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درآمد:
در میان موزه ها و کتابخانه های خارج از ایران، کتابخانه ی ملّی فرانسه، 
جایگاه خاصی دارد و انبوهی از آثار ارزشمند زبان فارسی و فرهنگ و 
هنر ایرانی در آنجا حفظ و نگهداری می شود. خوشبختانه بسیاری از این 
دستنویس ها در دهه های اخیر فهرست نگاری شده و به هّمت ایرانشناسان 
بزرگی چون آقای فرانسیس ریشار، ایو پورتر، فرانسوا دروش و دیگران 

معرفی و منتشر شده است.
ابوالفضل ساوجی  در سال های اخیر که سرگرم پژوهشی درباره ی 
قاجار  دوره ی  بزرگ  و طبیب  )1312-1248 ق.( خوشنویس، سخنور 
بودم، به مرّقعی یگانه و ارزشمند از وی برخوردم که در کتابخانه ی مّلی 
به دستور جعفر  این مرّقع  به شماره 1489 نگهداری می شود.  فرانسه 
قلی خان، رئیس مدرسه ی دارالفنون، به خطوط گوناگون در سال 1292 
ق. نگاشته شده است؛ از این رو به پیشنهاد دوست گرامی ام آقای شهروز 
مهاجر این اثر ارزشمند به عالقه مندان کتابت و کتاب آرایی ایران معرفی 

می شود.

مرّقع میرزا ابوالفضل ساوجی
فرانسه مّلی  کتابخانه ی  در 

پژوهشگر تاریخ خوشنویسی، نسخه پردازی و کتاب آرایی

دکتر حمیدرضا قلیچ خانی
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زندگانی و هنر ابوالفضل
ابوالفضل محمد در سال 1248 هجری قمری مطابق 1211 خورشیدی دیده 
به جهان گشود. بیشتر منابع تولد وی را در ساوه دانسته اند، اما به نظر می رسد که 
این نکته را بر اساس پسوند نامش یعنی »ساوجی« بیان کرده اند. ولی بنابر حضور 
پدرش، فضل اهلل، که در دربار فتحعلی شاه قاجار بوده، تولد وی در تهران نیز چندان 

بعید نیست.
رضاقلی خان هدایت که در جوانی با ابوالفضل آشنا بوده، وی را در بیست و سه 
سالگی هنگامی که پدر ابوالفضل نیز در قید حیات بوده، چنین توصیف کرده است: 
»و هو ابوالفضل محمد بن ابوالفضایل حاج میرزا فضل اهلل الساوجی سلّمه اهلل. اصل 
ایشان از سلسلۀ علّیۀ شاملو و موطن ایشان ساوه من اعمال قم و جناب حاج معظم 
الیه در محامد اخالق و محاسن اوصاف و مراتب فضل و درجات کمال و ُحسن خط 
و جودت طبع معروف آفاق است و ابا عن جد به کماالت طاق آبای کرامش همه 
ندمای سالطین عظام و در هر زمان در محافل بزرگان به احترام بوده اند، چنانچه خود 
]فضل اهلل[ در زمان صاحبقران فتحعلی شاه جّنت مکان به تعلیم نّواب شاهزاده ظل 
السلطان نوراهلل روحه اختصاص یافت مجانس و مجالس مجلس خاص شد. اکنون نیز 
از فحول فضال و معارف علماست. الحاصل فرزند ارجمندش مجدالدین ابوالفضل در 
دارالخالفه ی طهران به تکمیل علوم زحمتی وافی برده و بهره ای کافی حاصل کرده 
از اکثر علوم و صنایع با حّظی موفور و مکانتی مشهور است، حتی در نگارش خطوط 
تالی و ثانی خوشنویسان معروف سلف و خلف است و در حکمت الهی و طبیعی 
مسلّم دانایان زمان و اوان با آنکه در این هنگام که شمار هجری به یکهزار و دو صد و 
هفتاد و سه انجامیده و از عمرش زیاده از بیست و سه سال نگذشته به ُحسن اخالق 
و علو درجات عدیم العدیل است. گاهی به نظم غزل و قصیده رغبتی می نماید و نیکو 

