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چكيده
خمسه نظامي يکي از شاهکارهاي ادبيات ايران است و در زمره نسخي است که به دليل جنبه تصويرسازي باال 
و نوع داستان ها همواره مورد اهميت و توجه هنرمندان نگارگر قرار گرفته است. نسخه مورد بررسي مربوط 
به سده نهم هجري بوده است؛ اما در سالهاي ١٢٣٥ و ١٢٣٦ق. اين نسخه کسر نويسي شده و کاتب نونويس 
نيز سعي کرده به اسلوب کاتب اصلي برگ هاي جديد را بنويسد. به عالوه نگاره هايي به نسخه افزوده است. اين 
نسخه داراى٢٠ تک نگاره، به خط نستعليق است و از نگارگران و حامى آن اطالعاتى در دسترس نيست. پژوهش 
پيش رو با هدف بررسي نسخه شناسي خمسه مصور نظامي به شماره ٥/٣٩ موجود در کتابخانه و موزه ملي 
ملک مي پردازد. سؤالهاي اين پژوهش عبارت اند از: ١- ويژگي هاي بصري، زيبايي شناسي و مضموني نسخه 
خمسه نظامي به شماره ٥/٣٩ در موزه ملک کدامند؟ ٢- کدام يک از بخش هاي نسخه مربوط به دوره تيموري 
و کدام بخش ها مربوط به دوره قاجار مي باشد؟ روش تحقيق در پژوهش حاضر از نظر هدف بنيادي و از 
نظر روش و ماهيت توصيفي-تحليلي است. روش گردآوري داده ها به شيوه کتابخانه اي است. نتايج حاصل از 
اين پژوهش؛ نشان مي دهد که نگاره هاي خمسه نظامي در پنج مضمون، عاشقانه، بزم، رزم، شکار و مالقات، به 
تصوير درآمده اند. عالوه بر آن، از ويژگي هاي بصري خاص نسخه مي توان به مواردي چون طراحي نامتناسب 
پيکره ها، طراحي شتابزده مناظر، تعدد پيکره ها، استفاده از رنگ هاي گرم، سرد و درخشان و انتشار متوازن 
رنگ هاي زنده در ترکيب، و همچنين قرابت سبکي تصاوير خمسه نظامي با اصول زيبايي شناسي مبتني بر سنت 
نقاشي ايراني، و غربي اشاره کرد. در پاسخ به پرسش دوم چنين بايد گفت که جلد اثر و تمامي نگاره ها و تعدادي 
از صفحات که عنوان داستان در کادري مستطيلي و بدون نقوش گياهي است به دوره قاجار و بخشي ديگر که 

حاوي نقش است، به دوره تيموري تعلق دارد.
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مقدمه
منظومه پنج گنج يا کلّيات خمسة حکيم نظامي گنجه اي۱ 
شاعر عارف و داستان سراي چيره دست قرن ششم، يكي 
از معروفترين و برترين كتب ادب ايران است كه در كنار 
كليات سعدي۲ و ديوان حافظ۳ در بين ايرانيان از جايگاه 
بلندي برخوردار است. خمسه مجموعه اي است مركب از 
پنج كتاب منظوم كه به پنج گنج نيز مشهور است. نظامي 
را  آن  مي آورد،  از خمسه  آثارش سخن  بين  در  گاه  هر 
گنجينه مي خواند. کتاب مزبور داراي پنج مثنوي: مخزن 
األسرار۴، خسرو و شيرين۵، ليلي و مجنون۶، هفت پيکر۷ و 
اسکندرنامه۸(شرف نامه و اقبال نامه) به رشتهء نظم کشيده 
شده  است. اين پنج منظومه هر كدام به شكل مجزا در زماني 
متفاوت سروده شده اند. روي هم رفته سرودن خمسه الاقل 
متجاوز از ۴۵ سال زمان برده است. اين مجموعه از حدود 
سي و دو هزار بيت تشكيل شده است و از سال۵۷۱ تا ۵۹۹ 

ه.ق، با تکيه بر ادبيات تعليمى سروده شده است.
خمسه نگارى از سنت هاى ديرپاى هنر فارسى است و 
مى توان از آن، بعد از شاهنامه نگارى، به عنوان ُپراقبال ترين 
نسخه مورد توجه هنرمندان و حاميان نام برد. در فصول 
پر فراز و نشيب نقاشى ايرانى همواره رونق داشته و نسخ 
بررسى  و  مطالعه  است.  مانده  جا  به  آن  از  ارزشمندى 
خمسه نظامى در مکاتب مختلف از آن رو که کتاب واحدى 
به دفعات در طول تاريخ نقاشى ايران مصور شده است، 
در روند شناسايى بهتر سير تکامل نقاشى ايرانى سودمند 
نسخه شناسي  بررسي  هدف  با  رو  پيش  پژوهش  است. 
خمسه مصور نظامي به شماره ۵/۳۹ موجود در کتابخانه 
از اسناد هويت بخش و  و موزه ملي ملک به عنوان يکي 

مهجور تاريخ و هنر پرمايه ايراني مي پردازد.
سوالهاي اين پژوهش عبارتند از : ۱. ويژگي هاي بصري، 
زيبايي شناسي و مضموني نسخه خمسه نظامي به شماره 
۵/۳۹ در موزه ملک کدامند؟ ۲. کدام يک از بخش هاي نسخه 
مربوط به دوره تيموري و کدام بخش ها مربوط به دوره 

قاجار مي باشد؟
اين پژوهش بر اين بوده است که با تحليل مختصات و 
جزئيات صوري نگاره هاي خمسه مصور نظامي به شماره 
۵/۳۹، گامي کوچک در شناخت ظرفيت هاي نقاشي ايران 
و آگاهي از فرهنگ بصري گذشتگان برداشته شود. لذا با 
توجه به اهميت و ضرورت پژوهش از نسخه نگاره هاي 
برجاي مانده از دوره تيموري و قاجار و کمبود تحقيقات 
و منابع اطالعاتي در اين زمينه انجام چنين پژوهش هايي 

ضرورت مي يابد.

روش تحقيق
روش تحقيق بر اساس هدف بنيادي و از نظر روش 
ابتدا  پژوهش  اين  در  است.  توصيفي-تحليلي  ماهيت  و 
به معرفي نسخه و مشخصات ظاهري آن همچون جلد، 

سرلوحه، حاشيه، خط نسخه و تعداد نگاره ها پرداخته شده 
است و سپس به تجزيه و تحليل سبکي و ظاهري نگاره ها تا 
حد امکان اقدام کرده ايم. نظر به ماهيت تاريخى اين پژوهش، 
گردآورى داده ها و تصاوير از طريق منابع کتابخانه اى و 
اسناد مکتوب بوده و نگارنده امکان دسترسى مستقيم به 
را داشته است. شيوه تجزيه و  نسخه و اسکن تصاوير 
تحليل تصاوير نيز بر اساس تحليل ساختار فرمي و تقسيم 

بندي مضامين و موتيف هاي نگاره ها بوده است. 

