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 ران یدر ا یهنر نقاش  ۀدربار  ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 
 ی منزو  ینقیعل دکتر

،  1974، مارس  1394االول    ع ی ، رب1353  ن یاول، فرورد  ۀ ، شمار 12، سال  51  ف یرد  ۀ شمار   خ، یکاوه، مون  ۀ مجل

 11 -  6 ۀبرگ 

المصریة المکتب  بدار  بالصور  المزینة  الفارسیة  للمخطوطات  الوصفي  چ.  الفهرس  طرازی،  نصرالله  تألیف:   ،

 لوحه  80برگه، 190م در 1968 ، قاهره ، دارالکتب

 یشا قن یار اد  یطخ خسن یفصو سر ه ف

 نصرالله طرازی 
قدرش در دلم که اثر گرانبهای نام برده در کتابخانۀ پدرم در نجف دیدم، آرزوی دیدار نگارندۀ گران   1969در همان سال  

  ( یک سفر توریستی دست داد و چند روزی را به دیدار آثار فراعنه در جیزه، اقصر 1973جای گرفت تا آن که در ماه مه امسال ) 

ها با هم داد  و آسوان گذرانیدم، پس از بازگشت از جنوب، از همسفران جدا گشتم تا برای دیدار دوستانی چون طرازی که مدت 

های ادب فارسی  التحصیل با وفای دانشگاه تهران که در معرفی گنجینهو دکتر عبدالمجید بدوی فارغ   ایم داشتهو ستد نامه می 

 و دوستان دیگر در قاهره و اسکندریه بگذرانم.   ای بیرون داده استده و آثار ارزنده به تازی زبانان رنج فراوان بر 

گذرانید در  در قاهره، روزها را به اتفاق دوست عزیزم آقای احمد طاهری عراقی که یک سفر سه ماهه را در این شهر می 

رشاد عبدالمطلب برای تهیۀ چند میکروفیلم از  دارالکتب نزد طرازی و یارانش، و یا در معهدالمخطوطات جامعۀ عرب نزد آقای 

گذرانیدم. آقای طرازی گذشته از این که خود مدرس  م( که مورد نیاز من بود می 1021ق /  412دو کتاب سلمی نیشابوری )د:  
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رسی  ای دانشجوی زبان فاهای قاهره و عین شمس است، در اطاق خود در دارالکتب نیز عده های فارسی و ترکی دانشگاهزبان  ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 

 کند.  را به دور خویش گرد آورده و به کارهای فرهنگی راهنمایی می

و   بوده  شوروی  ترکستان  رهبران مذهبی  از  یکی  که  است  طرازی حسینی  مبشر  آقای  بزرگ  پسر  طرازی  نصرالله  آقای 

جمبول کنونی در  م در شهر طراز ) 1922مؤلفاتی به فارسی و تازی و ترکی دارد و اکنون در قاهره است. نصرالله در مارس  

با پدرش به افغانستان آمده و تحصیالت خویش را در دانشگاه کابل به پایان    1930جمهوری قزاقستان شوروی( بزاده و در  

های شرقی آن  نگاری در دارالکتب گماشته شده است و اکنون رییس فهرس به قاهره آمده و به فهرست   1950رسانیده و در  

 سال، آثار زیر را تهیه و منتشر کرده است:  23مدت  باشد. وی در این کتابخانه می 

 . 1964. هگر ب 78 ، نورالدین الجامی، در احوال و آثار او  -1

 دارالکتب در دو جلد بزرگ که خود شایسته معرفی جداگانه است.  فهرست مخطوطات فارسی  -2

 )کتاب مورد بحث این مقال(.  ،الفهرس الوصفي للمخطوطات الفارسیة المزینة  -3

ها طرازی در ترجمۀ تاریخ بخارا تألیف نرشخی از فارسی به عربی با دکترعبد المجید بدوی همکاری داشته و  بر آن عالوه  

 مقاالتی نیز به فارسی و عربی و ترکی در مجالت مصر و افغانستان و پاکستان منتشر نموده است. 

انگیز این هنر در باید مختصری به تاریخ غم برای معرفی سومین اثر طرازی که به هنر نقاشی ایران مربوط است، ناچار  

 ایران بپردازیم، که سه دورۀ کاماًل متمایز را طی کرده است: 

های حماسی شاهان ساسانی نمودار آن بوده  های سوم تا هفتم میالدی که نقاشی مذهبی مانوی و آلبوم قرن   دورۀ اول:  -

 است؛ 

 شش قرن تباهی دوران هنرکشی قشریان سلفی تازی؛ دورۀ دوم: -

 دورۀ رستاخیز پس از سقوط بغداد به دست ترکان مغول.  دورۀ سوم:  -
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 دورۀ ساسانی  یشاقن ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 
وران پس از  نقاشی ایرانیان در عهد ساسانی بیشتر مبتنی بر تخیل بوده است. مفکران ایرانی در آن عهد، همانند اندیشه 

ابن سینا، خیا و  اتصال بشر به عقل فعال می اسالم فارابی  پایۀ  را  را مانند همۀ  ل  انسان  نیروی متخیلۀ  آنان  دانستند، چون 

پنداشتند و به ناچار فیلسوف مذهبی ایشان مانی به دو گونه پیغمبر  موجودات متافیزیک، دوقلو )نیکوسرشت، بدسرشت( می 

