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خمسه ی نظامی، یا پنج گنج، عنوان مجموعه ی پنج منظومه، حدود 28900 بیت، از ابو محمد الیاس بن یوسف 
نظامی گنجوی، شاعر قرن ششم هجری قمری است که بر پنج بخش زیر مشتمل می شود:

الف: مخزن االسرار )570ق./ 1174م.(: منظومه ای در بحر سریع مسدس، در امثال، حکایات و مواعظ؛
ب: خسرو و شیرین )576ق./ 1180م.(: منظومه ای به نام اتابک شمس الدین محمد جهان پهلوان بن ایدگز، در 

بحر هزج مسدس، در شرح داستان عشق خسرو و کنیزک ارمنی، شیرین؛
ج: لیلی و مجنون )584ق./ 1188م.(: منظومه ای به نام شروان شاه ابوالمظفر اخستان بن منوچهر، در بحر هزج 

مسدس اخرب مقبوض محذوف، در شرح داستان قیس بن ملّوح بم مزاحم، مشهور به مجنون، و لیلی بنت سعد؛
د: هفت پیکر )593ق./ 1196م.(: منظومه ای به نام عالء الدین کرپ ارسالن، در بحر خفیف مخبون محذوف، در 

شرح داستان بهرام گور و هفت دختر پادشاه هفت اقلیم؛ 
هـ . اسکندرنامه )559ق./ 1164م.(: مشتمل بر دو قسمت به نام های شرفنامه و اقبالنامه، در بحر متقارب مثمن 

مقصور محذوف، در شرح داستان های زندگی اسکندر.1

نسخه ی چاپ سنگی خمسه ی نظامی
چاپ  1264ق. )1874م.( 
در کتابخانه ی ملی پاریس

پژوهشگر تصویرسازی و کتاب های چاپی کهن

دکتر علی بوذری
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)1847م.(  1250ق.  در  نظامی  خمسه ی  بار  نخستین 
در بمبئی و در 1261ق. )1858م.( در چاپخانه ی میرزا فضل 
اهلل طهرانی، در تهران به چاپ رسید. نسخه ای که اینجا به آن 
پرداخته شده، اولین چاپ مصور خمسه ی نظامی است که در سال 
1264ق. )1847م.( در مطبعه ی محمدرضا منتشر شده است. 
این نسخه در ابعاد 32/8×20/5 س.م. چاپ شده و متن اشعار 
در چهار ستون و حاشیه در ابعاد 30×18 س.م.، بدون حاشیه 
19×12 س.م.، به خط علی اصغر تفرشی در 32 سطر کتابت شده 
است. کتاب دارای 39 تصویر اصلی، مخزن االسرار، شامل سه 
تصویر، خسرو و شیرین، شامل دوازده تصویر، لیلی و مجنون، 
شامل هشت تصویر، هفت پیکر، شامل نه تصویر و اسکندرنامه، 

شامل پنج تصویر است )جدول یک(.2
کادرهای  در  کوچک  تصویر  سیصد  حدود  این،  بر  عالوه 
مثلثی در حاشیه ی کتاب ترسیم شده است )نمودار یک(. این 
تصاویر مثلثی غالباً متأثر از دیگر کتاب نقاش، یعنی کتاب عجایب 
المخلوقات 1264ق. )1874م.(، مصور شده اند و ربطی به متن 

اصلی خمسه ی نظامی ندارند )جدول دو(.3
علی قلی رقم خود را در سه تصویر این کتاب، صفحات 13، 
230 و 378 به یادگار گذارده است )جدول سه(. میرزا علي قلي 
خوئي نخستین تصویرگر شناخته شده ی کتاب های چاپ سنگی و 
سربی4 دوره ی قاجار است. همچنین، او جزو پرکارترین تصویرگران 
این دوره قلمداد مي شود. آثار او بارها به دست خودش و هنرمندان 
معاصر و پسینش گرته برداري شده. غالب تصویرگران مستقیماً از 
محضر او و یا به شکل غیر مستقیم از تأثیر آثارش، بهره برده اند 
و بسیاري از آثارش به الگوي همیشگي تصویرگري کتاب هاي 
چاپ سنگي ایران بدل شده؛ با استناد به همین دالیل او را باید 

