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چكيده
ُمنشي  نِِول کُشور روزنامه نگار، مترجم و ناشر هندي است که با نشر کتاب  به زبان فارسي در ترويج زبان 
و ادب فارسي در خارج از مرزهاي ايران تأثير فراواني داشته است  . گرچه کتاب هاي چاپ سنگي فارسي 
اين مطبعه به لحاظ متن متنوع و متعددند، ولي اين کتاب ها به لحاظ ويژگي  هاي بصري، تزئينات و تصاوير 
از ويژگي  خاصي برخوردار نيستند. آنچه در تزئينات اين کتاب ها شاخص و منحصربه فرد است صفحات 
عنوان منشورات چاپخانة ُمنشي نِِول کُشور است که داراي تزئينات و ترکيب هاي بصري منحصربه فرد 
و ويژگي  هاي بصري ويژه اي است که آن ها را  در ميان کتاب هاي چاپ سنگي ايران و هند شاخص و 
متفاوت مي کند. اين ساختار در سال هاي بعدي الگويي براي ديگر کتاب هاي هند و آسياي ميانه شده است.  
اين پژوهش با هدف تبيين ويژگي هاي بصري صفحات عنوان در منشورات اين مطبعه انجام شده و در پي 
پاسخ به اين سوال است که ويژگي هاي بصري طراحي صفحه عنوان در کتاب هاي چاپ سنگي فارسي اين 
مطبعه، از منظر بهره گيري از نقوش و اطالعات قيدشده در صفحه عنوان، چگونه بوده است. روش تحقيق 
توصيفي- تحليلي است. جامعة پژوهش شامل نسخه هاي موجود در کتابخانة ملي جمهوري اسالمي 
ايران قرار گرفته که، از آن ميان، تا رسيدن به نقطة اشباع، ٢٠٠ صفحه عنوان از کتاب هاي چاپ سنگي 
فارسي از منشورات ُمنشي نِِول کُشور (طبع شده بين سال هاي ١٢٨٢-١٣٢٦ق. / ١٨٦٥-١٩٠٩م.)، انتخاب 
و بررسي شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که صفحه عنوان ها در منشورات اين انتشارات 
داراي ساختاري بصري براي قرارگيري اطالعاتي چون ياد خداوند، عنوان کتاب، نام پديدآورنده، تاريخ 
طبع، محل نشر و ناشر در بخش هاي مختلف صفحه است. در طراحي صفحات  عنوان از طيفي از تزئينات 
انتزاعي تا بازنمايانه (گياهي)، شامل انواع واگيره ها، استفاده شده است. همچنين، در هرکدام از اين بخش ها 
از عبارات شعرگونه و مقفا، منتهي به حروف مدور استفاده شده که در آنها با تکرار حروف، به ويژه حروف 

مدور، ريتم در نگارش را ايجاد کرده است.
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مقدمه
درحالي که پژوهشگراني چون الريش مارزلف1 تحقيقات 
و  تصاوير  صفحه آرايي،  شيوة   بر  ژرفي  و  گسترده 
ايران  در  فارسي  سنگي  چاپ  کتاب هاي  در  تزئينات 
انجام داده  اند، پژوهش ها بر عناصر بصري در کتاب هاي 
که  مي رسد  به نظر  کلي،  نگاه  در  است  .  هند   اندک  چاپي 
تصاوير  و  تزئينات  به لحاظ  هند  سنگي  چاپ  کتاب هاي 
از سطح کيفي نازل تري به نسبت کتاب هاي چاپ فارسي 
نخستين  جزو  نِِول کُشور  مطبعة  برخوردارند  .  ايران  در 
چاپخانه هايي بود که کوشيد تا با طراحي يک ساختار 
صفحه اي  خود،  کتاب هاي  صفحات عنوان  براي  بصري 
و خوشامدگوي  به مثابه سرآغاز  و  اطالعات  درج  براي 
بعدًا  منحصربه فرد  ساختار  اين  دهد.  اختصاص  کتاب 

سرمشق ديگر ناشران هندي قرار گرفت.
اين مطبعه که در قرن سيزدهم قمري، از نظر تنوع آثار، 
مهم ترين مطبعة شرق محسوب مي شده، سبکي در طراحي 
و ساماندهي اطالعات در صفحه عنوان پايه ريزي کرده که 
براي چندين دهه نمايندة تمام عيار چاپ در سراسر هند 
بود و تأثير چشمگيري بر ساختار بصري کتاب هاي چاپ 
سنگي در آسياي ميانه گذاشت. گفتني است، در دوراني که 
مطبعة ُمنشي نِِول کُشور از بخش صفحه عنوان، مشابه با 
تعريف امروزي، در کتاب هايش استفاده مي کرد، ناشران 
ايراني کتاب هاي فارسي از هيچ ساختار مشخصي براي 
صفحات عنوان در کتاب ها استفاده نمي کردند و اطالعات 
کتاب شناسي به تبعيت از نسخه هاي خطي، گاهي به شکل 
ابتداي  يا  ناقص و گاهي به شکل کامل، در صفحه عنوان 
به  توجه  با  بنابراين،  است.  آمده  ناشر  انجامة  يا  کتاب 
توليد اين کتاب ها در هند و صادرات آنها به کشورهاي 
و  ساختار  و  بصري  ويژگي هاي  بررسي  فارسي زبان، 
ساختمان به کارگيري متن و اطالعات کتاب شناسي در اين 
کتاب ها، مي تواند راهگشاي پژوهش هايي در حوزة طراحي 
گرافيک و صفحه آرايي در کتاب هاي چاپ سنگي در ايران 
و کشورهاي آسياي ميانه در قرن سيزدهم هجري باشد. 
اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش است که ويژگي هاي 
سنگي  چاپ  کتاب هاي  صفحه عنوان  طراحي  در  بصري 
نقش مايه ها،  از  بهره گيري  منظر  از  مطبعه،  اين  فارسي 
و اطالعات قيدشده در صفحه عنوان، چگونه بوده است. 
يکي  بصري  ويژگي هاي  واکاوي  در  تحقيق  اين  اهميت 
از نخستين نمونه هاي طراحي ارکان صفحه آرايي، يعني 
صفحه عنوان، در کتب چاپ سنگي است که به سرعت به 
الگويي براي طراحي کتاب هاي بعدي تبديل شده است. اين 
پژوهش در سه بخش تنظيم شده است: پس از ذکر پيشينه 
نِِول کُشور پرداخته  انتشارات ُمنشي  به  و روش تحقيق، 
شده و سپس ويژگي  هاي بصري در قالب سبک طراحي 
معرفي شده و در بخش هاي گوناگون تشريح شده است. 
براي روشن شدن مبحث و اشاره به تفاوت ها در برخي 

موارد نمونه هاي چاپ سنگي در ايران هم آمده است.

روش تحقيق
دسته بندي  به  متني،  و  بصري  تحليل  با  پژوهش،  اين 
منتشرشده  کتاب هاي  صفحات عنوان  طراحي  شيوه هاي 
ترتيب،  بدين  مي پردازد.  نِِول کُشور  ُمنشي  انتشارات  در 
ويژگي هاي يک سبک بصري را، که منجر به شکل گيري 
طراحي صفحات عنوان در ساير انتشارات در طراحي کتاب 
در هند شده، مورد بررسي قرار مي دهد  . جامعة پژوهش 
شامل ۲۰۰ عنوان کتاب منتشرشده توسط اين انتشارات 
در سه شهر لکنهو، الهور و کمپور (طبع شده بين سال هاي 
١٢٨٢-١٣٢٦ق. / ١٨٦٥-١٩٠٩م. و بر اساس نسخه هاي 
موجود در کتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران) است. 
به  چاپ،  محل  اساس  بر  داده ها  مجموع  اساس،  اين  بر 
چهار دستة چاپ لکهنو، چاپ کامپور، چاپ الهور و بي جا 
دسته بندي شده و با روش نمونه گيري هدفمند، تعدادي 
نمونه مطالعاتي از هريک از اين گروه هاي چهارگانه انتخاب 
شده و با کدگذاري ساختاري ويژگي هاي بصري نمونه ها 
و  تنوع بصري  نمونه ها  انتخاب  در  است.  بررسي شده 

تسلسل و تنوع تاريخ چاپ مدنظر قرار گرفته است. 

پيشينه
در دهة ٨٠ شمسي، پژوهش هايي دربارة منشورات مطبعه 
ُمنشي نِِول کُشور انجام شده است که از آن ميان مي توان 
(١٣٨٦) در شمارة ٢٦ نشرية  بزرگ چمي  ويدا  مقالة  به 
فرهنگستان  و  نول کشور  «منشي  عنوان  با  انجمن  نامة 
زبان و ادب فارسي»  ، مقالة صديقه سلطاني فر (١٣٨٥) در 
شمارة ٦٧  فصلنامة کتاب با عنوان «منشي نول کشور: 
 (١٣٨١) عامر  خان محمد  مقالة  و  فارسي»    کتب  احياگر 
در شمارة ٣  نامة پارسي با  عنوان «منشي نول کشور 
و روزنامه نگاري» اشاره کرد. اين پژوهش ها بيشتر در 
موضوع معرفي ُمنشي نِِول کُشور به عنوان ناشر کتاب هاي 
فارسي و نقش او به عنوان روزنامه نگار متمرکز بوده اند. 
دربارة تزئينات کتاب هاي چاپ سنگي، علي بوذري (١٣٨٥) 
در مقالة خود در شمارة ١٠٣-١٠٤-١٠٥ کتاب ماه کليات 
با عنوان «نگاهي به سرلوح  در کتب چاپي دوره قاجار»، 
به معرفي و تقسيم بندي اطالعات و تزئينات سرلوح هاي 
کتاب هاي چاپ سنگي فارسي پرداخته و مواردي چون 
رقم  قرآن،  از  آيه اي  مؤلف،  نام  کتاب،  عنوان  اهللا،  بسم 
مذهب يا تصويرگر، مهر ادارة انطباعات را جزو اطالعاتي 