های مذهبی و عقلی خویش را بروی  و روی همین اساس، مفکران زردشتی و مانوی، استدالل   1یزدانی و اهریمنی معتقد گردید 

تشبیه  Analogieآنالوژی   استوار می های خیال تمثیل،  موبهانگیز  اسالم  از  بعد  که  است  روشی  همان  این  مورد  نمودند.  مو 

 ها و شیعیان اسماعیلی و صوفی قرار گرفته بود.  استفادۀ گنوستیک 

میان کتب مانوی و کتب اسماعیلی فقط در آن بود که آثار اسماعیلی، مانند اخوان الصفا، سجستانی، کرمانی و  تفاوت  

ناصرخسرو به سبب ترس از مذهب هنرُکش حاکم، از نقاشی موجودات زنده تهی است؛ زیرا که طبق عقاید سلفیان تصویر  

گردید که روز قیامت،  دار شدن غرور خدا موجب می رفت و جریحه یکردن موجود زنده به منزلۀ مداخله در اعمال خدا به شمار م 

 از عهدۀ چنین کار برنخواهد آمد، به ناچار تا ابد در آتش  
ً
از نقاش بخواهد که به آفریدۀ هنری خود روح بخشد و چون حتما

این همه کتاب با  )مانند طواسین حالج( چناهای اسماعیلیان و گنوستیکخواهد سوخت.  ها نشان  ن که نسخه های دیگر 

 های باالتر، خالی نبوده است.  ها هندسی زمین و آسمان و جهان دهد، از نقاشی صورت می

 
، مدینۀ فاضلۀ 330  –  320  ، برگۀ1372، سپتامبر  1392شعبان    خ،  1351مهرماه  شمارۀ چهار،  ،  10  الس ،  43شمارۀ ردیف  مونیخ،  ،  مجلۀ کاوه 1

  یان صوف،  88  -  77  ۀبرگ،  1973، مارس  1393ربیع االول  ،  1352نوروز  شمارۀ اول،  ،  11  ال، س 45  ۀ ردیفشمار   کاوه،  ۀمجل   فارابی، علینقی منزوی؛

 ی.منزو ینقیعل ،یشانا هاییژگیو یو برخ سلسلهیب
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کتاب  ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار  در  مانویان،  پابه اما  خویش  استدالل های  تشبیهپای  و  تمثیلی  آن های  خیالی  صورت  مذهبی،  برای  های  را  ها 

های  ها معرفی شده است و کتابرسی به صورت آلبومی از نقاشیاند؛ لذا ارتنگ مانی در ادبیات فاکردهخوانندگان نقاشی می 

 کنند.  تصویردار را بدان تشبیه می

سال  9م( پس از 430این کتاب در کتابخانۀ غزنویان در غزنه موجود بوده است. هنگامی که سنت اگوستین )د:    گویند:

داد، باز از هنرهای  که نسبت به مانویان نشان می   گری گرایید، با همه دشمنی سختگری تحت تأثیر مادرش به مسیحی مانوی 

های دیگر ایشان که به زبان التین در ایتالیا و شمال آفریقا  سحرانگیز ایشان در خطابه، شعر، موسیقی، سرود، نقاشی و از کتاب 

   1.1گوید پخش بوده است، سخن می

های دوقلو، نیک و بد استوار  دن و پیکرانگاری روان دااساس نقاشی مانویان برپایۀ تصورات فلسفۀ دوآلیزم و برای نشان 

داشت و تا این اواخر نیز در  ها، کما بیش ادامه می گری بوده است. هنر نقاشی ارواح در دوران حکومت تازیان نیز با همۀ جلوه 

طین معمولی بود و برخی  شد، شبیه سازی و پیکرانگاری از عقول و ارواح و اجنه و شیاهایی که در بارۀ ارواح نگاشته میکتاب

 ها نیز در هند و ایران چاپ شده است. از آن 

اما نقاشی عصر ساسانی منحصر به این هنر فانتزی نبوده؛ بلکه برای ساختن مناظر واقعی و ترسیم مجالس و تاریخی و  

 رفته است.  حماسی و تفریحی و شبیه صورت بزرگان و قهرمانان ملی نیز به کار می 

 ق( نشان داد.  218انوی صورت انوشیروان را به مأمون عباسی )د: کاهنی م گویند:

شاعر دربار متوکل عباسی، تصاویر نقاشی شده بر دیوارهای طاق کسری را، در قصیدۀ    م( 897ق /  284بحتری )د:  

 دهد.  خود شرح می 

 
 . 108،  86،  84،  83،  82، 57 ، برگۀ1962 یروتب ،حلو  یوحنااز  یعرب ۀ. ترجمآگوستین اعترافات 1
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انی بوده است که تن از شاهان ساس   27کتابی مانند آلبوم دیده است که دارای صورت    م( 911ق /298مسعودی در ) ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 

 اند. دو نفر ایشان زن بوده 

 تأثیر نقاشی مانوی در مسیحیت 
نامیم ایشان اضافه بر بیان کتبی و شفاهی،  روش تبلیغ مانویان شبیه به چیزی بود که امروزه ما آموزش سمعی و بصری می 

 فهمانیدند.  دادن تصویرها، عقیدۀ خویش را به طرف می با نشان 

دورۀ ساسانی، در میان اسیران ایرانی که به چنگ رومیان افتاده بودند، مانویان بسیار بودند. اینان در  های آخر  در جنگ 

