي ــ 

سروده  داوندنامهخهدايت اين مثنوي پس از تصنيف  ةگفتبه . شاه جنگهاي فتحعلي
  11.شده است

سعدي كه داراي نكات اخالقي و  انبوستدر بحر متقارب به سبك  گلشن صباــ 
ن ياز بهتر دهخدا به اعتقاد و موفق صبا ن از آثارآبه رغم حجم كم و  موزشي استآ

شعر او در اين و  ردهوحشي استفاده نكو  زيرا از كلمات غريب ؛اشعار صبا است
 . )»صبا«ذيل : 1337 دهخدا( روان استو  منظومه فصيح

  12.به سبك حكيم نظامي كه در سفري گم شده است هفت پيكرو  مجنونو  ليليــ 
 . مقاالت شاهنشاهيــ 
 . گويد ميكه به صورت منظوم از فقه جعفري سخن  الحكاماةخالصــ 
ي از ا هملك نسخ ةاما در كتابخان. اند  دهمي نبرن ناكه پژوهشگران از آ نامه نصيحتــ 

ثبت  )49/6457شمارة (نستعليق  بن محمد صبا به خط شكسته فتحعلي اين كتاب از
   13.شده است

  
  صباي كاشاني مةشهنشاهنا

كه  14اولين كسي است )1211 متوفي ،ميرزاجعفر موسوي اصفهاني(صافي اصفهاني 
شرح و  در معجزات پيامبر شهنشاهنامهبه نام قاجار اثري  ةآغازين سالهاي دور در

 هدو ده 15.)1348منزوي ( به نام فتحعلي شاه سروده استو  جنگهاي حضرت علي
در  )16ق 1238متوفي ( توسط فتحعلي خان صبا شهنشاهنامهترين  آن معروف بعد از

معروف صباي  اين منظومه از آثار. شود ميقارب سروده قالب مثنوي در بحر مت
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عبدالحسين زرين كوب در . هزار بيت سروده شده است چهل از كمتر ي است كهكاشان
  : نويسد مياين كتاب  بارة

 ةبا مبالغات شاعران ...شاه قاجار فتحعليو  محمد خاناقسلطنت آو  تاريخ ظهور... 
 خي كتاب كاستهاين نكته هم از اعتبار تاريو  تاريخ حوادث ممدوح خويش را نظم كرده

  .)121: 1368زرين كوب ( ...ن چيزي نيفزوده استش ادبي آهم به ارزو 
  

هنگام عزيمت شاه قاجار از تهران به آذربايجان به  خان صبا در فتحعلي
ن ن يكي از آوي در اين موقعيت داستا. قصد جنگ روس در التزام ركاب شاه بود

 تاريخ مور شدن مأس از آپ ١٧.به شاه عرضه كرد و وردجنگها را به نظم در آ
صبا در حين ، اين اثر ةتسميوجه در . وردآپايان به نظم در غاز تاه را از آقاجاري

  : گويد ميشاه  مدح فتحعلي
  شهش كرد نام شهنشاهنامه بنامش چو اين نامه كردم تمام

  )4 ، صشهنشاهنامه، صبا(     
پختگي اشعار صبا دارد و  كه اعتقاد كامل به قوت طبع العارفين رياضمؤلف 

  : دگوي مي
اسم سامي حضرت شهرياري به اتمام و  را به نام نامي شهنشاهنامهكتاب مستطاب «

  . )444 ، صالعارفين رياضهدايت، ( مورد عواطف بيكران خسروي گرديدو  رسانيد
جمعي از ارباب انصاف مثنوي وي را «: گفته استو  دهيوي در اين باب به غلو گراي

اين در حالي است كه گرچه صبا در  ١٨».دهند ميبر مثنوي حكيم فردوسي ترجيح 
نويس  ديباچهو  19داند ميناسخ وي و  خود را هماورد فردوسي شهنشاهنامهمتن 

عمر خواسته است اواخر  در او، كند ميييد را تأ نآيعني ميرزا عبدالوهاب نشاط هم 
دن ناما با خوا. را شاهنامهبعد هم و  را بر او بخوانند شهنشاهنامهو  نامهخداوندتا 

  كه شاهنامهاين بيت 
 اگر بشنود نام افراسياب شود كوه آهن چو درياي آب

 خود را در يافته است و پس از چند روز مرده است ةو فاصلمبهوت شده است 
  . )469: 1376رياحي(

خصوص  به ؛فاضل خان گروسي نيز او را بر فردوسي ارجح دانسته است
صبا در شش سال هفتاد هزار بيت  را در سي سال گفته و شاهنامهنكه فردوسي آ
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 يعني پس ازق  1224را در  شهنشاهنامهصبا سرودن . )همانجا( سروده است
سال يعني در  ششپس از  و بايجان شروع كردشاه به سمت آذر همراهي با فتحعلي

   20.گذشتهشت سال بعد در و را به پايان رسانيد نآ 1230
منزوي  حمدا. ادگار مانده استصبا به ي هنشاهنامةش ني ازي فراواها نسخه

كه در ميان نسخه از اين منظومه را ثبت كرده است  27 ي خطيها فهرست نسخهدر 
. )2976: 1348منزوي ( است ق 1226ترين نسخه داراي تاريخ  نها قديمآ

با ( مجلس ةمتعلق به كتابخان و 1227مصور اين اثر هم مورخ  ةترين نسخ قديم
مصور  ةشش نسخ نسخه مجموعاً 27از اين . )نجاهما(است  )هفت مجلس تصوير

 سپهساالر( نسخه جاي تصاوير خالي مانده است در يكو  ثبت شده است
داراي  5998 ةشمار: اثر وجود دارد ملك دو نسخه از اين ةكتابخان در. )32060