می سراید« )هدایت، 1340: 901(.
ابوالفضل طب را نزد عمویش، میرزا موسی طبیب، آموخت. با آنکه سالیان دراز 
از فوت میرزا موسی طبیب ساوجی می گذرد، باز هم نام وی از یاد پیران تهران 

محو نشده است و مطّب میرزا موسی در پایین سرچشمه نزدیک 
امامزاده یحیی تهران واقع بود. )نجم آبادی، 1339: 151( 

تنها  ابوالفضل  میرزا  که  هنگامی  نیز  اصفهانی  دیباچه نگار 
بیست و چهار سال داشته، وی را در گنج شایگان چنین معرفی 
و ستایش کرده است: »مجدالدین دانای یگانه و هوشمند فرزانه 
اخ المجد عّم الجود خال المکارم سلیل الّتقی ابن الّنهی صاحب 
القدر، ابوالفضل محمد بن فضل اهلل طبیب خّطاط ساوجی است ... 
نخستین هنر وی فّن طبابت است و با وجود کمال مهارت بدین 
فّن شریف در آداب معاشرت و طرز مصاحبت تا خواهی الیف و 
مأنوس است و هنگام معالجت به تسلّط بقراط و حذاقت جالینوس 

بلکه فالطونی است، مسیحادم و مسیحی است فالطون قدم.
حکمت ز روی و رایش بفروخت چون قمر

فضل از نسیم ُخلقش بشکفت چون بهار
و در فّن فصاحت و بالغت نیز یگانه اوستاد است و در ُحسن 
خطِّ نسختعلیق تالی رشیدا و عماد ... « )شعری اصفهانی، 1272: 

بی شماره(.
و از ستایش تذکره نویسان مشهور آن روزگار، مشخص است 
که ابوالفضل افزون بر خاندان گرامی اش به خاطر استعداد ذاتی و 
هّمت و پشتکارش، در جوانی به شهرت بسیار رسیده بود و بیش از 
سخنوری، در طبابت و خوشنویسی مورد توجه خواص بوده است.

دیوان بیگی که با ابوالفضل مالقات داشته، نوشته است: »فقیر 
در دارالخالفه چندین مجلس به صحبت مالقاتش کرده، بسیار 
آرام و معقول و درستگو و مؤدب و از بسیاری ثقاه شنیده ام که 
صفات حمیدۀ پدرش به مراتب بیش از این بوده است. مع هذا باز 
وقتی نزد دو نفر جاهل ذکر اسمش می شود، می گویند این هم 
پسر همان پدر است و این راست است؛ زیرا که در فضل و ُخلق و 
کمال، پسر همان پدر است. بالجمله مردی است محترم و در نزد 
اهل معرفت و خواص، کمال عزت و احترام دارد و مستحق عزت 
و احترام است .... خط خوبی دارد. طبابت هم می نماید ...« )دیوان 

بیگی، 1366: 1508(.
معصومعلیشاه نیز که در اواخر عمر با ابوالفضل معاشر بوده، 
درباره ی وی چنین گفته است: »قریب ده سال با راقم نهایت انس 
داشت و طریق موّدت مسلوک می نمود. هم رفیق بود، هم طبیب، 
هم ادیب بود هم حبیب و در ماه رمضان المبارک سال هزار و 
سیصد و دوازده در منزل فقیر چند شبی بماند و در ضمن صحبت 
گفت ای فالنی شصت و پنج سال عمر من است. بعد از این ماه، 
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طولی نکشد که مرا اجل محتوم برسد و می خواهم به کوه شهربانو 
دفن شوم و علی الجمله چنین شد که گفت؛ ولی وارث در مزار 
معروف به قبر آقا کالبدش را به خاک سپردند، رحمه اهلل علیه« 