پيشينه تحقيق
اجتماعي  تاريخ  و  مکاتب  نقاشي،  با روند  ارتباط  در 
عصر قاجار پژوهش هاي ارزنده و قابل استنادي صورت 
استفاده  آنها  از  مقاله  اين  در  منبع  عنوان  به  که  پذيرفته 
شده است. اين جستار نخستين پژوهش در معرفي خمسه 
بررسي  در  که  است.  ملک  ملي  و موزه  کتابخانه  نظامي 
پيشينه مرتبط با آن، تنها خمسه مصور نظامي به شماره 
۵/۳۹  تحقيقاتي با مشابهت هاي کلي يافت شده است، از 
اين دست مي توان به مقاله اي با عنوان ”جايگاه مضموني 
و زيباشناسي شعر در نگاره هاي خمسه شاه تهماسبي“ 
به قلم مهناز شايسته فر(۱۳۸۶) در مطالعات هنر اسالمي، 
شماره هفتم. اين مقاله با تمركز بر نسخه خطي خمسه شاه 
تهماسبي، به بررسي تأثير شعر بر نگارگري مي پردازد، 
ابتدا با مروري بر ويژگي هاي شعر نظامي، وضعيت هنر 
كتاب آرايي در زمان شاه تهماسب و ويژگي هاي دو مكتب 
هايي  نمونه  اين نسخه معرفي و سپس  قزوين،  و  تبريز 
از نگاره هاي آن بررسي مي گردد. مقاله“ بررسي عناصر 
تصويري در سه نگاره موجود خمسه شاهي به قلم سلطان 
هنرهاي  در   (۱۳۸۸) فاطمه جعفري  قلم  ”به  نقاش  محمد 
جهت  در  پژوهش  اين  سوم.  شماره  نقش مايه،  تجسمي 
بررسي نگاره هاي موجود از سلطان محمد نقاش در خمسه 
منابع  از  صفوي،  تبريز  دوره  به  مربوط  شاهي  نظامي 
مکتوب به جاي مانده از نقادان هنر استفاده و سعي در 
شناخت بيشتر و بررسي مجدد هر يک از عناصر تصويري 
اين نگاره ها شده است. مقاله“ جلوه هاي تصويري منظومه 
مخزن االسرار نظامي در نگاره هاي خمسه تهماسبي“به قلم 
(۱۳۸۸) در هنرهاي  خشايار قاضي زاده و محمد خزايي 
زيبا-هنرهاي تجسمي، شماره سي و هشتم. اين مقاله، به 
اثر با عناوين«پيرزن و  بررسي جلوه هاي تصويري سه 
سلطان سنجر»، «نوشيروان و گفتگوي جغداد و ويرانه» 
ويژگي هاي  بين  ارتباط  به  توجه،  و  طبيبان»  «مجادله  و 
بصري با متن داستاني آنها در خمسه تهماسبي مي پردازد. 
مقاله“پژوهشي پيرامون قديمي ترين نسخة مصور خمسه 
نظامي مبتني بر مقايسة تطبيقي نسخة خمسة جاليري“ 
به قلم ادهم ضرغام و فرزانه داستان (۱۳۹۵) در هنرهاي 
زيبا-هنرهاي تجسمي، شماره يکم. در اين مقاله، به معرفي 
قديمي ترين نسخة مصور تاريخ دار خمسة نظامي پرداخته 
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شهرهاي  از  يکي  امروز  ۱.گنجه 
در  که  است  آذربايجان  جمهوري 
سال ۱۰۱۵ه.ق يعني در قرن هجدهم 
ميالدي توسط شاه عباس صفوي 
از  گنجه  قديم  است. شهر  بنا شده 
طرف طوايف ترک در کنار رودخانه 
معروف«گن چاي» به معني رودخانه 
پهن بنا گرديده است و گنجه مخفف 
يازدهم  تا قرن  «گن چاي» است و 
هجري قمري آباد بوده است (رياضي، 

.(۱۳ ،۱۳۸۵
بزرگترين  از  شيرازي،  ۲.سعدي 
شاعران نامدار ايراني است. نام اين 
شاعر مشخص نيست. سعدي تخلص 
اوست (سميعي گيالني، ۱۳۸۷، ۱۰۹). 
او در پايان سده ششم و يا آغاز سده 
هفتم، هجري مي زيسته، و آثار پرشمار 
مختلف  هاي  قالب  در  گوناگوني  و 
هنري از خود به يادگار گذاشته است 

(نوروزي، ۱۳۸۹، ۴۸).
۳.شمس الدين محمد حافظ، ملقب به 
لسان الغيب بزرگترين غزلسراي ايراني 
است که بهترين غزليات عاشقانه و 
عارفانه را در زبان فارسي پديد آورده 
است. او در آغاز سده هشتم هجري 
در شيراز به دنيا آمد (شفيقي، دادور، 

.(۹۰ ،۱۳۹۷
۴.مخزن االسرار، اولين مثنوي نظامي 
از خمسه (پنج مثنوي) اوست. وي 
منظومه مذکور را به نام ملک فخرالدين 
بهرام شاه، پادشاه ارزنگان يا ارزنجان 
سروده است که در قبال اين اثر پنج 
هزار رکني يا سکه طالي رايج آن زمان 
و يک کنيز به نام آفاق، يک قطار استر 
دريافت  گرانبها  جامه هاي  اقسام  و 
ديگران، ۱۳۸۸،  و  (فالح  است  کرده 
 ۲۲۶۰ شامل  مذکور  مثنوي   .(۴۹
بيت است كه در بحر سريع (مفتعلن 
مفتعلن فاعالن) سروده شده است. اين 
مجموعه شامل بيست داستان منظوم 
است که جهان بيني اجتماعي و فلسفي 
شاعر و بينش او را به مسايل حياتي 

گوناگون نشان مي دهد.
۵.منظومه خسرو و شيرين، دومين 
نظامي  گنج(خمسه)  پنج  از  مثنوي 
گنجوي است که شامل ۶۵۰۰ بيت، 
مقصور  مسدس  هزج  بحر  در  و 
مخدوف و در وزن (مفاعلين مفاعلين 
فعولن) سروده شده است (کنگراني، 
اين   .(۱۷-۱۶  ،۱۳۹۰ نامورمطلق، 
عشق بازي  در  نظامي  را  منظومه 
خسرو پرويز با شيرين ساخته و به 
اتابک شمس الدين محمد، جهان پهلوان 

بن ايلدگز، تقديم کرده است.
ادامه در صفحه  بعد
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مي شود و پس از معرفي خمسة دانشگاه تهران، مقايسه اي 
تطبيقي ميان تصاوير اين نسخه با خمسة جاليري صورت 
مي گيرد. کتاب ”داستان ها و پيام هاي نظامي گنجوي“ به 
قلم حشمت اهللا رياضي (۱۳۸۵) در نشر حقيقت. اين کتاب 
اقتباسي است از کتاب خمسه نظامي گنجوي، که اشعار آن 
را به نثر فارسي ترجمه کرده است. نوشتار حاضر از جهت 
معرفي و بررسي تصاوير نسخه ناشناخته خمسه نظامي 
کتابخانه و موزه ملي ملک از موارد ياد شده متمايز است، 
و تاکنون هيچ گونه تصحيح و بازخواني از اين اثر انجام 

نشده است.

