
8۹

نسـخه
شناسی

ان
ست

گل
خ 

کا
ۀ 

خان
تاب

 ک
ب 

ش
ک 

 ی
 و

ار
هز

ۀ 
خ

س
ن

ی
ذر

بو
ی

عل


دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ یکم و دوم

فروردین - تیر 1393

 نسخۀ هزار و یک شب 

کتابخانۀ کاخ گلستان

در فهرست ش ت المشایت معزی

 علی بوذری

کتابخانههای بااهمیتترین از یکی گلستان کاخ کتابخانۀ

خطیایراناست؛چراکههستۀاصلیاینکتابخانهازتجمیع

کتابخانههایسالطینصفویو در که کتابهایشاهوار،

گورکانیبوده،تشکیلشدهوهمچنینکتابخانۀمذکور،پساز

تشکیلدرزمانفتحعلیشاهقاجار)حک:1275-1212ق/

1907-1897م(،بهدستجانشیناناو،خاصهناصرالدینشاه

)حک:1314-1264ق/1896-1848م(،تکمیلوتقویت

شدهاست.درسالهای۱۳۱۵-۱۳۲۵ق/1907-1897م،در

زمانتصدیمیرزاعلیلسانالدوله)۱۲78-۱۳۳8ق/-1862

رئیس عنوان به ،)2/385-386:1347-1351 )بامداد 1920م؟(

1896-( 1324-1314ق سالهای در مذکور کتابخانۀ

1906م(،بسیاریازنسخههایفاخراینکتابخانهبهسرقت

رفت،وبرخیکاملوبرخیمثلهشده،ازایرانخارجشدیا

درایرانبهفروشرسید)قاضیها1390؛کیانفر1383؛نصیریمقدم

1383؛بهزادی1389(.درسالهای۱۳۱۳-۱۳۱7ش)-1934

1938م(،نیزبرخیکتبخطیوغالبکتبچاپی،۱برای

تجهیزبخشخطیکتابخانۀتازهتأسیسملی،بهآنجاانتقال

یافت،بااینهمهکتابخانۀگلستانهمچناناهمیتخودرا

حفظکردهاست.

تاکنونشانزدهفهرستکاملیاگزیده،ازکتابهایخطی

کتابخانۀگلستانشناساییشدهکهبرخیمانندفهرستآتابای۲

1.آتابایتعداداینکتابهاراچهاردههزارجلدمیداند.

2.آتابای،بدری،1351-1356،فهرست کتاب های خطی کتابخانۀ سلطنتی،تهران:

دردسترساستوازبرخی،مانندفهرست»ثبتقدیم«،تنها

نامونشانباقیماندهاست)حکیم27:1390-44(.یکیاز

کاملتریناینفهارس،فهرستشیخاسماعیلشیخالمشایخ

کتابدار )1360-1279ق/1941-1862م(، معزی امیر

این است.3 پهلوی اوایل تا )1910م( از۱۳۲8ق کتابخانه

فهرستبینسالهای۱۳۲8-۱۳۳8ق)۱۹۱0-۱۹۲0م(در

دونسخهتهیهشده،کهیکیبهشمارۀ۱۲درکتابخانۀگلستان

محفوظاستودیگریجزءماترکشیخالمشایخبودهکهاکنون

بهشمارۀ۲۱۵6۴درکتابخانۀمجلسقراردارد.4هردونسخه

بههمشباهتدارند؛
ً
درابعاد19/5×11/5س.م.هستندوکامال

تنهاتفاوتدرآناستکهنسخۀکتابخانۀگلستان۵۲فردبیشتر

ازنسخۀمجلسدارد.درواقعنسخۀمجلس،دارای6۲۵فرد،

درتوصیف۱۲۲۴۹نسخۀخطیونسخۀکتابخانۀگلستان،

دارای677فرد،درتوصیف۱۲۵۲6نسخۀخطیاست.عالوه

براین،نسخۀمجلسازصفحۀ۱0۱تا110افتادگیدارد)حکیم

.)49-45:1390

یکیازنسخدرخورتوجهومهم،کهدرفهرستمحفوظ

درکتابخانۀمجلسمعرفینشده،ولیدراین۵۲فردنسخۀ

محفوظدرکاخگلستانذکرگردیده،نسخۀخطیومصور

هزار و یک شب، ازارزندهتریننسخخطیفارسیدرسراسر

دنیاست)آتابای1355الف:542-546؛بوذری275-160:1393(.