بنیان گذار سبک تصویرگري چاپ سنگي در ایران دانست.
نخستین بار، رابینسن نام او را در پژوهش خود ذکر مي کند 
سنگي  چاپ  تصویرگر  پرکارترین  و  پیشرو  هنرمندي  را  او  و 
برمي شمارد. او با اتکا به مجموعه ی کتاب هاي چاپ سنگي مصور، 
محفوظ در کتابخانه ی بریتانیا، شش کتاب رقم دار او را شناسایي 
و هشت کتاب را به او منسوب مي کند.5 کریم زاده تبریزي نیز 
او را هنرمندي ساده کار، ولي خوش دست مي داند و تصویر اسیر 
شدن خاقان چین به دست رستم در شاهنامه ی عهد ناصري را 
با رقم او شناسایي مي کند.6 پژوهش الریش مارزلف، که بر اساس 
رویت کتاب های منسوب و مرقوم علی قلی شکل گرفته، دارای 

کامل ترین اطالعات درباره ی این سیاه قلم کار چاپ سنگی است.7
الریش مارزلف آثار مرقوم میرزا علي قلي را در 29 کتاب، چاپ 
شده بین سال هاي 1263ق. )1847م.( الي 1272ق. )1856م.( 
بر اساس ویژگي هاي سبکی، شانزده کتاب  شناسایي مي کند و 
را به او منسوب مي داند. وي همچنین پنجاه رقم متفاوت او را 
در کتاب هاي گوناگون شناسایي مي کند.8  به این مجموعه باید 
در  شده  چاپ  البکاء  طوفان  دو  جمله  از  تازه یاب،  کتاب  چند 
و  1272ق.  )1854م.(  )1849م.(، 1270ق.  سال هاي 1265ق. 
)1856م.(، دو طوفان البکاء بدون تاریخ و قانون مشق توپخانه را 
اضافه کرد. همچنین، اکثر سرلوح های روزنامه ی وقایع اتفاقیه9، 
تا صفر سال 1272ق. )1856م.(، بر اساس شباهت های سبکی، 
به او منسوب است. درحالي که هرگز نام او در زمره ی هنرمندان 
کلیات سعدي 68- کتاب  در  او  رقم  است،  نشده  ثبت  درباري 

1267ق. )1850م.(، با عبارت »عمل بنده درگاه، میرزا علي قلي 
عبارت  با  )1854م.(،  الصفاء 1270ق.  روضه  کتاب  در  خوئي«، 
»عمل میرزا علیقلي، خادم مدرسه دارالفنون« و »خادم مدرسه 
دارالفنون، میرزا علي قلي نقاش« و در کتاب قانون مشق توپخانه 
1271ق. )1854م.(، با عبارت »عمل میرزا علیقلی نقاش، خادم 
مدرسه دارالفنون« احتمال همکاري او با نهادهاي دولتي و دربار 

را تقویت مي کند.
سال های  به  نظامی  خمسه ی  از  دیگر  مصور  نسخه  هشت 
خوئی،  علی قلی  میرزا  اثر  )1852-1853م.(  1269-1270ق. 
1270ق. )1853م.( اثر میرزا علی قلی خوئی، 1276ق. )1859م.(، 
-1881( 1299-1301ق.  )1869-1870م.(،  1276-1277ق. 

اثر  )1898م.(  نصراهلل، 1316ق.  میرزا  و  مصطفی  اثر  1883م.( 
جواد، 1321-1320ق. )1902-1903م.( و 1352ق. )1933م.( 

منتشر شده است.10
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مجلس مراحل چاپ سنگی کتاب
 در انتهای هفت پیکر، ص 215
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رقمصفحهابعادموضوع تصویرشماره

 مخزن االسرار1
علیقلی8/313×11نوشیروان عادل، وزرا و جغدها1-1
9/617×17/2شکارگاه فریدون1-2
8/719×17/4زاهد در خرابات1-3
 خسرو و شیرین2