برمي شمرد که در سرلوح هاي فارسي ذکر شده است.
مرضيه جاليي (١٣٩٦) در پايان نامة کارشناسي ارشد با 
عنوان «بررسي خوشنويسي و ترکيب بندي صفحه عنوان 
کتاب هاي چاپ سنگي فارسي و عربي )چاپخانة منشي 
نِول کشور( قرن ١٩ و ٢٠ ميالدي در هند» با بررسي چهل 
سال هاي  بين  چاپ شده  اردوي  و  عربي  فارسي،  کتاب  1.Ulrich Marzolph

بررسي ويژگي هاي بصري صفحه
سنگي  چاپ  کتاب هاي  در   عنوان 
فارسي مطبعة   ُمنشي نِِول کُشور  (بر 
اساس نسخه هاي موجود در کتابخانة 
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١٨٧٥-١٩٢٢م.، به بررسي بخشي از ويژگي هاي بصري 
ساختار  و  خوشنويسي  بخش  دو  در  صفحات عنوان 
به  با توجه  پرداخته است.  اين مطبعه  بصري کتاب هاي 
محدوديت نمونه هاي پژوهش، يافته ها و نتايج نيز محدود 

و تعميم ناپذير است. 
در سال هاي اخير و به مناسبت همايش بين المللي «نقش 
ُمنشي نِِول کُشور در گسترش زبان و ادبيات فارسي در 
جهان»، که به همت خانة کتاب در اسفند ١٣٩٥ در دانشگاه 
دهلي برگزار شد، کتاب هاي متعددي در مورد انتشارات 
ُمنشي نِِول کُشور منتشر شدند  . از آن جمله مي توان به کتاب 
منتشرشده در همايش، نقش منشي نول کشور در گسترش 
زبان و ادبيات فارسي در جهان (١٣٩٥)   با خالصه عنوان 
همايش  در  منتشرشده  کتاب  کرد  .  اشاره  منشي  نامة 
منشي نول کشور و خدمات ادبي ايشان (١٣٩٥) نيز شامل 
مجموعه مقاالتي دربارة خدمات ُمنشي نِِول کُشور است 
که در کنگره اي در سال ١٩٩٨ در لکنهو ارائه شده است. 
اين مقاالت بيشتر به کتاب هاي انتشاريافتة اين چاپخانه 
پرداخته اند. سيد اميرحسين نوراني (١٣٩٥) در کتابي با 
عنوان خطاطان و خوشنويسان چاپخانة  ُمنشي نول کشور 
چاپخانة  در  که  مي پردازد  و خوشنويساني  به خطاطان 
ُمنشي نِِول کُشور در لکنهو (تأسيس ۱۸۵۸م.) مشغول به 
کار بودند. در اين کتاب همچنين به جايگاه لکنهو و تأثير 
تأسيس چاپخانه در رشد چشمگير خوشنويسان و توجه 

به هنر خوشنويسي اشاره شده است.
در ميان کتاب هاي التين مي توان به کتاب اولريک استارک 
(٢٠٠٧) با عنوان امپراطوري کتاب: انتشاراِت نِِول کُشور 
و چاپ در مستعمرة هند۱ اشاره کرد. اين کتاب که جزو 
هندي  و  اردو  کتاب هاي  مورد  در  منشورات  کامل ترين 
در  که  افرادي  به  است،  انتشارات  اين  در  منتشرشده 
انتشارات نِِول کُشور کار مي کردند، موضوعات و عناوين 
کتاب هاي  توليد  کتاب،  فروش  و  پخش  شيوه  کتاب ها، 

درسي و حاميان انتشارات مي پردازد.
در اکثر منابع فوق، اين انتشارات به مثابه نهادي تأثيرگذار 
در چاپ و نشر ادبيات فارسي و گسترش زبان فارسي 
در شبه قارة هند مورد بررسي قرار گرفته و آنچه بيشتر 
منشورات  و  زندگي  جزئيات  بوده  محققان  موردتوجه 
کتاب ها  هنري  سبک  و  بوده  نِِول کُشور  ُمنشي  چاپخانه 

موردبررسي قرار نگرفته است.

ُمنشي ِنِول کُشور2
/ ۱۷۸۰م.  فارسي در سال ۱۱۹۳ق.  اولين مطبعة  گرچه 
کلکته  در  (سنگي)۴   ۱۸۱۰م.   / ۱۱۸۸ق.  و  (سربي)۳  
به  (فاضل هاشمي، ۱۳۹۴: ٥٧)5 ولي چاپ  تأسيس شد 
ُمنشي  چاپخانة  تأسيس  با  فارسي  و  هندي  زبان هاي 
نِِول کُشور رونق يافت  . ُمنشي نِِول کُشور (١٢٥١ – ١٣١٢ق. 
اديب و ناشر  / ١٨٣٦ -١٨٩٥م.)، روزنامه نگار، مترجم، 

هندي، زادة شهر متهورا6 در مجاورت آگرا، دومين پسر 
منشي جامونا پراساد بهارگوا7، يک مالک اهل عليگر، بود  . 
وي تا شش سالگي نزد مادربزرگ خود بود و پس ازآن به 
سال ١٢٦١ق. / ١٨٤٦م  . براي تحصيل به شهر آگرا رفت 
و در آنجا با زبان هاي اردو، هندي، سانسگريت، عربي، 
او در سن شانزده سالگي  انگليسي آشنا شد  .  و  فارسي 
در سال ١٢٦٧ق. / ١٨٥٠م. با دختري به نام ساراسوانتي 

ديوي8 ازدواج کرد  .
در سال ۱۲۶۸ق. / ۱۸۵۱م. مشغول مقاله نويسي در نشرية 
سفير آگرا9  شد و سپس براي يادگيري روزنامه نگاري 
به الهور رفت و سردبيري روزنامة کوه نور10 ١٢٧٠ق. / 

١٨٥٣م. را به عهده گرفت  .
وي از سال ١٢٧٥ق  . / ١٨٥٨م  . مطبعة خود را در لکهنو  
ابتدا در محلة آغامير کي ديورهي، سپس در منطقة گوله 
منطقة  در  منزل  مبارک  ساختمان  در  نهايت  در  و  گنج، 
حضرت گنج  تأسيس کرد  . اين مطبعه در ابتدا کتاب هاي 
درسي و ديني و نشريه سياسي، اجتماعي، علمي و ادبي 
ُاَوده اخبار11  (١٢٧٥ – ١٣٨٧ق. / ١٨٥٨ – ١٩٥٠م.)، در 
شانزده  روزنامه  سپس  چهارصفحه اي،  هفته نامه  ابتدا 
صفحه اي (از ١٢٩٥ق. / ١٨٧٧م.)، را منتشر مي کرد (زماني، 
۱۳۹۵: ٤٧ – ٥٢ و رضوي، ۱۳۹۵: ٥٣ - ٥٦) و سپس با 
گسترش و رونق کار، کتاب هاي مختلف به زبان هاي عربي، 
منطقه اي  زبان هاي  و  سانسگريت  هندي،  فارسي،  اردو، 
شبه قاره، مراتي، گجراتي، پنجابي و   ... در اين چاپخانه به 
طبع رسيد (عامر، ۱۳۹۴: ٣١ – ٤٥). اين مطبعه همچنين 
هفته نامه انگليسي زباِن َاَوده ريويو12 و ماهنامة هندي زباِن 
مادوري13 را منتشر مي کرد (عامر، ۱۳۹۴: ۳۱ – ۳۳؛ جدول 

.(۱
زبان هاي  به  کتاب  نِِول کُشور  ُمنشي  چاپخانه  در  گرچه 
فارسي  انتشارات  ميزان  ولي  مي شده،  منتشر  گوناگون 
به شکل معناداري بيشتر از ديگر منشورات به زبان  هاي 
فارسي- و  فارسي-اردو  فارسي-عربي،  عربي،  اردو، 

اردو-عربي بوده است (حسين زاده و عظيم زاده، ۱۳۹۵: 
.(۱۳۱

درحالي که شاو تعداد عناوين چاپ شده نِِول کُشور را ٥٠٠ 
عنوان ذکر مي کند (Shaw, 1981: 75)، فاضل هاشمي تعداد 
عناوين چهارهزار مي داند (فاضل هاشمي، ۱۳۹۴: ٥٥). عامر 
معتقد است که تا سال ١٣٣٠ق. / ١٩١١م. اين چاپخانه دوازده 
هزار عنوان کتاب منتشر کرد (عامر، ۱۳۹۴: ٣٤) و کاراگزاوغلو 
تعداد عناوين کتاب هاي منتشره به چاپخانه نِِول کُشور را ٣٥ 
هزار برآورد کرده است (کاراگزاوغلو، ۱۳۹۴: ١٢). اين اختالف 
فهرست  بر  دقيقي  پژوهش  تاکنون  که  مي دهد  نشان  آرا 

کتاب هاي چاپ شده اين انتشارات انجام نشده است  .

