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چكيده
شاهنشاهنامه يکي از نسخ مصور دوره قاجار است که در نيمة اول قرن سيزدهم توسط فتحعلي خان صبا 
سروده شده است. اين کتاب در باب شرح فتوحات فتحعلي شاه قاجار و تاريخ اين سلسله است. نسخه هاي 
متعددي از شاهنشاهنامه در کتابخانه هاي مختلف موجود است. در اين پژوهش، نسخه ١٥٢٣٤ کتابخانه مجلس 
مورد بررســي قرار خواهد گرفت. نسخه مورد نظر داراي ٢٤ تصوير نگارگري است که نگاره هاي آن فاقد 
هرگونه امضا يا شناسه است. هدف از اين پژوهش معرفي شاهنشاهنامة  صبا و شناسايي نگارگر آن است. 
اين تحقيق به دنبال يافتن پاسخ اين پرسش است که آيا تصويرگري نسخه شاهنشاهنامه ١٥٢٣٤ مجلس توسط 
محمدحسن افشار انجام پذيرفته است؟ روش تحقيق توصيفي- تحليلي و تطبيقي انجام شده است و روش جمع 
آوري اطالعات کتابخانه اي و با استفاده از تصاوير موجود در کتابخانه مجلس است. نتايج حاصل از پژوهش 
حکايت از آن دارد که تصويرگري کتاب مذکور توســط محمدحسن افشار انجام شده که اين امر به واسطه 
بررسي هاي تطبيقي ميان طراحي ها و ترکيب بندي هاي نگاره هاي کتاب مذکور با نسخه مسجع ٥٩٩٨ موزه ملک 

به دست آمده است. 
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مقدمه
اهميت بازشناسي فرهنگ تصويري اين مرز و بوم براي 
صبا  شاهنشاهنامة  نيست.  پوشيده  ادب  و  فضل  اهل 
حکيم  شاهنامة  از  برگرفته  که  است  مصنوعي  حماسة 
منظومة  هيچ  تاکنون  چه  اگر  است.  فردوسي  ابوالقاسم 
حماسي نتوانسته با اثر سخنگوي توس پنجه در پنجه افکند 
و در کفة ترازوي ادب با او برابري کند. اين اثر به بخشي 
مشهور  ادبي»  «بازگشت  به  که  ايران  ادبيات  تاريخ  از 
است تعلق دارد. همزمان با شروع نهضت بازگشت ادبي، 
ايراني جاني دوباره يافت. عالقه و توجه  فرهنگ و هنر 
پادشاهان قاجاري به فرهنگ و هنر يکي از عوامل مهم 
گرديد.  اين عصر  در  ادب،  و  و شعر  هنري  فنون  رواج 
بطوريکه در مدت زمان يک قرن و نيم، هفت تن از شاهان 
قاجار در ايران پادشاهي کرده اند که از اين هفت تن، چهار 
نفرشان شعردوست و خود شاعر بوده و ديوان دو تن 
از آنان به چاپ رسيده است.در دوران ناصرالدين شاه، 
کتابخانة سلطنتي رونقي تمام يافت و نسخه هاي گرانبهايي 
همچون هزار و يک شب،مصور شدند. همچنين در دوران 
فتحعلي شاه قاجار نيز، عالقة وافر او به شعر، منجر به 
که«شاهنشاهنامة  گرديد  چندي  کتابهاي  تصويرگري 
صبا» يکي از اين نسخ است. صبا در سال۱۲۱۲ هـ.ق. در 
هنگام جلوس فتحعلي شاه، قصيدة غرايي را در مدح شاه 
مي سرايد که مورد توجه شاه قرار گرفته و دستور مي دهد 
که صبا تاريخ قاجاريه را از ابتدا به نظم آورد و صبا به 
نظم شاهنشاهنامه همت مي گمارد. شخص شاه نام اين 
اين ديوان، مقايسه ها  اثر را شاهنشاهنامه مي گذارد. در 
و تشبيه هايي بين شاه قاجار و شخصيت هاي افسانه اي 
شاهنامه يا شاهان باستاني ايران که مظهر قدرت بودند 
انجام شده است. همچنين در بيان جنگ هاي ايران و روس 
و دالوري هاي شاهزاده عباس ميرزا،  وليعهد شاه اشعاري 
اين دوران  سروده شده است.از ديگر نسخ مصورشده 
شيرازي  صورتگر  «لطفعلي  اثر  داوري»  «شاهنامه  به 
و  صنيع الملک»  شب  يک  و  «هزار  نسخه  و  داوري»  و 
نسخه «اشرف التواريخ»مي توان اشاره کرد. نسخه مورد 
به  مجلس  کتابخانه  در  اکنون  که  پژوهش  اين  در  نظر 
شماره۱۵۲۳۴ نگهداري مي شود داراي ۲۴ برگ نگارگري 
اين  است.  رقم  و  امضاء  بدون  اثر  اين  نگاره هاي  است. 
مقاله به اختصار مي کوشد ضمن معرفي شاهنشاهنامة 
صبا و نگارگر آن، وجوه تشابه و تفارق نسخه مذکور 
اين پژوهش  با نسخة ۵۹۹۸ موزه ملک بررسي کند.  را 
که  باشد  پرسش  اين  براي  پاسخي  دنبال  به  مي کوشد 
کسي  چه  ۱۵۲۳۴مجلس  شاهنشاهنامة  تصاوير  نگارگر 
تحقيق،  آمده در خالل  به دست  اطالعات  است.بر اساس 
اين فرضيه مطرح گرديد که نگارگر نسخه شاهنشاهنامه 
۱۵۲۳۴ کتابخانه مجلس، همان«محمد حسن افشار» است 
که تصويرسازي نسخه ۵۹۹۸ شاهنشاهنامه موزه ملک با 

امضا و رقم او به انجام رسيده است.

روش تحقيق
روش تحقيق پژوهش توصيفي ـ تحليلي همراه با تفسير 
داده ها (تصاوير) و تطبيق آنهاست. براي انجام پژوهش 
کتابخانة  و  ملک  موزه  شاهنشاهنامه  نسخ  به  نگارنده 
است.شيوه  داشته  دسترسي  اسالمي  شوراي  مجلس 
گردآوري اطالعات کتابخانه اي، همچنين ابزار گردآوري 
داده ها شامل منابع اسنادي، تهيه برگه شناسه و تصاوير 
گزينش شده از دو نسخه شاهنشاهنامة کتابخانةمجلس و 

موزة ملک بوده است.
بر اين اساس، با توجه به بازتاب تصاوير شاهنشاهنامه 
آن،نسخه  اهميت  و  قاجار  دوره  تصويري  هنرهاي  در 
امضا دار موزه ملک(محفوظ به شمارة ۵۹۹۸) با نسخه 
بدون امضاي مجلس(محفوظ به شمارة ۱۵۲۳۴)به منظور 

تصوير ١. قلمدان،ديدار مقامات ايراني و فرنگي،١٢٩٤ - ق، محمد 
حسن افشار،آبرنگ و ورق طال، موزه ملک. مأخذ: موزه ملک

تصوير ٢. تصوير سياه و سفيد ناصر الدين شاه قاجار، محمد حسن 
 www.4.bp.blogspot.com :افشار، حراج ساتبي. مأخذ
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شناسايي نگارگر آن،بصورت تطبيقي مورد بررسي قرار 
گرفت.