اما در فهرست اين . بيشترين تصاوير را داراست ها كه در ميان نسخه تصوير 25
از لحاظ تعداد ابيات و  شهنشاهنامه يها نسخه. تصوير ذكر شده است دهكتابخانه هج

 ةنسخمثالً ( برگ دارند 860برخي بيش از به طوري كه . ندا اوتسيار متفاوراق ب
  .)399/ف 662، كاخ گلستان

متن تشكيل شده است كه در اغلب و  از يك ديباچه شهنشاهنامهمثنوي 
  . استهاني نشاط اصف به قلم هديباچ ي آنها نسخه

و  به خط نستعليق غالباً ها اين نسخه 21.در ايران هستند نامهشهنشاهي ها اغلب نسخه
زادة تبريزي نيز در ذيل  كريم. تاريخ كتابت ندارندو  ندا هنستعليق نوشته شد يا شكسته
برد كه به نام فتوحات  ميي نام ا هشاهنام از، حسن افشار نقاشباشي اللآثار محمد

 22.به فروش رفته است 1981لندن درسال ) Sotheby( در حراج ساتبيخاقان اعظم 
را تصوير كرده  محمدحسن افشار آن سروده صبا است كه ةشهنشاهناماين نسخه 

الذكر ملك به  آتي ةرا با نسخ توان آن مياما چون تاريخ نسخه اعالم نشده ن ؛است
ي ها اغلب نسخه. مقايسه كرد ،حسن افشار استهم كار محمد كه آن 5998شماره 

 نيز در ها بيشترين تصوير. است را محمدحسن افشار تصويرگري كرده شهنشاهنامه
  . كشيده شده است) تصوير 38(بريتانيا  ةموز ةنسخ

عقيده و  نسخه از اين منظومه را شناسايي كرده است رابينسون نيز چهار
 ةكتابخان 15234 شمارة ةنسخ: كيفيت خوب دارند تصوير با هر كدام پنجاه دارد
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 Éthe( هند ديوان ةكتابخان ةنسخ ،)Flugel 639( 23ملي وين ةكتابخان ةنسخ، مجلس
: 1379شاطر و يار ناتينگهاوز() Eliot 327 ( كسفوردبادليان آ ةكتابخان ةنسخ و)957
ر اوزلي هديه كرده گورا فتحعلي شاه به سر ني است كه آا هاخير نسخ ةنسخ. )79
مصور اين  ةگويا قديمترين نسخو  24دانسته استق  1225از  را نرابينسون آ و بود

  . منظومه باشد
  
  ملك ةكتابخان 5998 ةشمار ،شهنشاهنامهشناسي  نسخه

زيبا دارد كه از  تصوير بسيار 25 ملك ةكتابخان 5998 شهنشاهنامة
نيز  5063 ةشمار ةنسخ. دنرو ميقاجار به شمار  ةگري دورنگاري هنر ها شاهكار

آقاي و  شود مير اين كتابخانه نگهداري است كه د شهنشاهنامهاز  يديگر ةنسخ
 و برگ 458 ،هزار بيت 33اخير نزديك به  ةنسخ 25.ن نامي نبرده استمنزوي از آ

به خط نستعليق  ستونيچهار  سطرهجده  در هر صفحه صفحه متن دارد و 915
هاي عنوان. تبدون تاريخ نوشته شده اسو  جدول بر كاغذ فستقيو  خوش با كمند

  : غاز شده استبدون ديباچه و با اين ابيات آ هسخن. اند وقايع به شنگرف نوشته شده
  روزگار ةنام ةنگارند     موزگاره نام خداوند آب

برخي صفحات ، جاي عناوين خالي مانده گاهي، به بعداز ميان نسخه 
اغري س يجلداين كتاب را . شده است جا هبرگها گاهي جابو  مشوش نوشته شده

با  در پشت جلد آخر. دربر گرفته است ،داردكه بيش از هشت سانتيمتر قطر مشكي 
اين كتاب مستطاب مال حسن خان ولد مرحوم نبيل «: است مدهآچنين مداد عبارتي 
مير محمد اسمعيل خان  قاخانيادگاري آ .االول يعيخ جمعه دهم رببه تار. الدوله است

  . يالتينخط به امضاي وي  و »مباركه ةستانوزير آ
خط و  با كاغذ فستقي 8/40 × 8/25 و به قطع برگ 439اين نسخه در 

در اين نسخه . هجري كتابت شده است مسيزده ةنستعليق بسيار خوش سد شكسته
ي در ابتداي نسخه ا هدانشگاه ديباچ 103 مجلس يا 1104 رةشما ةنيز چون نسخ

 در ابتداي. مده استآ اشعار صفحه قبل از متنباچه در هفده دي. نوشته شده است
ديباچه آميخته به . شود ميبدون عنوان ديده  متن يك سرلوح تذهيب شدةو  ديباچه

مسجع باعث و  جا اما با تركيبهاي اضافي متتابعبو  ني مناسبتلميحات فراوان قرآ
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داراي سه خطبه به زبانهاي  اين بخش همچنين. مغلق شدن متن شده استو  اطاله
و  تعريف پس از آن مطالبي در. عربي در ستايش خداوند استو  تركيو فارسي 

 نيز برخي اشعارو  با شواهد محتوايي ،ديباچه. مده استصبا آو  شاهتمجيد فتحعلي 
بايسنغري را به  است، متن مقدمةصباي كاشاني كه خود را هماورد فردوسي دانسته 

الشعرا  الخاقان ملك مقربجناب  ذكر احوال عالي« از ديباچه در ذيل. وردآ ميخاطر 
دريايي ژرف است : آمده است »نامه ان متخلص به صبا ناظم اين همايونفتحعلي خ

  : نيز در ذيل احوال شاه گويدو  .)15ص ( اذا تكلم مواجو  اذا سكت عميق
فردوسي در  شاهنامهاب تست كا ل فزونوران سبكتكين تاكنون كه هفتصد ساز دا. ..