ساختار صفحات عنوان
اطالعات نشر کتاب شامل عنوان کتاب، نام پديدآورندگان 

1. . An Empire of Books: 
The Naval Kishore Press 
and the Diffusion of the 
Printed Word in Colonial 
India
2. Munshi Nawal Kishore

٣. نخستين ماشين چاپ براي چاپ 
 Sir)ويلکينز چارلز  توسط  فارسي 
-١٧٤٩)  (Charles Wilkins

١٨٣٦م.) زبان شناس انگليسي، ساخته 
شد. نخستين کتابي که با اين ماشين که 
با حروف سربي به خط نستعليق کار 

مي کرد، منتشر شد، فرهنگ دوزبانه
 A عنوان  با  فارسي ـ انگليسي 
 Compendious Vocabulary

English and Persian نوشته
 Francis) گالدوين  فرانسيس 
Gladwin) (١٧٤٤ – ١٨١٢م.) بود که 
به سال ١٨٧٠م. به چاپ رسيد (غالمي 
جليسه، ١٣٩٠، ١٠٢٠-١٠٢٩ و بوذري 

و صحراگر، ١٤٠٠، ١٨-٣٠ ).
٤. اولين کتاب چاپ سربي در ايران 
در سال١٢٣٣ق. / ١٨١٨م. در تبريز 
نام  جهاديه  رساله  که  شد  منتشر 
در  کتاب چاپ سنگي  اولين  داشت. 
ايران قرآن بود که در سال ١٢٤٩ق. / 
١٨٣٤م. در تبريز منتشر شد (بوذري، 
١٣٩٠، ٣٦٧-٣٧٠ و غالمي جليسه و 

احمدي نيا، ١٣٩٢).
چاپخانه هاي  مهم ترين  از  يکي   .٥
در  که  بود  مطبعه اي  دوره  اين 
سال١٨٠١م. به دست جان گيلکرست 
John Gilchrist (١٧٥٩ – ١٨٤١م.) 
 Fort William در کالج فورت ويليام
فورت  کالج  تأسيس شد  .   College
ويليام براي آموزش زبان هاي شرقي 
از جمله سانسگريت، عربي، فارسي، 
بنگالي، هندي و اردو در سال ١٨٠٠م  . 
 Lord) در کلکته توسط ُلرد ولسلي
Wellesley)(١٧٦٠–١٨٤٢م.) تأسيس 
شد  . يکي از بااهميت ترين منشورات اين 
مؤسسه کتاب الف ليله و ليله، معروف 
به چاپ کلکته اول، است  . اين کتاب در 
قالب دو جلد، بين سال هاي ١٨١٤ تا 
١٨١٨م. با حمايت کالج فورت ويليام 
زيادي  حد  تا  متن  اين  شد  .  منتشر 
توسط يک معلم زبان عربي در کالج 
محمد  بن  احمد  نام  ويليام  فورت 
شيرواني يمني ويرايش شده بود  . اين 
چاپ شامل دويست شب نخست و 
داستان سندباد بحري است  . همچنين 
از  قصه هايي  نسخه،  اين  ويراستار 
منابع ديگر مانند قصة سندباد بحري 
(با ويرايش النگله، ٩١٩١ ١٨١٤م.) و 
قصه هايي از سندبادنامه (حکايت مکر 
و نيرنگ زنان) را به کتاب اضافه کرد   

(بوذري، ١٩٥، ١٣-٤٤).

بقيه در صفحه بعد



(مؤلف و مترجم)، کاتب، حامي چاپ، چاپخانه، سال نشر 
و شهر محل انتشار، جزء اطالعاتي است که در کتاب هاي 
چاپ سنگي در ايران و هند ذکر مي شود. اين اطالعات در 
کتاب هاي چاپ سنگي در ايران در صفحات اول و آخر 
ناشر (غالبًا شامل چون ستايش پروردگار، نعت رسول 
اکرم (ص)، دعا به جان پادشاه وقت و عنوان کتاب و نام 
نويسنده) (تصوير ١)، صفحه اول کتاب (غالبًا شامل نام 
نويسنده)، انجامه يا ترقيمه کتاب (غالبا شامل نام کاتب، 
حامي نشر و چاپخانه و تاريخ نشر) است و نه تنها از 
هيچ قاعده مشخصي در محل قرارگيري و تقدم و تأخر 
پيروي نمي کند، بلکه به لحاظ بصري نيز بنا به ميل و نظر 

ناشر متغيير و متفاوت است (بوذري، ۱۳۸۵: ٤٠-٤٥). 
شگلوا سه سبک را در تزئينات کتاب هاي هندي شناسايي 
مي کند: اول «سبک بمبئي»، دوم «سبک لکهنو» و سوم 
«سبک نو». در سال هاي اوليه چاپ کتاب در هند (دهة 
بصري  ساختار  اساس  بر  بمبئي»  «سبک  ١٨٣٠م.) 
 ،١٨٤٠ دهة  حدود  در  آمد.  وجود  به  خطي  نسخه هاي 
ساختار بصري کتاب هاي چاپ سنگي در مراکز اصلي 

چاپ کتاب فارسي، يعني بمبئي، لکهنو، کانپور و الهور، 
اين  از  پيش  که  اين دوره، صفحه عنوان،  از  کرد.  تغيير 
به عنوان  نداشت،  سابقه  چاپي  و  خطي  نسخه هاي  در 
هند  سنگي  چاپ  کتاب هاي  اصلي  بخش هاي  از  يکي 
در  نِِول کُشور  ُمنشي  چاپخانة  تأسيس  آمد.  وجود  به 
طراحي  در  انقالبي  شد  باعث  ١٨٥٨م.،  سال  در  لکهنو 
به  شود،  ايجاد  هند  چاپي  کتاب هاي  در  صفحه عنوان 
شکلي که کتاب هاي طبع شده در اين مطبعه در ميان ديگر 
کتاب هاي ديگر چاپي اين دوره به راحتي قابل شناسايي 
است. شگلوا سبک دوم را به دليل تأثير ساختار بصري 
عنوان  تحت  نِِول کُشور،  ُمنشي  انتشارات  منشورات 
«سبک نول کشور» نيز نام گذاري مي کند (شگلوا، ۱۳۹۱: 

.(١٠٩-١١٠
اين پژوهش نشان مي دهد که، برعکس کتاب هاي چاپ 
ُمنشي  مطبعة  کتاب هاي  در  ايران،  در  فارسي  سنگي 
طراحي  براي  ثابت  ساختار  و  يونيفرم  يک  نِِول کُشور 
صفحة عنوان آغازين کتاب و درج اطالعات کتاب وجود 
تزئينات  شامل  ساختار  اين   .  (١ (نمودار  است  داشته 

تصوير ١. صفحه عنوان و صفحه اختتام کتاب طوفان البکاء، محمدابراهيم بن محمدباقر جوهري. تهران: ١٣١٩ق. / ١٩٠٠م.، مأخذ: کتابخانة ملي جمهوري 
اسالمي ايران.

6. Mathura
7.Munshi Jamuna 
Prasad Bhargava
8.Sarasvati Devi
9.Safeer-e-Agra
10.Kooh-i-noor
11. Awdh Akhbar
12 . Avadh Review
13 . Madhuri

بقيه از صفحه قبل

بررسي ويژگي هاي بصري صفحه
سنگي  چاپ  کتاب هاي  در   عنوان 
فارسي مطبعة   ُمنشي نِِول کُشور  (بر 
اساس نسخه هاي موجود در کتابخانة 

ملي جمهوري اسالمي ايران)  /٧٩-٩٣ 



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۸۳

فصلنامة علمي نگره

اطالعات  پروردگار،  ستايش  گياهي)،  (واگيره هاي 
کتاب  عنوان  کتاب،  درباره  (اطالعات  کتاب شناسي 
محل  و  ناشر  و  مؤلف  دربارة  اطالعات  نشر،  تاريخ  و 
با تغييراتي در عبارات  نشر) است و، به شکل يکسان، 
شعبه  سه  منشورات  در  اندک  تغييرات  و  تزئينات،  و 
براي  لکهنو1  و  الهور  کانپور،  شهرهاي  در  انتشارات 
سال ها تکرار شده و رفته رفته تبديل به شاخصه اي براي 
شناسايي کتاب هاي انتشارات چاپخانه ُمنشي نِِول کُشور 
شده است. اين شيوه، که در مواردي تنها تزئين و کتاب 
هندي  ناشران  ديگر  سوي  از  بعد  سال هاي  در  است، 
ادامه،  در  است.  شده  تکرار  بارها  و  گرته برداري  نيز 
ابداعي  ساختار  اين  از  بخش  هر  ويژگي ها  بررسي  به 

پرداخته شده است.

الف. واگير ه هاي گياهي
گياهي  واگيرة  يک  از  الف)   ،١ (نمودار  بخش  اين  در 
استفاده  فرنگي،  ُرز  گل  خاصه  گل ها،  انواع  شامل 
دورتادور  قاب،  يک  مانند  واگيره  اين  است  .   شده 
واگيره  اين  عرض  که  است  فراگرفته  را  صفحه عنوان 
باريک تر  است،  به عطف  منتهي  که  راست،  در حاشية 
واگيره ها  اين  غالبًا ساده تر مي شود.  آن  شده و طرح 
نقوش  از  غالبًا  و  هستند  متفاوت  و  متنوع  بسيار 
ساقه  فرنگي،  ُرز  گل  پنچ پر،  گل  کنگري،  برگ  سنتي 
مرواريد و... و نقوش ابداعي جديد، چون ساقه باروک 
است.  شده  استفاده  آنها  در  باروک،  شبدري  برگ  و 
نمونه هاي  ميان  معناداري  شباهت  هيچ  پژوهش  اين 

موردبررسي و درون مايه كتاب ها پيدا نکرد (جدول ١).