)معصومعلیشاه، 1345: 584/3(.
سر قبر آقا، مقبره ی میرزا ابوالقاسم، امام جمعه ی تهران در 
روزگار ناصرالدین شاه است که در دوره ی پهلوی نیز برخی از 
مشاهیر همچون سعید نفیسی در آنجا به خاک سپرده شدند. 
این مقبره امروزه در انتهای خیابان مصطفی خمینی، ضلع جنوبی 
چهارراه مولوی در جنوب تهران قرار دارد و در جستجویی که 
صورت گرفت، امروزه نشانی از سنگ مزار ابوالفضل در آنجا به 

دست نیامد.
پس از درگذشت پدرش، فضل اهلل، فرمانی به نام او از طرف 
ناصرالدین شاه صادر گردیده که به این قرار است: »... آنکه چون 
مرحوم میرزا فضل اهلل ساوجی از قدیمی دعاگویان خاص دولت 
جاوید فیاض بود و مدت عمر خود را تا این اوان که داعی حق 
را لبیک اجابت گفت، همواره بلوازم دعاگویی دولت جاوید فرجام 
و استدراک خدمت نیاکان کرام اناراهلل برهانهم مصروف داشت و 
در این عهد همایون نیز از شرایط دعاگویی آنی فرونگذاشت و 
سابقاً مبلغ یکصد تومان از بابت مالیات دارالخالفه طهران برسم 
مستمری در حق او برقرار بوده و مقطوع شده بود. این اوقات 
که مراتب فضل و کماالت عالیجناب معالی القاب نتیجه النجبا 
و االدبا میرزا ابوالفضل پسر آنمرحوم که سالها در فنون علوم از 
طب و ریاضی و خطوط و غیره زحمت کشیده در پیشگاه حضور 
باهر الّنور بمنصۀ ظهور رسید و اهلیت و استحقاق او بوجه احسن 
مشهود افتاد لهذا در هذه السنه یونت ئیل خیریت تحویل مبلغ 
او مرحمت  در وجه  بصیغۀ مستمری  را کماکان  تومان  یکصد 
و برقرار فرمودیم که همه ساله از بابت مستمری مرحوم شیخ 
سلمان بوشهری که فوت کرده است اخذ و دریافت نموده صرف 
معاش خود سازد و در نهایت فراغت بلوازم تحصیل علوم دینیه و 
مراسم دعاگویی دوام دولت قاهره پردازد و مقّرر آنکه حّکام حال و 
استقبال مملکت فارس مبلغ مزبور را بعد از وضع رسوم دیوانی در 
حق عالیجناب مشار الیه برقرار دانسته و عاید دارند و بخرج مالیات 
آنجا مجری و محسوب دانند. المقّرر عالیجنابان مقرب الخاقان 
مستوفیان عظام و کّتاب سعادت اکتساب دفاتر خلود و دوام شرح 
فرمان همایون را ثبت و ضبط نموده در عهده شناسند تحریراً فی 

شهر ربیع الثانی 1275« )نجم آبادی، 1339: 150-151(.

عبرت نایینی چند دهه پس از درگذشت ابوالفضل در مدینه االدب ضمن شرحی 
مفّصل در فضایل ابوالفضل و پدرش، این بیت را آورده است: 

سپهر مجد ابوالفضِل راد مجدالدین
که هم بود پدر فضل و هم ز فضل بزاد )مصاحبی، 1376: 411( 

در بیشتر منابع همزمان با ابوالفضل و پس از وی فضایلش را برشمرده و ستایش 
کرده اند؛ از جمله »در این عصر و اوان از اساطین و اساتید اطّبای جهان و شعرای 
زمان و ادبای روزگار است و در فصاحت بیان انباز ابن العمید و ابن عّباد و در نگارش 

خط، همتای رشیدا و عماد« است )همان: 424(. 
ابوالفضل سه پسر و دو دختر داشت که مشهورترین آنها ذبیح بهروز  میرزا 
)1350-1269 ش.( است که از روشنفکران معاصر و نویسندگان بزرگ تاریخ، ادیان 

و تقویم ایران باستان به شمار می رود.