نان برخي از آو  را از اتيان به مثل آن آيات عجز بر زبان خنداناستادان س فحولو  ميان
تضارع مضمون و  ن تقارب بحرن هميدر آ ندا هدر بسيط نظم بساطي كرد كه به تتبع او

يافتگانش  ربيتاينك يكي از ت. صياغ لفظ بغايت دورندو  ياق معنيورده از ساكتفا آ
عليك احسن  ولين ساخته نحن نقصاالما هي اال اساطيرو  نظومات فردوسي را مصداق

يات اذا رايت ثم همايون سلطنت اكبري كه آ يات اينري از آگويان در بيان شط القصص
ن است به ترتيب چنين نظمي پرداخته كه خود ملكا كبيرا حكايتي از آو  يت نعيمارا

لم . حسان ابكارا يهن خيراتابيات ف. تلذ االعينو  النفسا هفردوسي است فيه ما تشتهي
معين من معان  كئوس من الفاظ كامثال لولوالمكنون. ال جانو  انس قبلهم يطمثهن

الينزفون در مطاوي حكايات سلطنت همايون دولتش حكايت از ظل و  يصدعون عنهاال
  .)همانجا(. ..ممدود است

انا العبد «: مده استآديباچه  لفانتهاي ديباچه نام مؤ ولي در ،نسخه رقم كاتب ندارد
عبدالوهاب موسوي همان  ».پناه عبدالوهاب موسوي اكر درگاه جهانكمين چ
هدايت، ( الفصحا مجمعكه به قول صاحب  است نشاط اصفهاني لةوالدمعتمد
 نظم و نثرو  به حسن خطو گذشته است در 1244در  )510، ص 1ج  ،الصفاروضة
 نشاهنامهشهي از ا هيا نسختن اينكه آسدان. تركي معروف بوده استو  فارسيو  عربي

يي با رقم ها نسخه به دست خود نشاط كتابت شده است يا خير، احتياج به مقايسة
  . وي دارد

سيار ي كه ابيات بآثاربه مانند ديگر  ،بسيار ارزشمند شهنشاهنامةاين 
برگ  437با احتساب . ي نوشته شده استسطرزيادي دارند در چهار ستون بيست 

هزار بيت در اين  32زديك به ن تصاوير است، و ديباچه ين نسخه كه تعدادي شاملا
  5063 بر خالف نسخةو  دقت فراوانو  كتابت نسخه با حوصله 26.مده استنسخه آ
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متن داراي . انجام گرفته است، كه از نيمه تا انتها از كيفيت پاييني برخوردار است
  . الجوردي استو  زرين، كمند مشكيو  جدول

آن است  در واقع تصاوير آبرنگ ه شده،باعث ارزش بيشتر اين نسخآنچه 
، نقاشي نقاشباشي دوره فتحعلي شاه، حسن افشارتوسط محمد 1259كه در سال 

يعني زماني كه هم  ،اين نسخه در زمان محمد شاه قاجار تصوير شده است .اند شده
قاجار و  تصاوير نسخه از جنگهاي شاهان. ندا هگذشته بودهم فتحعلي شاه درو  صبا
از آغامحمد خان و فتحعلي . ندنك مييز به تخت نشستن فتحعلي شاه حكايت نو  زند
تصاويري  ،يعني زنديان ،ندا گروهي كه با آنان در جنگو  سرداران قاجارو  شاه

تخت خود عالقه زيادي داشت با همان و  فتحعلي شاه كه به تاج. كشيده شده است
 كه استاسالم  پس از دشاهوي اولين پا. جواهراتش ترسيم شده استو  تختو  تاج

   27.تخت مرصعش بر روي سكه ضرب كرده استو  تصوير خود را با تاج
وي  28.حسن افشار ارومي در دوران محمدشاه لقب نقاشباشي گرفتمحمد

به شاه يا به سفارش شاه براي هديه  اهدا به قصد را احتماالً )ملك 5998( اين نسخه
و  روغن روي بومو  ني از نقاشي رنگاوافر آثاركه  او. ه استتصوير كرددادن 

ترين نقاشان دو ربع مياني  از بزرگ ،به جاي گذاشته استاز خود قلمدان و  برنگآ
نظامي وارد شده و  خانواده وي به مشاغل سپاهيگري. رود ميقرن سيزدهم به شمار 

ي اه مانده از وي نيز اغلب صحنه جاي تصاوير به. )693: 1363زاده  كريم( ندا هبود
رود وي خود در جنگها در التزام ركاب  مياحتمال و  جنگ هستندو  مشابهي از رزم

نايي وي در ترسيم حسن افشار تواة جالب در كار محمدنكت. ستا  هحضور داشت شاه
و  بازديد ناصرالدين شاهاگر انتساب تابلوي . يي با مقياس متفاوت استها صحنه

 به اين هنرمند ـ شود ميملك نگهداري  زةهم در مو نكه آـ  از ارتشرا سپهساالر 
قلمدانهاي وي را بررسي كنيم و  شهنشاهنامهي مصور ها ي نسخهها بپذيريم و نگاره

ي خطي با ها نسخه اندازةو  نگ در مقياس كوچكربينيم وي در نقاشي آب مي
ي ها ترسيم چهرهو  بزرگ نيز اندازةو  كارپردازيهاي پر چهرهو  دازهاي ظريفپر