پيشينه تحقيق
با عنوان بررسي هفت  پايان نامة خود  باباوند در  سعيد 
مجلس  شمارة۱۵۲۳۴  نسخة  شاهنشاهنامة  از  تصوير 
يافته،  در سال ۱۳۸۵نگارش  هنر شاهد  دانشکدة  در  که 
کتاب  از  تصوير  هفت  بررسي  به  نسخه  معرفي  ضمن 
شناسايي  به  پايان نامه  اين  در  است.  پرداخته  مذکور 

نگارگرتصاوير نسخه مذکور اشاره اي نشده است.
يوسف متولي حقيقي در مقاله اي با عنوان «شاهنامه اي 
که پايانش خوش نبود» در پژوهشنامة تاريخ که در سال 
وقايع  و  زندگي صبا  بررسي  شده،ضمن  منتشر   ۱۳۸۴
سلطنت فتحعلي شاه قاجار، به بررسي جنبه هاي تاريخي 

و ادبي شاهنشاهنامه پرداخته است.
همچنين سعيد خودداري ناييني در مقاله اي با عنوان 

«شاهنشاهنامه فتحعلي خان صبا نسخه ۵۹۹۸ کتابخانة 
قاجار» که در سال ۱۳۸۹  از هنر دورة  ملک شاهکاري 
انتشار يافته، با ورود به بحث کتاب آرايي در هنر دوره 
است.  پرداخته  شاهنشاهنامه  سراينده  معرفي  به  قاجار 
در اين اثر به نسخه ۱۵۲۳۴ کتابخانه مجلس و تصويرگر 

نگاره هاي آن اشاره اي نشده است.
باب  «در  عنوان  با  مقاله اي  در  لنگرودي  شمس 
بي منزلتي   فردوسي توسي - فتحعلي خان صبا» که در 
فصلنامه فرهنگي کلک در سال ۱۳۶۹ منتشر شده، ضمن 
با  اثر  اين  به مقايسه  بررسي زندگي فتحعلي خان صبا 
بررسي  به  مقاله  اين  است.  پرداخته  فردوسي  شاهنامه 

نگاره هاي شاهنشاهنامه نپرداخته است.
 بهاره موذن در مقاله اي با عنوان «بررسي سبکي و 
محتوايي شاهنشاهنامه فتحعلي خان صبا و مقايسه آن با 
شاهنامه فردوسي»به بررسي سبکي محتوايي و زباني 
اين نسخه پرداخته است.در اين مقاله بيشتر روي عناصر 
تشبيه و استعاره و صنايع ادبي تاکيد شده است. اين مقاله 

به بررسي تصاوير شاهنشاهنامه نپرداخته است.

زندگي نامه وخاندان فتحعلي خان صبا
در  هـ.ق.   ۱۱۷۹ سال  به  کاشاني  صباي  فتحعلي خان 
قرن سيزدهم  از مشاهير شعراي  او  متولد شد.  کاشان 
هجري است. نياکان فتحعلي خان از اميران کردهاي دنبلي 
آذربايجان بودند که در حوالي خوي و اروميه مي زيستند. 
«از اميران آنها در دوره صفوي، امير غياث بيک فرزند 
عليخان ملقب به اميرصفي قلي خان دنبلي بود که در سال 
۱۰۸۵ هجري در معيت شاه عباس دوم به تصرف قندهار 
خورد.  شکست  قندهار  جنگ  در  بيک  اميرغياث  رفت. 
او از اين واقعه سخت دلتنگ شد. بويژه که از برادرش 
اميرمرتضي قلي هم نامه اي دريافت کرد که او را بدليل 
(ضرابي،۱۳۵۶:  بود.»  کرده  شماتت  جنگ،  در  شکست 
اقامت  اميدي در کاشان  نا  از فرط  اين رو، وي  از   (۳۲۳
از روستاهاي کاشان و  گزيد و شاه عباس دوم برخي 
از جمله ضرابخانه آنجا را به صورت تيول در اختيار او 
گذاشت. خاندان او از آن به بعد، به ضرابي نيز شهرت 
اشاره  به  بيک  اميرغياث  مسموميت  از  «پس  يافتند. 
برادرش، اميرشريف بيک معروف به منظورخان به جايش 
که پس  بود  اميرشريف  فرزند  بيک،  اميرفاضل  نشست. 
از پدرش رياست طايفه دنبلي ضرابي کاشان را برعهده 
گرفت. فرزند اميرفاضل بيک، آقامحمد ضرابي بود که از 
کريم خان  و  نادرشاه  معاصر  و  اعلي  ديوان  کارگزاران 
زند محسوب مي شد. آقامحمد ضرابي پنج پسر داشت که 
چهارمي فتحعلي خان، ملک الشعراي دربار فتحعلي شاه و 
متخلص به صباي کاشاني بود.» (ضرابي، ۱۳۵۶: ۳۶۶) 
در نمودار شجره نامه يا سلسله نسب فتحعلي خان نشان 

داده شده است.

تصوير ٣. شمايل حضرت علي (ع)،محمد حسن افشار،گواش و 
www.mahfouzi-museum.com  آبرنگ، مأخذ

تصوير ٤. بخشي از تصوير روي جلد نسخه ١٥٢٣٤شاهنشاهنامه 
مجلس ، مأخذ: كتابخانة مجلس شوراي اسالمي.