ب. ستايش پروردگار 
باالي  و  بخش صفحه عنوان  نخستين  که  بخش،  اين  در 
صفحة آغازين است، همواره عباراتي در ستايش پروردگار 
به خط نستعليق کتابت شده است  . کلماِت عبارات بخش 
«ب» به گونه اي انتخاب  شده اند که منتهي به حروف دوار 
(ن، ي، ل، س، ش، ق، ع، غ) باشند تا کاتب بتواند ريتم 
مناسب و چشم نوازي در طراحي و کتابت به کار برد. به 
اين شکل که تمام کلماتي که به اين حروف منتهي شده اند 
در بخش پايين کتيبه جاي گرفته و مابقي حروف در خط 
باال قرار داده شده است (جدول ٢). عبارات متفاوتي در 
اين بخش شناسايي شده که نشان مي دهد که عبارت «به 
و زمان»  مکان و فضِل خالِق زمين  و  عوِن خالِق کون 

بيشترين بسامد در نمونه هاي مورد بررسي دارد.2
در حالي که بيشتر عبارات به کاررفته در اين بخش به شکل 
عام در کتاب هاي مختلف کاربرد داشته و به شکل ثابت در 
اين بخش استفاده مي شده، در مواردي بر حسب موضوع 
بوده  استفاده  مورد  عبارات خاصي  نيز  کتاب  عنوان  يا 
است، به شکلي که کلمات مرتبط با موضوع کتاب يا عنوان 
کتاب در عبارت ستايش پروردگار به کار رفته است.   براي 

مثال:
استفاده از کلمات دارو، امتزاج و مزاج با عبارت «بجاِن 
داروي توفيِق امتزاج بخِش چاراخشِج در مزاج» در کتاب 

ام العالج، حکيم امان اهللا خان، کانپور، ١٣١٠ق. / ١٨٩٣م.؛
که  اکبري  «بعوِن  عبارت  با  اکبري  کلمة  از  استفاده 

جدول   ١. سال شمار زندگي ُمنشي نِِول کُشور. مأخذ: نگارنده.

فعاليتتاريخ

تولد١٢٥١ق  . / ١٨٣٦م  .

تعليم نزد پندت١٢٥٧ – ١٢٦١ق  . / ١٨٤٢ – ١٨٤٦م  .
تحصيل در مدرسه آگرا١٢٦١ق  . / ١٨٤٦م  .

ازدواج با ساراسواتي ديوي١٢٦٧ق  . / ١٨٥٠م  .

اشتغال در روزنامه سفير١٢٦٨ق  . / ١٨٥١م  .

تحصيالت روزنامه نگاري در الهور١٢٦٩ق  . / ١٨٥٢م  .

سردبير روزنامه کوه نور در الهور١٢٧٠ – ١٢٧٤ق  . / ١٨٥٣ – ١٨٥٧م  .

افتتاح مطبعه در لکهنو١٢٧٥ق  . / ١٨٥٨م  .

انتشار اوده اخبار١٢٧٥ق  . / ١٨٥٨م  .

مرگ در لهکنو١٣١٢ق  . / ١٨٩٥م  .

١. اين پژوهش نشان مي دهد که يک 
بصري  ساختار  در  عمده  تفاوت 
صفحه عنوان در اين شهرها نگارش 
متن بخش «ب» و «و» به شکل نگاتيو، 

متن سفيد بر زمينة سياه، در تمامي 
منشورات شهر الهور، است.

٢. ديگر نمونه هاي شناسايي شده در 
بخش ستايش پروردگار در ساختار 
صفحه عنوان منشورات مطبعه ُمنشي 
نِِول ِکشور به شرح زير است: «از حسِن 
توفيِق خالق ز من کاري مناباِن آشناي 
سخن سبحانه تعالي»، «بتوفيِق خالِق 
زمين و زمان و رازِق انس و جان»، 
سعيداِن  خجستگي بخِش  «بتوفيِق 
جهان و فيِض نيکبختي آفريِن حميداِن 
«بعوِن خالِق زمين و زمان  زمان»، 
و فضِل باني اين و آن تعالي شانه»، 
«بعوِن سخن آفرين به زبان و محاسِن 
آموزنده بيان بزبان آوران»، «به عوِن 
خالِق کون و مکان و آفريننده زمين و 
آسمان عزاسمه»، «به عوِن خالِق کون 
و مکان و فضِل خالِق زمين و زمان»، 
«به عوِن خالِق [يا صنايِع] مکين و فضِل 
خاليِق زمين و آسمان جل جالله»، «به 
عوِن خداي بر حِق فيِض توفيقي شافي 
مطلق جا شانه»، «به عوِن خداي کون 
و جان»،  انس  افعال  حاعل  مکان  و 
«به عوِن روشن فرماي معاني انوري 
خاقاني  مضاميِن  مهرعالي نماي  و 
سپهر»، «به عوِن سخن آفرين بر زبان 
و آموزنده محاسِن بيان بزبان آوران»، 
االنسان  لساِن  انطِق  من  عوِن  «به 
بالمنطِق الفصيح البيان»، «به عوِن نطق 
بخِش زباِن انسان، گويائي ده لساِن 
انس و جان»، «به يمِن معيِن مطلق و 
«بيمِن  ابرحق»،  توفيِق خداي  فيِض 
توفيِق تاِج سالطيِن زبان و بذِل نواِل 
«بيمِن  دارالجهان»،  کشوري گشاي 
نمکين فرماي  بي مثاِل  خداي  توفيِق 
معني شيرين مقال»، «بيمِن فيِض شافي 
بر حِق مزيِل علل و امراِض مطلق»، 
«بيمِن گلشن آراي بوستاِن جهان و 
رنگين فرماي گلستاِن دوران»، «خداي 
حسِن يوسفي عشِق زلخايي آفرين کي 
توفيق سي» و «سپاس افزون از قياس 

براي خالِق جن و اناس».



و  جهان گيري  اقباِل جالِل  برتري  را  همايون فال  شاهاِن 
کشورگشايي بخشيده» در کتاب آيين اکبري، ابوالفضل 

بن مبارک عالمي، لکهنو، ١٣١٠ق. / ١٨٩٣م.؛
 استفاده از کلمات تاج بخش، سالطين و خسروان با عبارت 
تاج بخِش سالطيِن جهان و خسرواِن زمان» در  «بفيض 

کتاب منتخب التواريخ، عبدالقادر بدايوني، بي جا، بي تا؛
«به  عبارت  با  حسن و عشق آفرين  کلمات  از   استفاده 
گِل  رنگيِن  با عروِس  زار  بلبِل  توفيِق عشق آفريِن  حسِن 
تازه بهار» در کتاب حسن و عشق، محمد عالي شيرازي، 

لکهنو، ١٣٠٤ق. / ١٨٨٧م.؛
«به  عبارت  با  طبيب  و  طب  حکيم،  کلمات  از   استفاده 
عوِن حکيِم جهان آفريِن کتاِب مبيِن مسائِل طِب متأخريِن 
انگلستان ]و[ کاشِف اغالِط طبيِب يونان» در کتاب جامع 
الشفايه، افضل علي بن اکبرعلي شفاالدوله، لکهنو، ١٣٢١ق. 

/ ١٩٠٣م.؛
 استفاده از کلمات جبرئيل، پيامبران و ميکائيل با عبارت 
پيامبران سرشته  مورِخ  را  جبرئيل  که  خدايي  عوِن  «به 
کتاب  در  نوشته»  بحکمش  ميکائيل  وقايع روزي خاليق 
لکهنو،  استرآبادي،  هندوشاه  محمدقاسم  فرشته،  تاريِخ 

١٣٢١ق. / ١٩٠٣م.؛
 استفاده از کلمات رياض، رضوان و بستان با عبارت «به 
بستاِن  خندان نماي  و  رضوان  رياِض  رنگين فرماي  عوِن 
جهان» در کتاب گلستان، شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي، 
لکهنو، ١٢٨٤ق. / ١٨٦٧م. و کتاب بهارباران، شرح گلستان، 
محمد بن جال ل الدين غياث الدين رامپوري، لکهنو، ١٣١٧ق. / 

١٨٩٧م.) (جدول ٢، تصوير ٧ و ٨)؛
 استفاده از کلمات گل و ريحان با عبارت «به عوِن صانِع 

گل و ريحان و خالِق نعيمان و فرمانان» در کتاب سنبلستان، 
تفته سکندرآبادي، لکهنو، ١٢٨٢ق. / ١٨٦٥م.؛

با  کلمات گلشن آراي، گل و ريحان و غنچه  از   استفاده 
عبارت «به يمن گلشن آراي کن فکان و رنگين فرماي تخته 
گل و ريحان غنچه» در کتاب بهار دانش، عنايت اهللا کنبوي 
«بيمِن  عبارت  با  و  / ١٨٨٦م.  کانپور، ١٣٠٣ق.  الهوري، 
چمن آراي کن فکان و رنگين فرماي گل و ريحان» در کتاب 
شيرازي،  سعدي  مصلح الدين  شيخ  تصوير،  با  گلستان 

لکهنو، ١٣٠٦ق. / ١٨٨٩م.؛
ابوالعجب و مختراع با عبارت «مبدِع   استفاده از کلمات 
ابوالعجب فزاي اشکاِل متلون و مختراِع عجوبگي تماشاي مثل 
متکوِن جامي و معين گرديد» در کتاب عجائب المخلوقات، 

محمد بن محمود طوسي، بي جا، ١٣١٣ق. / ١٨٩٣م.؛
  استفاده از کلمات مطلع و علوِم با عبارت «مطلِع شموِس 
علوِم ستايِش مبدِع حقيقي مجتمِع عروس و فنوِن نيايِش 
واجد  العلوم،  مطلع  کتاب  در  بود»  تواند  تحقيقي  مخترع 

عليخان، کانپور، ١٣٠٦ق. / ١٨٨٩م..
بخش ستايش پروردگار در کتاب هاي چاپ ايران معموًال با 
  استفاده از عبارات عربي مانند «بسم اهللا الرحمان الرحيم»، 
«بسمه تعالي» و ... در بخش سرلوح ابتداي کتاب آمده و در 
مقدمه متن به شکل مفصل ذکر شده است و هيچ نمونه اي در 
کتاب هاي چاپ سنگي ايران پيدا نشده که ستايش پروردگار 
در قالبي مجزا و در فرمتي مانند صفحه عنوان آمده باشد 

(تصوير ٢).