سروده ها و تألیف ها
شعر فارسی دارای چنان پیشینه ی درخشانی است که ادعای سخنوری کردن، 
نیازمند جرئت و جسارت بسیار است. شعر فارسی تاج تارک هنرهای ایران است و 
خوشنویسی ایرانی، در شگرف ترین آثارش، می تواند رتبه ی دوم را از آن خود کند. 
برخی از منابع، طبع روان ابوالفضل را ستوده اند و ابیاتی از وی نقل کرده اند )دیوان 
بیگی، 1366: 1508(. ولی در عین حال تذکره نویسان و سخن سنجان دوره ی قاجار 
از وی به عنوان شاعر حرفه ای یاد نکرده اند. خوشبختانه ابوالفضل نسبت به ثبت و 
ضبط سروده های خود اهتمام داشته است و گاه اشعار خود را در مجموعه ای مستقل 
فراهم آورده است. برای نمونه، گزیده ای از غزلیاتش را در سال 1274 ق. در نسخه ی 
شماره ی 1313 کتابخانه ی مسجد سپهساالر به خطِّ نستعلیق خویش کتابت کرده 
است. وی در این غزلیات از تخلّص »مجد دین« بهره جسته و کوشیده تا بسان 
استادان بزرگ عصر ناصری همچون فروغی بسطامی، با آوردن نام ناصرالدین شاه 
در اواخر غزل، ممدوح خویش را خوشدل کند. میرزا ابوالفضل همچون بسیاری از 
خوشنویسان، طبعی میانه دارد و در باب سخنوری ادعایی نداشته است. این که غزل 
را جایگزین قصیده کرده و به شکلی بی مزه، تنها در یک بیت بی ربط به مدح شاهنشاه 

بپردازند، در این دوره به اوج رواج خود رسیده است.
مهم ترین تألیف ابوالفضل شرح احوال بسیاری از بزرگان در »نامه ی دانشوران 
ناصری« است. اعتمادالّسلطنه در جای جای »روزنامه ی خاطرات« از دیدارش با میرزا 
ابوالفضل و رفتن به حضور شاه و تألیف »نامه ی دانشوران ناصری« )در سال های 
1299 تا 1313 هجری( سخن رانده است؛ از جمله: »شاه به حاجی ]ابوالفضل[ زیاد 
اظهار مرحمت فرمودند. خلعت هم التفات فرمودند ...« )افشار، 1379: ج10، 722(.

ابوالفضل یکی از چهار نویسنده و در حقیقت مهم ترین نویسنده ی این اثر سترگ 
بود و از توضیحاتی که به انشا و خّط ابوالفضل در خاتمه ی مجلّدات خّطی این اثر 
باقی مانده، مشخص است که وی بر تمام مراحل تألیف و تنظیم و نشر این اثر نظارت 
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صفحه ی آغازین مرقع 
میرزا ابوالفضل ساوجی
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داشته است .
اعتمادالّسلطنه در پایان شرح حال میرزا ابوالفضل در المآثر و 
اآلثار یادآوری کرده است که مدیریت این طرح را »... امناء دولت 
)اعتمادالسلطنه، 1374:  نگارنده سپرده اند«  بندۀ  به من  قاهره 
دانشوران  نامۀ  مستطاب  کتاب  »دارالتألیف  ذیل  در  و   )273

ناصری« آورده است:
جناب حاجی میرزا ابوالفضل ساوجی؛  جناب آقا شیخ مهدی 
شمس العلماء عبدالرب آبادی؛ میرزا محمد صادق نوادۀ قایم مقام؛ 
شیخ محمد پسر مرحوم مال آقا؛ میرزا طاهر خوشنویس، کاتب 

کتاب؛ آقا سیدعلی، کتابدار؛ محّرر: دو نفر )همان: 410(.
آنها،  دیباچه ی  در  گاه  و  مجلّدات  خاتمه ی  در  ابوالفضل 
مطالبی را به انشا و خط خویش نگاشته است که از چند نظر حائز 
اهمیت است. نخست از نظر گزارش نکات تاریخی ظریف و مهم 
است که بسیاری از آنها در هیچ منبع دیگری ذکر نشده است؛ 
دوم این که با سبک نثرنویسی وی آشنا می شویم و افزون بر این ها 
کتابت نستعلیق و تعلیق وی را در این خاتمه ها مشاهده می کنیم.

