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چکیده
خمسه ســرایى و خمســه نگارى از سنت هاى دیرپاى ادب و هنر فارسى اســت، چنانچه مى توان از آن، بعد از شاهنامه نگارى 
به عنوان پُراقبال ترین کتاب مورد توجه هنرمندان و حامیان نام برد. یک نســخه از خمســه مصور به تاریخ 904 ه.ق، زمان 
فرمانروایى ترکمانان بر ایران، اکنون متعلق به مجموعه نسخ محفوظ در موزه هنر هاى اسالمى کواالالمپور، مالزى به شماره 
2012/25/5  است؛ که تاکنون بررسى نشده است. این نسخه داراى 68 تک نگاره و 5 نگاره دو برگى، به قلم نستعلیق است 
و از کاتب، نگارگران و حامى آن اطالعاتى در دســترس نیســت. در این پژوهش ســعى بر آن شده است تا وجوه متشخص 
فرمى این نســخه بررســى و به عنوان سند مکتوبى از نقاشــى دوره ترکمان معرفى شود. این پژوهش با دسترسى و مطالعه 
مســتقیم نسخه و نیز استفاده از منابع و اســناد مکتوب به روش توصیفى- تحلیلى انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل 
از این پژوهش، خمســه مورد نظر، محتمًال نسخه اى دربارى است و علیرغم تنوع موضوعى نگاره ها، به جز چند مورد تفاوت 
چشمگیرى در کیفیت نگاره ها وجود ندارد؛ هیکل هاى جسیم و محدود انسانى در کنار پیکره هاى متعدد حیوانى و وفادارى 

به متن منظوم از ویژگى هاى بارز آن است. 
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خمســه نظامى اثر مانــدگار حکیم نظامــى گنجوى(535-
614 ه.ق) مشــتمل بر پنج مثنوى "مخزن االســرار"، "خســرو 
و شــیرین"، "لیلى و مجنــون"، "هفت پیکر" و "اســکندرنامه" 
(شرف نامه و اقبال نامه) از سال 571 تا 599 ه.ق، با تکیه بر ادبیات 
تعلیمى سروده شده است. شیفتگى فراوان نظامى به شاهنامه سبب 
شــد که او در خمسه ى خود هر یک از مضمون ها و داستان هاى 
غنایى و حماســى و حکمى شــاهنامه را در داستانى مستقل و 
متفاوت نظیره ســازى کند و مضمون  داستان هاى "شاهنامه" را 
در داســتان هاى متفاوت با سبک و ســیاق شاعران قرن ششم و 
فرهنــگ اجتماعى آن دوران به نظم درآورد (زرین کوب، 1363، 
64). خمسه نگارى که از ســنت هاى دیرپاى هنر فارسى است و 
مى توان از آن، بعد از شاهنامه نگارى، به عنوان پراقبال ترین نسخه 
مورد توجه هنرمندان و حامیان نام برد (شایسته فر، 1386)؛ در 
فصول پرفراز و نشــیب نقاشى ایرانى همواره رونق داشته و نسخ 
ارزشــمندى از جمله «خمسه بایسنقرى»1، «خمسه جمالى»2 و 
«خمسه تهماســبى»3 به جا مانده است. مطالعه و بررسى خمسه 
نظامى در مکاتب مختلف از آن رو که کتاب واحدى به دفعات در 
طول تاریخ نقاشى ایران مصور شده است، در روند شناسایى بهتر 
سیر تکامل نقاشى ایرانى ســودمند است. در پژوهش حاضر که 
از نظر هدف، جزء پژوهش هاى توســعه اى قرار مى گیرد، سعى بر 
آن شــده است تا نسخه خمسه نظامى 904 ه.ق، مربوط به دوره 
ترکمان به شماره 2012/25/5 محفوظ در موزه هنرهاى اسالمى 
کواالالمپور بررســى و معرفى شــود. نظر به ماهیت تاریخى این 

پژوهش، گردآورى داده ها و تصاویر از طریق منابع کتابخانه اى و 
اســناد مکتوب بوده- نگارنده امکان دسترسى مستقیم به نسخه 
و اســکن تصاویر را داشته اســت- و تجزیه و تحلیل آن به روش 