ته جزييات لباسهاي رسمي شاهي نيز مهارت داشو  در تابلوهاي بزرگ متفاوت
حسن افشار ي محمدهادر رقم. دست بوده استنگاري افراد زبر وي در صورت. است

ملقب به نقاشباشي  گاه 1271 و 1263، 1261يعني ق  1259در سالهاي نزديك به 
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و  شاه فتحعلي وي از. درج كرده استن فقط نام خود را در تاريخ آ گاهو  است
دار ديگر  رقم آثاراز . ي كشيده استدالدين شاه تصاوير متعدناصرو  محمد شاه

است كه تاج بر  نشستهدر حالت صورت پادشاه ، ملك محمد حسن افشار در موزة
  29.محمدحسن افشار آمده استرقم در زير آن  ودارد  شمشير به كمرو  سر

خرين سال قبل از آ يعني دوق  1294 قلمداني نيز به رقم وي از تاريخ
در اين موزه به جاي مانده ، او ذكر كرده است آثار عداد زاده در قاي كريمرقمي كه آ

با يك عده سوار  ،بر اسب سواراست الدين شاه روي قلمدان تصوير ناصر. است
در دو طرف صحنه . ندا هخارجي ايستاد كه در مقابل گروهي سوارة ،پشت سرش
  . تشعير طاليي دارد ها كنارهو  زير قلمدان سياه. شود ميده شكار ديو  مجلس رزم

عبداهللا خان را هماوردان ميرزابابا و  عليمهر، حسن خانرابينسون محمد
  . )433: 1379شاطر يارو  اتينگهاوزن( دانسته است

نقاشي در . طي قرن سيزدهم روشهاي مختلف را آزمودند، نقاشان درباري
 ي مناسب طاقنماهاي ساختمانهاها تابلوو  با قطع بزرگي هااين زمان به سمت نقاشي

ي مصور فراواني از ها نكه نسخهبا آ. ، ديوارنگاريهاي بزرگ گرايش يافتانجامسرو 
 راييآ آنچه به عنوان شاهكارهاي كتاب ،افشار به جاي نمانده استو  دي زنها دوره

 ت سبكي در نحوةتغييرا نشان از ،ي خطي در دست استها سازي نسخهتصويرو 
گسترده و  شكار بسيار فراخو  رزمو  ي جنگها صحنه. داردمندان نقاش كار هنر
سيع ديده و فضاي ،ها يينهيا قاب آو  چون روي قلمدانها ،كوچك در سطوح. هستند

. ندا هيا افراد كم كه يك صفحه را اشغال كرد اندام شود با افراد زياد كوچك مي
دادن براي نشان  ،پرسپكتيوو  نماييدور طبق قاعدة انبوه برو  ي كوچكها رهپيك
تغيير و  ي پردازهاقلمو  تخت هستند ها ولي پيكره 30.رفتند ميبه كار  يان لشكر انبوه
 نور منتشر است و ،مانند قديم ،نور صحنه. دهند مينها كمي حجم به آ ،رنگ درجة

افراد بدون . ندا هذف شدحيا  اند اغلب كوتاه ها سايهو  شود ميچيز متمركز ن روي هيچ
در مواردي كه  31.ندا هو در يك نقطه از تابلو مزدحم شد ندا هيدبچسفاصله به هم 

چه در و  روغنو  ي رنگهاچه در نقاشي ،تصوير با روايت داستاني منطبق باشد
محل حضور افراد  ها صحنه، قلمدانهاو  الكلي جلدها برنگ كتابها يا الكي آهانقاشي
نيز روش نقاشي  هاراييآ هنسخ از در برخي. ندا هچسبيد هم ه بهك هستند زيادي
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تابلوها تكرار شده و يك يا دو پيكر بزرگ كه و  تصاوير بزرگ مقياس ديوارها
ابروان و  چشمان درشت، يا پسران جوان قاجاري با صورتهاي گرد دختران معموالً
قاجار به  در دورة شناسي صورت زيباييو  لباسها. ندا هترسيم شد هستند،  هپيوست

مردان  سازي شبيه است و زيبايي زنانه در يني پيشها از دورهمتمايز شكل خاصي 
تفاوت چشمگيري ديده  ،به غير از لباس ،دخترانو  پسران بين. شود ميديده 

ي ها در صحنه. نها به كار رفته استبسيار شاد و زيبا در آرنگهاي و  .شود مين
 در صاًخصو ،پوش زنديان هم با قاجاريان نرايش تآو  لباس مختلف تفاوت

كالههاي  ،يعني در اواخر قرن سيزدهم ،ي بعدها در دوره. پيداست ،ناني آكالهها
  . دنشو ميرايج نيز  كاخ گلستان يكشبو  هزاري ها كج مانند نگارهو  بلند

 ،كمي تفاوت با اند ي رزمها صحنه كه اغلب تصاوير شهنشاهنامه تصاوير
 ،اي سوار بر اسب شاه يا شاهزادهو  اند هدو گروه در دو طرف ايستاد. دشبيه هم هستن

در ميان دو لشكر هم يك يا چند درخت . به صورت كامل ترسيم شده است در جلو
كمي  جويانيا فرار گروهي از جنگو  با حركت اسبها ها برخي صحنه. بلند قرار دارد

بندي  تركيب. نجمد شده استتحركي كه گويا در يك لحظه م ؛تحرك پيدا كرده است
در تصاوير داخل كاخ كه . وردآ مييايي الزم را فراهم نصحنه نيز چندان كه بايد پو