نخستین دستنویس این کتاب در هفت جلد تهیه و تدوین 
شده است. کتابت آن با میرزا طاهر همدانی بوده و میرزا ابوالفضل 
برای تمام مجلّدات، خاتمه ای به انشاء و خّط خویش نگاشته است.

معرفی مرّقع:
ابوالفضل از خوشنویسان »هفت قلمی« بود؛ از وی مرّقعی در 
کتابخانه ی ملّی فرانسه هست که به سفارش جعفر قلیخان، رئیس 
مدرسه ی دارالفنون، نوشته است و در آن مفردات خطِّ نسخ و 
نمونه ای از خطوط: رقاع و توقیع، محّقق، نستعلیق، شکسته ی 
نستعلیق و تعلیق را به نگارش درآورده است. هرچند که عیار 
و کیفیت خوشنویسی وی در همه ی این قلم ها یکسان نیست 
ولی این نکته، ویژگی تمام خوشنویسانی است که در چندین قلم 
آثاری را آفریده اند. این اثر بهترین نمونه از آثار یک خوشنویس 
هفت قلمی است که در اواسط دوره ی ناصرالدین شاه تهیه شده 
نسخه ای، گسترش  تدوین چنین  از ضرورت های  یکی  و  است 
چاپ سنگی و سربی و تقابل استنساخ دستنویس های خطی و 

کتاب های چاپی است.
میرعلی  درباره ی  ق.   920 سال  در  مشهدی  سلطان علی 

تبریزی، واضع خطِّ نستعلیق، چنین سروده است.
در جمیع خطوط بوده شگرف    زوستادان شنیده ام این حرف 

)قلیچ خانی، 1373: 24(.
آخرین نسل خوشنویسان هفت قلمی، خوشنویسانی چون جعفر و اظهر تبریزی 
بودند که در سده ی نهم هجری می زیستند و از نخستین نسل های نستعلیق نویسان 
نیز به شمار می روند. پس از آن تا دوره ی قاجار خبری از هفت-قلمی ها نبود. البته 
از شبه قاره همچون خلیل اهلل هفت قلمی )سده ی دوازدهم هجری(  خوشنویسان 
غالم محمد هفت قلمی )سده ی سیزدهم هجری( از این عنوان استفاده کرده اند، 
ولی شواهدی که نشانگر مهارت ایشان در خطوط هفتگانه باشد، در دست نیست. 
گرایش به ایران باستان در دوره ی فتحعلی شاه قاجار و پیدایش سبک بازگشت در 
ادبیات، زمینه ساز بازگشت یا دوره ی نئوکالسیک در خوشنویسی نیز شد؛ فتحعلی 
شاه خوشنویسان را به بازگشت به شیوه ی استادان متقّدم همچون میرعماد حسنی، 
احمد نیریزی و عبدالمجید طالقانی تشویق می کرد. آن هنگام برخی از خوشنویسان 
به احیای دوباره ی خطوط هفتگانه و هفت قلمی شدن عالقه مند شدند که نوع کمرنگ 
این گرایش در وصال شیرازی و خاندانش دیده می شود و از جمله ی پایتخت نشینان 