توصیفى - تحلیلى انجام یافته است. 
 نقاشى ایرانى را از اواسط قرن نهم تا اوایل قرن دهم هجرى در 
زمان حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو، "مکتب ترکمان" 
مى خوانند. ایران در این دوره  حدوداً پنجاه ساله، سال هاى پرتنشى 
را تجربه کرده است و انتقال قدرت هاى مکرر از شخصى به شخص 
دیگر و از قومى به قوم دیگر، تأثیر به سزایى در هنر و فرهنگ این 
دوره داشته است چنانچه این مکتب را که بر پایه میراث فرهنگى 
جالیریان و تیموریان استوار است، گاهاً مکتب التقاطى ترکمان نیز 
مى نامند. ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو، در ادامه ى کشورگشایى، 
کتابخانه ها و مراکز کتاب آرایى در شــهرهاى تبریز، شیراز و بغداد 
ایجاد کردند و به حمایت از هنرمندان و هنر کتاب آرایى پرداختند. 
کتاب خمسه نظامى 904 ه.ق، نسخه اى با 68 نگاره به عالوه ى 5 
نگاره ى دو برگى- احتماالً محصول کارگاه کتاب آرایى شیراز است. 
از دســت نوشته هاى افزوده و نشــان هاى ثبت شده در برگ هاى 
نخســتین کتاب مى توان گفت که نسخه مزبور در حدود صد سال 
پس از تولید از ایران خارج و به کشور هندوستان برده شده است. 
از محــل نگهدارى و صاحبان آن در ادوار گذشــته اطالعى یافت 
نشد؛ تا اینکه در ســوم اکتبر 2012، این نسخه در حراج سوتبیز 
براى فروش عرضه شده اســت و اکنون به موزه  هنرهاى اسالمى 

کواالالمپور در مالزى تعلق دارد. 

مقدمه

مکتب ترکمان

این مکتب در یک دوره ى تقریباً پنجاه  ســاله رواج داشته است 
که با تســلط ترکمانان بر غرب و مرکز ایران پا گرفت. ترکمن هاى 
«قراقویونلو» و «آق قویونلو» در ابتدا هیچ ســنت نقاشــى از خود 
نداشــتند و در طول جنگ ها و لشگرکشــى ها به مناطق مختلف، 
هنرمندان آن ســرزمین ها را همراه خود مى کردند. به این دلیل با 
نســخه هاى متعددى مواجه مى شویم که نگاره هاى آن ترکیبى از 
ســبک هاى مختلف از جمله: هرات از کارگاه «بایسنقر»، شیراز از 
کارگاه «ابراهیم ســلطان" و بغداد از کارگاه "جالیریان" مى باشد" 
(Robinson, 1993,107). با کوشــندگى این هنرمندان بود که 
مکتب نگارگرى ترکمان شکل گرفت و شمارى از آثار ارزشمند و 
پرورده هنرى پدید آمد. آمیزه اى از تجارب هنرى مکتب شیراز، تبریز 
و ایلخانى و تأثیر هنرمندان دوره پیشین هرات که در دهۀ 860 ه.ق. 
به هرات کوچیدند و به خدمت "پیربداق" درآمدند و به تولید آثار 
هنرى براى وى مشغول شدند (آژند، 1381). چنانکه در تعدادى از 
نسخ خطى سال هاى میانى قرن نهم هجرى، رشد هم زمان سبک 

