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علی اسفرجانی به سال 1299 ه � ش در اصفهان ديده به 
جهان گشود� او به همراه پدرش اسداله اسفرجانی كه 
از ذوق هنری بهره مند بود، ازدوران كودكی در محضر 
استادان صاحب نام اصفهان حضور مي يافت� اين هنرمند 
مرحوم  خود ،  عموي  كارگاه  در  را  چرم  روي  بر  كار 
عباس ذوالفنون اسفرجاني ، استاد هنر سوخت و معرق 
آغاز كرد، در 14 سالگي با مهاجرت پدر به تهران راهي 
اين شهر شد و در مرداد 1313 به مدرسة صنايع قديمه 
راه يافت� اين مدرسه در 1309 به همت شادروان حسين 

طاهرزاده )بهزاد( تأسيس شده بود�
مکتب  در  زيادی  و شوق  با  شور  اسفرجانی  علی     
درس استادانی چون هادي تجويدي، اصول مينياتور را 
از طرح تا رنگ آموخت و در كالس استاد علي درودي 
با قواعد و قوانين تذهيب آشنا شد� وي در سال 1318 
پايان  به  موفقيت  با  مينياتور  رشتة  در  را  تحصيل خود 
رساند� اسفرجاني همچنين در هنرستان كمال الملک از 
محضر استادانی چون محمدعلی زاويه، ابوطالب مقيمی، 
بهره های  عقيلی  سليم  و  باقری  عبداهلل  كريمی،  علی 
فراوان برد� حاصل تالش و تحصيل استاد در مدرسه، 
خلق تابلوي مينياتور "بزم خسرو و شيرين" با 11 چهره 
و مزين به تذهيب به تاريخ 1314 و نيز تابلو "ليلي و 
تاريخ 1315  به   با 12 چهره  به سبک صفوي  مجنون" 
بود� اين دو تابلو هم اكنون در موزة هنرهاي ملي ايران 

نگهداري مي شود�
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اسفرجاني پس از اتمام مدرسة صنايع قديمه، به مدت هفت سال در چاپخانة مجلس به طراحی 
تمبر و برچسب های دولتی پرداخت� وي سپس به اتفاق برادر خود دستگاه چاپ و گراورسازي 

را وارد كشور كرد و به كار چاپ نيز مشغول شد�
   علی اسفرجانی در سال 1340، نخستين تابلوي خود در هنر سوخت و معرق را خلق كرد� 
او تا سن هفتادوپنج سالگی با شور و اشتياقی وافر با اشتغال به هنر سوخت، تذهيب و مينياتور 
زندگی خود را به سر برد و تا پايان عمر پر بار خود بيش از 22 اثر در زمينة هنر سوخت و معرق، 
شامل چهار اثر مينياتور از اشعار حافظ و سعدی خلق كرد� مضمون آثار اخير اسفرجاني بيشتر 

برگرفته از بن مايه های اشعار عرفانی، ادبی و حماسی بزرگان ادب ايران زمين است�
خلق آثار نگارگري به وسيلة چرم، هنري ارزشمند و گرانقدر در تاريخ درخشان هنرهاي ايراني-
اسالمي است� اين هنر در گذر تاريخ از روي جلد چرمي قرآن ها و كتاب هاي خطي كهن، به 
عرصة زيبا و دلنشين تابلوهاي نقاشي و مينياتور راه يافته است� استاد علي اسفرجاني از جمله 
استادان هنر سوخت و معرق است كه عمر خود را بر سر خلق شاهکارهاي اين هنر گذارد� 
است�  تهران  دانشگاه  نگارستان  باغ  موزة   جمله  از  موزه ها،   زينت بخش  اينک  او  كار  حاصل 
اسفرجاني مهارت كم نظيري در كمپوزيسيون و رنگ داشت و در بيشتر آثار به شکل ماهرانه اي از 

تذهيب ابداعي خود به گونه ای كه به متن و حاشيه آسيب نرساند، استفاده می كرد�
  نمايشگاه های مختلفی مانند فستيوال هنر ايران در دوسلدورف آلمان در 1370، نمايشگاه كاخ  
نمايشگاه موزه  نمايشگاه موزة هنرهاي معاصر در شهريور 1372 و  موزة سعدآباد در 1371، 

هنرهای ملی ايران در بهمن 1372، به ارائة آثار استاد علی اسفرجانی اختصاص يافتند�
   استاد علی اسفرجانی پس از سال ها تالش و سخت كوشی در آفرينش آثاری ماندگار در هنر 
سوخت و معرق در ديماه 1384 دار فانی را وداع گفت� به وصيت استاد و به همت دختر ايشان 
مينياتور  آثار  از  تابلو  نفيس شامل 25  آبانماه 1386؛ گنجينه های  در  اسفرجانی،  خانم شهرزاد 
و معرق چرم اين هنرمند نيک انديش، به دانشگاه تهران اهدا شد� نخستين نمايشگاه اين آثار 
در موزة مقدم دانشگاه تهران در معرض ديد عموم قرار گرفت� پس از آن آثار ياد شده به باغ 
نگارستان دانشگاه تهران منتقل شد� هم اكنون اين هدايا در تاالری به نام اسفرجانی در باغ موزة 

نگارستان نگهداری می شود�
   از جمله آثار استاد اسفرجانی كه در مجموعة  اهدايي ايشان به دانشگاه تهران وجود دارد،  
ميتوان به تابلوی "مجلس انس" طرح صفوی كه با تکنيک سوخت معرق روی چرم و در اندازة 
94×71 سانتيمتر و تابلوی "بزم شيرين و خسرو" با تکنيک سوخت معرق روی چرم و در اندازة 

61×59 سانتيمتر اشاره كرد�
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