نقاشي دوره قاجار
همزمان با اوج شکوفايي مکتب اصفهان با نقاشي هايي 
مواجهيم که در آنها تالشي براي نمايش حجم، عمق، نور 
و سايه وجود دارد. اين ويژگي تأثير اروپاييان و تقليد از 
نقاشي هاي آنها را نشان مي دهد که مي توان آن را آغاز 
فرنگي سازي در اين دوره دانست. چنان که پاکباز مي نويسد، 
در عهد زنديه هم شيوه هاي فرنگي سازي در خارج از دربار 
ادامه يافت. هرچند نقاشي اين دوره تلفيق و ترکيب قالبهاي 
صفوي و سليقة عاميانه بود، که نتيجة آن هم تابلوهاي خام  

دستانه و خشن شد، هيچ گاه به صورت هنري شکوه مند 
ظاهر نشد. همين سبک با مختصر تغييري به دورة قاجار 
انتقال يافت و مکتب موسوم به قاجاري را پديد آورد (پاکباز 

.(۱۵۰-۱۴۸ ،۱۳۸۵
شدن  واقع  زمان  براساس  آنها  سبک  و  نقاشان 
فعاليت هاي هنريشان و يا به عبارتي تقسيم بندي تاريخي به 
دو دوره تقسيم مي شوند: دوره اول شامل دوره حکومت 
آقامحمد خان(۱۱۹۳-۱۲۱۱ه.)، تا دوره محمد شاه(۱۲۴۹-

ژرفانمايي  و  نمايي  برجسته  آن  در  که  است  ه.).   ۱۲۶۳
فرنگي سازي با ترکيب بندي ها و شگردهاي سنتي نگارگري 
ايراني درهم آميخت و آثاري پديد آورد که به لحاظ بصري 
ناپخته و خام بود (آژند، ۱۳۸۹، ۷۹۶). اگر چه از نظر کيفيت 
نوعي تنزل را در خود برمي تابد و از نظر عظمت و شکوه 
اما در  با هنر دوره هاي ماقبل خود نيست،  قابل مقايسه 
تقريبا  دارد. دوره دوم  مجموع هويت و ويژگي مستقلي 
 ۱۳۱۳-۱۲۶۳) شاه  ناصرالدين  ساله  پنجاه  دوره  شامل 
ه.) و پس از آن است. در اين دوره، هنر سنتي در مقابل 
جلوه هاي متنوع هنر غربي که به صورت سطحي دريافت 
مي شد عقب نشيني کرد. هر چند مسئله همه واقعيت نبود، 
زيرا کوشش هم زمان و در عين حال متناقض بازگشت 

 تصوير۲. برگي از خمسه۵/۳۹. مربوط به  سده سيزدهم هجري. تصوير۱. برگي از خمسه۵/۳۹. ماخذ:موزه ملک
ماخذ: همان                             

مثنوي  سومين  مجنون  و  ليلي   .۶
اوست که در بحر هزج مسدس اخرب 
(مفعول  وزن  بر  مجذوب  مقبوض 
شروانشاه  نام  به  فعولن)  مفاعلن 
ابوالمظفر اخستان بن منوچهر، که ادب 
دوست بوده است سروده شده است 
 .(۶۳  ،۱۳۹۶ تندري،  (فضل وزيري، 
معاشقه  مثنوي شرح  اين  موضوع 
عرب  معروف  عاشق  عامري  قيس 
ملقب به مجنون با معشوقه او ليلي 

است (ستوديان، ۱۳۸۷، ۹۸).
۷.هفت پيکر يا هفت گنبد، چهارمين 
مثنوي از پنج گنج (خمسه) نظامي 
خفيف  بحر  در  که  است  گنجوي 
مسدس مجنون مقطوع است و وزن 
آن (فاعالتن مفاعلن فعلن) مي باشد.که 
به نام سلطان عالءالدين کرپ ارسالن 
است.  شده  سروده  مراغه  حاکم 
محور اين داستان بهرام پنجم، پادشاه 
ساساني معروف به بهرام گور سخن 

مي گويد (ذوالفقاري، ۱۳۸۵، ۷۱).
گنج،  پنج  از  نظامي  اثر  پنجمين   .۸
اسكندرنامه است كه خود شامل دو 
قسمت شرف نامه و اقبال نامه است 
(رياضي، ۱۳۸۵، ۱۷۳). اين مثنوي در 
بحر متقارب مثمن مقصور بر وزن 
(فعولن فعولن فعولن فعول) سروده 
شده است. بخش اول آن، شرفنامه، 
متجاوز از ۶۸۰۰ بيت در سال ۵۹۷ه.

ق و اقبالنامه پس از اتمام شرفنامه 
با قريب به ۳۷۰۰ بيت، سروده شده 
به شرح  نظامي در شرفنامه  است. 
جهانگشايي هاي  و  لشگرگشايي ها 
اسکندر براي برقراي عدل و برپايي دين 
حق پرداخته و داستان را تا محرومي 
اسکندر از آب حيات و بازگشتن وي 
به روم ادامه داده است. در اقبالنامه 
که آن را به سبب شروع کتاب با واژه 
سه  خردنامه هاي  وجود  با  «خرد» 
و  افالطون  برجسته(سقراط،  حکيم 
ارسطو)، خردنامه نيز نام نهاده اند، به 
ُبعد روحاني زندگي اسکندر و حکمت 
و پيامبري وي توجه شده است. در اين 
کتاب چند افسانه، گفتارهاي نه حکيم 
 در باب آفرينش نخست و انجامش
روزگار اسکندر و حکيمان، به رشته 
نظم درآمده است (غالمحسين زاده و 

ديگران، ۱۳۸۷، ۳۵-۳۴).

ادامه از  صفحه  قبل



غربي  دستاوردهاي  از  پيروي  و  درباري  سنت هاي  به 
جلوه هاي خود را در هنر نشان داد. نتيجه اين کوشش، نه 
بازگشت جدي، صحيح و مستقل به قالبهاي سنتي و نه 
دريافت درست و کامل دستاوردهاي آکادميک غربي بود، 
بلکه تجلي آن به صورت التقاطي سطحي و عاميانه در آثار 
هنري رخ نمود (گودرزي، ۱۳۹۳، ۶۷). به عبارت ديگر، در 
منظره  سازي از مقداري سايه روشن و نمايش سه بعدي 
آن هم به شيوه ايراني شده، بهره گرفته مي شود و در باقي 
موارد همچنان عنصر ايراني فزوني دارد (آغداشلو، ۱۳۷۱، 
مفهوم  در  نگارگري  سال ها  اين  در  اين،  بر  عالوه   .(۵۷
متعارفش، پس از سال هاي فترت، سده دوازدهم / هجدهم، 
از اندک رونقي برخوردار مي شود و ترکيب عناصر تقريبا 
ناهمگون با استفاده از شيوه هاي فني جديد، ساده سازي 
خاص عناصر و خلق فضاهاي ميان دوبعدي و سه بعدي، 
پايه هاي اساسي آن را شکل مي دهد (گودرزي، ۱۳۹۳، ۶۸). 
جرياني که تا پايان سلطنت محمدشاه قاجار تداوم يافت 
بعد  دوره هاي  نقاشي  بر  همچنان  آن  تأثيرات  اگرچه  و 
به جا ماند و به گونه هاي ديگري چون آثار چاپ سنگي، 
نقاشي قهوه خانه اي (خيالي نگاري)، نقاشي روي کاشي، 
کرد  پيدا  ادامه  ديگر  پشت شيشه و صورت هاي  نقاشي 
اما به صورت يک شيوه و سبک منسجم ادامه پيدا نکرد 

(علي محمدي اردکاني، ۱۳۹۲، ۵۵).

مشخصات خمسه نظامي موجود در موزه ملي ملک به 
شماره ۵/۳۹ 

براساس گفته مسئول کتابخانه موزه ملک، اين نسخه 
جزعي از مجموعه آثار هنري اهدايي عزت ملک۱ به کتابخانه 

و موزه ملي ملک است. و تا زمان اهداي آن از وجود آن 
اطالعي در دست نبوده است.