دورۀ اسارت خود این هنر را که پدرانشان از چین به ایران آورده بودند، در میان مسیحیان پخش نمودند، مسیحیان اروپایی آن  

را گنا آن  پذیرفته و مسیحیان شرقی )سریانیان(  از تشکیل حکومت خلفا در خاورمیانه، سریانیان  را  ه تشخیص دادند، پس 

م  787ها پرداختند و در مجمع مسکون نیقیه به سال ) های کنیسهمسیحی به تقلید پسر عموهای عرب خود به شکستن ایقون 

ها موقوف  ایقون شکنی ق( کوشش بسیار برای تحریم آن نمودند، ولی موفق نشدند. کنیسه تصویر را مجاز اعالم کرد و  170  /

مذهبان نجات یافت. برای تصمیمات آن مجمع نیقیه، در مجموعۀ اسناد کنیسه، چ.  شد و بخشی از هنر جهان از شّر زمخت 

 دیده شود.  311، ص 1961پاریس 

 شش قرن تباهی
ها ادامه داشت و نمونۀ از همان آغاز یورش تازیان به عراق بیشتر این آثار هنری به آتش کشیده شد و این هنر سوزی قرن  

،  2یاقوت از جمله ج  معجم االدباء ق و چند جای  448و    398و    311های  جوزی سال ابن   منتظم توان در  ها را می کوچک آن 
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الحکمای    اخبار ؛ و  28ص    ،االفادة و االعتبار بغدادی ؛ و  404  - 403، ص  التواریخ  مجمل ؛ و  196ص    ، ؛ و صله تاریخ طبری315 ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 

 بررسی نمود.   الظنون ؛ و مقدمۀ "کشف  455، روزبهان، ص شرح شطحیات؛ و  356 -   354،  5، جانالمیز  لسانقفطی؛ و 

ق در بغداد  311چهار عدل کتاب مصور و نقاشی شدۀ ایرانی را که به سال    جوزی گوید: در بارۀ یکی از آن حوادث ابن

 ها طال بسیار بر زمین نشسته بود.کستر کتاب هایش زر به کار رفته بود که زیر خایافته به آتش کشیدند، آن قدر در نقاشی 

های جسمی و روحی مسلمان کردن از بار کمرشکن جزیه و فرار از شکنجهخالی ایرانیان که در سدۀ هفتم به بعد برای شانه

 باره تمام عقاید خشک و ضد هنری حکام سلفی را بپذیرند.  توانستند یک شدند، نمی می

ش و همراه با عقاید گنوستیک و اشراق صوفیانه و باصطالح باطریقۀ ساسانیه مسلمان اینان با غریزۀ هنر دوستی خوی

گرویدند که سماع و موسیقی و رقص را بهترین عبادت شمرده و  های گنوستیک ُغالت و صوفیان می و به مذهب   2شدند می

 هایشان پر از تصاویر پیشوایان دین اسالم بود.  خانقاه 

زمان، عقاید خشک سلفی با زور دولت بر مغزهایشان تحمیل شد و روح هنری ایشان افسرده و میدان هنر اگر چه به مرور  

تنگ  و  ولی یکتنگ  گردید،  ) تر  در سدۀ  که  نمرد، چنان  / 4باره  به دستور  10هـ  که  ساسانیه  درقصیدۀ  خزرجی  ابودلف  م( 

برد که  ۀ ساسانیۀ تصوف سروده است، از قالبی نام می تر از سلفی، در نکوهش طریقنمای خشک عباد، آن وزیر معتزلی صاحب 

ها و دعاها را بر آن کنده و بر روی اوراق و پارچه،  شده، و آن چوبی است که ُغالت و صوفیۀ ساسانیۀ، نقش »طرس« خوانده می 

 
من تاریخ   یلالمذ  یل المنتخب من ذو    .ق ۱۳۲۶،  المطبعه الحسینیه  ،مصرعریب فرزند سعد،    ،يبن سعدالقرطب  یب لعر  ی الطبر  یختار  ةصل  1

 ق(، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بیروت.310)د:   یطبر یر، محمد فرزند جرالصحابة و التابعین للطبري
 ی و برخ  سلسلهی ب  یانصوف،  88  -   77  ۀبرگ،  1973، مارس  1393ربیع االول  ،  1352نوروز  شمارۀ اول،  ،  11  ال ، س 45  دیف ۀ ر شمار   کاوه،   ۀمجل  2

 ی.منزو ینقیعل ،یشانا هاییژگیو
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ترین نمونۀ چاپ در ایران پس  م اند؛ البته او به پیروی از سلفیان این هنر را که قدیفروختهکرده و می به مانند مانویان باسمه می  ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 

 از اسالم است، جزو عادات ذمیمه ایرانیان شمرده است. 