هرات و تبریز و شــیراز دیده مى شود و اغلب، ویژگى هاى هر سه 
سبک در یک نسخه جلوه یافته است و این چنین است که برخالف 
مکتب هرات که هنرمندانش مى کوشــیدند به شیوة یکدست کار 
کنند، نگاره هاى نسخه هاى مکتب ترکمان را مى توان مجموعه اى 
التقاطى در نظر گرفت. این اتفاق نه تنها در نگاره هاى یک نســخه 
قابل مشاهده است، بلکه گاهى در یک نگاره، هم نشینى چند سبک 
را مى توان دید. «هنگامى که در یک نسخه، هم نشینى دو یا چند 
مکتب مشاهده مى شود، بعضى از محققان عالقه شدیدى دارند که 
بعضى از نگاره ها را به دوران قبل ارجاع دهند؛ اما در مکتب ترکمان 
این اتفاق آنچنان تکرار شــونده و در همه نسخ وجود دارد که ما را 
به این نتیجه مى رســاند که این نســخه در دربار ترکمانان مصور 
شده اســت» (Robinson, 1979, 212). بااینکه تأثیرات مکاتبى 
چون هرات و جالیریان در ســبک نقاشى ترکمان گردآمده است، 
این ســبک بیشــترین تأثیرات و الهامات خود را از نقاشى شیراز 
گرفته است. در واقع این شهر ظاهراً کانون مکتب نقاشى ترکمان 
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بوده است. وقتى "پیربداق" حکومت شیراز را در سال 856ه.ق به 
دست گرفت، کارگاه هاى شاهزادگان و امیران تیمورى همچنان به 
کار خود ادامه مــى داد (Aga-Oglu,1935)؛ این موضوع مى تواند 
به عنوان یکى از عوامل فعالیت شیراز به عنوان کانون مکتب ترکمان 
به شــمار آید. از محل مصورشدن نسخه هاى دیگر برمى آید که در 
آن دوران، مراکز و کارگاه هاى کتاب آرایى در شهرهاى یزد (خمسه 
902ه.ق )، گیالن (شاهنامه سربزرگ، 900ه.ق)، شیروان(گلچین 
873ه.ق) و بغداد(خمســه جمالى، 870ه.ق) نیز فعال بوده است. 
"پس  از آنکه "شــاه اسماعیل" صفوى در ســال 907 ه.ق تبریز 
را گرفــت، محتویات کتابخانه دربار ترکمانان از آن وى شــد؛ اما 
از میزان مایملک کتابخانه اطالعاتى در دســترس نیست، چراکه 
حمالت عثمانیان، بخشــش هاى شاهانه، انتقال پایتخت به قزوین 
و بالهاى طبیعى همه دست به دســت هم دادند و اسناد مربوط به 
این  باره را پراکنده و از بین بردند. با این حال، نســخه ها و مرقعات 
نفیس بسیارى از ترکمانان  در استانبول نگهدارى مى شود که پرده 
از چهرة هنرمندان برجســته اواخر قرن پانزدهم تبریز و آثار آنها 

برمى دارد" (کنبى،1387، 15). 

معرفی و بررسی خمسه نظامی 904 ه.ق

خمســه 904 ه.ق کتابى است متشکل از 368 برگ که در هر 
صفحه ى آن 21 ســطر در چهار ســتون به خط نستعلیق بر روى 
کاغذ نخودى رنگ با مرکب سیاه نوشته شده است (تصویر1). سر 
عنوان هــا به رنگ طالیى به خط توقیع با حروف بزرگ تر نســبت 
به متن در قاب هایى جداگانه در حد فاصل دو ســتون جاى دارد. 
خطوط جدول  کشــى ســیاه و آبى در ابعاد 10*19,5 سانتى متر 
مى باشد و فضاى قرینه پلکانى محاط در این محدوده، کادر تکرار 
شونده اى است که براى نقاشى اختصاص داده شده است. این نسخه 
شــامل شش دفتر و 5 سر لوح مذهب، 2 صفحه قرینه آغاز مزین 
به گل هاى ختایى و ترنج مى باشد. همچنین 2 صفحه طلیعه اشعار 
-تمام مذهب طال کارى بر الجورد، 68 نگاره و 5 نگاره ى دو برگى 

(دیباچه  اى)، در آغاز هر دفتر و چهار انجام در کادر مثلثى شــکل 
در پایان چهار دفتر دارد. ابعاد این نسخه 16,3 *27,8 سانتى متر 
و قطر آن 6,5 ســانتى متر است و جلد آن چرمى مشبک – معرق، 
مزین به نقوش گیاهى است. نسخه خمسه نظامى 904 ه.ق متعلق 
به ســال 5-904 هجرى قمرى برابر با 9-1498 میالدى است و 
هم اکنون به شماره 2012/25/5 در موزه هنرهاى اسالمى مالزى، 

