نسخهی چاپ سنگی خمسهی نظامی
چاپ 1264ق1874( .م).
در کتابخانهی ملی پاریس
دکتر علی بوذری
پژوهشگر تصویرسازی و کتابهای چاپی کهن

خمسهی نظامی ،یا پنج گنج ،عنوان مجموعهی پنج منظومه ،حدود  ۲۸۹۰۰بیت ،از ابو محمد الیاس بن یوسف

نظامی گنجوی ،شاعر قرن ششم هجری قمری است که بر پنج بخش زیر مشتمل میشود:

الف :مخزناالسرار (۵۷۰ق1174 /.م :).منظومهای در بحر سریع مسدس ،در امثال ،حکایات و مواعظ؛

بحر هزج مسدس ،در شرح داستان عشق خسرو و کنیزک ارمنی ،شیرین؛

ج :لیلی و مجنون (۵۸۴ق1188 /.م :).منظومهای به نام شروان شاه ابوالمظفر اخستان بن منوچهر ،در بحر هزج

مسدس اخرب مقبوض محذوف ،در شرح داستان قیس بن مل ّوح بم مزاحم ،مشهور به مجنون ،و لیلی بنت سعد؛

د :هفت پیکر (۵۹۳ق1196 /.م :).منظومهای به نام عالء الدین کرپ ارسالن ،در بحر خفیف مخبون محذوف ،در

شرح داستان بهرام گور و هفت دختر پادشاه هفت اقلیم؛

هـ  .اسکندرنامه (559ق1164 /.م :).مشتمل بر دو قسمت به نامهای شرفنامه و اقبالنامه ،در بحر متقارب مثمن
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مقصور محذوف ،در شرح داستانهای زندگی اسکندر.

1

une publication périodique N° 1

ب :خسرو و شیرین (576ق1180 /.م :).منظومهای به نام اتابک شمسالدین محمد جهان پهلوان بن ایدگز ،در

67

نخستین بار خمسهی نظامی در 1250ق1847( .م).

در بمبئی و در ۱۲۶۱ق1858( .م ).در چاپخانهی میرزا فضل
اهلل طهرانی ،در تهران به چاپ رسید .نسخهای که اینجا به آن

پرداخته شده ،اولین چاپ مصور خمسهی نظامی است که در سال

1264ق1847( .م ).در مطبعهی محمدرضا منتشر شده است.
این نسخه در ابعاد  20/5×32/8س.م .چاپ شده و متن اشعار

در چهار ستون و حاشیه در ابعاد  18×30س.م ،.بدون حاشیه

شده بين سالهاي 1263ق1847( .م ).الي 1272ق1856( .م).

شناسايي ميكند و بر اساس ويژگيهاي سبكی ،شانزده كتاب

را به او منسوب ميداند .وي همچنين پنجاه رقم متفاوت او را

در كتابهاي گوناگون شناسايي ميكند .به اين مجموعه بايد
8

چند كتاب تازهياب ،از جمله دو طوفان البكاء چاپ شده در

 12×19س.م ،.به خط علیاصغر تفرشی در  32سطر کتابت شده
تصویر ،خسرو و شیرین ،شامل دوازده تصویر ،لیلی و مجنون،

اضافه كرد .همچنین ،اکثر سرلوحهای روزنامهی وقایع اتفاقیه ،

شامل هشت تصویر ،هفت پیکر ،شامل نه تصویر و اسکندرنامه،
شامل پنج تصویر است (جدول یک).

2

عالوه بر این ،حدود سیصد تصویر کوچک در کادرهای

مثلثی در حاشیهی کتاب ترسیم شده است (نمودار یک) .این
تصاویر مثلثی غالباً متأثر از دیگر کتاب نقاش ،یعنی کتاب عجایب

المخلوقات 1264ق1874( .م ،).مصور شدهاند و ربطی به متن
اصلی خمسهی نظامی ندارند (جدول دو).

3

علیقلی رقم خود را در سه تصویر این کتاب ،صفحات ،13

 230و  378به یادگار گذارده است (جدول سه) .ميرزا عليقلي

(1856م ،).دو طوفان البكاء بدون تاريخ و قانون مشق توپخانه را
9

تا صفر سال 1272ق1856( .م ،).بر اساس شباهتهای سبکی،

به او منسوب است .درحاليكه هرگز نام او در زمرهی هنرمندان
درباري ثبت نشده است ،رقم او در كتاب كليات سعدي -68

1267ق1850( .م ،).با عبارت «عمل بنده درگاه ،ميرزا عليقلي
خوئي» ،در كتاب روضه الصفاء 1270ق1854( .م ،).با عبارت

«عمل ميرزا عليقلي ،خادم مدرسه دارالفنون» و «خادم مدرسه
دارالفنون ،ميرزا عليقلي نقاش» و در کتاب قانون مشق توپخانه

1271ق1854( .م ،).با عبارت «عمل میرزا علیقلی نقاش ،خادم
مدرسه دارالفنون» احتمال همكاري او با نهادهاي دولتي و دربار

خوئي نخستين تصويرگر شناخته شدهی کتابهای چاپ سنگی و

را تقويت ميكند.