آنها فضل اهلل و ابوالفضل و لطفعلی صدراالفاضل را می توان نام برد.
بر کتابت چندین نسخه ی خّطی، مرّقع و رقعه، کتیبه های  افزون  ابوالفضل 
بسیاری را نیز نگاشته است، از جمله کتیبه ی تاالر آینه در کاخ گلستان تهران 
که شامل قصیده ای 37 بیتی به سال 1299 ق. است؛ و دیگری کتیبه های نقش 
برجسته ی ناصرالدین شاه و همراهانش است که در سال 1295 ق. در جاده ی هراز 

حجاری شده است.
مشخصات مرّقع مفردات و نمونه ی خطوط اسالمی-ایرانی به این شرح است: 

1- مفردات خطِّ نسخ ایرانی. مرّقع در صفحه ی آغاز دارای سرلوح و کتیبه ی 
مذّهب است. پس از آوردن حروف مفرد و اتصاالت دو حرفی، از صفحه ی هشتم به 
بعد نمونه هایی از حکایات منثور را به خطِّ نسخ نوشته و در پایان بخش آموزش خّط 

نسخ در صفحه ی پانزده، تاریخ 1295 را در پایان صفحه آورده است.
2- حکایات و اشعاری به خطِّ رقاع از صفحه ی شانزده آغاز شده و تا صفحه ی 

31 ادامه یافته است.
3- حکایات و اشعاری به خّط محّقق از صفحه ی 32 آغاز شده و تا صفحه ی 46 
ادامه یافته است. ابوالفضل در انجامه ی کتاب، این صفحات را خط ثلث معرفی کرده 
است اما با بررسی قواعد و اصولی که از خطوط ثلث و محّقق می شناسیم، به ویژه 
تفاوت میزان سطح و دور این دو خط، به نظر می رسد که بیش از ثلث، این عبارات 

را خطِّ محّقق می توان دانست.
4- متون نثر و نظم به خّط نستعلیق از صفحه ی 47 آغاز شده و تا صفحه ی 

61 ادامه یافته است.
5- متون نثر و نظم به خّط شکسته ی نستعلیق از صفحه ی 62 آغاز شده و تا 

اواسط صفحه ی 81 ادامه یافته است.
6- متون نثر و نظم به خّط تعلیق که از اواسط صفحه ی 81 آغاز شده و تا 
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صفحه ی 95 ادامه یافته است.
خطِّ  به  کامل  صفحه ی  یک  شکل  به  صفحه ی 96  در  کتاب  انجامه ی   -7

شکسته ی نستعلیق نوشته شده است.
نسخه دارای کتیبه و سرلوح مذّهب است و تمام صفحات مجدول بوده و کمند 
زّرین محّرر دارند. 96 صفحه که با جلد چرمی ضربی ساده و به شکل عطفی صحافی 

شده است.
آغاز به خط نسخ: »بسم اهلل الرحمن الرحیم ا ب ت ث ج ح خ ....« و انجام: »... 

در زمرۀ شعرای خاص خویش مخصوص فرمود«.
انجام به خط تعلیق: »... در زمرۀ شعرای خاص خویش مخصوصش فرمود«.

انجامه به خطِّ شکسته ی نستعلیق عالی: »بفرمودۀ سرکار شوکت مدار رفعت 
دثار افتخار الخوانین العظام نتیجه االعیان و االدبا و عمده االفاخم و الفضال فاضل 
فاضل دانشمند کامل اعتماد خداوندان ادب و دانش و ملجأ صاحبان فضل و بینش 
مقّرب الخاقان جعفر قلیخان رئیس مدرسۀ مبارکۀ دارالفنون زیّد عّزه و عمره خطوط 
متداولۀ ایران را که اکنون کتب و مراسالت و مکاتبات را بدین خطوط نگارند و اسامی 
آنها بدین شرح است، به ترتیبی که نوشته شده نسخ رقاع ثلث نسخ تعلیق شکسته 
تعلیق این بنده ابن فضل اهلل الّساوجی، ابوالفضل الطبیب بانجام و تحریر آن پرداخت 
فی بیستم شهر ذی الحجه الحرام ترکیه پارس ئیل سنۀ یکهزار و دویست و نود و دو 