ج. عنوان کتاب، نام مؤلف و تاريخ نشر
قرار  ساختار صفحه عنوان  وسط  در  که  بخش،  اين  در 

نمودار١. ساختار صفحات عنوان در منشورات مطبعه ُمنشي نِِول کُشور بر اساس کتاب گلستان، شيخ 
مصلح الدين سعدي شيرازي، لکهنو، ١٢٨٤ق. / ١٨٦٧م. مأخذ: نگارنده. 

بررسي ويژگي هاي بصري صفحه
سنگي  چاپ  کتاب هاي  در   عنوان 
فارسي مطبعة   ُمنشي نِِول کُشور  (بر 
اساس نسخه هاي موجود در کتابخانة 

ملي جمهوري اسالمي ايران)  /٧٩-٩٣ 



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۸۵

فصلنامة علمي نگره

نقش واگيره اي حاشيه راست صفحه عنوان نقش واگيره اي حاشيه باال، چپ و پايين 
صفحه عنوان

کتاب شناسي شماره

آيين اکبري 
(لکهنو) 

١٣١٠ق. / 
١٨٩٣م.

١

نقش واگيره اي گل پنج پر و ساقه گندم نقش واگيره اي گل  پنج پر و ساقه گندم

اعجاز 
خسروي 

(لکهنو) 
١٢٩٣ق. / 

١٨٧٦م.

٢

نقش واگيره اي برگ کنگري نقش واگيره اي گل پنج پر و گل ُرز فرنگي

قرابادين کبير، 
بي جا، بي تا

٣

نقش واگيره اي برگ کنگري نقش واگيره اي گل ُرز فرنگي و ساقه مرواريدي 

ديوان نياز 
(لکهنو) 

١٣٥٦ق. / 
١٩٣٧م.

٤

نقش واگيره اي گل ُرز فرنگي و بته جقه نقش واگيره اي گل ُرز فرنگي و بته جقه 

اخالق جاللي 
(لکهنو) 

١٣٠٢ق. / 
١٨٨٤م.

٥

نقش واگيره اي برگ کنگري نقش واگيره اي گل پنج پر و ساقه باروک

مخزن العلوم 
(کانپور) 

١٢٩٥ق. / 
١٨٧٨م.

٦

نقش واگيره اي گل پنج پر ساده نقش واگيره اي گل پنج پر و ساقه و برگ ختايي

پنج رقعه، 
(کانپور) 

١٢٨٥ق. / 
١٨٦٨م.

٧

نقش واگيره اي برگ شبدري باروک با ساقه ختايي نقش واگيره اي برگ شبدري باروک با ساقه ختايي

سنبلستان 
(لکهنو) 

١٢٨٢ق. / 
١٨٦٥م.

٨

نقش واگيره اي برگ کنگري نقش واگيره اي گل پنج پر و ساقه و برگ ختايي

جدول ١. نمونه هايي از واگير ه هاي گياهي در صفحات عنوان منشورات مطبعه ُمنشي نِِول کُشور. مأخذ: نگارنده.



دارد، عنوان کتاب در کادرهاي دايره، مستطيل، چند ضلع، 
کادر  اطراف   .(٣ (جدول  است    شده  کتابت   ... و      آميبي 
نوشتار، همواره با نقش مايه هاي گياهي، متناسب با کادر 
حاشيه، تزئين شده است  . در مواردي کادر عنوان کتاب و 
پس زمينه چنان با هم ادغام مي شوند و فرم هاي گياهي در 
حاشيه و کادر با هم تلفيق مي شوند که امکان جدا کردن 

اين دو از هم وجود ندارد (تصوير ٣). 
نام مؤلف يا ساير پديدآورندگان از باال و پايين کادر «ح» 
دايره  نوشته شده است. در مواردي که عنوان کتاب در 
قرار دارد، اسم مؤلف در حاشيه محيط دايره آمده است 
نيز تاريخ طبع کتاب  (جدول ٣، تصوير ٤). در مواردي 
(جدول ٣، تصوير ١) يا محل نشر (جدول ٣، تصوير ٣) 

در همين بخش ذکر شده است.
موارد  در  و  است  نستعليق  غالبًا  کتاب ها  عناوين  خط 
نسخ  خط  پاية  بر  تزئيني  خطوط  با  عناوين  معدودي 
نوشته شده است  . نکتة جالب توجه آن است که پس زمينة 
خطوط  و  شده  طراحي  تيره  بافت  يک  همواره  خطوط 
شده  اند    .  کتابت  تيره،  زمينة  بر  روشن  نگاتيو،  به شکل 
پس زمينة تيره داراي بافت هاي انتزاعي متنوعي است که 
نيم دايره  و  دايره  جناقي،  هم،  بر  عمود  تلفيق خطوط  از 
شکل گرفته اند. در موارد معدودي از نقوش گياهي به شکل 
نگاتيو استفاده شده است که اين نوع طراحي را مي توان 
طرح گلدار ناميد   (جدول ٤، طرح وارة ١٤). اين طرح واره ها 

و نمونة بازسازي شدة آن در جدول ٤ آمده اند.
در موارد معدودي به جاي استفاده از نقوش گياهي از ديگر 
از آن ميان  نقوش و اشکال بازنمايانه استفاده شده که 
مي توان به صفحه عنوان کتاب شاهنامة فردوسي اشاره 

با متن کتاب چون تاج،  از نقوش مرتبط  کرد که در آن 
پرچم و ادوات جنگي، چون شمشير، سپر، نيزه، کاله خود 

و ...، استفاده شده است (تصوير ٤).
ايران معموًال عنوان کتاب  در کتاب هاي چاپ سنگي در 
در صفحه اول و در قالب سرلوح در قالب عبارت «هذا 
کتاب ...» (تصوير ٢) و در انجامة پايان کتاب با عباراتي 
چون «تمام شد کتاب ...»، «صورت اختتام پذيرفت ...»، 
«به طبع رسيد کتاب ...» آمده است و نمونه هايي که در 
آنها عنوان در صفحه اي مجزا آمده باشد شناسايي نشد 

(تصوير ٥).

د. نام مطبعه و محل طبع 
در اين بخش، نام مطبعه و در مواردي محل نشر، شامل 
اين  يا الهور، ذکر شده است  . در عبارات  لکهنو، کانپور 
بخش هم، مانند بخش «و»، کاتب از تکرار حروف مدور 
در انتهاي کلمات، براي توليد ريتم در نوشتار، سود جسته 
است. در جدول ٥ برخي از تصاوير، عبارات بازخواني 
شده و منبع آنها ذکر شده است و در بخش بازخواني شده 
شده  عبارت  در  ريتم  ايجاد  به  منجر  که  مدور  حروف 
کلمات  بعضي  مواردي  در  است.  درآمده  قرمز  به رنگ 
از عبارت نهايي  تا  با شيوه اي نامرسوم نگارش مي شد 
به منظور  کلمه  هر  انتهاي  در  بيشتري  مدور  حروف  از 
ايجاد ريتم، برخوردار شود. براي مثال، در مواردي کلمة 

«کانپور» به شکل «کان پور» نگارش شده است.1
در اين بخش نيز در موارد معدودي از عبارات و کلماتي 
استفاده شده که برگرفته از موضوع يا عنوان کتاب باشند. 

براي مثال مي توان به موارد زير اشاره کرد:

تصوير ٢. نمونه اي از ثبت عنوان کتاب و عبارت «بسم اهللا الرحمن الرحيم» 
در سرلوح جلد دوم کتاب الف ليله و ليله. تهران: ١٢٧٢ق. / ١٨٥٥م.، مأخذ: 

کتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران 

تصوير ٣. عنوان کتاب اخالق جاللي، محمد بن اسعد دواني، 
جمهوري  ملي  کتابخانة  مأخذ:  ١٨٨٤م.،   / ١٣٠٢ق.  لکنهو، 

اسالمي ايران

بخش  در  که  ديگري  ١.عبارات 
معرفي ناشر و محل نشر در ساختار 
صفحه عنوان منشورات مطبعه ُمنشي 
نِِول ِکشور در شهرهاي لکهنو، کانپور، 
الهور و بي جا شناسايي  شده است به 