کواالالمپور نگهدارى مى شود.
جلد کتاب خمسه نظامى 904 ه.ق جلد سوخت ضربى معرق 
با زمینه طالیى اســت؛ که در باال و پایین آن دو نوار مشبک نیز 
کار شــده است (تصویر 2). ابتکار مشبک کارى چرم روى جلد را 
به دوران تیموریان نسبت مى دهند. این نوع جلد، بیشتر در نیمه  
دوم دوران تیموریان رواج یافته و در غالب موارد به صورت معرق 
و مشــبک و گاهى همراه با فن سوخت دیده مى شود (رستمى، 
1392، 40). در نســخه مورد نظر، نوارهاى مشــبک جلد دچار 
فرسودگى و ریختگى شــده است. پشت جلد، رخ چرم است که 
به نظر مى رســد از چرم گوساله باشد، براى تزیین از نقش لچک 
و ترنج با کاغذ الوان آبى و طالیى استفاده شده است که به روى 
آن فن معرق و مشــبک صورت گرفته است. این فن، بیشتر براى 
تزیینات داخل جلد به کار گرفته مى شده است. چون داخل جلد 
کمتر در معرض فرســودگى و پارگى قرار داشــته، تزیینات آن 
کامًال محفوظ باقى مانده اســت. عموماً در صحافى سنتى پس از 
جلد " آستر پیشواز" و در آخر صفحه قبل از جلد "آستربدرقه"4 
قرار داشــته است. کتاب خمســه حاضر به خاطر تزیینات پشت 

جلد (تصویر3)، آستربدرقه و پیشواز ندارد.   

قلم و کاتب 

قلم نســتعلیق در قرن نهــم هجرى، در بین خوشنویســان 
به عنوان دلپسندترین و شایسته ترین خط براى زبان فارسى رواج 
فراوان داشت. متن اشــعار خمسه 904 ه.ق به خط فارسى و به 

تصویر1- برگی از خمســه 904 ه.ق، مــوزه هنرهای 
اسالمی کواالالمپور، مالزی.

خمســه  کتاب  جلد  تصویــر2- 
904 ه.ق، موزه هنرهای اســالمی 

کواالالمپور، مالزی.

جلد  پشــت  تزیینات  تصویــر3- 
خمســه 904 ه.ق، مــوزه هنرهای 

اسالمی کواالالمپور، مالزی.
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قلم نســتعلیق و به رنگ ســیاه و سر عنوان ها به خط توقیع و به 
رنگ طالیى نوشــته شده است (تصویر 4). تصحیحات انجام شده 
در حواشى را به نظر شخص دیگرى انجام داده و یا اینکه با توجه 
به کیفیت قلم نوشــتارى احتمال مى رود در سال هاى بعد بر آن 
افزوده شده باشــد (تصویر 5). تصحیحات به قلم نستعلیق خفى 
است و نسبت به قلم نســتعلیق متن، برترى نسبى دارد. درخط 
مورد اســتفاده در تصحیحات دور و ســطح هاى استفاده شده، 
چینــش کلمات بر خط کرســى و در مجموع هماهنگى و روانى 
خط بر خط متن ارجح اســت. نام کاتب عموماً در انجام کتاب و 
همراه با تاریخ و نام حامى ذکر مى شــده است؛ اما با وجود اینکه 
این نســخه چهار انجام دارد، نام کاتب یاکاتبان نســخه خمسه 
نظامــى 904 ه.ق. در هیچ کدام از انجام ها آورده نشــده اســت. 
همچنین هیچ رد و نشان ویژه اى به جهت انتصاب خط مورد نظر 

به کاتبان نام آشناى این دوران وجود ندارد.

مهرها و نشانه ها

شواهد تاریخى و مســتندات مکتوب یا محتمل در خصوص 
مالکیت این نسخه در ادوار گذشته و اینکه این نسخه درگذشته 
به چه کســانى تعلق داشــته اســت و چگونــه از کتابخانه هاى 
دربارى ایران به جایگاه کنونى – موزه هنرهاى اســالمى مالزى، 
کواالالمپور- راه یافته، در دسترس نیست. آنچه از محتواى نسخه 
دریافت مى شــود، اثر دو مهر مدور و دو مهر بیضى در برگ دوم 
کتاب است (تصویر6). یکى از مهرها متعلق به خطاط و خوشنویس 
قرن یازدهم "عبدالرشید دیلمى" است (تصویر 7) که خواهرزاده، 
داماد و شاگرد میرعماد حسنى (1024-961 ه.ق) خطاط شهیر 
دربار شــاه عباس اول بود. وى پس از به قتل رسیدن میرعماد به 
بارگاه شــاه جهان در هندوستان رفت و در آنجا به سمت خطاط 
سلطنتى، استاد شــاهزادگان و رئیس کتابخانه سلطنتى درآمد. 