اصل نسخه مربوط به سده نهم هجري(دوره تيموريان). 
بوده اما محمدعلي محرر افتادگي هاي آن را در سالهاي 
۱۲۳۵  و ۱۲۳۶ ق. (دوره قاجار). کسرنويسي کرده است 
۱۲۳۵ ق).  شوال    ۱۶ (۱۲۶ ر)،  ۱۲۳۶ ق-  االول  ربيع  (غره 
مرمت با دقت صورت گرفته به صورتي که حتي اگر از 
يک صفحه تنها کلمه رکابه باقيمانده بود آن را در حاشيه 
کاغذ جديد چسبانده اند. کاتب نونويس نيز سعي کرده به 
عالوه  به  بنويسد.  را  جديد  برگهاي  اصلي  کاتب  اسلوب 
نونويس  برگهاي  افزوده است.  به نسخه  نگاره هايي  وي 
 ،۷۱-۵۸  ،۵۵-۴۹  ،۲۱  ،۳-۱  ،۳۸۵  ،۳۶۵-۳۶۶ اينهاست: 
-۱۸۰،۱۶۳-۱۶۲،۱۵۴-۱۲۶،۱۲۳،۱۱۶  ،۱۱۲-۱۱۱  ،۹۴-۸۱
-۳۰۹  ،۲۹۶-۲۹۵  ،۲۸۰-۲۸۱،۲۵۱-۲۴۶،۲۴۳-۲۱۴  ،۱۸۱

. ۳۴۳-۳۴۲،۳۱۰
نسخة مورد مطالعه کتابى است متشکل از ۴۰۱ برگ 
که در هر صفحة آن ۱۹سطر در چهار ستون بر روى کاغذ 
آهار مهره ، و به رنگ نخودي با مرکب سياه نوشته شده 
است (تصوير۱). زبان نسخه فارسي و به خط نستعليق 
است که به گونه اي تميز و مرتب نوشته شده و خطي خوانا 
و لطيف است. نسخه دو کاتب داشته است، چرا که اصل 
نسخه مربوط به سده نهم هجري بوده. و هر دو به نستعليق 
است. يکي از کاتبان، که بيشتر نسخه به خط اوست، و خط 
زيبايي دارد ناشناخته است (تصوير۲). اما کاتب دوم که 
بخش هايي از نسخه به خط اوست«محمدعلي محرر۲»است 

(تصوير۳). 
جلد کتاب خمسه ٥/٣٩ موزه ملک، از نوع جلد الکي۳ 

 تصوير۳. برگي از خمسه۵/۳۹. مربوط به 
سده نهم هجري. به خط محمد علي محرر. 

ماخذ: همان   

ماخذ:  خمسه۵/۳۹.  کتاب  جلد  تصوير۴. 
همان       

تصوير۵. تزيينات پشت جلد کتاب خمسه 
۵/۳۹. ماخذ: همان.

معرفي نسخه خمسه نظامي به شماره  
ويژگي هاي  و  ملک  ملي  موزه   ٥/٣٩
بصري، زيبايي شناسي و مضموني آن

٣٩-٥٥ /

۱. عزت ملک خانم، فرزند ارشد جاج 
حسين آقا ملک، باني موقوفات ملک، 
از جمله موسسه کتابخانه و موزه ملي 

ملک است.
۲. پس از بررسي هاي به عمل آمده 
در اسناد و مدارک مربوط به دوره 
قاجار همچون کتاب « احوال و آثار 
خشنويسان» اثر مهدي بياني. نامي 
عنوان  به  محرر»  علي  «محمد  از 
از  غير  به  قاجار  دوره  خشنويس 
نسخه مورد بررسي (خمسه نظامي 
به شماره۵/۳۹) محفوظ در کتابخانه 

و موزه ملي ملک يافت نشد. 
۳. در هنر و ادب ايران واژه «الکي» 
که  مي گرديد  اطالق  قرمز  رنگ  به 
و  شراب کش  قرمز  نوع  دو  داراي 
(نعمتي  است  بوده  گچ کش  قرمز 
باباي لو و ديگران، ۱۳۹۲، ۱۵۲). کلمه 
به زبان  اروپايي و  الک در فرهنگ 
فرانسوي Lacque گفته مي شود. و 
در محاوره انگليسي Lac (دارويي و 

مراثي، ۱۳۹۰، ۳۶).



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۴۳

فصلنامة علمي نگره

دو رو، با ترنج و سرترنج و جدول است، که بر روي زمينه 
مشکي ته طال با گلهاي ختايي زرين، درون سرخ کار شده 
است (تصوير٤). اين شيوه از اواخر دوره تيموري(سده 
نهم ه.ق) در هرات بر روي جلدها صورت مي گرفت، و در 
سپس  و  تبريز  در  ١٠و١١ه.ق)  (سده هاي  صفوي  دوره 
اصفهان و ديگر مراکز هنري اجرا مي شد. در عصر قاجار 
نيز گستره قابل توجهي از آثار الکي توليد و به تکامل رسيد 
(دارويي و مراثي، ۱۳۹۰، ۳۴). جلد سازي روغني در حالت 
تکامل يافته خود عبارت است از اجراي نقش بر رويه اي از 
اليه هاي به هم فشرده کاغذ(پايه ماشه۱) که سطح آن را با 
اليه هاي متعددي از روغن کمان پوشانده باشند (سليمي 
و افکاري، ۱۳۹۴، ۱۸۹). پشت جلد نيز، با چند شاخه گل 
نرگس، به رنگ زرد و ساقه اي سبز رنگ بر روي زمينه 
قرمز با جدول به تصوير درآمده است (تصوير٥و٦). جلد 
درون محفظه تيماجي سوخت نگهداري مي شود. روي اين 
محفظه ترنج و سرترنج و دو کتيبه زرين در باال و پايين با 
نقوش سرخ و ۱۰  لچکي در اطراف آن نقش بسته. روي لبه 

محافظ هم ترنج و هم سرترنج زرين کار شده است.
                       

صفحه آرايي و جدول کشي
رابطة نظام چينش عناصر نوشتارى و قاب تصوير در 

تصوير۶. تزيينات پشت جلد کتاب خمسه 
۵/۳۹، ماخذ: همان.       

تصوير۹ . نمونه هاي سرلوح مذهب خمسه۵/۳۹. ماخذ: همان                                  

تصوير۷. ساختار جدول کشي و ستون بندي خمسه۵/۳۹. ماخذ: نگارندگان                                 

نگارندگان            خمسه۵/۳۹.  رکابه،  روش  به  شماره گذاري  تصوير۸. 
(بخشي از تصوير). ماخذ: موزه ملک

 ،papier mache ماشه   پاپيه   .۱
واژه اي است فرانسوي  که  به  معناي  
کاغذ فشرده و يا جويده شده است. 
لغتنامه وبستر در تعريف پاپيه ماشه 
آورده است: کاغذ جويده شده، ماده 
قالب گيري  جهت  محکم  و  سبک 
باطله)  (کاغذ  کاغذ  ضايعات  از  که 
و  سريش  مخلوط  با  خميرکاغذ  و 
افزودني هاي ديگر ساخته مي شود 
(شيخ الحکمايي و سرسنگي، ۱۳۹۶، 

.(۵۳



نسخه خمسه ٥/٣٩ موزه ملک، همواره از تناسبات ويژه اى 
پيروى مي کند که عبارت است از: قرار دادن قاب اشعار 
در باال و پايين نگاره. جدول کشى در نسخه ء خمسه ٥/٣٩ 
موزه ملک، همچون بيشتر نسخ اين دوره، در چهار ستون 
جدول کشي  صفحات  همه  (تصوير۷).  است  يافته  نظام 
شده با طالي تحريردار و الجورد است. ابعاد هر برگ از 
نسخه به طول: ۲۹/۷  سانتيمتر، و عرض: ۱۸/۲  سانتيمتر، 
هر ستون  و  ابعاد ١١/٥*٢٠/٥ سانتيمتر  به  جدول کشى 
٢/٤*١٩/٤ سانتيمتر است. فاصلة بين ستون ها ٣ ميلى متر 
و هر ستون شامل ١٩ سطر مى باشد و در صفحاتى که سر 
عنوان دارند، تعداد سطرها به نسبت کاهش مى يابد. فاصله 
حاشيه ها از باال ۵ سانتيمتر، و از پايين ۴/۲ سانتيمتر و از 
راست و چپ به سمت لبه کاغذ ٧ ميلى متر، و ۶ سانتيمتر 
است. در جدول کشى از ۵ خط به ترتيب از داخل به خارج: 
طاليي، طاليي، طاليي، طاليي و آبي الجورد و براى ستون ها 
۲ خط طاليي به کار رفته است. براى عنوان ها، فضايى به 
عرض ۲ ستون و ارتفاع ۲ سطر اختصاص داده شده است. 
عناوين نيز به الجورد، درون کتيبه هاي مزين به نقوش گل 
و بوته مذهب و مرصع به کار رفته است. در شماره گذارى 
اين نسخه، از روش رکابه (تصوير۸) استفاده شده است، به 
صورتى که در گوشه سمت چپ پايين برخي از صفحات، 
اولين کلمه از صفحه بعد نوشته شده است. در برخي از 
صفحات هم از هيچ گونه شماره گذاري استفاده نشده است.