شرح زير است:
به  حواشي  و  نقوش  «به  لکهنو: 
مطبِع ُمنشي نِِول ِکشور لکهنو مجمِع 
مطبِع  «در  شد  »،  جهاني  محاسن 
عالي مشهوِر ُمنشي نِِول ِکشور [در] 
مقام لکهنو حسِن انطباع يافت  »، «در 
مطبِع ُمنشي نِِول ِکشور [در] لکهنو 
حليه طبع پوشيد  »، «در مطبِع ُمنشي 
نِِول ِکشور [در] لکهنو مزين طبع ]و[ 
مقبوِل جهانيان شد  »، «در مطبِع ُمنشي 
نِِول ِکشور واقع [در] لکهنو به حسِن 
انطباع منطبع شد  »، «در مطبِع ُمنشي 
نولکشور واقع [در] لکهنو طبع شد  »، 
واقع  نِِول ِکشور  ُمنشي  مطبِع  «در 
[در] لکهنو مزيِن طبع و پسندِ جهان 
نِِول ِکشور  ُمنشي  مطبِع  «در  شد  »، 
واقع لکهنو مزين به طبع شد  »، «در 
مطبِع نامي گرامي ُمنشي نِِول ِکشور 
واقع [در] لکهنو بهزاران خوبي طبع 
شد  »، «در مطبِع نامي گرامي ُمنشي 
رونِق  لکهنو  در  واقع  نِِول ِکشور 
طبع يافت  »، «در مطبِع نامي ُمنشي 
مقبوِل  لکهنو  مقام  [در]  نِِول ِکشور 
جهان شد  »، «در مطبِع نامي ُمنشي 
مقبوِل  لکهنو  واقع  [در]  نِِول ِکشور 
جهان شد  »، «در مطبِع نامي ُمنشي 
نِِول ِکشوِر لکهنو بحسِن طبع مزين 
نامي  مطبِع  «در  شد»،  جهان  قبوِل 
ُمنشي نِِول ِکشور لکهنو به طبِع مزين 
مطبوِع سخِن سبحان گرديد  »، «در 
مطبِع نامي ُمنشي نِِول ِکشور لکهنو به 
طبِع مزين مقبوِل اهِل جهان شد  »، «در 
مطبِع نامي ُمنشي نِِول ِکشور لکهنو 
به طبِع مزين مقبوِل جهان شد  »، «در 
واقع  نِِول ِکشور  ُمنشي  نامي  مطبِع 
[در] لکهنو طبع شايع گشت  »، «در 
واقع  نِِول ِکشور  ُمنشي  نامي  مطبِع 
[در] لکهنو طبع شد  »، «در مطبِع نامي 
لکهنو  [در]  واقع  نِِول ِکشور  ُمنشي 
مزين به طبع شد  »، «در نقوِش مطبِع 
ُمنشي نِِول ِکشور فرخ فال واقع [در] 
لکهنو نيمرخ گرداِن نگارستاِن چين 
و  صفا  طبع  و  «ضياي  و  گرديد  » 
جاللي بي انتهاي مطبِع نامي جمهور 
لکهنو  [در]  واقع  نِِول ِکشور  ُمنشي 

افزود  ».
کانپور: «از مطبِع ُمنشي نِِول ِکشور 

بقيه در صفحه بعد

بررسي ويژگي هاي بصري صفحه
سنگي  چاپ  کتاب هاي  در   عنوان 
فارسي مطبعة   ُمنشي نِِول کُشور  (بر 
اساس نسخه هاي موجود در کتابخانة 

ملي جمهوري اسالمي ايران)  /٧٩-٩٣ 



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۸۷

فصلنامة علمي نگره

جدول ٢. نمونه هايي از به کارگيري ريتم در بخش ستايش پروردگار در صفحه  هاي عنوان در انتشارات ُمنشي نِول کشور. مأخذ: نگارنده.

کتاب شناسيعبارات بازخواني شدهبخش ستايش پروردگار صفحه عنوانشماره

شاهاِن ١ که  اکبري  بعوِن 
همايون فال را برتري اقباِل جالِل 
کشورگشايي  و  جهان گيري 

بخشيده

آيين اکبري 
(لکهنو) ١٣١٠ق. / 

١٨٩٣م.

به عون توفيِق متعالي اليزالي و ٢
يمن و فيِض عالي بهيماني

اخالق جاللي 
(لکهنو) ١٣٠٢ق. / 

١٨٨٤م.

به عونِِ صنايِع مکين و مکان و ٣
فضِل خاليِق زمين و آسمان

قرابادين کبير، 
بي جا، بي تا

بتوفيِق نوربخِش يِد بيضاي ٤
موسوي و عونِِ اثرآفريِن نفِس 

عيسوي نسخة نادره

اعجاز خسروي 
(لکهنو) ١٢٩٣ق. / 

١٨٧٦م.

و ٥ مکان  و  مکين  صناِع  بعونِِ 
فضِل خالِق زمين و زمان جل 

شانه

تاريخ طبري 
(بي جا( ١٢٩١ق. / 

١٨٧٤م.

و ٦ مکان  و  مکين  صناِع  بعونِِ 
فضِل خالِق زمين و زمان

مخزن العلوم 
(کلنپور) ١٢٩٥ق. / 

١٨٧٨م.

به عونِِِ رنگين فرماي رياِض ٧
رضوان و خندان نماي بستاِن 

جهان تعالي شانه 

گلستان (لکهنو) 
١٢٨٤ق. ١٨٦٧م.

به عوِن رنگين فرماي رياِض ٨
رضوان و خندان نماي بستاِن 

جهان

بهار باران، شرح 
گلستان (لکهنو) 

١٣١٧ق. / ١٨٩٧م.

به عوِن صانِع گل و ريحان و ٩
خالِق نعيمان و فرمانان 

سنبلستان (لکهنو) 
١٢٨٢ق. / ١٨٦٥م.

نبتين ١٠ مقبل فرمايي  عونِِ  به 
مرسلين  افضل نماي  توفيق 

صلوه اهللا عليهم اجمعين

عجائب القصص 
(کانپور ١٢٨٤ق. / 

١٨٦٧م.

واقع [در] کانپور با حسن فرمان و 
فرخ آوران طلوع انطباع نمود  »، «در 
مطبِع خاِص ُمنشي نِِول ِکشور کانپور 
به طبِع مزين مقبوِل جهان شد  »، «در 
مطبِع خاِص ُمنشي نِِول ِکشور واقع 
مقبوِل  مزين  طبِع  به  کانپور  [در] 
منبِع  فيض  مطبِع  «در  جهان شد  »، 
ُمنشي نِِول ِکشور واقع [در] کانپور 
ُمنشي  مطبِع  «در  گرديد  »،  طبع 
نِِول ِکشور [در] مقاِم کانپور بنقش 
نامي  مطبِع  «در  پذيرفت  »،  انطباع 
بگشايِش  کانپور  نِِول ِکشور  ُمنشي 
انطباع رونقي تازه يافت  »، «در مطبِع 
نامي ُمنشي نولکشوِر کانپور به طبِع 
مزين مطبوع جهان شد  »، «در مطبِع 
نامي ُمنشي نولکشوِر کانپور به طبِع 
مزين مطبوِع جهان شد  »، «در مطبِع 
نامي ُمنشي نِِول ِکشور واقع [در] بلده 
کان پور مزين بطبع گرديد  »، «در مطبِع 
نامي ُمنشي نِِول ِکشور واقع [در] بلده 
مطبِع  «در  گرديد  »،  مطبوع  کان پور 
[در]  واقع  نِِول ِکشور  ُمنشي  نامي 
کانپور بحسن  ]و[  زيبايي طبع شد  »، 
«در مطبِع نامي ُمنشي نِِول ِکشور واقع 
[در] کان پور بطبِع مزين طبع شد  »، 
نِِول ِکشور  منشي  نامي  مطبِع  «در 
واقع [در] کان پور به طبِع مزين پسنِد 
جهان شد  »، «در مطبِع نامي ُمنشي 
نِِول ِکشور واقع [در] کان پور مزين 
بطبع شد  »، «در مطبِع نامي ُمنشي 
نِِول ِکشور واقع [در] کان پور مزين 
به طبع شد  »، «در مطبِع نامي ُمنشي 
نِِول ِکشور واقع [در] کان پور مزين 
به طبع شد  » و «در مطبِع نامي ُمنشي 
نِِول ِکشور واقع [در] کان پور مزين به 

طبع شد  ».
نولکشوِر  نامي  مطبِع  «در  الهور: 
الهور طبع شد  »، «در مطبِع نولکشور 
پريس واقع [در] الهور طبع شد  »، «در 
مطبِع نولکشوِر الهور مطبوع گرديد  »، 
«در مطبِع نولکشور واقع [در] الهور 
مطبوع گرديد  » و «در مطبِع نولکشور 

واقع در الهور مطبوع گرديد  ».
بي جا: «از نتايِج طبِع هاتفي در مطبِع 
نامي ُمنشي نِِول ِکشور به طبِع مقرون 
شد»، «به نقوِش مطبِع مستقبل اقباِل 
نيمرخ  فاِل  فرخ  نِِول ِکشور  ُمنشي 
گرداِن نگارستاِن چين گرديد  »، «جناب 
يادگاران  به طبع  نِِول ِکشور  ُمنشي 
بانواع جنس  هشته و بمزرع آگهي 
اقبال  کامل گشته  »، «در مطبِع  هنر 
نِِول ِکشور  ُمنشي  آفاق  نامي  مطلع 
انطباع  نشين  به طبع گزين کرسي 
شد  »، «در مطبِع آفاق مرجع ُمنشي 

بقيه در صفحه بعد

بقيه از صفحه قبل



مطلِع  «از  عبارت  با  طلوع  و  مطلع  کلمات  از   استفاده 
مطبِع ُمنشي نِِول کُشور واقع [در] کانپور با ُحسِن زمان 
العلوم،  مطلع  کتاب  در  نمود»  انطباع  طلوع  آوان  فرِج  و 
مجمع الفنون، ح ک ي م  واج د ع ل ي  خ ان ص اب ، لکهنو، ١٣٣١ق. 