 معجم البلدانکند. بخشی از این سفرنامه در کلمۀ »صین«  ابودلف در سفرنامۀ خود به چین نیز از هنرهای مانویان یاد می

 .  1اند م چاپ کرده 1960سکو  هایی از آن را مینورسکی در لندن و بولغاکوف در میاقوت آمده است و بخش 

مذهب معلوم و سرنوشت هنر و آینده آن آشکار است، مثاًل  نما چنین باشد، برخورد خلفای سلفیوقتی رفتار وزیر معتزلی 

، بعد از آن  2شمردند سازی را مباح می شیعیان که تا قرن پنجم و ششم به پیروی از گذشتگانشان )ُغالت( پیکرتراشی و مجسمه 

و یک  نمودند  تحریم  را  آن  دیگر مسلمانان،  با  پیوستگی  و  اتحاد  منظور  به  و  خلفا  دولتی  از مذهب  پیروی  به  این  تاریخ  باره 

توان فتاوی شیخ طوسی  هنرگرانقدر را دفن کردند برای تحقیق در چگونگی گرایش تدریجی شیعه به سوی مذهب سلفیان می

یت مجسمه  51م( در تفسیر آیۀ  1153ق /  548م( و طبرسی )د:  1068ق /  460)د:  
ّ
سازی را بافتاوی دو  بقره مبتنی بر ِحل

های مذهبی مانند کتاب  ای از فشار حکام سلفی بر مردم ایران جهت تحریم هنر، در مجادله قرن بعد شیعه مقایسه نمود. گوشه 

 کند.  داری از شعر و نقاشی متهم میمنعکس است که سلفی رافضی را به طرف  640ـ 626، ص  نقض

های  ایرانیان در برابر عقاید خشک سلفی حاکم، باز هم هنر در میان ایشان نمرد. اگر آلبوم  ،نشینیپس از این همه عقب 

ها ممنوع شد، باز ایرانی، هنر خود را به صورت تزیین قبور  های مانوی بسوخت و ایجاد مانند آن شاهان ساسانی و نگارستان 

های خیالی از پیغمبر و چهارده معصوم بر در و دیوار معابد شیعی آویخته  ظاهر کرد. عکس   امامان و پیشوایان اسالمی خویش 

 
 شود.  یدهد 803و سال پنجم ص  73کتاب سال اول ص  یسفرنامه راهنما ینا ییشناسا یبرا 1
، کاوه  ۀمجل؛  35  –  26  ۀ، برگ1352، نوروز  11سال  شمارۀ یک و دو،  ،  46و    45  ۀ ردیفکاوه، شمار   ۀمجل  ی،منزو  ینقی(، عل2( )1)  نامهحج 2
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بود، حتی عکس دختر پیغمبر که جزو معصومان ایشان به شمار است؛ البته با روبند اجباری در همه جا مورد تقدیس و احترام   ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 

 بود. 

های شیعی و  شان، بیش از آن که به فرق میان مذهب باید متوجه بود که این خاصیت ضّد هنری خلفا و فقیهان درباری 

ُسنی مربوط باشد، به فرق زندگی و عادات تازیان صحرای شبه جزیره و عادات مردم ایران و هند و ترکستان مربوط بوده است؛  

کنیم رخورد میجزیره روی به مشرق؛ یا مغرب دور شویم در میان مردم ُسنی و شیعی با آثار هنری بیشتر بلذا هر چه از شبه 

بادآباد شمال قونیه  شناس ترک آن م( که محمد اندر باستان 11هـ /  6های ترکان سلجوقی )سدۀ  چنان که بر دیوار کاخ 
ُ
ها را در ق

شود و هر چه به مرکز عربستان نزدیک  های شاهنامه با اشعار فارسی مربوط بدان بسیار دیده می کشف کرده نقاشی صحنه 

بی  از هنر  تنفر  به چشم میشویم،  از شبه   ،خوردشتر  تازیان  آن که  از  فتح کشورهای هم اما پس  با  و  آمده  بیرون  جوار  جزیره 

 کم با تمدن آشنا شده، روح هنری یافتند. هایی تشکیل دادند، کم حکومت 

  م( آخرین خلیفۀ متعصب سلفی بود که به دستور او آثار هنری قبر حسین861ق /  247متوکل )د:    شاید بتوان گفت:

در کربال که زیارتگاه ُغالت گنوستیک شده بود، خراب و درهم کوبیده شد. تازه متوکل نیز، مانند برخی حکام نجد و خلیج  

ی خالی نبود.  شمرد، ولی کاخ امروز، هنر را برای مردم حرام می
ّ
 های خودش از ذوق هنری به کل

حتی در مرکز خالفت عرب هم متداول شد و از آن تاریخ    م( به بعد، تزیین مساجد و قبور بزرگان،10هـ /  4باری از سدۀ ) 

تاکنون، در هر چند مدت یک بار، که شهرهای باختری عراق مورد هجوم قبایل صحراگرد عرب نجد قرارگرفت، اعرابی که در  

 .  1کردند عراق بومی شده بودند دوش به دوش بومیان قدیمی از آثار هنری خود دفاع می 

 
،  کاوه  ۀمجل؛  35  –  26  ۀ، برگ1352، نوروز  11سال  شمارۀ یک و دو،  ،  46و    45  ۀ ردیفکاوه، شمار   ۀمجل   ی،منزو  ینقی(، عل2( )1)  نامهحج  1

 . 70 –  60 ۀ، برگ1973، سپتامبر 1393، رمضان 1352، مهر 11سه و چهار، سال  ۀ، شمار 48و   47  ۀ ردیفشمار 



 

 

 

 ران یا  ی نقاش  یهامکتب  ن یترم یقد ی نقاش یدارا  ینسخ خط  ی فهرس وصف

 

9 

داری و تشویق از نقاشی نرسید، و پیش از  ن نرمش خلیفگان نسبت به هنر هیچ گاه به سرحد طرف اما باید دانست که ای ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 