آثــار به جا مانده از وى در بازه زمانى 1071-1030 ه.ق اســت 
(بیانى، 1346، 393-400). از اختالف تاریخ هاى ثبت شــده در 
نسخه و بازه زمانى فعالیت عبدالرشید دیلمى مى توان چنین بیان 
کرد که شــاید تصحیحات اضافه شده در حواشى را افزوده باشد 
و یا به عنوان سرپرســت کتابخانه سلطنتى مهر تاییدى بر کتاب 
کوبیده اســت. در میان دست نوشته هاى افزوده بر این صفحه در 
ذیــل مهرها عبارت "بــه مبلغ دو صد روپیه" بــا قلم فلزى و با 
سرعت نوشته شــده است. با توجه به نوع قلم و رسم الخط رایج، 
احتمال این مى رود که این نوشته در قرن دوازدهم - عصر قاجار- 
نوشته شــده باشد. با توجه به محل اقامت عبدالرشید دیلمى در 
هندوســتان، واحد پول نوشته شده – روپیه- توجیه پذیر است و 
مى توان گفت که این نســخه در حدود صد سال پس از تولید از 

ایران خارج و به کشور هندوستان برده شده است.

تصویر4- برگی از خمســه 904 ه.ق، موزه هنرهای اسالمی 
کواالالمپور، مالزی.

تصویــر5- تصحیحات حواشــی در برگی از 
اســالمی  هنرهای  موزه  ه.ق،   904 خمســه 

کواالالمپور، مالزی.

تصویر6- تصویر مهرها و دست نوشته های افزوده 
در صفحه دوم خمســه 904 ه.ق، موزه هنرهای 

اسالمی کواالالمپور، مالزی.

تصویر7- مهر متعلق به عبدالرشید دیلمی خوشنویس قرن 11، جزئی از تصویر 6.
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صفحه آرایی و جدول کشی

رابطــه ى نظــام چینش عناصر نوشــتارى و قــاب تصویر و 
همچنین رابطه  شــکل قــاب تصویر با موضــوع و ترکیب بندى 
نگاره در نســخه خمســه 904 ه.ق، همواره از تناسبات ویژه اى 
پیروى مى کند که عبارت اســت از: قرار دادن قاب اشعار در باال 
و پایین نگاره و رســیدن به یک فضاى هندســى و متقارن که با 
شــبکه اى ناپیدا از خانه هاى مساوى، بر اساس ستون بندى  اشعار 
خارج از قاب نقاشــى حاصل مى شــود. جدول کشى در نسخه ى 
خمسه 904ه.ق.، همچون بیشتر نسخ این دوره، در چهار ستون 
نظــام یافته اســت. ابعاد صفحه ى کاغذ 16* 27/5 ســانتیمتر، 
جدول کشــى به ابعاد 10*19,5 سانتیمتر و هر ستون 2*18,8 
ســانتیمتر است. فاصله ى بین ســتون ها 2 میلى متر و هر ستون 
شــامل 21 ســطر مى باشد و در صفحاتى که ســر عنوان دارند، 
تعداد ســطرها به نســبت کاهش مى یابد. فاصله  حاشیه ها از باال 
و پایین 4,5 ســانتیمتر و از راســت و چپ به سمت لبه  کاغذ 4 
سانتیمتر است. در جدول کشــى از 5 خط به ترتیب از داخل به 
خارج: سیاه، طالیى، سیاه، سیاه و الجورد و براى ستون ها 2 خط 
ســیاه به کار رفته است. براى عنوان ها، فضایى به عرض 2 ستون 
و ارتفاع 2 تا 3 سطر اختصاص داده شده است (تصویر8). فضاى 
اختصاص داده شده به نگارگرى پلکانى متقارن است که در اغلب 
موارد از الگوى یکسانى پیروى مى کند. قاب بندى پلکانى ترکیبى 
اســت که در آن، اجزاى تصویر بر اساس ســتون هایى با عرض 
مســاوى و ارتفاع متفاوت تقسیم بندى مى شوند. ترتیب و میزان 
عرض این ستون ها از تقسیم بندى صفحه که براى نگارش اشعار 
تنظیم شده اســت، تبعیت مى کند. وجود این نظام قاب بندى در 