ولي در . شود نيز ساختمان بدون تزئين است ميرا شامل  5998 ة نسخةچند نگار
اي فض. استرفته  حتي فرش دقت زيادي براي تزئينات به كارو  جواهراتو  لباسها

ميزي بخشهاي مختلف فضا از هم تفكيك آ خط ساده و رنگ معماري با چند
كمر ، ندا هدستار خاصي كه در هنگام جنگ به سر بستو  ريش بلند مردان. شوند مي

در و  تكراري ها پردازي دوردست در اغلب نگاره منظرهو  شكل اسبها، باريك افراد
  . ملك قابل مقايسه استو  بادليانة نسخ دو

ابتدايي قاجاريه در نشان دادن جزئيات  ةروش دوردر تصاوير اين نسخه 
 صورتيو  استفاده از رنگهاي شاد زردو  ساده رها كردن زمينهو  تزئيناتو  لباسها

ي ا هي حرفهانقاشي قاجاريه احتياج به تحليل تمييزالبته شايد براي . اضح استو
قم يك بدون ر آثاراما براي شناخت  ،نباشد نهم و دهمن وقرمحلي  چون مكاتب

نكتة ديگري كه در . دقت روي ويژگيهاي سبك هنرمندان مفيد خواهد بود، هنرمند
ست كه در ها پيكره دار كردن اغلب، ريشنمايد ميشناسي نقاشي قاجار تازه  ييزيبا
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اوالد  و ريش بلند باشاه  پس از فتحعلي. شد مين بسيار كمتر ديده دوران پيش از آ
تاكيد  هانآ بر، مده براي عموي تاجدارشآ ل پيشكه براي جبران مسائ اوانش ــفر
ن در بعد از آو  شاه معتدل شدوره محمددر د ،ريش در صورت قاجاريان ــكرد  مي

نند فردي ما ها شاه در اين نگاره فتحعلي پيكرة. صورت شاهان قاجار ديده نشد
ي ا هلحظو  عروسكهايي كه ايستادنشان مصنوعي مانند ؛است كه كوچك شده است

شود تشخيص  ميباعث  ها نگارهحركت اسبها در اغلب ها و  شباهت كلي پيكره. ستا
ي جنگ ها اسبها در صحنه. هويت افراد فقط از طريق صورت يا كاله ممكن باشد

مهارت نقاش در پرداخت مخملين برگهاي سبز . ندا ههمگي در هوا معلق ماند
نزديكان وي و  اسهاي شاهطاليي لبتزئين  خصوصاًو  ي لباسهاهادرختان و يا چين

بادليان نشان  سپاهيان در تصوير نسخة جنگاوري نحوةو  شكل اسبها. پيداست
شايد در تصاوير ديگر . دهد به احتمال فراوان نقاش هر دو نسخه يك نفر است مي

تاريخ را و  رقم خود 18و  7و  3نقاش در برگهاي . بادليان رقمي پيدا شود نسخة
حسن كمترين محمد«اوراق فقط رقم خود را با عبارت از در برخي . نگاشته است

  . نوشته است »افشار
در بمبئي به چاپ  1867 نيز در تاريخ شهنشاهنامهسنگي  چاپ نسخة

   32.شود مين ديده برگ آ 142 تصوير بدون رقم در مجموع هفده و  ترسيده اس
  

  گيري نتيجه
ي ديگر ها ند كه در رشتهمنداني مصور شدقاجار به دست هنر ةي خطي دورها نسخه
روغن و  تابلوهاي رنگو  قلمدانهاي كوچك مقياس وير، چون نقاشي نقاشي

قاجار  ي خطي نفيس دورةها بسياري از نسخه. بزرگ مقياس هم دستي داشتند
در اين زمان عكاسي . ندا هنثر تاليف شدو  تاريخ قاجاريه هستند كه به صورت نظم

با عكسهاي رجال و يا ناصري  ي از كتابهاي دورةبرخو  آيد مي هم به كمك نقاشان
يا تذهيب مختصري در اطراف و  گاهي با جدولو  دنشو مي گرياماكن تصوير

موضوع  ي تصوير شده در كتابهاي تاريخي غالباًها صحنه. يابند زينت ميعكس 
. ياتشوند با اندك اختالفي در جزئ مي بسيار شبيه به هم كشيدهو  مشتركي دارند

حسن افشار است محمد اوايل قاجار مصورانو  ترين استادان نقاشي ز معروفيكي ا
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خصوص با  بهو  ي خطي با آبرنگ مهارت زيادي داردها گري نسخهكه در تصوير
و  جواهرات افرادو  يات لباسهاتوجه به جزئو  شادابو  استفاده از رنگهاي درخشان
 صور شاهانه را فراهمي خطي مها آخرين نسخه زمينه، نيز ساده رها كردن پس

  . كند مي
  

  : شرح تصاوير نسخهو  برگ شمارة
 اما. ندا هدر برخي نسخ شرح تصاوير در كنار تصاوير قبل يا بعد از نقاشي نوشته شد

باالي نقاش در ترسيم اين  خصوص با تجربة در اين نسخه تصاوير بدون شرح به
  . ندا هكشيده شد، وقايعو  روايات

و  پيروزي شاهو  شاه با صادق خان از مرز ري به جانب قزويننبرد فتحعلي : پ 27
  . فرار صادق خان

و  به كارگزاران پس از پيروزيمنشور نوشتن حضرت صاحبقران : پ 31
  . راييآ تخت

  . فراز خاكپاي شاهنشاه گردن راستن نواب حسينقلي خان با نياز بهپوزش آ: ر 54
هراسيدن تركان از محمدحسن و  رانشاه به جانب ايفرار نمودن سپاه نادر: پ 84