 های مانوی که به دست تازیان سوخت چیزی به وجود نیامد. های ساسانی، و ارتنگ آمدن مغول به ایران، از نمونۀ آلبوم 

 های نقاشی ایرانترین مکتبقدیم 
است که در   مقامات حریریترین نسخۀ مصور ایرانی که در این دوره باقی مانده، کتاب آری تا آن جا که اطالع داریم کهن 

م(، یعنی کمی پس از ورود مغول به ایران نوشته شده  1219ق /  616شود. این نسخه در ) داری می کتابخانۀ ملی پاریس نگاه 

خان مغول در تبریز به تخت نشست و نام خلفا از سکه و شالق محتسبان غازان   م( 1295ق /  695است، اما همین که در سال ) 

های هنری به وجود آمد که امروز به مکتب مغولی بغداد و  را از دست فقیهان خشک برگرفت، هنر روی به گسترش نهاد، مکتب

پیرپونت مورگان  تبریز شناخته می  اکنون در کتابخانۀ  نیویورک نسخه   pierpont morgan libraryشوند. هم  از  در  جامع  ای 

ها  لوحۀ نقاشی مینیاتوری بوده که اکنون آن  80ق( در تبریز نوشته شده و دارای  736ق تا 716هست که از )  التواریخ رشیدی 

 .  1اند های لندن و نیویورک تقسیم کرده را در میان موزه 

صفوی تبریز و قزوین و اصفهان شهرت یافت، اما یک قرن بعد از آن مکتب تیموری هرات نضج گرفت و پس از آن مکتب  

م( هنگامی که شاه عباس مدارس فلسفه و عرفان و اشراق را در قزوین ویران کرد و پایتخت را به  17هـ /  11متأسفانه در سدۀ ) 

ام کفر و  تر از سلفیان سپرد، پس حکومت صفوی برای دفاع از اتهنمای قشریاصفهان آورد، کارها را به دست فقیهان شیعی 

گری دست  مقدسی دست یازید، و با اتکا بر قشریان، در ظاهری کردند، به مسابقۀ خشکزندقت که عثمانیان بدان وارد می

 حنبلیان را به پشت بست.  

 
  .ngPersian Mininature Painti.یقلم بازل¬گر به به نقل از کتاب: 43. ص یربهاابوالفضل م ین بهزاد،حس یادنامه 1
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و پس از این تاریخ، هنر و ادب در ایران دوران نزول را پیمود و این وضع رکورد تا رنسانس ایران و احتکاک با تمدن غرب در  ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 

م( ادامه یافت. برقراری روابط با اروپا از نفوذ معنوی قشریان کاست و قید و بندهای ضّد هنری را سست کرد،  19هـ /  13ۀ ) سد

خان نقاش، در تهران و خاندان وصال در شیراز و نجف در اصفهان به وجود  علیپس هنرمندانی چون حسن افشار )الل( و لطف 

 با کمال 
ً
 م( هنر نقاشی ایران به مرحلۀ نوین خودگام نهاد. 1968ق/ 1347ک و حسین بهزاد )د: الملآمدند، تا آن که اخیرا

 کتاب مورد گفتگو
نماید. این اثر مفید چنان که از نامش  ای از این شیب و فرازها را پیش چشمان ما مجسم می فهرست آقای طرازی شمه 

داری  باشد که در کتابخانۀ دارالکتب قاهره نگاهها می اشی ها و نقهای فارسی خطی ُمّزین به صورتپیدا است فهرستی از نسخه 

شود. چاپ این کتاب در قاهره، در دورانی که دولت گرفتار مشکالت ناشی از اشغال بخشی از کشورشان توسط تجاوزکاران  می

همسایۀ آزار اسراییلی است و هزاران کارگر مشغول ساختمان سّد عظیم اسوان بودند، خود نشانۀ هنردوستی فرزندان کارگران  

متری و داالنی    10ستون    128قصر و اسوان است، پدرانشان شبستان کرنک را که  های جیزه و معبدهای با عظمت اسازندۀ هرم 

آسا  متر و دیگر آثار معجزه 14پیکرۀ با عظمت خوابیده دارد، ساختند و دو مجسمۀ »ممنون« را به ارتفاع   14که در هرسوی آن  

اند. آری این خود نشانۀ رشد نسبی  بنا کرده ها پل بر روی رود نیلمتری قاهره و ده   187را از سنگ تراشیدند و خودشان برج 

 .  1ملت است که فشار دشمن چنان نیرومند، ایشان را از توجه به وظایف دیگر، مانند نشر تاریخ هنر و هنرمندان، بازنداشته است 

فهرست  و  است  یافته  گسترش  مستقل  علم  یک  صورت  به  امروز  جهان  در  ایران  نقاشی  هنر  فصلی  تاریخ  نقاشی  های 

 آقای قدماتی و لیکن بزرگ آن را تشکیل می م
ً
استاد دانشگاه هاوارد، مشغول تهیۀ کتابی    Oleg Gerabarدهد، چنان که اخیرا

 
 متن مقاله: بازندارد.  1
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های موجود در جهان را که  نسخه از شاهنامه   327باشد. وی در این کتاب  های نقاشی شدۀ شاهنامه می در فهرست صحنه ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 