غرب ایران، سابقه ى طوالنى داشته و یکى از مهم ترین روش هاى 
ســامان دهى در مکتب شیراز محسوب مى شود (مراثى، 1391). 
در شــماره گذارى این نسخه، از دو روش برگ شمارى (تصویر 9) 
و رکابه (تصویر 10) اســتفاده شده است، به صورتى که در باالى 
وســط صفحات زوج شــماره  برگ و در گوشه  سمت چپ پایین 
صفحات فرد، اولین کلمه از صفحه  بعد نوشــته شــده است. در 
اکثر صفحاتى که در آن نگاره اى ترسیم شــده است، بر روى لبه  
و در میانه ى کاغذ، یک مســتطیل زرنشان به ابعاد تقریبى 5×7 

میلى متر نشانه گذارى شده است (تصویر 11).

آغاز و انجام

آغاز نســخه  خمســه 904 ه.ق دو صفحه  کامًال مذهب است 
کــه صفحه  دوم قرینه صفحه  اول اســت؛ رنــگ زمینه، نقره اى 
اســت که به مرور زمان اکسید شــده و به سیاهى گراییده است. 
نقوش ختایى و اسلیمى سطح زمینه را دربرگرفته است و ترنجى 
طالیى در مرکــز قرار دارد (تصویر 12). صفحه  ســوم و چهارم 
شامل اشعار طلیعه دیوان مخزن االسرار است که به صورت قرینه 
و تمام مذهب با نقوش هندســى و گیاهــى و به رنگ الجورد و 
طالیى ترســیم شده است (تصویر13). عالوه بر این چهار صفحه  
آغاز، چهار دفتر دیگر خمســه نیز مزین به سرلوح مذهب است 
کــه هر کدام یک ســوم صفحه را به خود اختصاص داده اســت 
(تصویر14). تذهیب انجام شــده در این نسخه، شباهت فراوانى با 
تذهیب در مکتب شــیراز قرن نهم هجرى دارد. "در این مکتب، 
رنگ طالیى مهم ترین رنگ در تذهیب بوده است و رنگ الجورد 
به دفعات براى ایجاد تضاد به همراه رنگ هاى ســفید، قرمز، سبز 
و ســیاه به کاررفته است. استفاده از شرف، سایه زنى، قلم گیرى، 
تسمه هاى حواشى، قاب بندى، اســلیمى هاى چرخان و قرینه از 
ویژگى هاى بارز آن به حساب مى آیند" (معتقدى، 1387). به جز 
دفتــر اول، آغاز دفترهاى دیگر، مزین به ســرلوح مذهب با رنگ 
طالیى و الجورد اســت که کمتر از یک دوم از جدول کشى را به 
خود اختصاص داده اســت. در ترنج طالاندازى شده، عنوان دفتر 
به خط رقاع نوشــته شده است. نوع تزیینات سرلوح ها با تذهیب 

تصویر8- ســاختار جدول کشی و ستون بندی نســخه 904ه.ق، موزه هنرهای 
اسالمی کواالالمپور، مالزی.

تصویر9- شــماره گذاری به روش برگ شــماری نسخه 
904ه.ق، موزه هنرهای اسالمی کواالالمپور، مالزی.

تصویر10- شــماره گــذاری به روش رکابه،  نســخه 
904ه.ق، موزه هنرهای اسالمی کواالالمپور، مالزی.

تصویر11- نشــانه گذاری صفحات نقاشی، نسخه 
904ه.ق، موزه هنرهای اسالمی کواالالمپور، مالزی.

معرفى و بررسى خمسه اى مصور از دوره ترکمانان متعلق به موزه هنر هاى 
اسالمى کواالالمپور
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صفحه آغاز دفتر اول مشابه است، شرفه ها در ضلع باالیى و قاب 
اسلیمى هاى مداخل الجورد و طالیى با تزیینات ختایى پیچان از 

عناصر تکرارشونده در سرلوح هاى این نسخه است.
در نسخه ى خمسه 904 ه.ق.، چهار انجام در پایان چهار دفتر 

به ترتیب زیر آمده است:
1. انجام دفتر دوم- خسرو و شیرین، صفحه 105: "تم الکتاب 
بعون اهللا و حسن توفیقه والحمداهللا على نعمایه فى سنه 904 م"