10/240×11/9خسرو در مجلس بزم شیرین2-1
1543×16/5چشمه و شیرین و آمدن خسرو2-2
12/248×17/5رسیدن خسرو و شیرین در شکارگاه به هم2-3

10/351×11/7عشرت کردن خسرو و شیرین2-4
18/855×17/5جنگ کردن خسرو و بهرام و شکست خوردن بهرام2-5
11/166×12مناظره کردن خسرو با فرهاد2-6
13/269×12/5رفتن شیرین به کوه بیستون به تماشا2-7
11/275×12عیش خسرو با شکر در اصفهان2-8
14/679×6 آمدن خسرو به پای قصر شیرین با کبکبه و جالل2-9
18/788×12 بزم خسرو و مطربان2-10
13/693×11/9 بزم خسرو2-11
7/7100×11/9کشتن شیرویه خسرو را کشتن شیرویه خسرو را2-12

 لیلی و مجنون3
9120×12آمدن پدر مجنون نزد مجنون3-1
7/8125×12عتاب کردن مجنون با نوفل3-2
13/5126×12جنگ کردن نوفل با قبیله لیلی3-3
10/2131×11/8مجنون با عرب شتر سوار3-4

جدول یک. تصاویر اصلی کتاب خمسه نظامی 1264ق. )1874م.(
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رقمصفحهابعادموضوع تصویرشماره

135 9/7×11/9مجنون با وحشیان3-5
 7/6141×11/9سلیم عامری با مجنون3-6
6/9145×12سالم بغدادی با مجنون3-7
9150×11/7لیلی با مجنون3-8
 هفت پیکر4

8/1173×11/9شکارگاه بهرام و کنیزک چینی4-1
13/9179×17/5بهرام در روز شنبه در گنبد مشکفام4-2
14/7185×11/8بهرام در روز یکشنبه در گنبد زرد4-3

11/4188×11/9بهرام در روز دوشنبه در گنبد سبز4-4
11/6191×11/9بهرام در روز سه شنبه در گنبد سرخ4-5
14/6195×12بهرام در روز چهارشنبه در گنبد کبود4-6
13/3200×12/7بهرام در روز پنج شنبه در گنبد صندل فام4-7
204 بهرام در روز جمعه در گنبد سفید4-8
29/8215×17/5مراحل انجام چاپ سنگی4-9
  اسکندرنامه5

8/5209×12شاه بهرام با شبان که سگ را به دار کرده5-1
رقم میرزا علیقلی خوئی14/2230×17/3نبرد اسکندر با زنگیان5-2

243 11/8×12نبرد لشگر اسکندر و دارا5-3
15/8247×12/2نبرد اسکندر با لشگر روس5-4
عمل علی قلی خوئی15/6278 12/8نبرد اسکندر با دیو5-5

14/4285×11/9رفتن اسکندر به ظلمات5-6
9/5321×12رفتن اسکندر به شمال و سد بستن در برابر قوم یأجوج و مأجوج5-7
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جدول دو. موضوعات و تعداد تصاویر مثلثی در کتاب خمسه نظامی 1264ق. )1874م.(

متفرقه کشتی عمارت گل درخت دیو اژدها حیوان 
ترکیبی

حیوان انسان

25 5 31 3 11 18 7 58 141 16 تعداد

نمودار یک. شیوه ی صفحه آرایی کتاب خمسه نظامی 1264ق. )1874م.(
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پی نوشت:
1. برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به: ذبیح اهلل صفا، گنج سخن، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: 

ققنوس، 1363: هفتاد و هفت و شصت و چهار و جلد دوم: 19-1.
2. علی قلی خوئی در دو کتاب دیگر، کلیات سعدی 1267-1268ق. )1850-1851م.( و 
دیوان حافظ 1269ق.)1852م.(، نیز از این گونه تصاویر تزینی در کادرهای مثلثی حاشیه 
استفاده می کند. تصاویر مثلثی در نسخه ی خمسه ی نظامی، به لحاظ تنوع و دقت طراحی از 
بداعت بیشتری برخورداراست. درباره این خمسه بنگرید به: علی بوذری، خمسه نظامی میرزا 