 آن های نقاشی هستند، فهرست نموده،  دارای لوحه 
ً
 .  1ها را مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار دهد تا بعدا

های دقیق و قابل اعتماد که برای هنر نقاشی فارسی تهیه شده، همین کتاب مورد بحث است که آقای  یکی از فهرست 

ه شصت و  طرازی نگاشته است. وی در این کتاب هفتاد و یک نسخۀ خطی فارسی موجود در آن کتابخانه را معرفی نموده ک

ها را به ترتیب  شمار هستند، چون او نسخه تصویر دارد و سه نسخۀ دیگر دارای تصویرهای بی   1587هشت نسخۀ آن روی هم  

های مختلف  گرد هنر در ایران، در قرن توان به وسیلۀ آن آماری روشن از چگونگی پیشرفت و پس تاریخ مرتب ساخته است، می 

 در هند، برای هنر نقاشی ایران ادامه یابد،  ه فهرست به دست آورد، و اگر تهیۀ این گون
ً
ها در ایران، اروپا، آمریکا و مخصوصا

های خطی فارسی  تر و در کادر جهانی، مانند آن چه برادرم احمد منزوی برای نسخه هایی وسیعها منحنی نمایشتوان از آن می

 ر دسترس مردم نهاد.  چاپ کرد، د 2در جهان تهیه نمود و در مجلۀ راهنمای کتاب سال 

: طرازی  
ً
 مثال

 لوحۀ آن را شناسانده است. 179م( دو نسخۀ خطی با چهارده لوحه از همۀ 14هـ / 8از سدۀ) 

 لوحۀ آن را شناسانده است.  251م( سه نسخۀ خطی با هشتاد و یک لوحه از همۀ 15هـ / 9از سدۀ) 

 وحۀ آن را شناسانده است. ل  199لوحه از همۀ  157م( هژده نسخۀ خطی با 16هـ /  10از سدۀ) 

 لوحۀ آن را شناسانده است.  237لوحه از همۀ  158م( هفده نسخۀ خطی با 17هـ /  11از سدۀ) 

 لوحۀ آن را شناسانده است.  341م( شش نسخۀ خطی با سی و هشت لوحه از همۀ 18هـ /  12از سدۀ) 

 را شناسانده است. لوحۀ آن  189م( شش نسخۀ خطی با نوزده لوحه از همۀ 19هـ /  13از سدۀ) 

 
 . 124 برگۀ ،16سال  ،کتاب یراهنمامجلۀ  1
 . 292ـ   283 ، برگۀ14سال  ،کتاب یراهنما ۀ مجل 2
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 .1م( سه نسخۀ خطی با دو لوحه از همۀ دو لوحۀ آن را شناسانده است 20هـ /  14از سدۀ)  ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 

ها را به حساب  اند و با آن که قابل آمارگیری هستند، من برای اختصار آن تاریخ های معرفی شدۀ این کتاب، بی باقی لوحه

 نیاوردم.  

 لوحه را برگزیده و چاپ کرده است.   1587لوحه از   80طرازی در پایان کتاب خود  

نقاشی  دهد که چگونه هنر  ای نشان می بینیم: این آمار اگر چه ناقص و ویژۀ یک کتابخانه است، باز تا اندازه چنان که می 

ایران، پس از سقوط دربار خالفت در بغداد باال رفته و گسترش یافته و چگونه پس از ویران شدن مدارس فلسفی قزوین، به  

 دست شاه عباس، قوس نزولی را آغاز کرده است. 

 
 های خطی:ها در نسخه جدول لوح   1

 لوحه  لوحۀ شناسایی کرده  نسخۀ خطی  سده 
ّ

 دار  های تاریخکل

 179 14   2 م 14/  ه 8سدۀ 

 251 81 3 م 15/  ه 9سدۀ 

 199 157 18 م 16/  ه 10سدۀ 

 237 158 17 م 17/  ه 11سدۀ 

 341 38 6 م 18/  ه 12سدۀ 

 189 19 6 م 19/  ه 13سدۀ 

 2 2 3 م 20/  ه 14سدۀ 

 
ّ

 1408 469 55 جمع  کل
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 ها از مردم نامی پیکره ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 
ردان نامی ایران و خاورمیانه  های میکی از مزایای سودمند این فهرست راهنمایی خواننده به محل وجود پیکره و عکس 

است، مثاًل از شعرایی هم چون فردوسی، عنصری، فرخی، سنایی، حافظ، سعدی، جامی، حسن دهلوی، کلیم، محتشم،  

ها شاعر دیگر در  شاه، و دهصابر، صائب، عرفی، غنی، طاهر، مشتاق، نظیری، مولوی، اسیر، وحید، ظهوری، مخلص، نورعلی 

شده است. بسیاری امیران و سپهساالران، هم چون سلطان حسین بایقرا و شاهان صفوی، چون    هایی شناسانده آن جا عکس 

ها خیالی بوده، باز هم ارزش  هایی نشان داده شده است. اگر چه برخی از این شبیهها، عکس عباس اول و دوم و طهماسب 

 تاریخی فراوان دارد.  