براساسسایتآقابزرگوفهرستوارۀ دست نوشت های 

ایران )درایتی1182/10،114/2:1389(،نسخههایغیرمصور

دیگراینمتنبهشرحزیرهستند:الف لیله و لیله،]ج179،1

برگ،33/5×19/5س،30سطر[،محلنگهداری:کتابخانۀ

مجلس،تهران،۲۲66۵)صدراییخوئی87/25:1376-85(؛الف 

لیله و لیله،]ج۵۱۲،۱صفحه،۲۱/۵×۳۵/۵س،28سطر[،

محلنگهداری:کتابخانۀمجلس،تهران،5414)حائری1357:

12/21(؛الف لیله و لیله،]ج504،2صفحه،21/5×35س،

38سطر،کاتب:محمدکاظمبنمحمدامینسرابی[،۱۲6۱ق/

کتابخانۀسلطنتی.

3.دلیلکاملبودناینفهرست،آنکهتکملهایبرفهارسپیشیناستکهدرهردوره

توسطامیناموالهایجدیدکاملشدهبود.ازسویدیگر،بعدازسرقتلسانالدوله،

تصمیمبرآنشدکهفهرستکاملودقیقیازموجودیکتابخانهتدوینشودکهپس

ازآنردیابینسخههاامکانپذیرباشد؛بنابراین،اینفهرستبراساسفهارسپیشین

وافزودههایفراوانآمادهشدهاست.

4.ایننسخهبهکوششمحمدحسینحکیموازسویکتابخانۀمجلسبهصورت

نسخهبرگردانمنتشرشدهاست.

دانشجویدکتریپژوهشهنر،دانشگاههنراصفهان
   ali_boozari@hotmail.com
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۵۴۱۹ تهران، مجلس، کتابخانۀ نگهداری: محل 1846م،

لیلة،]۴00برگ[،۱۲۴۱ق؟/ و  لیلة  الف  ترجمۀ  )همانجا(؛

۱8۲6م،محلنگهداری:مکتبةشیخاالسالمعارفحکمة،

لیلة،محل و  لیلة  الف  )دانشپژوه۴7۵:۱۳۴6(؛ مدینه،۳۱6

نگهداری:کتابخانۀدانشگاههاروارد،ماساچوست،)دانشپژوه

وافشار۳87:۱۳۵8(؛الف لیلة و لیلة،]۵۵۳صفحه[،محل

)حسینی خوانسار خوانساری، فاضل کتابخانۀ نگهداری:

اشکوری420:1380(؛دلیلۀ محتاله،محلنگهداری:نسخخطی

فارسیانجمنپادشاهیآسیایی،لندن)دانشپژوه68۱:۱۳۴6(.

همچنینمارزلفبهدونسخۀدیگراشارهمیکندکهدرکتابخانۀ

عمومیشرقیبانکیپوروکتابخانۀعمومیبرلینقرارداردکه

گویاترجمۀفارسیدیگریازمتنعربیاست.مشخصات

نسخبهشرحزیراست:]۱۲۱برگ،حامی:احمدبناحمد

بلگرامی[،۱۲۵۱ق/1836م،محلنگهداری:هند،کتابخانۀ

عمومیشرقیبانکیپور؛]۱۱8برگ،مترجم:میرزازینالعابدین

نیشابوری[،محلنگهداری:برلینکتابخانۀعمومی)مارزلف

۲7۵:۲00۵ـ۲۹۳(.

نسخۀخطیهزار و یک شبکتابخانۀگلستان،ازیکسو

تنهانسخۀخطیمصورترجمۀفارسیکتابالف لیلة و لیلة

عربیاستوازسویدیگر،پرنگارهتریننسخۀخطیفارسی

ایننسخهنشان بهشمارمیرود.شمارشدقیقنگارههای

میدهدکهدارای3655نگارهدرقالب1136برگدورواست.

عالوهبراینآخریننسخۀمصورخطیتولیدشدهدردربارهای

ایراناست.