در مقدمه کتاب گلشن صبا نيز شرح کاملي درباره 
حسب و نسب و زندگاني و آثار فتحعلي خان آورده شده 
است. « فتحعلي خان بن آقامحمد بن امير فاضل بيک بن 
امير شريف بيک بن امير غياث بيک... که به سي و يک 
پشت به يحيي بن خالد البرمکي مي رسند» (صبا،۱۳۱۳: 

۱۱ ـ۴).
مرحوم صبا در شعر، شاگرد حاج سليمان صباحي 
کاشي بوده و نيز با آذر صباحي و هاتف حشر داشته 
است. او در جواني به تحصيل علوم مختلفي ازجمله طلب 
و علم خط و ادب پرداخته و يکي از دانشوران آن عصر 
خاصه شعرا محسوب گرديده است. خانوادة صبا عمومًا 
اهل فضل و ادب بودند و بزرگان ايشان چون «فروغ»، 
«عندليب»،«محمودخان»، «ميرزااحمد صبور» و«خجسته» 
مي رسند،در  او  به  نسب  از  که  فضال  از  ديگر  وگروهي 
دانشوري شهرتي بسزا داشتند. «اين خانواده را مي توان 
ايران شمرد که سلسله نسب  ادبي  بزرگ  اولين خاندان 
داراي  و  پيوسته  هم  به  امروز  تا  قديم  عهد  از  را  آنان 
رياست و جاللت و کمال و هنر بوده اند.» (صبا، همان) 
از فتحعلي خان صبا آثار متعددي چون ديوان قصايد و 
به جاي  نامه  و عبرت  غزليات، خداوندنامه، گلشن صبا 
مانده است.فوت او هم به نقل از مجمع الفصحا در ۱۲۳۸ 
ه - ق روي داده است. صبا در سن شست يا پنجاه و نه 

سالگي بدرود حيات گفته است.

محمدحسن افشار(نقاش باشي دربار قاجار)
و  محمدشاه  دربار  نقاشان  از  افشار  محمدحسن 
ناصرالدين شاه بود که در طي سالهاي ۱۲۵۰-۱۲۸۱ ه 
ق فعاليت هنري داشت. وي از طرف محمدشاه ملقب به 

محمدحسن،  برجسته  آثار  از  گرديد.  دربار  نقاش باشي 
سه پيکر نگاره از ناصرالدين شاه ونيز در چهل ستون 
مقدم).  موزه  و  گلستان  تهران،کاخ  در  است(محفوظ 
همچنين او پيکره اي از محمد شاه را در تاريخ ۱۲۶۳ هق 
لندن، در  است(محفوظ  کشيده  نشان  جواهر  لباسي  در 

ديگر وي  آثار  از جمله  کتابخانه بريتانيا،آلبوم چرچيل). 
نسخه  و  ملک  موزه  نسخه شاهنشاهنامه شماره ۵۹۹۸ 
شاهنشاهنامه ۱۵۲۳۴کتابخانه مجلس است که فقط نسخه 
موزه ملک داراي رقم و سجع محمد حسن افشار است 
و در پژوهش حاضر به منظور شناسايي نگارگر نسخه 
۱۵۲۳۴ مجلس با آن مطابقت داده شده است.«محمد حسن، 
آثار فراواني از نقاشي رنگ و روغن روي بوم و آبرنگ 
و قلمدان از خود به جاي گذاشته است (تصوير ۱). او از 
بزرگترين نقاشان دو ربع مياني قرن سيزدهم به شمار 
نظامي  و  سپاهي گري  مشاغل  به  وي  خانواده  مي رود. 
به  تصاوير  زاده، ۱۳۶۳:۶۹۳).  (کريم  بودند»  وارد شده 
جاي مانده از وي نيز اغلب صحنه هاي مشابهي از رزم 
و جنگ هستند و احتمال مي رود وي خود در جنگها در 
التزام رکاب شاه حضور داشته است.«نکته جالب در کار 
افشار،توانايي وي در ترسيم صحنه هايي  محمد حسن 
با مقياس متفاوت است. وي در نقاشي آبرنگ در مقياس 
اندازه نسخه هاي خطي با پردازهاي ظريف و  کوچک و 
چهره پردازيهاي پر کار و صورت نگاري افراد زبردست 

بود.تصوير ۲.»( خود داري نائيني،۱۳۹۰:۵۸)
۱۲۵۹ه  به  نزديک  سالهاي  رقم هاي  در  نقاش  اين   
نقاش باشي  به  ملقب  و ۱۲۷۱،گاه  يعني ۱۲۶۱، ۱۲۶۳  ق 
است. کرده  درج  آن  در  را  خود  نام  فقط  گاه  و  است 

شناس  شرق  و  شناس  «هنر  (۳)»رابينسون۱  تصوير 
معروف،»محمد حسن خان»،»مهر علي۲» و «عبداله خان۳» 
(اتينگهاوزن و  بابا۴» دانسته است  را هماوردان «ميرزا 

يار شاطر، ۱۳۷۹: ۴۳۳).

تصاوير ٥ و ٦.  نوشته پشت صفحه شاهنشاهنامة  صبانسخه١٥٢٣٤، 
خط: عزالدوله عبدالصمد ميرزا. مأخذ شاهنشاهنامه مجلس، مأخذ:

كتابخانة مجلس شوراي اسالمي.

نمودار ۱. شجره نامة فتحعلي خان صباي کاشاني، مأخذ: نگارندگان.

بررسي نسخه مصورشاهنشاهنامه

اميرغياث بك
(ضرابي)

اميرشريف بيك
(عباس منظرخان)

امير فاضل بيك

اقا محمد ضرابي

فتحعلي خان صبا
ملك الشعرا

محمدخان خجسته
نديم باشي

فتحعلي خان صبا
ملك الشعرا

بابا خان

محمود خان
( ملك الشعرا)

ميرزا محمدعلي 
خان

حاجي رضا
(نايب االياله)

آقامهديآقا شريف
(وكيل الرعايا) 

محمد خان خجسته
(نديم باشي)
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

شماره  به  صبا  خان  فتحعلي  شاهنشاهنامة  معرفي 
۱۵۲۳۴ مجلس شوراي اسالمي 

جلد اين کتاب، تيماجي و قطع آن رحلي بزرگ است. اين 
نسخه، ۳۹ سانتي متر طول و ۲۶ سانتي متر عرض دارد 
و تعداد صفحات آن ۴۳۷ برگ است. کتاب داراي ۲۴ برگ 
رقم  و  امضائ  بدون  همگي  که  است  نگارگري  تصوير 
است. در ابتداي نسخه به اشتباه تعداد تصاوير ۲۳ عدد 
ابن يوسف شيرازي در  درج گرديده است. متعاقب آن، 
فهرست کتابخانه مجلس نيز تعداد تصاوير را اشتباهًا ۲۳ 

عدد ذکر کرده است (تصوير۴).
شيرازي  يوسف  ابن  تعبير  به  صبا،  شاهنشاهنامة 
نستعليق  خط  به  نسخه  «اين  است:  شده  معرفي  چنين 
خوب نگاشته شده و در حدود سي و پنج هزار وپانصد 
از مقدمه) نوشته  بيت است. پشت صفحة نخستين(پس 
تحرير  وتاريخ  است  بيک  علي  فتح  ميرزا  خط  که  شده 
يافته،  نگارش  سيزدهم  قرن  اول  درنيمة  مسلما  ندارد. 
ميرزا عبدالوهاب نشاط پس از حمد و ثناي الهي و نعمت 
حضرت رسول (ص) و مدح پادشاه عصر، فتحعلي شاه 
سه خطبه به پارسي وعربي وترکي بر آن نوشته و پس 
از آن، شرح حالي از صبا به قلم آورده است واين مقدمات 
را برگ ۱-۹ در بر دارد ويک سر لوح در آغاز مقدمه و 
سر لوحي ديگر- که هر دو زيبا مي باشند –در آغازکتاب 
است و اطراف دو صفحة نخستين؛ گل و برگ با طال و 
غيره رسم شده که همه به عرض کتاب ولي طول آنها 
کمتر از درازاي صفحات کتابست- در برگهاي۳۱-۲۷-
-۱۲۵-۱۱۱-۱۰۹-۱۰۸-۱۰۷-۸۱-۷۹-۷۴-۷۲-۶۴-۳۴