آغاز و انجام
به  مزين  خمسه  منظومه  چهار  آغاز،  صفحه  چهار 
سرلوح مذهب است. که هر کدام يک سوم صفحه را به 
خود اختصاص داده است. ابتداي هر منظومه تزئينات دوره 
تيموري بدين صورت است. صفحه۱ پ: سرلوح و پيشاني 

مذهب و مرصع پرکار که باالي آن کمي آبخورده و صدمه 
ديده. صفحه۳۲ پ: سرلوح و پيشاني بزرگ مذهب و مرصع 
گلهاي  و  الجورد  اسليمي  نقوش  با  طاليي  زمينه  نفيس، 
ختايي رنگارنگ شرفه دار. صفحه۱۲۷ پ: سرلوح پرکار و 
نفيس قاجاري با پيشاني مطال که درون آن خالي مانده 
نفيس  پيشاني  و  سرلوح  صفحه۱۹۰ پ:  شرفه دار.  است؛ 
که درون آن نام مثنوي با سفيداب تحريردار نوشته شده 
است. صفحه۲۶۱ پ: سرلوح گنبدي با پيشاني، زمينه طال 
و الجورد و نقوش اسليمي، درون ترنج وسط نام کتاب با 
سفيداب در زمينه الجورد نوشته شده است. صفحه۳۵۲ پ: 

سرلوح و کتيبه و پيشاني نفيس (تصوير٩).
مندرجات: (ص.۱ پ-۳۱ ر مخزن االسرار) آغاز: فاتحه 
فکرت و ختم سخن * نام خداييست برو ختم کن. انجام: باد 
مبارک گهر افشان او * بر ملکي کين گهرست آن او * شکر 
که اين نامه به عنوان رسيد * پيشتر از عمر به پايان رسيد 
.- (ص. ۳۲ پ-۱۲۶ ر خسرو و شيرين) آغاز: خداوندا در 
توفيق بگشاي * نظامي را ره تحقيق بنماي * دلي ده کو 
يقينت را بشايد * زباني ک آفرينت را سرايد. انجام: سخن 
را بر سعادت ختم کردم * ورق کاينجا رساندم درنوردم / 
روانش باد جفت شادکامي * که گويد باد رحمت بر نظامي. 
غرة  في  الوهاب  العزيز  الملک  بعون  الکتاب  تمت  انجامه: 
شهر ربيع االول سنه ۱۲۳۶  کتبه العبد المذنب محمدعلي 
ليلي و  تعالي جرائمه.- (ص.۱۲۷ پ-۱۹۰ ر  محرر عفي اهللا 
مجنون): اي نام تو بهترين سرآغاز * بي نام تو نامه کي 
کنم باز / اي کارگشاي هرچه هستند * نام تو کليد هرچه 
هستند (کذا) انجام: اين نامه که نام دار وي باد * بر دولت 
او خجسته پي باد *شد قصه بغايت تمامي * المنة هللا اي 
جهان  اي  آغاز:  پيکر)  هفت  (ص.۱۹۰ پ-۲۶۱ ر  نظامي.- 
ديده بود خويش از تو * هيچ بودي نبود پيش از تو * در 

تصوير۱۱. نشستن اسکندر بر جاي دارا                 تصوير۱۰. دستبرد در تاريخ  گذاري خمسه۵/۳۹. ماخذ: همان
خمسه 39 /5،ماخذ: موزه ملک

معرفي نسخه خمسه نظامي به شماره  
ويژگي هاي  و  ملک  ملي  موزه   ٥/٣٩
بصري، زيبايي شناسي و مضموني آن

٣٩-٥٥ /
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۴۵

فصلنامة علمي نگره

بدايت بدايت همه چيز * در نهايت نهايت همه چيز. انجام: اين 
سخن را که شد خردپرورد * بر دعاي تو ختم خواهد کرد 
*دولتي باش هر کجا باشي * در رکابت ملک به فراشي .- 
(ص.۲۶۱ پ-۳۵۲ ر شرف نامه اسکندري) آغاز: خدايا جهان 
پادشاهي تراست * ز ما خدمت آيد خدايي تراست * پناه 
بلندي و پستي تويي * همه نيستند آنچه هستي تويي انجام: 
بيا ساقي از خم دهقان پير * به من ده يکي ساغر و دستگير 
/ از آن مي که جان داروي هوش باد * مرا شربت و شاه را 
نوش باد .- (ص.۳۵ ٢پ-۴۰۱ پ اقبال نامه اسکندري) آغاز: 
خرد هر کجا گنجي آرد پديد * ز نام خدا سازد آن را کليد * 
خداي خردبخش بخرد نواز * هم آن ناخردمند را چاره ساز 
انجام: سرش سبز باد و دلش شادمان * ازو دور چشم 
بد بدگمان * جهانش مطيع و زمانش به کام * فلک بنده و 
روزگارش غالم. انجامه: "تمت الکتاب بعون اهللا الملک في ۱۶  
شهر شوال ۱۲۳۵  (در اين تاريخ دستبرده و آن را به ۱۱۳۵  

تبديل کرده اند)" (تصوير۱۰).
                                              

نگاره هاي نسخه
است  مينياتور  شامل٢٠  نسخه  اين  نگاره هاي  تعداد 
(جدول١). جهت کادر اغلب نگاره ها عمودي است، که بيشتر 

صفحة کتابت شده را در بر مي گيرد.
آثار نگارگري در دوره قاجار، گذشته از تعدد در شيوه، 
سبک و مکتب تصويرگري، تحت تأثير سياست، اجتماع و 
وقايع مختلف آن دوره از تنوع مضامين نيز برخوردارند. 
کتب و نسخ مصور مذکور، حاوي حکايت هاي بسيار از 
عشق، بزم، رزم، مرگ و مضاميني از اين دست هستند. 
خمسه نظامي نيز با وجود اينکه اثري ملي، حماسي و در 

عين حال بومي است، مضامين مثنوعي را در تصاوير خود 
عرضه مي کند. با مطالعه عناوين و تصاوير مجالس اين 
منظومه مي توان آنها را در پنج دسته موضوعي طبقه بندي 

کرد:
۱. نگاره هاي عاشقانه: تعداد ۵ نگاره را شامل مي شود. که 
موضوع اولين بخش از نگاره هايي است که در اين نسخه 

تصوير شده است. 
به  و  را شامل مي شود.  نگاره  بزم:تعداد ۱  نگاره هاي   .۲
سير و گذار بزم گون اشخاص مهم، درباريان و قهرمانان 

داستان مي پردازد.
۳. نگاره هاي رزم: دسته سوم ۴ نگاره است که مضامين 
رزم، لشکرکشي نظامي مربوط به جنگ را شامل مي شود.