نخستینبار،کتابهزار و یک شبدرایرانبهدستور

میرزا، عباس فرزندچهارم و آذربایجان حاکم میرزا، بهمن

)۱۲۲۵-۱۳0۱ق/1884-1811م()بامداد1347ـ1:1351/-195

198(بهدستمیرزاعبداللطیفتسوجیتبریزی)د1297ق/

مصر بوالق نسخۀ از )276/ 2 1347ـ1351: )بامداد 1880م(

)منتشرهبهسال۱۲۵۱ق/1835م(ترجمهشد۱ومیرزامحمدعلی

اصفهانی)۱۲۲8-۱۲8۵ق/1869-1813م(،ملقببهشمس

متن فراخور به )1327 )همایی سروش به متخلص الشعرا،

اشعاریسرودویاازاشعارشعرایبزرگبهکتابافزود۲)هزار 

و یک شب،۱۲6۱ق،مقدمه(.اینترجمهبینسالهای۱۲۵۹و

1260ق)1844و1845م(آمادهودر۲۳شوال۱۲6۱ق)25

اکتبر1845م(دردوجلددرتبریزبهشیوۀچاپسنگیمنتشر

شد.

ناصرالدینشاهقاجارپسازرسیدنبهسلطنتدستورداد

نسخهایمصورازهزار و یک شبازرویترجمهوچاپ

پیشگفتهتدوینشود.اینمجموعۀنفیسوبینظیربهمباشرت

)بامداد 1857م( 1274ق/ )د معیرالممالك خان حسینعلی

ناصری)یوسفیفر الصنایع درمجمع 1347ـ94-93/6:1351(

42:1390-64(فراهمآمدهاست.نسخهشناسیایننسخهبه

شرحزیراست:

الف لیلة و لیلة.پایانتحریر:1269ق)1852م(؛پایان

مصورسازی:۱۲76ق)۱8۵۹م(؛۲۲80صفحه)۱۱۴۲صفحه

1.براینخستینبارمحمدجعفرمحجوباینتئوریرامطرحکردومارزلف،با

مقایسۀدونسخۀموجود،بوالقوکلکته2)1255-1258ق/1839-1842م(،با

ترجمۀتسوجی،اینتئوریرااثباتمیکند)برایاطالعاتبیشترر.ک:محجوب

.)205-200:1339

2.درنسخۀخطیموردبررسینامبهمنمیرزا،عموورقیبناصرالدینشاهدر

سلطنت،حذفشدهوبهجایآننامناصرالدینشاهآمدهاست.
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ابعاد: بیاض(؛ صفحه ۴ و تصویر صفحه ۱۱۳۴ و متن

۴۵0×۳00مم،ابعادنوشتار:۱80×۳۲0مم؛30سطر؛کاتب

محمدحسینکاتبالسلطانتهرانی؛نقاش:میرزاابوالحسن

غفاریملقببهصنیعالملک)کریمزادۀتبریزی23/1:1369-34؛

مذهبباشی غالمعلی مذهبان: شاگردان؛ و ،)1382 ذکاء

میرزااحمدمذهب؛جلدساز:میرزاجانیجلدساز؛صحاف:

میرزایوسفصحاف.محلنگهداری:تهران،کاخگلستان.

شمارۀبازیابی:2244،2243،2242،2241،2240و679.

کلصفحاتمتنوحاشیه،كاغذمتنخانبالغشكری،

كاغذحاشیهفرنگینخودی،بینسطورطالاندازیجدولو

كمندزریندار،عنوانهرشببهخطرقاعكتابتعالیدر

سرسخنهایمذّهبدرمتنوعنوانحكایاتبههمانخطبه

مركبالواندرگوشۀچپباالیحاشیهنوشتهشدهاست.خط

مجلداّولنستعلیقكتابتوبقیۀمجلداتنستعلیقنیمدودانگ

است)آتابای1355ب:1375-1392(.درهرصفحهمصورازسه

تاششمجلستصویرآبرنگعالینقاشیوحاشیۀآنتذهیب

تعداد دارد. نگاره از۳655 بیش درکل وترصیعشدهو

صفحاتنگارهومتندرکلششمجلدهزار و یک شببدین

شرحاست:جلداّول:218صفحهمتنو214صفحهنگاره

)شامل66۲نگاره(؛جلددوم:۱70صفحهمتنو۱70صفحه

نگاره)شامل۵۳۱نگاره(؛جلدسوم:208صفحهمتنو204

صفحهنگاره)شامل6۱۵نگاره(؛جلدچهارم:160صفحهمتن

و160صفحهنگاره)شامل۴۹6نگاره(؛جلدپنجم:۲18

صفحهمتنو۲20صفحهنگاره)شامل6۴۵نگاره(؛جلد

ششم:۱68صفحهمتنو۱68صفحهنگاره)شامل۵06

نگاره()بوذری275-160:1393(.

بر زبان هزاردستان كه اّول:خجستهنوائی مجلد  آغاز 

اغصانجانبدانترنمنمایدوفرخترینداستانكهطوطی

شكرخایقلمبدورزبانبرآنتكلمكند...