 ۳۳۱-۳۲۷-۲۳۹-۲۳۳-۲۲۹-۲۱۳-۲۰۸-۱۵۹-۱۵۰-۱۴۴
است و همة برگ ها با طال و الجورد، جدول کشي شده 
وپشت صفحة نخست عزوالدوله عبدالصمد ميرزا نوشته: 
«به سال ۱۳۲۱ در زنجان جز کتابخانه گرديد.» و همو 
به سال ۱۳۳۵ در تهران نوشته: «امروز مشغول تماشاي 
صورت هاي آن گرديدم»» (شيرازي،۱۳۴۲: ۵۶۲؛ تصاوير 

۵و۶).

تصاوير ٧ و ٨.  دو نگاره ازشاهنشاهنامة  فتحعلي خان صبا، امضاو رقم محمد حسن افشار،گواش و آبرنگ،محفوظ به شماره٥٩٩٨،موزه 
ملک، مأخذ:  همان و كتابخانة موزه ملك.

پس از بخش ستايش خداوند که به زبان هاي فارسي 
و ترکي و عربي نگاشته شده، مطالبي در تعريف و تمجيد 
فتحعلي شاه و صبا آمده است. ديباچه،با شواهد محتوايي 
را هماورد  اشعار صباي کاشاني که خود  نيز برخي  و 
فردوسي دانسته است،متن مقدمه بايسنقري را به خاطر 
مي آورد. از ديباچه در ذيل« ذکر احوال عالي جناب مقرب 
الخاقان ملک الشعرا فتحعلي خان متخلص به صبا ناظم 
اين همايون نامه» آمده است: دريايي ژرف است اذا سکت 
عميق و اذا تکلم مواج( ص ۱۵). و نيز در ذيل احوال شاه 
گويد: «از دوران سبکتکين تا کنون که هفتصد سال فزون 
است کتاب شاهنامه فردوسي در ميان و فحول استادان 
سخندان را از اتيانبه مثل آن آيات عجز بر زبان و برخي 
از آنان که به تتبع او در بسيط معني و سياغ لفظ بغايت 
يافتگانش نظومات فردوسي  از تربيت  اينک يکي  دورند. 
را مصداق و ما هي اال اساطير االولين ساخته نحن نقص 
عليک احسن القصص گويان در بيان شطري از آيات اين 
همايون سلطنت اکبري که آيات اذا رايت ثم رايت نعيما و 

ملکا کبيرا حکايتي از آن است (همان).
ديباچه  انتهاي  در  ولي  ندارد،  کاتب  رقم  نسخه 
عبد  پناه  درگاه جهان  کمين چاکر  العبد  «انا  است:  آمده 
الوهاب موسوي.»عبدالوهاب موسوي همان معتمد الدولة 
نشاط اصفهاني است که به قول صاحب مجمع الفصحا 
(هدايت،۱۳۲۹:۵۱۰)در ۱۲۴۴ در گذشته است و به حسن 
خط و نظم و نثر عربي و فارسي و ترکي معروف بوده 
است. دانستن اينکه آيا نسخه اي از شاهنشاهنامه به دست 
خود نشاط کتابت شده است يا خير، احتياج به مقايسة 

نسخه هايي با رقم وي دارد.
ابيات  که  آثاري  ديگر  مانند  به  صبا  شاهنشاهنامة 
زيادي دارند در چهار ستون بيست سطري نوشته شده 
است. به فرمان شاه، فتحعلي خان صبا، ملک الشعراي دربار، 
شاهنامه اي سرود که به نظر معاصرانش قابل مقايسه با 
شاهنامه فردوسي بود. فتحعلي شاه، سروده ملک الشعراي 
خود را حتي برتر از شاهکار فردوسي دانست، زيرا در 



فردوسي،  با  غزنوي  محمود  سلطان  رفتار  با  مقايسه 
صله اي که به فتحعلي خان صبا بخشيد بسي سخاوتمندانه 
او را  اميدوار بود  با چنين گشاده دستي هايي شاه  بود. 
در توجه و عنايت به شاعران و هنرمندان در مقايسه با 
پيشينيانش برتر از آنها پنداشته شود. «عالقه فتحعلي شاه 
به استفاده از تصويرگري نه از سر هوس بود و نه ناشي 
از تکبر و خودخواهي، بلکه بعد هنري يک برنامه منسجم 
و فرهنگي و تبليغاتي را تشکيل مي داد که هدفي جز برابر 
کردن عصر فرمانروايي قاجار با دوران شکوهمند تاريخ 
(ديبا، ۱۳۷۸:۴۲۷) شاهنشاهنامه،  نداشت»  باستان  ايران 
منظومه اي است به بحر متقارب در شرح جنگ هاي عباس 
ميرزا با سپاهيان مهاجم روس و با اين ابيات آغاز شده 

است: 
به نام خداوند آموزگار

نگارنده نامه روزگار
و  است  ناميده  شاهنشاهنامه،  را  منظومه  اين  صبا 
ظاهرا وجه تسميه اين نام،به اشارات فتحعليشاه صورت 
گرفته است.چنان که در اين ابيات صبا به آن اشاره دارد:

بنامش چو اين نامه کردم تمام 
شهنشاهنامه، شهش کرد نام 
کژ  بي  زبان  گشايم  راستي  از  آرايم  نامه  کنون 

وکاستي(صبا، ۱۳۱۳:۱۱ـ۴)
فتحعلي شاه قاجار که خود از شعر و شاعري بي بهره 
نبود، انجمني را تحت عنوان انجمن خاقان تأسيس کرد، 
شاه جمعي از شاعران و مداحان درباري را براي ستايش 
سلطنت خود گرد هم آورد. «در انجمن خاقان، شاعران 
زندگي  شرح  و  ثبت  براي  اصفهان،  از  به ويژه  بسياري 
گروه  اين  شدند.  روانه  دربار  سوي  به  شاه  اقدامات  و 
از شاعران سبک تازه اي در شعر که در مديحه سرايي 
تقليدي از سبک خراساني و در تغزل از سبک عراقي بود 
پايه گذاشتند (ريپکا، ۱۹۵۶: ۱۱ـ  ۱۷). فتحعلي خان صبا در 