علی قلی خوئی، از مجموعه هفت کتاب )1(، تهران: نظر، 1395.
3. برای اطالعات بیشتر بنگرید به: ارکیده ترابی، عجایب المخلوقات قزوینی در تصاویر چاپ 

سنگی میرزا علی قلی خوئی، تهران: نظر، 1393.
4. تاکنون، آثار تنها پنج تصویرگر در کتاب های چاپ سربی شناسایی شده است؛ علی قلی 
خویی )طوفان البکاء 1265ق./ 1848م.، 1269ق./ 1852م.، 1271ق./ 1854م. و 1272ق./ 
1855م.( میرزا هادی )طوفان البکاء 1271ق./ 1854م.(، کربالیی یوسف جدید )طوفان 
1275ق./  و  1856م.  1273ق./  البکاء  )طوفان  حسن  میرزا  1856م.(،  1273ق./  البکاء 
1858م.( و میرزا محمد حسن )طوفان البکاء 1275ق./ 1858م.(. این فهرست به غیر از 
کتاب مختارنامه 1261ق. )1845م.(، اثر تصویرگر ناشناس است. برای اطالعات بیشتر نگاه 

کنید به: علی بوذری، چهل طوفان، تهران: کتابخانه، مرکز اسناد و موزه ی مجلس، 1390.
 B. W. Robinson , "The Teheran Nizami of  1848 & other Qajar  .5
 lithographed books", In Islam in the Balkans/Persian Art and Culture

جدول سه. رقم های میرزا علی قلی خوئی در تصاویر خمسه نظامی )1264ق./1874م.(
1. نوشیروان عادل، وزا و جغدها )مخزن االسرار(؛ 8/3×11 س.م.؛ ص. 13؛ رقم »علیقلی«.

2. نبرد اسکندر با زنگیان )اسکندرنامه(؛ 14/2×17/3 س.م.؛ ص. 230 رقم »رقم میرزا علیقلی خوئی«.
3. نبرد اسکندر با دیو )اسکندرنامه(؛ 15/6 8 12 س.م.؛ ص. 278؛ رقم »عمل علی قلی خوئی«.

 in the 18th and 19th Centuries. Ed. Jennifer M. Scarce.
.Edinburgh (1979): 61- 74

6. محمدعلی کریم زاده تبریزی، احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی 
از مشاهیر نگارگر هند و عثمانی، جلد اول، لندن: سانتراپ، 1369: 397.
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.

پژوهش های دیگری نیز در مورد علی قلی خوئی انجام شده که غالباً 
گرته برداری از پژوهش های مارزلف و فاقد ارزش علمی است.

8. Marzolph, 1997: 189.
9. درباره ی روزنامه ی وقایع اتفاقیه نگاه کنید به: ناصرالدین پروین، تاریخ 
دانشگاهی،  نشر  تهران:  پارسی نویسان،  دیگر  و  ایرانیان  روزنامه نگاری 
136-138 و برای نسخه برگردان روزنامه نگاه کنید به: روزنامه ی وقایع 
اتفاقیه، ت ه ران : ک ت اب خ ان ه  م ل ی  ج م ه وری  اس الم ی  ای ران : وزارت  ف ره ن گ  و 

ارش اد اس الم ی ، م رک ز م طال ع ات  و ت ح ق ی ق ات  رس ان ه ه ا  ،   1373  - 1374.    
10. Marzolph, 2001:248- 249.
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انجامه کتاب، ص 331
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در  روز سه شنبه  در  بهرام  مجلس 
گنبد سرخ از هفت پیکر، ص 191

مجلس شکارگاه فریدون 
از مخزن االسرار، ص 17
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مخزن االسرار
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Le 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 Ne-
zami 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 Tehra-
ni. 

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 illus-
trations, « Les Sept idoles » de 9 illustrations et « Le livre d’Alexandre » de 
5 illustrations.

L’exemplaires lithographié du Khamseh 
de Nezami (1874) dans la Bibliothèque 
nationale de France

Par Ali Bouzari
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