  )تركان توربنو  حسن خاني بهبود خان با محمدشاه به سردارجنگ نادر(خان 
را از ورود سپاهيان  گاهي دادن اوآو  حسن خانمدن نوند به درگاه محمدآ: پ 92

  . زند به مرز گرگان
 مدن جاسوسآبازو  خان خان به لشكر كريمحسن جاسوس فرستادن محمد: پ 94
حسن به دست محمدگرفتاري سرداران زند و  زدن خزانه را وردن خزانه وخبر آو 
  . شاه
فتحعلي  ،زاد خان در حضور شاه قاجاربعد از گزارش آ ،داستانسرايي طوطي: ر 99
  . شاه

 خان و شكست خوردن كريم خان زند و جنگ محمدحسن شاه قاجار با كريم: ر 101
  . فرار كردن به سوي فارس

  . كشته شدن او به دست كالبو  كالب قاجار با قيطاس زندجنگ : پ 107
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كشته  زند بود و جنگ فغانعلي قاجار با داراب زند كه يكي از خويشان: پ 109
  . ر دست فغانعليشدن داراب ب

كشيدن و  مار بر يال آراز نامدار  كمند افكندن شاهو  ماربا شاه  رازجنگ آ: پ 110
  . كشته شدن اوو  را به كمند خود راز شاه مارآ

و  زندحسن شاه با پير داورمان محمده فجنگ جهانگير خان مازندراني ب: پ 111
  . كشته شدن اوو  گرفتاري پير داوزند در دست جهانگير

كشته شدن پرويز در و  سالي با پرويز زندرددر خ جنگ بيرام خان قاجار: پ 112
  . سال خورشيد چهرخرد ن كودكدست آ

ر قباد زند به دست ذكشته شدن آو  سترابادي با آذر قباد زندجنگ شيرزاد ا: ر 114
  . مغلوبه شدن جنگو  وردن سواران زندهجوم آو  شيرزاد

گاهي يافتن حسن خان آو  هزارجريب حضرت جهانسوز به قلعةشبيخون : ر 128
  . كشته شدن اوو  شاه زلشكر كشيدن او به عزم جهانسوو  ارقاج
قتل و  رسيدن حضرت جهانسوزو  بزرگان گرگان اسباب جنگ نمودن تهية: پ 147

  . نشستن در گرگانو  نمودن ايشان را
هنگ حسن خان با شرف آوز شاه از آمدن لشكر محمدگاهي يافتن جهانسآ: پ 150
و  به ساري رفتنو  عزم فرمودن جهانسوز شاه با سي سوار به جنگ اوو  جنگ

  . حسن خانگرفتن محمد
به جنگ جهانسوز شاه و  لشكر گرفتنو  محمدخانخان پسر  مدن مهديآ: پ 153 

  . رفتن
از و  گاه محمد شاهفراهان به در خان خمسه در منزل ساروق مدن عليآ: پ 198 

  . زاد خانشكست پسر آو  جنگ كردن با اوو  رفتنزاد خان آنجا به آهنگ پسر آ
قي تاعانت خواستن و  ر سر تقي خان يزديلشكر كشيدن جعفر خان زند ب: ر 210 

از هم پاشيدن جعفر و  مدن مير محمد خان به يزدآو  خان از مير محمد خان طبسي
  . خان

لشكر داراي جمجاه محمد شاه قاجار به جانب فارس به جنگ رفتن : ر 216 
  . شكست خوردن لطفعلي خان زندو  جنگ كردن با اوو  لطفعلي خان زند
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هم  جا بااين تصوير درو  نشايد مت( پادشاه در كرمانو  جنگ لطفعلي خان: پ 232
  .)لباسهاي اروپايي دارندو  اند روسي برخي از سربازان احتماالً. منطبق نباشند

ن زنهار خواستن اهل آو  گشا دژي رارمحاصره نمودن لشكر داراي كشو: پ 236 
  . بخشيدن ايشان راو  قلعه

خود متوجه بعد از نامه و  كلي ساالر تفليسبه ار شاه نامه نوشتن محمد: پ 242 
تصوير ( گرفتن تفليس و او فرارو  جنگ نمودن با اركليو  واليات شدن نآتسخير 

   .)غا محمدخانآ
كست خوردن شو  جنگ كردن نواب كامياب عباس شاه با اشپخدر روسي: ر 334 

  . همراه ايران لشكر روس از سپاه نصرت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . ق 1259، حسن افشار، رقم محمدملك ، كتابخانةشهنشاهنامه

 . ق 1259، حسن افشار، رقم محمدملك ، كتابخانةشهنشاهنامه
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 . ق 1259، افشارحسن، رقم محمدملك، كتابخانةشهنشاهنامه

، رقمملك ، كتابخانةشهنشاهنامه
 . ق 1259، حسن افشارمحمد

، كتابخانة بادليانشهنشاهنامه
: از(ق  1225، كسفوردآ

  .)1379اتينگهاوزن و يارشاطر 



  48، شمارة ميراث ةآين/  66
 

 

، وليعهد بازديد ناصرالدين شاه از مشق نظامي به همراه سپهساالر و
 .ملك وزة، م13دوم قرن  ، نيمةحسن افشارمنسوب به محمد

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 . ملك ، موزةق1291، رقم محمدحسن افشارقلمدان

. ملك ، موزةالشعرا ، منسوب به محمود خان ملكسازي، منظرهقلمدان
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 . ق 1259، حسن افشار، رقم محمدملك، كتابخانةشهنشاهنامه

 .تصوير ورود فتحعليشاه به طهران،بمبئي،چاپ سنگي،شهنشاهنامه
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، نقاشي پشت شيشه،تصوير فتحعليشاه
 .ملك ، موزةشعري در مدح ويبا 