زمره اين شاعران نهضت بازگشت ادبي قرار مي گيرد.
الي  «الّذريعه  کتاب  مولف  تهراني  بزرگ  آقا  شيخ 
جلد  و   ۲۱ صفحه  سيزدهم  جلد  در  شيعه»  تصانيف 
نامه  عنوان شاهنشاه  با  کتاب  پنج  نوزدهم صفحه ۲۳۰ 
نيز  ما  بحث  مورد  کتاب  که  کرده  ذکر  شهنشاهنامه  يا 
يا شهنشاهنامه ملک  اين جمله است. «شاهنشاه نامه  در 
الّشعرا فتحعلي خان کاشاني ساکن تهران و متخلص به 
را  او  حال  است. شرح  به سال ۱۲۳۸ه-ق.  متوفي  صبا 
مولف مجمع الفصحا تحت عنوان صبا در جلد ۲ ص ۲۶۷ 
آورده و نام دوم را براي کتابش ذکر کرده. در بمبئي چاپ 
شده و در آن بيست مورد از فتوحات سلطان فتحعلي شاه 
افغان و غير ايشان ذکر شده  با  قاجاري و جنگ هايش 

است. کتاب به سه بخش تقسيم شده:
بيانات  با  يقين  اصحاب  و  توحيد  ارباب  تقليد   .۱
با  شاه  ومراسالت  ها  نامه   .۳ ها  منظومه  عرفاني۲. 

سالطين وعلما. مانند آنچه براي سلطان محمود پادشاه 
پادشاه  و  حجاز  امير  سعود  وابن  شده  نوشته  ترکيه 
فرانسه نوشته است. و از آنچه براي علما مکتوب کرده، 
نامه هايش به سيد علي طباطبايي صاحب رياض ومحقق 
قمي ميرزاابولقاسم صاحب قوانين و شيخ موسي کاشف 

الغطا»(تهراني،۱۳۶۲: ۲۱).
 ذبيح اهللا صفا نيز چهار کتاب با عنوان شاهنشاه نامه 
شاهنشاهنامة  نخستين،  است:  کرده  ذکر  کتابش  در  را 
پاييزي است که در اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم 
ه.ق دربارة سلطان عالءالدين محمد خوارزم شاه توسط 
دو  است.  نسوي ساخته شده  پاييزي  محمد  الدين  مجد 
ديگر،شاهنشاه نامة تبريزي؛ در تاريخ احوال چنگيز خان 
در  تبريزي  احمد  نام  به  ازشاعري  اوست،  جانشينان  و 
عثماني  مرآت  يا  نامه  شاهنشاه  ديگر،  سه  هشتم.  قرن 
از شاعري به نام صدرالدين در تاريخ سالطين عثماني. 
وچهارم شهنشاه نامة صبا.صفا در کتابش درباره کتاب 
پنجم  و  چهارم  قرن  است:«در  نگاشته  چنين  شده  ذکر 
قسمت اعظم داستان هاي حماسي ايرانيان به نظم فارسي 
در آمد و چند داستان بر جاي ماند که بعضي از آنها بعد 
ايران  ملي  داستان هاي  از  ديگر  و  منظوم  قرن ششم  از 
چيزي به نظم در نيامد، اما در قبال انحطاط و فناي حماسة 
ايران معمول و متداول  از حماسه در  تازه  ملي دو نوع 
شد: يکي حماسه هاي تاريخي يعني منظومه هاي حماسي 
که در باب رجال تاريخي ترتيب يافت و نخستين آن ها 
اسکندر نامه نظامي است و آخرين آنها شهنشاهنامة صبا.

ديگر حماسه هاي ديني يعني منظومه هايي که از باب سر 
گذشت تاريخي يا داستاني رجال و پهلوانان دين اسالم 
ساخته و پرداخته شد. مانند خاوران نامه و صاحبقران 
نامه وخداوند نامه و حمله حيدري و نظاير اين» (صفا، 

.(۴۱۲ :۱۳۶۳
چنين  صبا  شاهنشاهنامة  دربارة  نيز  منزوي  احمد 
نامة صبا در بمبئي  نگاشته است: « طبع اول شاهنشاه 
است.  بوده  صفحه   ۱۴۲ در  ميالدي   ۱۸۶۷ سال  به 

(منزوي،۱۳۶۳: ۲۷۷)
«صبا منظومة خود را بنابر آنچه فاضل خان گروسي 
در تذکرة انجمن خاقان آورده در سه سال تمام کرد. اين 
از بهترين منظومه هاي  منظومه که چهل هزار بيت دارد 
از  استاد  مرد  اين  زيرا  مي آيد  نظر  به  تاريخي  حماسي 
قرن هفتم به بعد تن ها کسي است که توانسه است نسبت 
به ديگران از فردوسي خوب پيروي کند اما پيداست که 
تصورفاضل خان گروسي در ترجيح ملک الشعراي صبا 
بر فردوسي به تمام معني باطل ودور از صواب است» 

(صفا،۱۳۶۳:۴۱۲)

معرفي مختصر شاهنشه نامة موزة ملک
شاهنشاهنامة ۵۹۹۸ کتابخانة ملک ۲۵ تصوير دارد که در 

بررسي نسخه مصورشاهنشاهنامه
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عموم  دست  در  زيادي  چيز  دوران  اين  شدة  نقاشي 
نيست راقم تنها کتاب هايي از اين دوران رويت کرده يک 
«شاهنامة داوري» بوده وديگري برگ هاي از «هزار يک 
شب» که البته هر دو بعد از شاهنشاهنامة صبا، ساخته 
شده اند اما هر سه کتاب به لحاظ سنت تصويري، داراي 
شباهت هاي بسياري هستند وشاهنامة داوري باشاهنامة 
در  دارد.نگارنده  بيشتري  قرابت هاي  ما  بررسي  مورد 
جريان جمع آوري منابع تصويري، نسخه هاي ديگري نيز 
را  بيشتري  تحقيقات  که جاي  ام  کرده  نيز شناسايي  را 
در اين زمينه مي طلبد و از آن جمله شاهنامه کالله خاور 

بوده است.
در ادامه پژوهش، به منظور شناسايي نگارگر تصاوير 
شاهنشاهنامه نسخه ۱۵۲۳۴ کتابخانه مجلس، اين نگاره 
شهنشاهنامه  نسخه  امضاي  و  رقم  داراي  آثار  با  ها 
۵۹۹۸ موزه ملک، مطابقت داده شده است ومشابهت هاي 
بندي، طراحي حالت،چهره  ترکيب  لحاظ  از  اين تصاوير 
آرايي و رنگ اندازي با نسخه موزه ملک مورد بررسي 
قرار گرفت. نسخه شاهنشاهنامه محفوظ در موزه ملک 
داراي رقم و امضاي محمد حسن افشار است که در ادامه 
پژوهش، با مطابقت آثار دو نسخه با هم،فرضيه تحقيق را 
در بوته آزمايش قرار خواهيم داد. در ابتدا، به بررسي و 
تطبيق دو تصوير از دو نسخه کتابخانه مجلس و موزه 
ملک مي پردازيم. اين تصاوير هم در مضامين و اشعار و 
هم در نوع آرايش کتيبه ها با هم يکسان و همانند مي باشند.