/ ١٩١٣م.؛
با عبارت «در مطبِع  از کلمه بهارين و بستان   استفاده 
ُمنشي نِِول کُشور به طبِع بهارين رونق فزاي بستاِن کيهان 
سعدي  مصلح الدين  شيخ  گلستان،  کتاب  در  گرديد» 

شيرازي، لکهنو، ١٢٨٤ق. / ١٨٦٧م.؛
استفاده از کلمه گلستان با عبارت «در مطبِع نامي ُمنشي 
نِِول کُشور به طبِع رنگين روکِش گلستان شد» در کتاب 
لکهنو،  شيرازي،  سعدي  مصلح الدين  شيخ  گلستان، 

١٢٨٤ق. / ١٨٦٧م.؛
الشفاي  با عبارت «در بيت  الشفا  از کلمه بيت   استفاده 
به ُحسن  لکهنو  [در]  واقع  نِِول کُشور  ُمنشي  نامي  مطبِع 
بزبان  قانون  کليات  و خوبي طبع شد» در کتاب ترجمه 
بن  اله  فتح  مترجم:  سينا؛  عبداهللا  بن  حسين  فارسي، 

فخرالدين شيرازي، کانپور، ١٣٠٧ق. / ١٨٩٠م..
 استفاده از کلمة گلزمين و بهاري با عبارت «در گلزمين 
نو  تازگي  بهاري طبع  با  نِِول کُشور کانپور  ُمنشي  مطبِع 
يافت» در کتاب خارستان، مال مجدالدين خوافي، لکهنو، 

١٣٠٤ق. / ١٨٨٧م..
شيوة کتاب آرايي که در مطبعة ُمنشي نِِول کُشور از بدو 
تأسيس (١٢٧٥ق. / ١٨٥٨م.) با همکاري مذهبان و کاتبان، 
شکل گرفت و به مرور قوام يافت و به پختگي رسيد، تبديل 
اين  انتشارات شد و ديري نگذشت که  اين  به مشخصة 

تصوير ٤. شاهنامه فردوسي، حکيم ابولقاسم فردوسي طوسي، 
جمهوري  ملي  کتابخانة  مأخذ:  ١٩٠٩م.،   / ١٣٢٦ق.  کانپور، 

اسالمي ايران.

تصوير ٥. نمونه اي از درج عنوان کتاب، نام مؤلف و عبارت «بسم اهللا الرحمان الرحيم» در سرلوح مزدوج کتاب طوفان البکاء. تهران: 
١٣٠٠ق. / ١٨٨٢م. مأخذ: کتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران

پوشيد  »،  انطباع  لباس  نِِول ِکشور 
«در مطبِع خاِص ُمنشي نِِول ِکشور 
بحالزي طبِع تازه محلي گرديد»، «در 
مطبِع خاِص ُمنشي نِِول ِکشور به طبِع 
مزين مقبوِل جهان شد  »، «در مطبِع 
خاِص ُمنشي نِِول ِکشور رونِق طبع 
تازه يافت  »، «در مطبِع خاِص ُمنشي 
نِِول ِکشور نقِش کرسي نشين انطباع 
نِِول ِکشور  ُمنشي  مطبِع  «در  شد»، 
بطبِع مزين طبع گرديد»، «در مطبِع 
بهارين  طبِع  به  نِِول ِکشور  ُمنشي 
«در  گرديد»،  دبستان  فزاي  رونق 
مطبِع ُمنشي نِِول ِکشور به طبِع تازه 
رونق گزيده مطبوِع اهِل جهان شد  »، 
«در مطبِع ُمنشي نِِول ِکشور خندان 
اهِل جهان  گريباِن  ياسمين  گرديده 
نِِول ِکشور  ُمنشي  مطبِع  «در  شد»، 
طبِع رونق آگين مقبوِل اهِل دين شد  »، 
واقع  نِِول ِکشور  ُمنشي  مطبِع  «در 
کانپور بآئين گزين بزمان احسن زيور 
طبع پوشيد  »، «در مطبِع نامي گرامي 
مشهور نزديک و دور کارخانه ُمنشي 
«در  يافت»،  انطباع  زيب  نِِول ِکشور 
مطبِع نامي گرامي ُمنشي نِِول ِکشور به 
طبِع مزين مطبوع گرديد»، «در مطبِع 
نامي ُمنشي نِِول ِکشور بحالي طبِع 
تازه مجلي گرديد  »، «در مطبِع نامي 
ُمنشي نِِول ِکشور بطبِع مزين بار ثاني 
جلوه گر شد»، «در مطبِع نامي ُمنشي 
شد  »،  طبع  مزين  بطبِع  نِِول ِکشور 
نِِول ِکشور  ُمنشي  نامي  مطبِع  «در 
بطبِع مزين مقبوِل طبع گرديد»، «در 
مطبِع نامي ُمنشي نِِول ِکشور بعنوان 
شايسته طبع شد»، «در مطبِع نامي 
ُمنشي نِِول ِکشور به طبع آمده اليق 
گذشتن تحسين آفرين به زبان شد  »، 
«در مطبِع نامي ُمنشي نِِول ِکشور به 
طبِع گزين مطبوِع اهِل جهان شد»، 
نِِول ِکشور  ُمنشي  نامي  مطبِع  «در 
شد»،  جهان  مطبوِع  مزين  طبِع  به 
نِِول ِکشور  ُمنشي  نامي  مطبِع  «در 
به طبِع مزين مقبوِل جهان گرديد  »، 
نِِول ِکشور  ُمنشي  نامي  مطبِع  «در 
مزين و مطبوِع جهانيان شد»، «در 
مطبِع همايوِن ُمنشي نِِول ِکشور طبِع 
فرخي قرآن و نقِش بهروزي نشان 
يافت» و «در نامي ظهير مطبِع کمال 
ُمنشي نِِول ِکشور به طبِع بيمثاِل مظهِر 

بي نظيري گرديد».

بقيه از صفحه قبل

بررسي ويژگي هاي بصري صفحه
سنگي  چاپ  کتاب هاي  در   عنوان 
فارسي مطبعة   ُمنشي نِِول کُشور  (بر 
اساس نسخه هاي موجود در کتابخانة 

ملي جمهوري اسالمي ايران)  /٧٩-٩٣ 



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۸۹

فصلنامة علمي نگره

کتاب  شناسيطراحي عنوان کتابشمارهکتاب  شناسيطراحي عنوان کتابشماره

١
عجائب المخلوقات 
(بي جا) ١٣١٣ق. / 

١٨٦٥م.
٥

     

ديوان 
ناصرعلي 
(کانپور) 
١٩١٢م.

٢

٦

مقامات 
حريري 
(لکنهو) 

١٣٤٩ق. / 
١٩٣١م.

٣

اعجاز خسروي 
(لکهنو) ١٢٩٣ق. / 

١٨٧٦م.
٧

مخزن االسرار 
(کانپور) 
١٢٨٩ق. 
١٨٧٢م.

٤

کليات شهيد 
(بي جا) ١٣٠٠ق. / 

١٨٨٢م.
٨

ديوان نياز 
(لکنهو) 

١٣٥٦ق. / 
١٩٣٧م.

جدول ٣. نمونه هايي از کادر براي عنوان کتاب در مطبعه ُمنشي نِِول کُشور. مأخذ: نگارنده.

تصوير ٦. مثنوي ناخدا (انيس العارفين)، آغامحمدحسين صاحب 
شيرازي، لکنهو، مطبع انوار محمدي، ١٢٩٥ق. / ١٨٧٨م.، مأخذ: 

کتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران.

سرابي  [شقاقي  خان  (رضاقلي  کاتب  نام  ذکر   .٧ تصوير 
تبريزي])، محل نشر (تبريز)، مطبعه (آقا علي بن محمدحسين 
امين الشرع)، تاريخ چاپ (شوال ١٢٦٠ق. / نوامبر ١٨٤٤م.) در 
مأخذ:  ١٨٤٤م.،   / ١٢٦٠ق.  تبريز،  جامع،  برهان  کتاب  انجامه 

کتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران.



شيوة صفحه آرايي توسط ديگر ناشران هندي، خصوصًا 
و  محمدي  انوار  مطبع  چون  لکنهو،  در  ساکن  ناشران 
مصطفايي و کريمي، نيز مورد گرته برداري قرار گرفت و 

به اشکال ديگري توسعه يافت (تصوير ٦).
بسياري از اطالعاتي که در صفحه عنوان منشورات ُمنشي 
نِِول کُشور آمده، به پيروي از نسخه هاي خطي، در انجامة 
کتاب هاي چاپ سنگي در ايران آمده و صفحة مجزايي براي 

اشاره به اين اطالعات در اين کتاب ها شناسايي نشده است، 
از جمله: عنوان، نام مؤلف، نام مصحح، نام کاتب با عباراتي 
چون «کتبه ...» و «به خط ...»، نام مطبعه با عباراتي چون 
«در کارخانه ...»، «در مطبعه ...» و «در داراالنطباع ...»، نام 
حامي چاپ با عباراتي چون «به سعي و اهتمام ...» و «به 
خواهش ...»، محل طبع با عباراتي چون «في دارالسلطنه ...» 

و «در دارالخالفه ...» و تاريخ چاپ (تصوير ٧).

نمونه طرح وارهشماره
پس زمينه 

عنوان

نمونه طرح وارهشمارهکتاب شناسي
پس زمينه 

عنوان

کتاب شناسي

مجربات اکبري ١
فارسي (کانپور) 

١٢٩١ق. / 
١٨٧٤م.

٩

ميبايد ديد 
(کانپور) 
١٢٩٦ق. / 

١٨٨٣م.
المختصر ٢

(الهور) 
١٣٢٦ق. / 
١٩٠٩م. 

١٠

عجائب 
المخلوقات 

(بي جا) ١٣١٣ق. 
١٨٩٥م.

٣
کليات حزين 

(کانپور) 
١٣١١ق. / 

١٨٩٣م.

١١

ديوان خواجه 
معين ادين 

چشتي (کانپور) 
١٣٠٢ق. 
١٨٨٥م.

٤
بستان حکمت 

(لکهنو) ١٢٨٣ق. 
/ ١٨٧٠م.

١٢
پنج گنج وزبده 

(لکهنو) ١٣٠٢ق. 
/ ١٨٨٥م.

٥
فرهنگ نصريه 

(کانپور) 
١٢٩٨ق. / 

١٨٨٥م.

١٣
کليات شمس 

(لکهنو) ١٣٠٢ق. 
/ ١٨٨٤م.

خارستان ٦
(کانپور) 
١٣٢٩ق. / 

١٩١١م.

١٤
کليات صائب 

(بي جا) ١٢٩٢ق. 
/ ١٨٧٩م.

کليات حزين ٧
(کانپور) 
١٣١١ق. / 

١٨٩٣م.