  
  
  

    
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

      
  

  
 
 

، رقم ملك، موزةخان زندكريم
 . حسن افشارمحمد
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  نوشتها پي

در اين نسخه نيز ). 263: 1379اتينگهاوزن و يارشاطر (بادليان آكسفورد  Eliot 327شمارة  .1
  .شود تصويري از فتحعلي شاه متكي بر مخده ديده مي

  .شود صاوير ميناكاري شدة شاهان در لباس و جواهرات فرزندان آنها ديده ميتا جايي كه ت .2
متعلق به وزات دربار سابق، به قلم ابوالحسن در سال  شهنامة نادريتصوير نادر شاه افشار از . 3

خان زند رقم  ملك، و تصوير كريم 6332شمارة  شاهنامة نادرياما تصوير نادر در . ق1189
 . اند وزة ملك در دورة قاجار تهيه شدهمحمدحسن افشار در م

دهند؛ ولي روي يك جعبة جواهر در  اغلب نقاشيها فتحعلي شاه را با لباس رسمي نشان مي .4
برخي از جواهرات مجلل وي كه . موزة جواهرات ملي وي بدون تاج و سربرهنه تصوير شده است

  .شوند اند، در اين موزه نگهداري مي توسط شاعران توصيف شده
هم در مدح شاه شهنشاهنامه در . اند اعالم كرده 1224را  شهنشاهنامهها سال شروع  تذكره .5
  :گويد مي

 ز داراي گيتي نه از باستان كنونت گذارم يكي داستان
 .ولي بردم افزون ز صد سال رنج زپنجه گرم كم بود سال پنج

 . پ15، گ، 5998نسخة ملك، شمارة            

، موزةخان زندتصوير كريم
دوران  ، گنجينةملي ايران
 .اسالمي
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تصوير خود صبا نيز در . قدمة ديوان صباي كاشاني به چاپ رسيده استتصوير اين حكم در م .6
  .شود ميان صورت افراد سالم خاقان ديده مي

تذكرة : براي صبا، از جمله نك. هاي فراواني از دورة قاجاريه به جاي مانده است تذكره. 7
افسر، تذكرة اختر، سپهر، و نيز مجمع محمود، مدايح معتمديه، تذكرة اهللا  ، اثر هدايتخوشنويسان

بيان ، نهضت ادبي قاجار، المدايح ، زينةانجمن خاقان ،حديقةالشعرابستان الفضايل، تذكرة دلگشا، 
  .المحمود

  : تصوير فتحعلي شاه، نقاشي پشت شيشه، موزة ملك، با اين مطلع .8
 جناب داور خورشيدرو شاهنشه گردون ، رقاب لوحش اهللا در زمان خسرو مالك

دان عاج، حداقل يك قلمدان به سبك و يك قلمدان با رقم محمود خان در موزة ملك بجز قلم .9
  .وجود دارد

  .كدام مصور نيستند هيچ خداوندنامهشدة  ثبتهاي  از نسخه .10
از كيفيت تقديم خداوندنامه در : گويد اهللا صفا مي درصورتي كه ذبيح )126: 1329هدايت (.11

 اقدام براي اين كار سخن گفته استو  خداوندنامهر شدن به نظم به فتحعلي شاه و مأمو شهنشاهنامه
  ).376: 1333صفا (

در  ليلي و مجنوناي از  نسخه ).127، ص 1، ج روضةالصفا: ؛ و نيز هدايت1308صبا . (12
. ناشناخته نام برده است ليلي و مجنونكتابخانة ملك وجود دارد كه آقاي منزوي از آن با عنوان 

اين نسخه مرحوم ملك يادآوري كرده است كه اين نسخه را از كتابخانه در صفحة عنوان 
  ). ملك 5553شمارة (مخبرالسلطنه خريده و تنها نسخة موجود است 

      :آغاز نسخه
  .اي صبا اي پيك جانان اي صبا  اي صبا اي راحت جان اي صبا 

  .استشايد يكي از آثار صبا باشد كه به صورت مثنويهاي پراكنده ثبت شده . 13
هاي مختلف تاريخي  كه به دوره اند سروده شده شهنشاهنامهيا  شهنشاهنامهآثار متعددي به نام  .14

اغلب و حكيم فردوسي بوده است  ةشاهنامثر از أسروده شدن اين آثار مت نامگذاري و. تعلق دارند
تقديم شده يا از نامگذاري آن بوده كه به شاهي  جهت ديگر. اند مضامين حماسي را دنبال كردهآنها 

احمدي از  ةشاهناميا  شهنشاهنامههشتم هجري  ةدر سد. بزرگي يا حاكمي در آن سخن رفته است
). 42976/ :1348 منزوي( است شهنشاهنامهاولين آثار مسمي به  ةاحمدبن محمد تبريزي در زمر

  ).انجاهم( اي به همين نام سروده است سلطان مراد عثماني نيز در اواخر قرن دهم منظومه
از ميرزا تقي  شهنشاهنامهشاهي و  فتحعلي شهنشاهنامهتوان  از اين دست آثار مي. همانجا .15

  .)4/2690: 1348منزوي ( الدين شاه پرداخته شده است نگار را نام برد كه دومي به نام مظفر عنوان
  .كند چاپ سنگي نيز تأييد مي شهنشاهنامهاين تاريخ را انجامة  .16
: و نيز ديباچه 120و  119، نسخة ملك، گ »الشعرا محك«و » صبا«ذيل : 1337دهخدا  .17