عناوين دو تصوير چنين است « آگاهي يافتن جان محمد 
خان بلوچ که سردار سپاه زند بود از آمدن جهانسوز شاه 
و گرفتار گشتن مهديخان مازندراني و آمدن او با سپاه 
زند به جنگ جهانسوز شاه و گرفتاري بدست جهانسوز 
شاه» متن کتيبه ها چنين است و در دو نگاره،عينا مانند هم 

و به خط نستعليق نگاشته شده است: 
به کتابخانه مجلس و تصوير ۱۰  تصوير ۹ مربوط 

محفوظ در موزه ملک است.
بدين برز و بازو بدين يال و سفت

تو را از آفرينش نديدم جفت
همي سوي هم در شکفتي نگاه

که دارد برِز شاياِن گاه
ز شاه جهانسوز انديشه نيست

کم هم جنگ با شير اين بيشه نيست
به پيرامنش ژاژ خايان بسي

چنينش ستايش سرايان بسي
به تن هم چو گاوان جنگي ستبر

همي گاو فش بانگ بردي به اير
رده بسته گردان مازندران

بکف آهنين دهرهاي گران
که ناگه به کردار شيري ز در

درآمد جهانسوز پر خاش خر

زمان حکومت قاجار مصور شده است.اين کتاب در چهار 
ستون بيست سطري نوشته شده است.با احتساب ۴۳۷ 
برگ اين نسخه که شامل ديباچه و تصاوير است، نزديک 
داراي  است.متن  آمده  نسخه  اين  در  بيت  هزار   ۳۲ به 
جدول و کمند مشکي،زرين و الجوردي است.نگاره هاي 
افشار،نقاش باشي  حسن  محمد  توسط  مجموعه  اين 
دوره فتحعلي شاه قاجار و در سال ۱۲۵۹ مصور شده 
شده  تصوير  قاجار  شاه  محمد  زمان  در  نسخه  اند.اين 
است،يعني زماني که هم صبا و هم فتحعلي شاه قاجار 
در گذشته بودند.تصاوير اين نسخه از جنگهاي شاهان 
قاجار و زند و نيز به تخت نشستن فتحعلي شاه حکايت 
مي کنند(تصوير  ۷ و ۸). در اين نسخه تصاويري از آقا 
محمدخان و سرداران قاجار و به تخت نشستن فتحعلي 
شاه مصور شده  است. تصاوير اين مجموعه که با شماره 
۵۹۹۸ محفوظ در موزه ملک است رزمي اند و که در دو 

طرف صحنه،سواران و لشکريان ديده مي شوند. 

مقايسه و بررسي تصاوير
از  منزوي۲۷نسخه  احمد  گران قدراستاد  نسخه شناس 
فهرست  مختلف  کتابخانه هاي  در  را  شاهنشاه نامة صبا 

کرده که از اين ميان، نسخه هاي مصور عبارتند از:
۱. کتابخانة دانشگاه تهران به شماره ۱۰۳ با هفت مجلس

مجلس هشت  ۱۸۳با  شمارة  به  تهران  ملي  ۲.کتابخانة 
۳.کتابخانة ملک تهران به شمارة ۵۹۹۸با بيست هشت مجلس 
۴.کتابخانة مجلس به شمارة ۵۲۵۸ بايک مجلس ۵. کتابخانة 
مجلس به شمارة ۱۵۲۳۴ با سه مجلس (که نسخه مورد 
بررسي در اين مقاله است وبه احتمال غريب به يقين اشتباه 
چاپي است. مي دانيم کتاب مذکور بيست چهار مجلس دارد.)

نيز جاي  به شمارة ۳۱۸  در نسخة سپه ساالر  البته 
هستند  سفيد  منزوي،  استاد  گزارش  طبق  تصاوير 
(منزوي،۱۳۴۷: ۲۹۷۶). تعدادي از نسخه ها نيز طبق گفته 
ايشان، فهرست نشده اند که احتمال دارد بعضي از آن ها 

نيز مصور باشند.
تعداد  نظر  از  اما  بحث  مورد  نسخة  قول،  بنابراين 
تصاوير دومين رتبه را در بين نسخه هاي ذکرشده دارد. 
کتاب شاهنشاه نامة صبا کتابي نبوده که در دست عوام 
باشد و مانند شاهنامه يا ديوان حافظ،کتابي نبوده که هر 
نقاشي، حتي خارج از دربار نيز دست به تصوير کردن آن 
بزند. بلکه نقاشان درباري، فقط دست به تصوير گري آن 
مي زده اند وبه تبع نسخة مورد بحث ما نسخة ارزشمندو 
درباري است.ابن يوسف شيرازي در مقدمه کتاب خود 
درباره کتاب مذکور چنين مي نگارد.«کتاب داراي بيست و 
چهار مجلس نقاشي روغني ظريف است»البته اين گفته ابن 
يوسف مسلمًااشتباه است.محقق کتاب مذکور را از نزديک 
ديده ام و مسلم است که کتاب، به شيوة نگار گري کهن 
با گواش و آبرنگ تصوير گري شده است. از کتاب هاي 



بغريد و آميخت شمشير تيز
تو گفتي که شد بر گوان رستخيز

همه ديوساران به سان پري
و يا ژاله از خسرو خاوري

تو گفتي به خاک سيه در شدند
و يا بر بلند آسمان بر شدند

بمانند ساالر با يال و شاخ
به کردار بي جان تني در به کاخ

ز انديشه خون در تنش بفسريد
اميد از جهانش جهان بان بريد

در نوار مرکزي کرم رنگ وسط تصوير ۱۰نام نگارگر 
(محمد حسن افشار) ديده مي شود.

 اگر بوسيله نرم افزار فتوشاپ تصوير را آينه کنيم 
بسياري از اجزا و عناصر و طراحي و ترکيب بندي دو 
داراي  نگاره  دو  مي باشند.هر  هم  مشابه  عينًا  تصوير 
دوازده بيت شعر است و جنگي تن به تن ميان دو نفر را 
در داخل يک مکان نشان مي دهد. دو پيکره در حال نزاع 
ديده  در تصاوير ۹و۱۰  که  و همانطور  با هم مي باشند 
مي شود طراحي حالت پيکره ها و چهره پردازي مردي 
که مغلوب شده کامًال مشابه است (تصاوير ديتيل شماره 

۱۱و۱۲).