١٥
مقامات حريري 
(بي جا) ١٣٠٢ق. 

/ ١٨٨٤م.

نفخات االنس ٨
مع سلسله 

الذهب (کانپور) 
١٣١١ق. / 

١٨٩٣م.

١٦
ام العالج (بي جا) 

١٣١٠ق. / 
١٨٩٣م.

جدول ٤. جدول طرحواره ها و بافت هاي پس زمينه عناوين کتاب ها. مأخذ: نگارنده.

بررسي ويژگي هاي بصري صفحه
سنگي  چاپ  کتاب هاي  در   عنوان 
فارسي مطبعة   ُمنشي نِِول کُشور  (بر 
اساس نسخه هاي موجود در کتابخانة 

ملي جمهوري اسالمي ايران)  /٧٩-٩٣ 
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کتاب شناسيعبارات بازخواني شدهعبارت در معرفي ناشر صفحه عنوانشماره

١
در مطبِع فيض منبع ُمنشي 

نِِول کُشور به طبِع جهان آگين 
نقِش قبول بر کرسِی دل نشانيده

آيين اکبري (لکهنو) 
١٣١٠ق. / ١٨٩٣م.

٢
در مطبع ُمنشي نِِول کُشور به 
اعجاز خسروي (لکهنو) طبِع تازه رونق گزيِن نوي شد  

١٢٩٣ق. / ١٨٧٦م.

در مطبِع نامي ُمنشي نِِول کُشور ٣
بطبِع مزين مقبوِل جهان گرديد  

مظهر العجائب (لکهنو) 
١٢٩١ق. / ١٨٧٣م.

٤

در مطبِع نامي ُمنشي نِِول کُشور 
باهتماِم بهگوندايال انجيب طبع 

شد  .
قرابادين کبير (بي جا) 

بي نا

٥

در مطبِع ُمنشي نِِول کُشور [واقع 
در] لکهنو به طبِع مزين مطبوع 

شد

مکتوب امام رباني 
(لکهنو) ١٣٠٣ق. / 

١٨٨٦م.

٦
در مطبِع نامي ُمنشي نِِول کُشور 

مخزن العلوم (بي جا) به طبِع مزين مقبوِل جهان شد  
١٢٩٥ق. / ١٨٧٨م.

در مطبِع نامي ُمنشي نِِول کُشور ٧
به طبِع مزين مقبوِل جهان شد  

مخزن االسرار (کانپور) 
١٣٢٣ق. / ١٨٧٢م.

٨
در مطبِع نامي ُمنشي نِِول کُشور 
کانپور بگشايِش انطباع رونقي 

تازه يافت  

لطائف اللغات (کانپور) 
١٣٢٣ق. / ١٩٠٥م.

در مطبِع ُمنشي نِِول کُشور به ٩
طبِع رنگين روکِش گلستان شد

گلستان (لکهنو) 
١٢٨٤ق. / ١٨٦٧م.

١٠
در مطبِع ُمنشي نِِول کُشور به 
طبِع رونق آگين مقبوِل ناظرين 

شد

عجائب القصص 
(کانپور) ١٢٨٤ق. / 

١٨٦٧م.

جدول ۵. نمونه هايي از به کارگيري ريتم در بخش نام و محل انتشارات در صفحه  هاي عنوان در انتشارات ُمنشي نِول کشور. مأخذ: نگارنده.



نتيجه
ُمنشي نِِول کُشور براي حدود چهل سال يکي از ناشران نوگرا و سبک ساز در صنعت چاپ هند بوده 
است. منشورات اين انتشارات نه تنها به لحاظ ادبي قابل اعتنا و باعث گسترش و اعتالي دانش و بينش در 
ميان ساکنان شبه قاره بوده، به لحاظ بصري نيز الگويي براي طراحي کتاب به دست ديگر ناشران هندي 
داده است. اين سبک نو، که بيشتر در طراحي صفحات عنوان متجلي شده، باعث شده تا صفحات آغازين 
دل انگيزي در برابر چشم مخاطبان قرار گيرد. در حالي که صفحات عنوان در کتاب هاي موردبررسي در 
قالب ساختاري مشخص و منسجم طراحي شده، هنرمندان امکان ابراز خالقيت و نوآوري را داشته اند 
و به فراخور متن کوشيده اند تا ابتکاراتي در متن و تصاوير در اين صفحات به وجود آوردند. بدعت هاي 
اين انتشارات را مي توان به شکل زير طبقه بندي کرد: الف. تقسيم بندي صفحات عنوان و اختصاص 
هر بخش به يکي از اطالعات شناسنامة کتاب از جمله ياد خداوند، عنوان کتاب، نام پديدآورنده، تاريخ 
طبع، محل نشر و ناشر. ب. استفاده از طيف گسترده اي از تزئينات و واگيره هاي انتزاعي تا بازنمايانه 
(گياهي) در طراحي صفحات عنوان که غالبًا در طراحي حاشيه به کار رفته است. ج. بهره گيري از 
عبارات شعرگونه و مقفا که غالبًا شامل کلمات منتهي به حروف مدور هستند. در اين حالت نه تنها 
مخاطب از خواندن عبارات شعرگونه لذت مي برد، بلکه از ديدن ريتم و نظمي که کاتب با تکرار حروف 
مدور ايجاد کرده، به لحاظ بصري کامجو مي گردد. د. بهره گيري از بافت هاي ابداعي در قالب شبکه هاي 
دايره، مربع، لوزي و غيره در پس زمينة عنوان کتاب. ناشران ديگر شبه قاره، به سبب استقبال مردم از 
اين ابتکار بصري و لساني، به الگوبرداري از طراحي صفحات عنوان پرداختند و اين شيوة طراحي که 
توسط انتشارات نِِول کُشور پايه ريزي شده بود الگويي شد براي طراحي صفحات عنوان در کتاب هاي 
هندي شد. گفتني است که اين شيوة مخصوص و ابداع انتشارات ُمنشي نِِول کُشور و بعدتر ناشران 
هندي منشورات فارسي بوده و، به رغم تبادالت فرهنگي گسترده ميان ناشران ايراني و هندي، و ورود 
کتاب هاي چاپ هند به بازار ايران، نمونه هاي مشابه اين صفحه عنوان در کتاب هاي چاپ سنگي فارسي 

ديده نشده است. 
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To clarify the issue, in some cases, examples of lithography in Iran have been provided.  
Moreover, to organize this study which is qualitative in terms of its data, and practical in terms 
of its goal, various sources like books, articles, archives, databases, and various tools such 
as observation and imaging and studying documents and library research have been used. 
The results of the study are presented in three sections: visual structure (praising God, book 
title, writer, publication date, place of publication, publisher), the way the book information 
is presented, and the embellishments. The innovations of these publications can be classified 
as follows: A. Dividing the title pages and assigning each section to one of the information in 
the book, including the remembrance of God, the title of the book, the name of the author, the 
date of publication, the place of publication and the publisher. B. Use of a range of abstract 
to figurative (plant) ornaments in the design of title pages. C. Use of poetic and humorous 
expressions that often contain words leading to circular letters. In this case, not only the 
audience enjoys reading the poetic phrases, but also visually sees the rhythm and order created 
by the scribe by repeating the circular letters. Other publishers of the subcontinent embodied 
the design of title pages because of the public acceptance of this visual and linguistic initiative, 
and this design method, founded by Newcastle Publications, became a model for designing 
title pages in Indian books. It should be noted that this special method was invented by Munshi 
Newelshour Publications and later by Indian publishers of Persian publications.  This research 
reveals that Nawal Kishore publishing house has used various visual elements in the form of 
recursive embellishments around the pages.
Keywords: Munshi Nawal Kishore, Lithography, Title Page, Book Embellishments, Persian 
Books Published in India
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In Munshi Nawal Kishore (1836-1895) was an Indian journalist, translator, scholar and 
publisher who, by publishing original and translated books in Persian, had an indisputable role 
in the promotion of Persian language and literature beyond the borders of Iran, especially in the 
Indian subcontinent. Many Persian books for the first time, and last time, have been published 
in India, in Nawal Kishore Publishing house. For about forty years Munshi Nawal Kishore 
was among the modernist and progressive publishers in India. The books of his publishing 
house had high literary value and helped to the expansion and excellence of knowledge and 
insight among the inhabitants of the Indian peninsula. Moreover, publishing hundreds of 
Persian books – some of which never republished in other Persian-speaking countries like 
Iran – and exporting them to these countries, helped to the expansion of Persian language 
and literature in Persian-speaking countries. Moreover, Nawal Kishore publishing house was 
a leading publisher in terms of book design and introduced a new style for the title pages of 
its books. Here, the cooperation between gilders and scribes (then “designers”) lead to eye-
catching introduction pages for readers. The interesting point about these books is the unique 
embellishments and spectacular aesthetic structure of their title pages, which distinct them 
from other lithographed books. From its early days, this publishing house designed a special 
structure for the title pages of its books to present the book information, including the title, 
writer, publisher, publication date and place of publishing. This structure becomes a standard 
for the later Indian books. The purpose of the present study is focusing on the design of title 
pages in Persian books of Munshi Nawal Kishore Press, to investigate the contribution of these 
publications in book design in India. The statistical population of this research is 200 titles of 
Persian books, published between the years 1282-1326 AH. / 1865-1909 and now exist in the 
collection of National Library of Iran. These books are subject-free and their only feature is 
that they are visually examined and researched. This research seeks to answer the question 
that: what were the visual features of the title page that exists in the Persian lithographed books 
of Munshi Nawal Kishore Press? and this publication is in such a way that it has been obtained 
to build other systems of medical science books on the page. In this research, it is organized in 
three parts; after mentioning the background and research method, it is published in Munshi 
Nawal Kishore and then its feature is introduced visually and described in various sections. 