  .17 كتابخانة ملك، ص شهنشاهنامة
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گرچه . پرورده و شاگرد صبا بوده است گويا منظور وي فاضل خان گروسي است كه دست. 18
ذا دهد كه هذا عذب فرات و ه خود وي هم همين اعتقاد را داشته است، مقايسه دو اثر نشان مي

  .ملح اجاج
  مر او را شد اين رستم پيلتن   گر او بود افراسياب سخن . 19

  : و نيز
  .شرنگ در دم ماران و مهره در دنبال اگر ز فضل تقدم سخن رود ديديم

گيرد و  الشعرايي مي ق، سال جلوس شاه، لقب ملك 1212صبا در . »صبا«ذيل : 1337دهخدا . 20
سالگي آغاز كرده و تا دهمين سال پادشاهي  از چهل«گويد  مي شهنشاهنامهاينكه آقاي منزوي ذيل 

» سالگي تا سال هجدهم پادشاهي فتحعلي شاه 45يا 44يعني  1224فتحعلي شاه بدان پرداخته، از 
  .صحيح است

از مجموع نسخه هايي كه اقاي منزوي ثبت كرده به غير از دو نسخه آصفيه و بريتانيا بقيه . 21
  .درايران هستند

تر  وي اين نسخه را نسبت به كارهاي ديگر افشار ضعيف. 697 /3: 1363زادة تبريزي  ريمك. 22
  .داند مي
  .اي است كه براي امپراتور اتريش فرستاده شده است نسخه. 23
اي باشد كه  شايد همان نسخه). همانجا( ر نسخه تاريخ آن را ذكر كرده استذيل تصوي. 24

اتينگهاوزن و يارشاطر (ور است و به جرج سوم هديه شده بود رابينسون عقيده دارد در كاخ ويندس
ق آغاز شده  1223به هر حال نبايد نسخه كاملي باشد، زيرا سرودن اين منظومه در ). 344: 1379
  .به اين ترتيب سرودن كل اين مثنوي كمتر از شش سال طول كشيده است. بود
اند؛ از جمله  هاي زيادي ثبت نشده ه نسخهتوان دانست ك هاي رابينسون مي با توجه به نسخه. 25

هاي تزييني و برخي ديگر  هايي در مجموعة خيامي و كتابخانة تبريز و برگهايي در موزة هنر نسخه
  .اند كه پراكنده و معرفي نشده

  : ملكشهنشاهنامه ابيات پاياني . 26
  رساندم به انجام اين بندگي  كه نگسستيم رشته زندگي

  چو آغاز يزدانش انجام باد سرت كام بادكه اين شاه را بر
  .نمونة اين سكه در موزة ملك وجود دارد .27
ق  1261ترين اثري را كه رقم نقاشباشي به دنبال نام افشار آمده قلمداني از  زاده قديم كريم. 28

  ).3/694: 1363زادة تبريزي  كريم(داند  مي) دورة محمد شاه(
توان  شود، مي خان زند كه در موزه ملي ايران نگهداري مي مدر مقايسه با تصويري از كري. 29

  .ييد كردخان را تأ انتساب اين چهره به كريم
  .شد علم مناظر و مرايا يا پرسپكتيو در اين زمان در مدارس طراحي آموزش داده مي. 30
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 كار ميرزا نصراهللا از قرن چهاردهم هجري، به حملة حيدري،در نمونة نسخة چاپ سنگي . 31
  .شود صورت بارز و زيبا اين خصوصيت ديده مي

 باسبك نقاشي هاشوري و متفاوت . داردبسيار خطي تفاوت  ةچاپي با نسخ ةنسخ تصاوير .32
چاپ سنگي  ةدر نسخ ،تصوير فتحعلي شاه كه دست به كمر ايستاده است. هاي خطي است نسخه
هزار  در حدود پنجخة چاپ سنگي، نس. شود با شباهت زيادي به اين نسخه ديده مي ت البلدانآمر

  .گيرد بيت از ابيات كتاب را در بر مي
  

  منابع
، ترجمة روئين اوجهاي درخشان هنر ايران، 1379اتينگهاوزن، ريچارد، و يارشاطر، احسان،  

  .پاكباز و هرمز عبداللهي، تهران
  .، زير نظر محمد معين، تهرانلغتنامه، 1337اكبر،  دهخدا، علي 
  . تهران، شناسي هاي فردوسي سرچشمه، 1376دامين، محم رياحي، 
  . ، تهرانتاريخ ايران پس از اسالم، 1368كوب، عبدالحسين،  زرين 
 . 5998، نسخة كتابخانة ملك، شمارة شهنشاهنامه 
 . 5063، نسخة كتابخانة ملك، شمارة شهنشاهنامه 

و اهتمام محمدعلي نجاتي، ، به تصحيح الشعرا فتحعلي خان صبا ديوان ملك، صبا، فتحعلي خان
  .1341تهران، 

  .1867، بمبئي، شهنشاهنامهصبا، فتحعلي خان،  
  .1308، به اهتمام حسين كوهي كرماني، تهران، گلشن صباصباي كاشاني، فتحعلي خان،  
  .، تهرانسرايي در ايران حماسه، 1333اهللا،  صفا، ذبيح 
  .، لندننقاشان قديم ايران احوال و آثار، 1363، زادة تبريزي، محمد علي كريم 
 . 4096، نسخة كتابخانة ملك، شمارة محك الشعرا 
 .، تهرانهاي خطي فارسي فهرست نسخه، 1348منزوي، احمد،  
 .1329، قم، 10، ج الصفا روضةهدايت، رضا قليخان،  
 .1344، به كوشش محمدعلي گركاني، تهران، رياض العارفينهدايت، رضا قليخان،  

  
  
  
 
  