هجریه علی هاجرها االف التحیه تم«.
از تاریخ این دستنویس )1292 ق.( روشن می شود که ابوالفضل در اوج پختگی 
خود در 44 سالگی به نگارش این اثر پرداخته است و آن هنگام، ایامی بوده که چاپ 
سنگی و سربی اندک اندک جای دستنوشته های خّطی را می گرفتند. این مرّقع 
نمونه ی خطوط، یگانه اثری است که به قلم یکی از هنرمندان نامدار دوره ی ناصری و 
به سفارش رییس مدرسه ی دارالفنون تهیه شده و ضمن حفظ و معرفی اصول شش 
قلم از خطوط اسالمی-ایرانی، از آخرین تالش های هنرمندان سّنتی برای پاسداری 
از خوشنویسی ایرانی است. طبیعی است که گسترش آموزش و پرورش و تکنولوژی 
به مرور چاپ را جایگزین نسخه های خّطی کرد و خوش خط بودن افراد جامعه نیز به 

ویژه در دهه های اخیر، لزوم خود را از دست داده است.

کتابنامه:
- اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان )1374(، چهل سال تاریخ ایران )جلد اول( المآثر و اآلثار، 

به کوشش ایرج افشار، چاپ دوم، تهران: اساطیر.
- افشار، ایرج، )1379(، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات در اواخر دوره ی 
ناصری )مربوط به سال های 1292 تا 1313 هـ. ق از روی یگانه نسخه ی موجود در کتابخانه 

آستان قدس(، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- بیانی، مهدی، )1363(، احوال و آثار خوشنویسان )4 ج(، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی.

- دیوان بیگی شیرازی، سید احمد، )1366(، حدیقه الشعراء، به تصحیح دکتر عبدالحسین 
نوایی، جلد سوم، تهران: انتشارات زّرین.

- شعری اصفهانی، طاهر بن زین العابدین )1272 ق.(، گنج شایگان، 
تهران: )چاپ سنگی(.

- شیرازی )معصومعلیشاه(، محمد معصوم، )1345(، طرائق الحقائق، با 
تصحیح محمد جعفر محجوب، تهران: انتشارات بارانی.

- مصاحبی نایینی، محمدعلی متخلّص به عبرت )1376(، مدینه االدب، 
تهران: کتابخانه ی مجلس شورا.

- نجم آبادی، محمود، )1339(، مجله ی جهان پزشکی، سال چهاردهم، 
شماره ی 6.

- هدایت، رضا قلیخان، )1339-1340( مجمع الُفصحا )6 ج(، به کوشش 
مظاهر ُمصّفا، تهران: چاپ پیروز.
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La Bibliothèque nationale de France occupe une place par-
ticulière parmi les musées et bibliothèques situés en dehors de 
l’Iran dans la mesure où elle abrite nombre d’œuvres précieuses 
issues de la langue, de la culture et des arts persans. Il est appré-
ciable qu’une quantité importante de manuscrits faisant partie de 
ces collections a été répertoriée durant ces dernières décennies 
puis éditée et présentée au public grâce aux efforts d’iranisants ré-
putés tels que Francis Richard, Yves Porter ou François Déroche.

Durant ces dernières années, alors que j’étais occupé à des 
recherches sur l’œuvre de Abolfazl Savodji (1832 – 1896), calli-
graphe, orateur et médecin réputé de l’ère ghadjare, j’ai découvert 
un album unique et précieux dont il fut l’auteur, répertorié à la Bi-
bliothèque nationale de France sous le numéro 1489. Cet album a 
été réalisé suite à une commande de Djafargholi Khan, directeur 
de l’Ecole polytechnique, avec différentes formes d’écriture, en 
l’an 1875. 

L’article présente cet ouvrage de grande valeur aux amateurs 
d’illustrations et de beaux livres.

L’album de Mirza Abolfazl Savodji
conservé à la Bibliothèque nationale de France

Par Hamidreza Ghelitch Khani