اين دوره قلمداد ميشود .آثار او بارها به دست خودش و هنرمندان
معاصر و پسينش گرتهبرداري شده .غالب تصويرگران مستقيماً از

1270-1269ق1853-1852( .م ).اثر میرزا علیقلی خوئی،
1270ق1853( .م ).اثر میرزا علیقلی خوئی1276 ،ق1859( .م،).

و بسياري از آثارش به الگوي هميشگي تصويرگري كتابهاي

1883م ).اثر مصطفی و میرزا نصراهلل1316 ،ق1898( .م ).اثر

سربی 4دورهی قاجار است .همچنين ،او جزو پركارترين تصويرگران

محضر او و يا به شكل غير مستقيم از تأثير آثارش ،بهره بردهاند

چاپ سنگي ايران بدل شده؛ با استناد به همین دالیل او را بايد

بنيانگذار سبك تصويرگري چاپ سنگي در ايران دانست.

نخستين بار ،رابينسن نام او را در پژوهش خود ذکر ميکند
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الريش مارزلف آثار مرقوم ميرزا عليقلي را در  29کتاب ،چاپ

سالهاي 1265ق1849( .م1270 ،).ق1854( .م ).و 1272ق.

است .کتاب دارای  39تصویر اصلی ،مخزن االسرار ،شامل سه

و او را هنرمندي پيشرو و پركارترين تصويرگر چاپ سنگي

برميشمارد .او با اتكا به مجموعهی كتابهاي چاپ سنگي مصور،

محفوظ در كتابخانهی بريتانيا ،شش كتاب رقمدار او را شناسايي

و هشت كتاب را به او منسوب ميكند 5.كريمزاده تبريزي نيز
او را هنرمندي سادهكار ،ولي خوشدست ميداند و تصوير اسير
شدن خاقان چين به دست رستم در شاهنامهی عهد ناصري را

با رقم او شناسايي ميكند 6.پژوهش الریش مارزلف ،که بر اساس
رویت کتابهای منسوب و مرقوم علیقلی شکل گرفته ،دارای

68

کاملترین اطالعات دربارهی این سیاهقلمکار چاپ سنگی است.

7

هشت نسخه مصور دیگر از خمسهی نظامی به سالهای

1277-1276ق1870-1869( .م1301-1299 ،).ق-1881( .

جواد1320-1321 ،ق1903-1902( .م ).و 1352ق1933( .م).
منتشر شده است.
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جدول دو .موضوعات و تعداد تصاویر مثلثی در کتاب خمسه نظامی 1264ق1874( .م).

تعداد

انسان

حیوان

حیوان
ترکیبی

اژدها

دیو

درخت

گل

عمارت

کشتی

متفرقه

16

141

58

7

18

11

3

31

5
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نمودار یک .شیوهی صفحهآرایی کتاب خمسه نظامی 1264ق1874( .م).

72

جدول سه .رقمهای میرزا علیقلی خوئی در تصاویر خمسه نظامی (1264ق1874/.م).
 .1نوشیروان عادل ،وزا و جغدها (مخزن االسرار)؛  11×8/3س.م.؛ ص13 .؛ رقم «علیقلی».

 .2نبرد اسکندر با زنگیان (اسکندرنامه)؛  17/3×14/2س.م.؛ ص 230 .رقم «رقم میرزا علیقلی خوئی».
 .3نبرد اسکندر با دیو (اسکندرنامه)؛  12 8 15/6س.م.؛ ص278 .؛ رقم «عمل علیقلی خوئی».