های چاپ تحقیقی اثر هر یک از آنان، عکس؛ یا  جامع از تمام صورت   توان در آینده فهرستیبا توسعه دادن بدین کار، می 

 هایی گوناگون را که از صاحب اثر در دست، در پیش گفتار چاپ کتاب؛ یا اثر او چاپ و منتشر سازند.  عکس
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 نامه کتاب  ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 

 نمایۀ کتاب و مقاله 
سن علی فرزند قاضی یوسف فرزند ابراهیم فرزند  الدین ابوالح ، قفطی، جمال تاریخ الحکماء ،  إخبار العلماء بأخبار الحکماء 

م؛ ترجمه محمد فرزند علی فرزند  ۱۹۰۳ق /  ۱۳۲۱ق(، به کوشش یولیوس لیپرت، الیپزیگ،  646  -  563عبدالواحد شیبانی ) 

 خ. 1347ق( به دستور شاه سلیمان صفوی، تصحیح بهین دارایی، دانشگاه تهران. 1099محمد خطیبی روزنی ) 

 . 1962ترجمۀ عربی از یوحنا حلو، بیروت    .اعترافات آگوستین

المصریة بدارالکتب  الشرقیة  المخطوطات  و  للکتب  الشاملة  الفهارس  طرازی  إعداد  محمدخان  فرزند  مبشر  نصرالله   ،

 م(. 2002 –  1922) 

عبداللطیف فرزند یوسف فرزند  الدین  لباد، موفق ابن االفادة و االعتبار في االمور المشاهدة و الحوادث المعاینة بارض مصر،  

، المورد،  الله؛ پژوهش علی محسن عیسی مال 1964، لندن،  م( 1231  –   1162ق /  629  –   557محمد فرزند علی بغدادی ) 

1984 . 

الدین و معلم رفعت بیلکه کلیشی،  ، محمد شرف ایضاح المکنون في الذیل علی کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون

 ق.1366و   1364م /  1947و   1945ه ترکی  – چاپ استانبول 

بخارا ) تاریخ  نرشخی  فرزند جعفر  ابوبکر محمد  تهران،  348  –  268،  رضوی،  تصحیح محمدتقی مدرس  خ؛  1317ق(، 

ابونصر احمد فرزند محمد قباوی )ز:   انتشارات توس، تهران،  522ترجمه به فارسی  خ؛ ترجمه فارسی به عربی،  1363ق(، 

 م( و عبد المجید بدوی. 2002  – 1922طرازی )  نصرالله مبشر فرزند محمدخان 
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آقا شیرازی  م(، به کوشش علی 1068  -  995ق /  460  -  385، شیخ طوسی محمد فرزند حسن ) التبیان في تفسیر القرآن ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 

ق؛ تصحیح احمد شوقی و احمد حبیب قصیر، مقدمۀ آقابزرگ تهرانی  1365زاده اصفهانی، چاپ سنگی،  و عبدالرسول روغنی

 ق. 1409خ(، داراحیاء التراث العربی، قم، 1348 –  1255) 

ق(، نسخۀ خطی کتابخانۀ  ۷۱۸  -   ۶۴۸الله همدانی ) ق(، رشیدالدین فضل 716، )تألیف:  تاریخ رشیدی ،  جامع التواریخ

 ، نیویورک. pierpont morgan libraryپیرپونت مورگان  

  – 26، برگۀ  1352، نوروز  11شمارۀ یک و دو، سال  ، 46و    45(، علینقی منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ ردیف 2( ) 1نامه ) حج 

  –   60، برگۀ  1973، سپتامبر  1393، رمضان  1352، مهر  11، شمارۀ سه و چهار، سال  48و    47؛ مجلۀ کاوه، شمارۀ ردیف 35

70 . 

؛  1960ق(، تحقیق و تعلیق والدمیر مینورسکی، لندن و مسکو،  341مسعر فرزند مهلهل خزرجی )ز:    سفرنامۀ ابودلف

 خ. 1354رگردان ابوالفضل طباطبایی، انتشارات زورا، تهران، ب

ق(، 606  –  522، زوبهان بقلی فرزند ابونصر ) شرح احوال و آثار و مجموعۀ اشعار به دست آمده شیخ شطاح روزبهان فسایی

 خ. 1363غالمعلی آریا، انتشارات روزبهان، تهران، 

 خ. 1344ق(، تصحیح هانری کوربن، تهران، 606 –  522، شیخ شطاح روزبهان بقلی فرزند ابونصر ) شرح شطحیات 

القرطبي سعد  بن  لعریب  الطبری  تاریخ  سنة    صلة  الحسینیه، 220  –  291من  المطبعه  مصر،  سعد،  فرزند  عریب  ق، 

 ق. ۱۳۲۶

قاهره   دارالکتب  چ.  طرازی،  نصرالله  المصریة،  المکتب  بدار  بالصور  المزینة  الفارسیة  للمخطوطات  الوصفي  الفهرس 

 لوحه. 80برگه،  190در  م1968

 م(. 2002 –  1922. نصرالله مبشر فرزند محمدخان طرازی ) الفهرس الوصفي للمخطوطات الفارسیة المزینة
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 ، نصرالله طرازی، دو جلد بزرگ. فهرست مخطوطات فارسي دارالکتب ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 

الفنون و  الکتب  اسامی  عن  الظنون  ) الکشف  چلبی  کاتب  عبدالله  فرزند  مصطفی  خلیفه  حاجی  ق(، 1067  –  1017، 

 ق. 1360م / 1941الدین یالتقا و معلم رفعت بیلگه کلیسی، استانبول، ترکیه، پژوهش محمد شرف 