2. انجام دفتر سوم- لیلى و مجنون، صفحه 163: "تم الکتاب 
بعون اهللا و حسن توفیقه والحمداهللا على نعمایه فى سنه 904 م"

3. انجام دفتر چهــارم- هفت پیکر، صفحه 320: " تم الکتاب 
بعون اهللا و حسن توفیقه والحمداهللا على نعمایه فى سنه 905 م"

4. انجــام دفتر ششــم- اقبال نامه، صفحه 367: "تمام شــد 
بهترین ساعتى خالصه ى خمسه نظامى رحمت اهللا علیه در تاریخ 
هفدهم محرم الحرام سنه 905 والحمدهللا رب العالمین. آمین. م"

در هر چهار صفحه، تذهیب مختصرى انجام شده است و تنها به 
ذکر تاریخ تحریر در مثلثى وارونه که بین ستون اول و چهارم آمده 
اکتفا شــده و نامى از کاتب و حامى نسخه آورده نشده است. سه 
انجام با عبارتى مشابه و به رسم معمول با کلمات عربى نوشته شده 

است ولى انجام دفتر ششم که انجام کتاب نیز محسوب مى شود، با 
عبارتى متفاوت و زبان فارسى نوشته شده است.

نگاره ها

خمسه نظامى 904 ه.ق. درمجموع شامل 68 نگاره و 5 نگاره  
دو برگــى (دیباچــه اى) در آغاز هر دفتر اســت جدول (1). در 
ابتداى دفتر خسرو و شــیرین با موضوع جشن، در ابتداى دفتر 
لیلى و مجنون با موضوع چــوگان (تصویر 15)، در ابتداى دفتر 
هفت پیکر با موضوع شــکار، در ابتداى دفتر شرف نامه با موضوع 

جنگ و در ابتداى دفتر اقبال نامه با موضوع جشن (تصویر 16).
با بررســى کلى نگاره هاى خمســه نظامــى 904 ه.ق. مى توان 
دریافت، علیرغم تنوع موضوعى نگاره ها - حماسى، حکمى، تغزلى و 
عاشقانه- غالباً نگاره ها داراى وجوه مشترکى درعناصر بصرى از قبیل 

ترکیب بندى، نوع تزیینات، رنگ بندى، بافت و فضاسازى مى باشند.
نگاره ها تقریباً همه باکیفیت و کمال دقت ترســیم شــده اند. 
بیرون زدگى از کادر به ندرت دیده مى شود و نگارگر به کادر تصویر 
وفادار است؛ اما در عین حال، نقاش در اغلب نگاره ها کادر تصویر را 

تصویر14- نمونه سرلوح مذهب نسخه 904ه.ق، 
موزه هنرهای اسالمی کواالالمپور، مالزی.

تصویر13- طلیعه دیوان مخزن االسرار نسخه 904ه.ق، 
موزه هنرهای اسالمی کواالالمپور، مالزی.

تصویر12- صفحه آغاز نســخه 904ه.ق، موزه هنرهای 
اسالمی کواالالمپور، مالزی.

تصویر15- نــگاره دیباچه ای ابتدای دفتر لیلی و مجنون نســخه 904 ه.ق موزه 
هنرهای اسالمی کواالالمپور، مالزی.

تصویر16- نگاره دیباچه ای ابتدای دفتر اقبال نامه نســخه 904 ه.ق موزه هنرهای 
اسالمی کواالالمپور، مالزی.
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(بیشتر از سمت باال) با عناصرى از قبیل درخت، ابر، پرچم، پرنده، 
گنبد یا بام بنا، نوك شمشــیر و یا پاى انسان یا حیوان شکسته و 
تصویر را به بیرون جدول گســترده است. در این موارد نیز حریم 
کادر حفظ شده و قلم نگارگر بر خطوط جدول کشى نیامده است. 
در هیچ نگاره اى متن نوشتارى وارد کادر نقاشى نمى شود. اشعار در 
همــه ى تصاویر، حتى در حد یک بیت، هم در باال و هم در پایین 

جدول 1- عناوین و موقعیت نگاره های نسخه خمسه 904ه.ق. 