پایان مجلد ششم:...تمامیرعیتواهلمملكترا

بنواختودردولتونعمتوعیشوشادیهمیزیستندتا

اینكههادماللذاتومفرقجماعاتبرایشانبیامد.سبحانمن

الیموت.

درفهرستشیخالمشایغمعزی،درابتدابهشکلاجمالی،

بیشتری جزییات با سپس و شده اشاره نسخهشناسی به

ویژگیهایجلدهایالکیشرحدادهشدهاست.1بازخوانی

ثبتهزار و یک شبدراینفهرستچنیناست:

ـــلطنتی ـــۀس ـــالتکتابخان ـــورتتحوی ]644ر[ص

کتابالفاللیلخطیومصوربسیاراعلی،انتقالیاز
صندوقخانه،بهانضمامیکقطعۀشلفیه.2

ششجلد،یکقطعه.

]به[خط که بزرگحجیم، رحلی قطع الیل الف کتب

نستعلیقدودانگ،رقممیرزامحمدحسینطهرانی،درسنۀ

۱۲6۹نوشته]شده[استوهرورقداراییکصفحهخطو

یکصفحهنقاشیآبورنگیبسیاراعلیکارمیرزاابوالحسن

صنیعالملکاستکهبرحسبامرناصرالدینشاهدرظرف

هفتسالبهمباشریدوستعلیخانمعیرالممالکدرتلوشش

مجلدتمامشده.کاغذمتنخانبالغ،بینالسطورطالاندازی

دندانموشی،مذهبمجدولکمندقرمزداراست.کاغذحاشیه

دولتآبادیشکری،صفحاتنقاشیکهاغلبدارایچندین

مجلساست،دورو،اطرافمجالسنقاشی،مجدولمذهب

مرصعبهالجوردوطالوغیرهاستواسامیمجالس،به

سفیدآبوقرمزیوغیره]در[باالیمجالسنوشتهواسامی

حکایات،درگوشۀباالیصفحات،بهخطنسخقرمزوغیره

نوشتهشدهواسامیوتعدادلیالینیزبهخطنسخقرمزوغیره

نوشتهشدهکهزیرآنمذهبمرصعاست.دردومحفظۀچوبی

آسترمخملقرمزسهخانهدار.

ورق، سانتیمتر،1133 عرض:۲6 سانتیمتر، طول:۴۵

المقرر:

ششجلد:

جلد اّول:]بیرون[جلد،مقوایروغنیبوممشکیکهوسط

آن]در[یکقاببیضیبزرگ،تصویرزنهایلختاستکه

درکنارنهرخوابیدهونشستهاند]با[دورنماوپردهدار،]در[

ترنجهایباالوپایین،]644پ[گرفتگیرشیرواژدهاو]در[

بقیۀاطرافبیضی،وسط،گلوبوتۀگلسرخیاعلی،حاشیه،

1.ازآقایمحمدحسینحکیمبسیارسپاسگزارمکهمفرداتایننسخهرادراختیارم

قراردادند.

2.اینقطعهاکنونبهنسخهملحقنیست.درانتهایثبت هزار و یک شبدرفهرست

موردبررسی،درتوصیفاینقطعهآمدهاست:صفحۀنقاشیشلفیهکهتصویریک

زنوچندنفرمردکهبهاوپیوستهاندودونفردیگرکهدرحالوطیاند]که[آبو

رنگیساختهشدهاست.حاشیهمجدوِلمذهِبکمنددار.نمرۀ12373،یکقطعه.
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بومکشیمذهب،کهاشعاربهخطنستعلیقسفیدنوشتهشده.

اندرونجلد،بومقرمزمذهبلچکمویکهوسط،یکترنج

بومآبیگلوبوته،]ودر[باالوپایین،دوترنجبومزردگلریزه

استکهاطرافآنهاشاخگوزن]و[وسط،گلریزهاست.1

دیباچه،ورقاّول،سرلوحوحواشی،مجدولمرصعمذهب

استوورقدومدرسرصفحات،دوترنجالجوردیاستکه

اسمناصرالدینشاه،بهطالنوشتهشدهاست.

صفحه، 213 خط: المقرر: صفحه، 426 213ورق،

المقرریک نمره۳،۱۲۳67 نقاشی:213صفحه.2 مجالس

جلد.

ازوسطورقدومدیباچه،یکصفحهبریدهاند.4

1.درحالتکنونینسخه،جلدبهنسخهمتصلنیستوامکانبررسیوجودندارد.