 نحوة قرارگيري عناصر و ترکيب بندي هر دو نگاره 
نيز يکي است. تمام عناصر بصري درون کادر در هر دو 
اثر، به صورت قطري چيده شده اند که در نهايت چشم را 
به طرف موضوع اصلي اثر يعني دو مرد در حال رزم، 
هدايت مي کند. در پايين تصاويرنيز پيکرة  چهار مردقرار 
دارند که در هر دو نسخه کامًال مشابه هم طراحي شده اند. 
موضوع اصلي در هر دو نگاره در مرکز باالي اثر قرار 
در  نگارگر  و  محدودند  اثر  دو  در  است.رنگ ها  گرفته 
شامل  عمومًا  که  رنگي  پالت  يک  از  اثر  دو  رنگ آميزي 
رنگ هاي زرد و سرخابي و تناليته هاي رنگ بنفش و قرمز 

شنجرفي است استفاده کرده است.
در ادامه پژوهش دو نگاره ديگر از نسخ مذکور جهت 
مي گيرد.  قرار  بررسي  تصاويرمورد  نگارگر  شناسايي 
دردومين مقايسه و تطبيق، نگاره امضا دار موزه ملک را 
با نگاره اي ديگر از کتابخانه مجلس با عنوان« حمله سپاه 
قاجار به سرزمين سيستان و هامون» بررسي خواهيم 

کرد.
اصلي،  شخصيت هاي  و  افراد  حالت  طراحي  در   
قرار  استفاده  مورد  دوباره  حالت  طراحي  نوع  همين 
گرفته است.تصاوير ۱۳ و ۱۴ به عنوان مثال در قسمت 
مرکزي و پايين تصوير، شخصي که شايد عباس ميرزا 

 تصوير ١١.  بخشي از نگاره٩گرفتاري مهديخان مازندراني بدست
 جهانسوز شاه، مأخذ:  همان

تصوير ١٢. بخشي از تصوير١٠، گرفتاري مهدي خان مازندراني 
بدست جهانسوز شاه،امضا و رقم محمد حسن افشار به تاريخ١٢٥٩ 

ق،  مأخذ: موزه ملک 

تصوير١٠. گرفتاري مهديخان مازندراني بدست جهانسوز شاه، 
مأخذ: كتابخانة مجلس شوراي اسالمي.

تصوير ٩.گرفتاري مهديخان مازندراني بدست،گواش و آبرنگ،داراي 
امضا و رقم محمد حسن افشار به،تاريخ١٢٥٩ ق، مأخذ: موزة ملك

بررسي نسخه مصورشاهنشاهنامه
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تصوير ١٣. لشکر کشيدن سپاه قاجار به سيستان شاهنشاهنامه 
ملک، گواش و آبرنگ، مأخذ: شاهنشاهنامه.

تصوير ١٤.  لشکر کشيدن سپاه قاجار به سيستان، مأخذ: همان

نايب السلطنه فتحعلي شاه باشد در حال نزاع با شخصي 
که  حالي  در  مغلوب  پيکره  است.  زمين  روي  که  است 
دستانش از پشت توسط عباس ميرزا بسته شده و کاله و 
دستارش به نشانه شکست، از سرش به زمين افتاده، ديده 

مي شود(تصاوير۱۵ و ۱۶).
اين تصوير بي اختيار ما را به ياد تصوير هاي ۱۱و 
۱۲ مي اندازد که در آن، همين حالت درگيري و نزاع بين 
دو نفر تکرار شده است و ظن ما را به يقين تبديل مي کند 
باشد. موزه  نفر  بايد يک  اثر  به هر حال،نگارگر دو  که 
ملک نيز عينًا تکرار شده که نشان دهنده آنست که طراح 
دو اثر مي تواند يک نفر باشد.نگارگر در طراحي و چهره 
کرده چنانکه  کامال مشابه هم عمل  نيز  اثر  دو  پردازي 
اين امر در مقايسه ديتيل تصاوير ۱۵ و ۱۶ بخوبي ديده 

مي شود.
در ادامه مقاله ، دو نگاره  ديگر از نسخه ذکر شده را ،جهت 
شناسايی نگارگر تصاوير ،  مورد بررسی قرار خواهيم داد.

از ديگر آثار داراي امضا و رقم محمد حسن افشار تصوير 
۱۷است.در قسمت پايين تخت جواهر نشان شاهي امضا و 
رقم نقاش ديده مي شود: "کمترين محمد حسن افشار"۱۲۵۹.

عنواني که در صفحه مقابل نگاره ها نوشته شده چنين 
است:»نماز بردن ميرزا موسي لخباشي در خدمت حضرت 
بر  بخشايش  طلب  و  زمان  بلقيس  باشاره  صاحبقران 
لشکريان و مجرمان و تعهد کردن آوردن نواب حسينقلي 
خان» اشعاري که در کتيبه هاي چهار ستوني در دو نسخه 

نوشته شده اند يکسان است. متن اشعار چنين است:
همه دوخته ديده بر چهره شاه 

همه در دل انباشته مهر شاه 
دبيران دانا و برنا و پيررده 

بسته يکسو چو فرخنده تير
نگارنده منشور شاهنشهي

 بکشور خدايي و فرماندهي 

بخشي ازتصوير ١٥. لشکر کشيدن سپاه قاجار به سيستان، گواش و 
آبرنگ، بدون امضا و رقم،  مأخذ: شاهنشاه نامه مجلس 

 بخشي ازتصوير ١٦. لشکر کشيدن سپاه قاجار به سيستان، محمد 
حسن افشار،  گواش و آبرنگ، مأخذ:شاهنشاهنامه ملک 

تصوير ۱۷. بخشي از نگاره طلب بخشايش ميرزا موسي لخباشي 
وتعهد کردن آوردن، مأخذ: همان.

ز پايان دربند تا خاوران 
بنام آوران و ادو کند آوران

هر  مي شود،  تصاوير ۱۹و ۱۸ديده  در  که  همانطور 
دو تصوير از نظر ترکيب بندي (در کل ) يکسان طراحي 

شده ا ند.
 در اينجا «شاه « به عنوان موضوع اصلي تصاوير، 



در مرکز و قسمت باالي کادر ديده مي شود وما مي توانيم 
در يک نگاه به شباهتهاي موجود در چهره و حالت نشسته 
«شاه» و يا در نوع نمايش تخت مرصع و جواهر نشان او 
در هر دو نقاشي پي ببريم (ديتيل هاي تصاوير ۲۱ و۲۰).