۴. نگاره هاي شکار: دسته چهارم ۲ نگاره است که مضمون 
شکار را شامل مي شود. صحنه هاي شکار از قديمي ترين 

کهن الگوهايي است که در آثار هنري تصوير شده است.
مي شود.  شامل  را  نگاره   ۸ تعداد  مالقات:  نگاره هاي   .۵
و  مالقات  به  آرام،  فضايي  در  رخدادي خاص  بدون  که 

معاشرت، درباريان و قهرمانان داستان مي پردازد.
با بررسى کلى نگاره هاى خمسه نظامى، موزه ملک. 
غالبًا  نگاره ها  تنوع موضوعى  علي رغم  دريافت،  مي توان 
نگاره ها داراى وجوه مشترکى درعناصر بصرى از قبيل 
فضاسازى  و  بافت  رنگ بندى،  تزيينات،  نوع  ترکيببندى، 

مي باشند.
گرم  رنگ هاي  از  بهره گيري  با  نسخه  اين  نگاره هاي 
و سرد، و سايه روشن کاري ضعيف، در ميانة سنت هاي 
نگارگرانه و تعلق خاطر به شيوة واقع نمايي اروپايي جان 
گرفته است. بيرون  زدگى از کادر ديده نمي شود و نگارگر 

تصوير۱۲. نشستن بهرام روز دوشنبه در 
گنبد سبز و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم 
همان        ماخذ:  خمسه۵/۳۹.  سوم،  سوم،  

                                    

تصوير۱۳. نشستن بهرام روز يکشنبه در 
گنبد، زرد و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم 
تصوير).  از  (بخشي  خمسه۵/۳۹.  دوم، 

ماخذ: همان

تصوير۱۴. جنگ خسرو با بهرام چوبين، 
خمسه، ۵/۳۹. ماخذ: همان       



خطوط  بر  نگارگر  قلم  و  است؛  وفادار  تصوير  کادر  به 
جدول کشى نيامده است. در هيچ نگاره اى متن نوشتارى 
وارد کادر نقاشى نمي شود. اشعار در همة تصاوير، حتى 
در حد يک بيت، هم در باال و هم در پايين تصوير قرار 
گرفته اند. نگارگر به صورت تمام بر متن نوشتاري داستان 
پايبند نبوده و اختالفات تصويري قابل مالحظه اي با متن 
اصلي داستان در بيشتر نگاره ها ديده مي شود. در اکثر 
تصاوير، بيان داستان بر زمينه دشتي باز و يا در فضاي 

داخلي يک اتاق يا ايوان کاخي اتفاق مي افتد. 

 ويژگي و عناصر اصلي نگاره ها
الف) پيکره هاى انسانى

نوع  يک  با  غالبًا  اشخاص  نسخه،  اين  نگاره هاى  در 
آرايش تصوير شده اند، مردها پوششي قاجاري و در يک 
نمونه پوششي اروپايي به تن دارند. مردها دستارهاى سفيد 
و کاله به سر دارند با رداهاى بلند و تک رنگ. زنان نيز 
با پوششي قاجاري و اروپايي، با رداهاى بلند و اغلب تک 
رنگ، سربند زنان دستار بلندي است که دسته هايش پشت 
سر گره شده است (تصوير۱۱و۱۲). تنه لباس هاى پادشاه 

تصوير۱۵. رفتن خسرو سوي قصر شيرين، 
به بهانه شکار، خمسه۵/۳۹. ماخذ: همان                    

تصوير۱۶. انکار کردن هفتاد حکيم سخن 
هرمس را و هالک شدن ايشان، خمسه۵/۳۹. 

ماخذ: همان              

تصوير۱۸. رفتن شيرين به ديدن فرهاد به 
کوه بيستون، خمسه۵/۳۹. ماخذ: همان      

تصوير۱۷. نشستن بهرام روز پنجشنبه در گنبد صندلي و افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم ششم خمسه۵/۳۹ (بخشي از تصوير).ماخذ: همان          

معرفي نسخه خمسه نظامي به شماره  
ويژگي هاي  و  ملک  ملي  موزه   ٥/٣٩
بصري، زيبايي شناسي و مضموني آن
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۴۷
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تک رنگ و مزين به جواهرات و تاج کيانى به سر دارد 
(تصوير۱۳). صورت ها توپر و اغلب سه رخ، چانه ها گرد، 
ابروان کماني، دهان کوچک، موها آويزان با خطوط مواج 
و منحني هاي ظريف و نازک. تنوع اندک در رنگ پوست 
فقدان  زنانه.  ظرافت  با  جوانان  پوست  روشن  ترسيم  و 
گويايي احواالت دروني چون تألم، ترس، هيجان و شادي 
در چهره ها. اهميت پيکره شخصيت اصلي در مرکز توجه 
با ابعادي بزرگ تر و حاالتي موقرانه. نمود نهايت پويايي 
پيکره ها در حالت دستان. پراکندگي پيکره ها در صفحه در 
برخي از صحنه ها. و تجمع پيکره ها در صحنه هاي درگيري 

و کشيدگي حالت دستان جنگجويان. 
اگر چه رنگ به کار رفته در پوشش و لباس ها متنوع 
است، اما نوع پوشش و آرايش نظامى و ابزار و وسايل 
جنگى و تزيينات آن از تنوع چندانى برخوردار نيست. در 
بعضى از نگاره ها نوعى بى قوارهگى و عدم تناسب در 
پيکره ها مشهود است، به اين صورت که نسبت سر و دست 

به بدن بزرگ تر است (تصوير۱۴).

ب) عناصر طبيعي
پوشش گياهى

گل ها  است.  انبوهى  پوشش  عمومًا  گياهى  پوشش 
عمومأ پنج پر و بوته ها به صورت پراکنده و ساده به روى 
زميني سبز رنگ گسترده شده اند. در بيشتر موارد نيز از 
روش سبز بر سبز استفاده شده است، به اين صورت که 
زمينه به رنگ سبز تيره و سبز مايل به زرد و گياهان و 
بر آن ترسيم شده است  به رنگ سبز روشن تر  بوته ها 
(تصوير۱۵). در مواردي نيز از رنگ بنفش به عنوان بستر 

زمين استفاده شده است(تصوير۱۶). درختان متأثر از هنر 
غرب، و به صورت چند درختي سرسبز، و گاهًا شکوفه دار 
که فضاي بهار را تلقي مي کند به تصوير در آمده است 

(تصوير۱۷).
 

کوه و صخره
تنها نمود کوه در تصاوير اين نسخه در نگاره هاي" 
رفتن شيرين به ديدن فرهاد به کوه بيستون" (تصوير۱۸). 
و نگاره "بردن فرهاد شيرين و اسب را به کوه" (تصوير۱۹-

۲۰) است. در اين نگاره ها کوه ها مهيج و به صورت قطعه 
قطعه به سمت باال در حرکت مي باشند. که با رنگ بنفش کم 
رنگ و دورگيرى هاى بنفش پررنگ اجرا شده است، کوه ها 
در اين نگاره ها متأثر از نقاشي ايراني تصوير شده است. در 
برخي از  نگاره هاى نسخه نيز همچون نگاره"رفتن خسرو 
سوي قصر شيرين به بهانه شکار" کوه در فضايي دور 
دست و به رنگ آبي روشن ديده مى شود، در اين نگاره ها 
کوه ها بسيار ساده تصوير شده است و تپه ها، با يک يا چند 

منحنى نشان داده شده است (تصوير۲۱). 