بنابهگفتۀآتابای)1355ب:1387(اینبیترویجلددیدهمیشود:

همازمانویخامۀاحمدآمد

بهجلدشریاحینمینومصور

2.صحیح218صفحهمتنو214صفحهنگارهاست.

3.شمارۀبازیابیکنونی:2242.

4.نسخهافتادگینداردودیباچهکاملاست.

ـــلطنتی ـــۀس ـــالتکتابخان ـــورتتحوی ]645ر[ص

کتابالفاللیل،انتقالیازصندوقخانه
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صفحه، ۱70 خط: المقرر: صفحه، 240 ورق، 170

مجالسنقاشی:۱70صفحه.نمره۵،۱۲۳68یکجلد.
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اسلیمیسازی]شده[،زمینه،الوانگلریزهاست.6
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چهارصفحهکهبهجهتسرلوحسازیگذاردهاندوبیاض

نمرۀ صفحه.7 ۲0۴ نقاشی: مجالس صفحه، 208 است:

8،۱۲۳6۹یکجلد.
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5.شمارۀبازیابیکنونی:2241.

6.جلدجداشدهوامکانبررسیوجودندارد.بنابهگفتۀآتابای)1355ب:1389(

اینبیتدررویجلدکتابتشدهاست:

هــمازخامــۀمیــرزاجانــیآمــد

ــور ــتمص ــنجن ــدشریاحی ــهجل ب

7.برگنگارههابینصفحاتششوهفتوصفحات158و159درنسخهوجود

ندارد.درکنارصفحۀهفتو157،بهترتیب،اینعباراتنوشتهشدهاست:»این

ورقاشتباهشده،انشاهللاعوضساختهمیشود«و»اینورقاشتباهشده،عوض

ساختهمیشود،انشاهللا«.بههمیندلیل،صفحاتمتنونگارهتعدادیکسانیندارند،

ولیبااستنادبهنوشتهفوق،نسخهکسریندارد.

8.شمارۀبازیابیکنونی:679.
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هریک،یکقابتصویرعمارتودورنمااست،حاشیه،بوم
مشکیمذهب،عملمیرزاآقاینقاش.1

160ورق،320صفحه،المقرر:خط:160صفحه،مجالس

نقاشی:۱60صفحه.نمره۲،۱۲۳70المقرریکجلد.

]646ر[صورتتحویالتکتابخانۀسلطنتی

کتابالفاللیلانتقالیازصندوقخانه

جلد پنجم:]بیرون[جلد،مقوایروغنینقاشیبوممشکی

کهوسط،یکترنجبزرگاستکهوسطآن،تصویرعمارتو

1.رقمجلدچنیناست:پشت:»بهدستیاریاستادالکلفیالکل،جاننثاردرگاه

شهر فی غالمعلی. العبد پذیرفت. اتمام »سمت رو: آقا«، استاد جهانپناه،

جمادیالثانیسنۀ1275«.

2.شمارۀبازیابیکنونی:2240.

حوضآبوآدمودرختوغیرهاستوباالیهرترنج،دو

ترنجکوچکیاستکهدرآنها،تصویردوزنودورنمااست.

اطراف،اسلیمیدهناژدر]یاست[کهمیانآنها،گلوبوته
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قلمچهاردانگخطنستعلیقباسفیدآبنوشتهاند.اندرون

بومکشی حاشیه، لچکسازیشده، مذهب قرمز بوم جلد،

گلریزه.

صفحه، 218 خط: المقرر: صفحه، 436 ورق، 218

المقرریک نمره:۴،۱۲۳7۱ نقاشی:۲۱8صفحه.3 مجالس

جلد.
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وسط،یکقاببیضیوسطوسروتهترنجدار،هریکشبیه

سواریاستکهشیربالدارواژدهاییبهسوارحملهکرده

است،درختودورنمادار،اطراف،گلسرخی،ترنجوسروته،

زمینۀزردگلوبوته،]6۴6پ[حاشیه،مذهب،درون،بومقرمز

]و[وسط،بومسبز،کهرویآن،باسفیدآب]به[خطنستعلیق

اشعارنوشتهشده.5اندرون]جلد[،بومقرمزمذهبگلو

دهناژدر]ی[ اسلیمی لچکی و ترنج نیم و ترنج که برگی،

گلریزهاست.

صفحه، 166 خط: المقرر: صفحه، 332 ورق، 166

المقرریک مجالسنقاشی:166صفحه.6نمره:7،۱۲۳7۲

جلد.
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