پینوشت:
 .1برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به :ذبیحاهلل صفا ،گنج سخن ،جلد اول ،چاپ هفتم ،تهران:
ققنوس :1363 ،هفتاد و هفت و شصت و چهار و جلد دوم.19-1 :
 .2علیقلی خوئی در دو کتاب دیگر ،کلیات سعدی 1268-1267ق1851-1850( .م ).و
دیوان حافظ 1269ق1852(.م ،).نیز از اینگونه تصاویر تزینی در کادرهای مثلثی حاشیه
استفاده میکند .تصاویر مثلثی در نسخهی خمسهی نظامی ،به لحاظ تنوع و دقت طراحی از
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بداعت بیشتری برخورداراست .درباره این خمسه بنگرید به :علی بوذری ،خمسه نظامی میرزا
علیقلی خوئی ،از مجموعه هفت کتاب ( ،)1تهران :نظر.1395 ،
 .3برای اطالعات بیشتر بنگرید به :ارکیده ترابی ،عجایب المخلوقات قزوینی در تصاویر چاپ
سنگی میرزا علیقلی خوئی ،تهران :نظر.1393 ،
 .4تاکنون ،آثار تنها پنج تصویرگر در کتابهای چاپ سربی شناسایی شده است؛ علیقلی
خویی (طوفان البکاء 1265ق1848 /.م1269 ،.ق1852 /.م1271 ،.ق1854 /.م .و 1272ق/.
1855م ).میرزا هادی (طوفان البکاء 1271ق1854 /.م ،).کربالیی یوسف جدید (طوفان
البکاء 1273ق1856 /.م ،).میرزا حسن (طوفان البکاء 1273ق1856 /.م .و 1275ق/.
1858م ).و میرزا محمد حسن (طوفان البکاء 1275ق1858 /.م .).این فهرست به غیر از
کتاب مختارنامه 1261ق1845( .م ،).اثر تصویرگر ناشناس است .برای اطالعات بیشتر نگاه
کنید به :علی بوذری ،چهل طوفان ،تهران :کتابخانه ،مرکز اسناد و موزهی مجلس.1390 ،
B. W. Robinson , "The Teheran Nizami of 1848 & other Qajar .5
lithographed books", In Islam in the Balkans/Persian Art and Culture

in the 18th and 19th Centuries. Ed. Jennifer M. Scarce.
.Edinburgh (1979): 61- 74
 .6محمدعلی کریمزاده تبریزی ،احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی
از مشاهیر نگارگر هند و عثمانی ،جلد اول ،لندن :سانتراپ.397 :1369 ،
7. Ulrich Marzolph, "Mirzā ‘Ali-Qoli Xu’i: Master of
Lithograph Illustration ."Annali Istituto Orientale di
Napoli.(1997): 183-202+ Plate I-X; Ulrich Marzolph,
Narrative Illustration in Persian Lithographed Books.
Leiden, Boston, Koln, Bill, 2001:31- 34.
پژوهشهای دیگری نیز در مورد علیقلی خوئی انجام شده که غالباً
گرتهبرداری از پژوهشهای مارزلف و فاقد ارزش علمی است.
8. Marzolph, 1997: 189.
 .9دربارهی روزنامهی وقایع اتفاقیه نگاه کنید به :ناصرالدین پروین ،تاریخ
روزنامهنگاری ایرانیان و دیگر پارسینویسان ،تهران :نشر دانشگاهی،
 138-136و برای نسخه برگردان روزنامه نگاه کنید به :روزنامهی وقایع
گو
ت فرهن 
ی ایران :وزار 
ی اسالم 
ی جمهور 
اتفاقیه ،تهران :کتابخان ه مل 
ت رسان ه ها،۱۳۷۳.۱۳۷۴ -
ت و تحقیقا 
ارشاد اسالمی ،مرکز مطالعا 
10. Marzolph, 2001:248- 249.
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مخزن االسرار

L’exemplaires lithographié du Khamseh
de Nezami (1874) dans la Bibliothèque
nationale de France
Par Ali Bouzari
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e Khamseh de Nezami, ou Pandj Gandj, est le titre d’un recueil de 5
poèmes totalisant près de 28 900 vers. Cette composition réalisée par Nezami de Gandjeh, poète du sixième siècle du calendrier hégirien (lunaire),
comprend les cinq parties suivantes : « Le Trésor des mystères » (1174),
« Khosrow et Chirine » (1180), « Leyli et Madjnoun » (1188), « Les Sept
idoles » (1196) et « Le livre d’Alexandre » (1164).
Le Khamseh de Nezami a été imprimé la première fois à Bombay en
1847 puis, en 1858, à Teheran, dans l’imprimerie de Mirza Fazlollah Tehrani.
L’exemplaire qui a fait l’objet de notre étude concerne la première
impression illustrée du Khamseh, datée de l’année 1847, et publiée par
l’imprimerie Mohammad Reza. Le format de cet ouvrage estt de 32,8 x
20,5 cm. Le texte des poèmes est disposé sur 4 colonnes et rédigé par Ali
Asghar Tafreshi sur 32 lignes par page. Le livre dispose de 39 illustrations
générales, tandis que le « Trésor des mystères » dispose de 3 illustrations, «
Khosrow et Chirine » de 12 illustrations, « Leyli et Madjnoun » de 8 illustrations, « Les Sept idoles » de 9 illustrations et « Le livre d’Alexandre » de
5 illustrations.
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