 نقوش اسليمي و ختايي و حتي رنگ مخدعه پشت سر شاه 
نيز يکسان نقاشي شده اند و از آنجا که نگاره موزه ملک داراي 
رقم و امضاي «محمد حسن افشار» است پس مي توان نتيجه 
گرفت که نگاره کتابخانه مجلس(که فاقد امضا و رقم است) 

تصوير ۱۸.« طلب بخشايش ميرزا موسي لخباشي وتعهد کردن 
آوردن،  نواب حسينقلي خان» گواش و آبرنگ محفوظ در موزه ملک، 

داراي امضا و رقم»مأخذ:  افشار ١٢٥٩

تصوير ۱۹.« طلب بخشايش ميرزا موسي لخباشي، وتعهد کردن 
آوردن نواب حسينقلي خان» گواش و آبرنگ،بدون امضا و رقم، 

محفوظ در کتابخانه مجلس به شماره ١٥٢٣٤، مأخذ: 

تصوير ۲۰. بخشي از تصوير طلب بخشايش ميرزا موسي لخباشي 
و...، موزه ملک، مأخذ: همان.

تصوير ٢١. بخشي از تصوير طلب بخشايش ميرزا موسي لخباشي و 
...،  کتابخانه مجلس، بدون رقم و امضاء، مأخذ: همان

بررسي نسخه مصورشاهنشاهنامه

نيز بايد بدست او مصور شده باشد. معيارهاي اثبات فرضيه 
پژوهش، مبتني بر يکي بودن نگارگر تصاوير نسخه ۱۵۲۳۴ 
کتابخانه مجلس و نسخه مسجع ۵۹۹۸ موزه ملک که بر 
اساس شباهت در طراحي حالت، مشابهت در چهره آرايي 
و چهره سازي،رنگ آميزي مشابه، ترکيب بندي هاي يکسان، 
فضاسازي يکسان در دو نسخه،مورد نظر قرار گرفت و در 
جدول پاياني مقاله، براي مقايسه بيشتردر دو نسخه نشان 

داده شده است.
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شماره 
تصوير

محل 
نگهداري

رقم و امضاعنوان اثر
بخشي از تصوير:

مشابهت در چهره آرايي
مشابهت در طراحي حالت

بخشي 
از 

تصوير 
۹

کتابخانه 
مجلس

گرفتاري 
مهديخان 
مازندراني 
بدست 

جهانسوز شاه،

بدون رقم و امضا

بخشي 
از 

تصوير 
۱۰

موزه 
ملک

گرفتاري 
مهديخان 
مازندراني 
بدست 

جهانسوز شاه،

بخشي 
از 

تصوير 
۱۵

کتابخانه 
مجلس

لشکر کشيدن 
سپاه قاجار به 

سيستان
بدون رقم و امضا

بخشي 
از 

تصوير 
۲۲

موزه 
ملک

طلب 
بخشايش 

ميرزا موسي 
لخباشي 

وتعهد کردن 
آوردن نواب 
حسينقلي خان

بخشي 
از 

تصوير 
۲۱

کتابخانه 
مجلس

طلب 
بخشايش 

ميرزا موسي 
لخباشيوتعهد 

کردن 
آوردن نواب 
حسينقلي خان

بدون رقم و امضا

جدول۱. مطابقت نگاره هاي شهنشاهنامه مجلس به شماره ۱۵۲۳۴ مجلس با نسخه ۵۹۹۸ شهنشاهنامه موزه ملک،  مأخذ: نگارندگان



شماره 
تصوير

محل 
نگهداري

رقم و امضاعنوان اثر
بخشياز تصوير: 

مشابهت در چهره آرايي
مشابهت در طراحي حالت

بخشي 
از 

تصوير 
۱۰

موزه 
ملک

گرفتاري 
مهديخان 
مازندراني 
بدست 

جهانسوز شاه،

بخشي 
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ادامه جدول۱

بررسي نسخه مصورشاهنشاهنامه



شماره۴۳  پاييز ۹۶
۱۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نتيجه
در بررسي ارزش هاي تصويري مشترک در نگاره هاي موجود در نسخ شاهنشاهنامه «کتابخانه مجلس»و

«موزه ملک»ما به اين فرضيه رسيديم که بايد نگارگر اين دو نسخه يک نفر باشد. در اين ارتباط،  کشف امضاء 
و رقم»محمد حسن افشار»در تصاوير نسخه موزه ملک از يک سو و درک شباهت هاي کلي و جزئي در ترکيب 
بندي نگاره ها از سوي ديگر ما را به اثبات اين فرضيه اميدوار کرد. در اين دو نسخه،ترکيب بندي مجالس 
در صحنه هاي داخلي معموال به صورت دو بعدي و با تلفيق دو زاويه ديد از روبرو و از باال به دست آمده 
و شخصيت ها و اشياء در آن، همگي به يک اندازه بودند ولي در صحنه هاي خارجي مخصوصاً تصاوير 
ميدان هاي جنگي، هنرمند تحت تاثير آثار واقع گراي فرنگي، از پرسپکتيو استفاده کرده است و به همين خاطر 
خط افق را در باالي کادر قرار داده تا بتواند بيشترين فضا را براي نشان دادن ميدان جنگ داشته باشد. البته 
اين نوع زاويه ديد(در بيرون)در اکثر آثار نقاشان قرن١٢و١٣ ايران رواج داشته است و نمي توان آنرا مختص 
هنرمندي همچون«محمد حسن افشار» قلمداد کرد. بنابر اين، با مقايسه چهره ها و حالت هاي خاص شخصيت ها 
در اين دو نسخه به اين نتيجه رسيديم که هويت هنرمند مشترک در اين دو نسخه همان»محمد حسن 
افشار»است وباتوجه به اطالعات و شواهد بدست آمده در خالل پژوهش، فرضيه پژوهش نيز به اثبات رسيد.
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Shahanshahname is one of the Qajar-age illustrated manuscripts composed by Fath Ali Khan 

Saba in the first half of 13th century. This text is composed for explaining the Qajarking Fath Ali 

Shah’s conquests and the history of this dynasty. There are many version of the Shahanshahname in 

different libraries. In this research, the version 15234 of the Parliament library will be investigated. 

The mentioned version has 24 pictures without any signature or identification. The main goal 

of this research is to introduce the Saba’s Shahanshahname and to identify its illustrator. This 

research tries to answer this question that whether the illustrationof the Shahanshahname version 

15234 in parliament library was done by Mohammad Hassan Afshar? This research is analytic-

descriptive and comparative in terms of the methodology. The data were collected through 

library sources and the images and pictures available in parliament library.The results obtained, 

imply that the illustrations were done by Mohammad Hassan Afshar, which is concluded based 

on the comparative analyses of designs andthe composition of illustrations in the mentioned 

book and theMosaja’e version 5998 in the Malek museum. 

Keywords: Shahanshahname, Fath Ali Khan Saba, QajarPainting, Mohammad Hassan Afshar, 

Islamic Parliament Library, Literary Return Movement.
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