آسمان و ابر: آسمان در تمام نگار ه ها به رنگ آبي است. 
ابرهاى پرپيچ و تاب که از ويژگى هاي ادوار گذشته نقاشى 
ايراني است در اين نگاره ها تداوم نيافته است، و ابرها به 
رنگ خاکستري و سفيد و به صورت خام دستانه تصوير 

شده  است(تصوير۱۴و۱۵)
انواع و حاالت  اين نسخه، حيوانات در  ج) حيوانات: در 
گوناگون تصوير شده اند که عبارت اند از: اسب، سگ، شير، 
آهو، خرگوش، فيل، گراز و پلنگ و يک نوع پرنده که احتماًال 

تصوير۱۹. بردن فرهاد شيرين و اسب را   
به کوه، خمسه۵/۳۹. ماخذ: همان     

تصوير۲۱. رفتن خسرو سوي قصر شيرين 
از  (بخشي  خمسه۵/۳۹.  شکار،  بهانه  به 

تصوير). ماخذ: همان

تصوير۲۰. بردن فرهاد شيرين و اسب را 
به کوه، خمسه ۵/۳۹. (بخشي از تصوير).

ماخذ: همان         

تصوير۲۲. پيروزي يافتن اسکندر 
بر روسيان، خمسه۵/۳۹. ماخذ: 



تصاويرمضمونداستانبخشديوانشماره

و ۱ خسرو 
شيرين

در ۲۵ را  شيرين  خسرو  ديدن 
چشمه سار

عاشقانه

و ۲ خسرو 
شيرين

در ۳۸ خسرو  کشتن  شير 
بزمگاه 

شکار

و ۳ خسرو 
شيرين

رزمجنگ خسرو با بهرام چوبين۴۳

و ۴ خسرو 
شيرين

فرهاد ۵۹ ديدن  به  رفتن شيرين 
به کوه بيستون 

عاشقانه

۵
و  خسرو 

شيرين
اسب ۵۹ و  شيرين  فرهاد  بردن 

را به کوه
عاشقانه

و ۶ خسرو 
شيرين

عاشقانهقصه شکر اصفهاني۶۵

جدول۱. عناوين، موقعيت و موضوع نگاره هاي نسخه خمسه۵/۳۹ موزه ملک. ماخذ: نگارندگان

معرفي نسخه خمسه نظامي به شماره  
ويژگي هاي  و  ملک  ملي  موزه   ٥/٣٩
بصري، زيبايي شناسي و مضموني آن
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و ۷ خسرو 
شيرين

قصر ۶۷ سوي  خسرو  رفتن 
شيرين به بهانه شکار

شکار

و ۸ خسرو 
شيرين

و ۹۰ خسرو  کردن  عروسي 
شيرين

عاشقانه

و ۹ ليلي 
مجنون

قبيله ۲۲ با  نوفل  کردن  جنگ 
ليلي

رزم

يکشنبه ۲۷هفت پيکر۱۰ روز  بهرام  نشستن 
گفتن  افسانه  و  زرد  گنبد  در 

دختر پادشاه اقليم دوم

مالقات

دوشنبه ۲۸هفت پيکر۱۱ روز  بهرام  نشستن 
در گنبد سبز و افسانه گفتن 

دختر پادشاه اقليم سوم

مالقات

سه شنبه ۲۹هفت پيکر۱۲ روز  بهرام  نشستن 
در گنبد سرخ و افسانه گفتن 

دختر پادشاه اقليم چهارم

مالقات

ادامه جدول۱. 



نشستن بهرام روز چهارشنبه ۳۰هفت پيکر۱۳
در گنبد پيروزه رنگ و افسانه 
اقليم  پادشاه  دختر  گفتن 

پنجم

مالقات

پنجشنبه ۳۱هفت پيکر۱۴ روز  بهرام  نشستن 
در گنبد صندلي و افسانه گفتن 

دختر پادشاه اقليم ششم

مالقات

نشستن بهرام روز آدينه در ۳۲هفت پيکر۱۵
گفتن  افسانه  و  سپيد  گنبد 

دختر پادشاه اقليم هفتم

مالقات

لشگر ۱۶شرف نامه۱۶ با  اسکندر  پيکار 
زنگبار

رزم

مالقاتنشستن اسکندر بر جاي دارا۲۷شرف نامه۱۷

بزمداستان نوشابه پادشاه بردع۳۳شرف نامه۱۸

ادامه جدول۱. 

معرفي نسخه خمسه نظامي به شماره  
ويژگي هاي  و  ملک  ملي  موزه   ٥/٣٩
بصري، زيبايي شناسي و مضموني آن

٣٩-٥٥ /
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فصلنامة علمي نگره

بر ۵۶شرف نامه۱۹ اسکندر  يافتن  پيروزي 
روسيان

رزم

انکار کردن هفتاد حکيم سخن ۱۴اقبال نامه۲۰
شدن  هالک  و  را  هرمس 

ايشان

مالقات

ادامه جدول۱. 

بيستون،  کوه  به  فرهاد  ديدن  به  شيرين  رفتن  تصوير۲۴.   
خمسه۵/۳۹. ماخذ: همان                            

تصوير۲۵. بردن فرهاد شيرين و اسب را به کوه،، خمسه۵/۳۹. 
(بخشي از تصوير). ماخذ: همان                      

تصوير۲۳. پيروزي يافتن اسکندر بر روسيان،  خمسه ۵/۳۹. ماخذ: 
همان                                   



طاووس است. نقش اسب به دفعات و هم به دقت و ظرافت 
بيشترى نسبت به ديگر حيوانات نقاشى شده است. پوست 
اسبها عمومأ يکدست و گاهًا خال خالي رنگ گذارى شده 
است و پرداز ندارد. پوشش اسبها تقريبًا يکسان است. 
و تزيينات و زين و يراق قابل توجهى ندارند و از شيوة 
طراحى نسبتًا يکسانى پيروى مي کنند و سر آنها از نسبت 

به بدن کوچک تر است (تصوير۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲).
فضاي  در  نگاره ها  بيشتر  معمارى  معمارى:  د) 

تصوير۲۶. رفتن خسرو سوي قصر شيرين به بهانه شکار، 
خمسه۵/٣٩. (بخشي از تصوير). ماخذ: همان

بهانه، شکار،  به  رفتن خسرو سوي قصر شيرين  تصوير۲۸. 
خمسه۵/۳۹.(بخشي از تصوير). ماخذ: همان     

انکار کردن هفتاد حکيم سخن، هرمس را و هالک  تصوير۲۹. 
شدن ايشان، خمسه ۵/۳۹.(بخشي از تصوير). ماخذ: همان   

داخلي و به يک اتاق يا ايوان با چند ستون و يک پنجره 
خالصه  است  شده  جمع  سمت  يک  به  که  پرده هايى  با 
است  باز  دشت  يا  و  باغ  سمت  به  پنجره  اين  مى شود، 
داخلى  فضاى  فوقانى  قسمت هاى  (تصوير۲۷-۱۲-۱۱). 
با نقوش اسليمي و هندسى تزيين شده است. در برخي 
از نگاره ها نيز بخشي از فضاي بيروني ساختماني که به 
صورت خام دستانه نقاشي شده اند، تصوير شده  است 

(تصوير۲۹-۲۸).
      