المیزان فرزند حجر عسقالنی )د:  لسان  ابوالفضل احمد فرزند علی فرزند محمد فرزند احمد  ق(، تصحیح دائرة  852، 

 م. 1971ق /1390چاپ دوم،  ق؛ چاپ دیگر: مؤسسۀ اعلمی، بیروت، 1331المعارف النظامیة، هند،  

 ، احسان یارشاطر و ایرج افشار، انتشارات سخن. 14سال   مجلۀ راهنمای کتاب

 ، احسان یارشاطر و ایرج افشار، انتشارات سخن.  16سال   مجلۀ راهنمای کتاب

 ، سال اول، احسان یارشاطر و ایرج افشار. مجلۀ راهنمای کتاب

  47؛ مجلۀ کاوه، شمارۀ ردیف  35  –   26، برگۀ  1352، نوروز  11شمارۀ یک و دو، سال  ،  46و    45مجلۀ کاوه، شمارۀ ردیف  

(، علینقی  2( ) 1نامه ) ، حج 70  –  60، برگۀ  1973، سپتامبر  1393، رمضان  1352، مهر  11، شمارۀ سه و چهار، سال  48و  

 منزوی،

کاوه ردیف  مجلۀ  شمارۀ  سال  45،  نوروز  11،  اول،  االول  1352، شمارۀ  ربیع  مارس  1393،  برگۀ  1973،   ،77  -  88  ،

 ، علینقی منزوی. های ایشانسلسله و برخی ویژگیصوفیان بی 

  320، برگۀ  1372، سپتامبر  1392خ،  شعبان  1351، شمارۀ چهار، مهرماه  10، سال  43مجلۀ کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف  

، ربیع االول  1352، شمارۀ اول، نوروز  11  ، سال 45، مدینۀ فاضلۀ فارابی، علینقی منزوی؛ مجلۀ کاوه، شمارۀ ردیف  330  –

 های ایشان، علینقی منزوی.سلسله و برخی ویژگی ، صوفیان بی 88 -  77، برگۀ 1973، مارس 1393

  -  6، برگۀ  1974، مارس  1394، ربیع االول  1353، شمارۀ اول، فروردین  12، سال  51مجلۀ کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف  

 ، علینقی منزوی.، دربارۀ هنر نقاشی در ایران 11
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م(،  1153  –  1076ق /  ۵۴۸  -  ۴۶۸، امین االسالم فضل فرزند حسن فرزند فضل َطبِرسی ) مجمُع البیان في تفسیر الُقرآن ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 

ابوالحسن شعرانی، تهران،   التراث،  1338تصحیح  ق؛ ترجمۀ فارسی، انتشارات فراهانی، تهران،  1379خ؛ بیروت، داراحیاء 

 خ. 1350

 ش. ۱۳۱۸به کوشش محمدتقی بهار، تهران،   ،مجمل التواریخ و القصص

 . 1961، چاپ پاریس مجموعۀ اسناد کنیسه

م؛  1909م؛ قاهره  1907، یاقوت حموی، دیوید سموئل مارگلیوت لیدن،  إرشاد األریب إلی معرفة األدیب؛ یا  معجم األدباء 

 م. 2012خ /  1391برگردان عبدالحمید آیتی، تهران، 

البلدان ) معجم  حموی  یاقوت  شهاب 626  -   574،   ) ( الیپزیک  چاپ  رومی،  عبدالله  فرزند  ابوعبدالله  - 1873الدین 

م، برگردان به پارسی دکتر علینقی منزوی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و  1965م( افست تهران، 1866

خ و جلد دوم آن را تا  1380تا پایان حرف الف در سال گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسالمی جلد اول برگردان به پارسی را 

 خ به چاپ رسانید و امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن.   1383پایان حرف "ز" در سال 

 م(، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی پاریس.  1219ق /  616، )تألیف:  مقامات حریری

ق(، مؤسسة األعلمي  310محمد فرزند جریر طبری )د:    ،المنتخب من ذیل المذیل من تاریخ الصحابة و التابعین للطبري

 للمطبوعات، بیروت. 

ق(، پژوهش نعیم زرزور،  597  -  510جوزی، عبدالرحمان فرزند علی ) ، ابوالفرج ابن الملوك  المنتظم في تاریخ األمم و

 م. 1992ق / 1412دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

نصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل قزوینی رازی، تصحیح   ئح الروافض، بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضا،  النقض

 خ. 1358خ؛ دیگر: انجمن آثار ملی،  1331الدین محدث ارموی، تهران، جالل 

العربیة و  الفارسیة  فاته 
َّ 
بمؤل فهرس  الجامي؛  عبدالرحمن  ) نورالدین  طرازی  محمدخان  فرزند  مبشر  نصرالله   ،1922  –  

 . 1964م(، 2002
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  و گن هر ف  تار اشت نا  ،میر بهاء  ابوالفضل  ،رانیا  ی نقاش در تاریخ   ی بهزاد و مختصر ن ی استاد حس احوال  شرح  ، بهزاد یادنامه  ران یدر ا  ی هنر نقاش  ۀدربار 

 . خ1352  ،ن ار هت  ،رن ه

 . خ 1392 ، ن ار هت  ،ه ور ش یلعب رع م جرت م ، گری بازل   ،نار یا ی شاقن

Persian Mininature Painting 
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