 

معرفي نسخه خمسه نظامي به شماره  
ويژگي هاي  و  ملک  ملي  موزه   ٥/٣٩
بصري، زيبايي شناسي و مضموني آن

٣٩-٥٥ /



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۵۳

فصلنامة علمي نگره

تصوير۲۷. نشستن اسکندر بر جاي دارا، خمسه۵/۳۹.  (بخشي از تصوير). ماخذ: همان                              

نتيجه
خمسه مصور به شماره 5/39 موسسه کتابخانه و موزه ملي ملک نسخه اي است مربوط به سده نهم 
هجري، که در سالهاي 1235 و 1236ق. کسر نويسي شده و کاتب نونويس نيز سعي کرده به اسلوب 
کاتب اصلي برگ هاي جديد را بنويسد. به عالوه نگاره هايي به نسخه افزوده است. اين نسخه داراى 
بيست تک نگاره، بدون رقم و امضا و به خط نستعليق است و از نگارگران و حامى آن اطالعاتى 
در دسترس نيست. معرفي و شناخت نگاره هاي اين منظومه ارزشمند به عنوان يکي از مدارک مهم 
تصويري دوره قاجار و هنر ايراني، مهم ترين دستاورد جستار حاضر است. دستاوردهاي حاصله 
در جهت پاسخ به پرسش اول تحقيق نشان مي دهد که هنرمند تصويرگر در يک دسته بندي کلي، 
موضوعات نگاره ها را در پنج مضمون، عاشقانه، بزم، رزم، شکار و مالقات، به تصوير در آورده 
است. عالوه بر آن، از ويژگي هاي بصري خاص نسخه مي توان به مواردي چون طراحي نامتناسب 
پيکره ها، طراحي شتابزده مناظر و تعدد پيکره ها، اشاره کرد. فضاي حاکم در برخي از نگاره ها، سکون 
و بي تحرکي است و عناصر نوعي حالت جمود و مجسمه گونه به خود گرفته اند. ولي به طورکلي روح 
حاکم بر تصاوير، حرکت، پويايي و زندگي است. پيکره ها و حاالت و لباس هايشان قاجاري است، و 
شخصيت هاي درباري داراي پوششي الوان و فاخر هستند، اگرچه استثنائًا در نسخه تأثيرات هنر 
غربي نيز بر پيکره ها و نحوه ي پوشش آنها به چشم مي خورد. شخصيت اصلي نيز در مرکز توجه 
مخاطب و سمت و سوي نگاه بيشتر پيکره ها به محل استقرار او است. از شاخصه هاي ديگر اين آثار 
مي توان به استفاده از رنگ هاي گرم، سرد و درخشان و انتشار متوازن رنگ هاي زنده در ترکيب 



اشاره کرد. درختان و گياهان نيز در اين نگاره ها به لحاظ طراحي، برگرفته از هنر غرب به تصوير در 
آمده است. در جهت پاسخ به پرسش دوم تحقيق بررسي ها نشان مي دهد. جلد اثر و تمامي نگاره ها و 
تعدادي از صفحات مربوط به دوره قاجار است و بخشي ديگر از صفحات مربوط به دوره تيموري 
است. صفحاتي که عنوان داستان در کادري مستطيل شکل و منقوش به نقوش گياهي است مربوط 
به دوره تيموري. و صفحاتي که عنوان داستان در کادري مستطيل شکل و بدون نقش نگاشته شده 

است مربوط به دوره قاجاري است.
پنهان ماندن اين نسخه مصور در يک مجموعه خصوصي، باعث شده است که هيچ پژوهشگري 
اطالعي از آن نداشته و نداده باشد. و همين امر آن را تا به امروز از ديده ها نهان داشته است. اينک 
با معرفي آن در اين نوشتار، چهره اين اثر ارزنده متعلق به دو عصر هنري ايران در سده هاي نهم و 
سيزدهم هجري آشکار شده و  مي تواند پژوهش هاي بازنگرانه تازه اي را پيرامون مکاتب هنري عصر 

تيموريان، و هنر دوره قاجار و هنرمندان آن موجب شود.
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containing plant designs belong to the Qajar period, while the other part with no designs 

belongs to the Timurid period. The culture and history of Islamic art in Iran has always been 

linked to spiritual customs; customs that have been formed within the Islamic tradition and 

have established a set of relations and relationships on this basis. Therefore, in the traditional 

Islamic art of Iran, there is an inevitable link between different types of art and literature, and 

each of the arts, according to its capabilities, has sought to manifest an aspect of the eternal 

truth of the universe. In the field of visual arts, Iran as one of the most important centers of the 

art of Islamic civilization, has offered a kind of painting to the world that shows the spiritual 

link especially to the Islamic mysticism. This art has a close relationship with the illustration 

of mystical books and texts and has always portrayed the mystical manifestations of poets and 

mystics in a special way and exposed them to viewers. Examples include Haft Awrang of Jami, 

Divan of Hafiz, and Bustan of Sa’adi, but among all these, Nezami’s Khamseh has a special 

status. Khamseh is a collection of five books of poetry, also known as Panj Ganj (The Five 

Treasures). Whenever Nezami talks about Khamseh in his works, he calls it “treasure”. The 

book has five poetic Masnavis: Makhzan al-Asrar, Khosrow and Shirin, Leily and Majnoon, 

Haft Peykar, and Eskandarnameh (Sharafnameh and Eqbalnameh). Each of these five poems 

has been authored separately at different times. Generally, writing Khamseh has taken at least 

more than 45 years. This collection consists of about thirty-two thousand verses and was 

written from 571 to 599 AH relying on didactic literature. Khamseh illustration is one of the 

long-standing traditions of Persian art and it can be named as the most popular manuscript 

among artists and supporters in this regard after Shahnameh illustration. Throughout history, 

Iranian painting has always flourished, and valuable exemplars of it have remained. The study 

of Khamseh of Nezami in different schools is useful in the process of better evaluating the 

Iranian painting, since it is a single book that has been illustrated many times throughout the 

history of Iranian painting. Because this illustrated version was hidden in a private collection, 

no researcher was aware of it which has kept it away from interested people until today. Now, 

in this article, this precious work, belonging to two artistic eras of Iran in the 9th and the 13th 

centuries AH, is revealed that can provide new revised research on the artistic schools of the 

Timurid era as well as the art and artists of the Qajar period.

Keywords: Timurids, Qajar, Nezami,s Khamseh, Painting, Malek National Library and Museum
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This research aims at investigating the illustrated version of  Nezami,s Khamseh registered 

under No. 5/39 in the Malek National Library and Museum; to compensate for the fact that there 

are various pictured versions of the work in museums and libraries that, unfortunately, have 

not yet been researched. Generally speaking, Nezami,s Khamseh is one of the masterpieces of 

Iranian literature and art and is amongst the versions always attracting the attention of artists 

because of its high illustrative aspects and type of stories. The version under investigation dates 

back to the 9th century AH; however, it was rewritten. The rewriting author tried to write new 

pages in the same style as of the main author. Also, some illustrations were added to the version 

concerned. After introducing the aforesaid version and unknown images, the formal details and 

artistic specifications of illustrations were also investigated and analyzed. The versions include 

20 single-illustrations in Nasta līq script and no information is available on the illustrators and 

the patron. The questions of this research are: 1-What are the visual, aesthetic and thematic 

features of the version of Nezami’s Khamseh registered under No. 5/39 in the Malek National 

Museum? 2-Which parts of the version belong to the Timurid period and which parts are 

related to the Qajar period? According to the results, illustrations of Nezami,s Khamseh may 

be categorized in five classifications: romantic, feast, battle, hunting and meeting. Furthermore, 

amongst special visual properties of the version are irregular design of figures, hasty design of 

scenes, multitude of figures, use of warm, cold and shiny colors, balanced distribution of live 

colors in the composition as well as style affinity of Nezami,s Khamseh images with aesthetic 

principles on the basis of Iranian and western painting traditions. The methodology and nature 

of the research are fundamental and descriptive-analytic, respectively. The library method was 

used to collect the data. The answer to the second question is that the cover of the work and 

all illustrations and a number of pages in which the title of the story is in a rectangular frame 
7