تصویر قرار گرفته اند؛ گاهى تنهــا یک بیت در پایین نگاره جاى 
گرفته است. میزان وفادارى نگارگر به متن بسیار قابل توجه است. 
در اکثر تصاویر، بیان داستان بر زمینه آرام تپه اى اتفاق مى افتد و 
خط افق نگاره در قســمت باالیى باکمى قوس به چشم مى خورد. 
این نوع قرارگیرى خط افق به نقاش مجال بیشترى براى بیان تمام 

و کمال موضوع را مى دهد (تصاویر17 تا20).

تصاویر 17تا20-ارتباط متن و تصویر و کادر در تعدادی از نگاره ها، نسخه خمسه 904ه.ق، موزه هنرهای اسالمی کواالالمپور، مالزی.

برگ داستان بخش دیوان شماره

15 پیرزن و سلطان سنجر 27 مخزن االسرار 1

18 فریدون و غزال 33 مخزن االسرار 2

 bو a 29 جشن و سرور (دربار صحرایى) دیباچه (دو صفحه) 3

38 عقاب کردن هرمز با خسرو 15 خسرو و شیرین 4

45 خسرو شیرین را در حال آبتنى مى بیند 25 خسرو و شیرین 5

55 مراد طلبیدن خسرو از شیرین و متنع شدن او 41 خسرو و شیرین 6

58 جنگ خسرو با بهرام چوبین و گریختن بهرام 43 خسرو و شیرین 7

69 مناظره خسرو با فرهاد 57 خسرو و شیرین 8

73 رفتن شیرین به کوه بیستون 59 خسرو و شیرین 9

78 شنیدن خسرو اوصاف شکر اسپهانى (آمیزش خسرو با شکر) 65 خسرو و شیرین 10

82 رفتن خسرو به بارگاه شیرین 67 خسرو و شیرین 11

90 پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو (رفتن شیرین عقب خسرو) 79 خسرو و شیرین 12

96 آمیزش خسرو و شیرین 90 خسرو و شیرین 13

104 نامه نوشتن پیغمبر به خسرو (افتادن تاج شاهى از سر خسرو) 117 خسرو و شیرین 14

 bو a 107 چوگان دیباچه (دو صفحه) 15

معرفى و بررسى خمسه اى مصور از دوره ترکمانان متعلق به موزه هنر هاى 
اسالمى کواالالمپور
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118 آمدن مجنون به نظاره لیلى 13 لیلى و مجنون 16

121 بردن پدر مجنون را به خانه کعبه 16 لیلى و مجنون 17

129 عتاب کردن مجنون با نوفل (جنگ قبایل) 23 لیلى و مجنون 18

132 بردن پیرزن مجنون را به خرگاه لیلى 27 لیلى و مجنون 19

139 حرمت نگه داشتن سگ و بى وفایى ناکس 33 لیلى و مجنون 20

150 آشنا شدن سالم بغدادى با مجنون 43 لیلى و مجنون 21

155 رسیدن خزان و درگذشتن لیلى 44 لیلى و مجنون 22

162 وفات مجنون بر روضه لیلى 45 لیلى و مجنون 23

b و a 164 شکار دیباچه (دو صفحه) 24

177 کشتن اژدها و یافتن گنج 12 هفت پیکر 25

180 برگرفتن بهرام تاج را از میان دو شیر 18 هفت پیکر 26

183 داستان بهرام با کنیزك خویش (شکار غزال) 20 هفت پیکر 27

185 21 بهرام در حال تماشاى فتنه که گاوى را بر دوش از پله ها باال مى برد هفت پیکر 28

187 لشگر کشیدن خاقان چین به جنگ با بهرام گور 22 هفت پیکر 29

190 نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سیاه با شاهدخت هندى 26 هفت پیکر 30

197 نشستن بهرام روز یکشنبه در گنبد زرد با شاهدخت مغرب 27 هفت پیکر 31

200 نشستن بهرام روز دوشنبه در گنبد سبز با شاهدخت تاتار 28 هفت پیکر 32

202 داستان دختر پادشاه اقلیم سوم 28 هفت پیکر 33

207 نشستن بهرام روز چهارشنبه در گنبد فیروزه با شاهدخت خوارزم 30 هفت پیکر 34

209 داستان دختر پادشاه اقلیم پنجم 30 هفت پیکر 35

213 نشستن بهرام روز پنجشنبه در گنبد صندلى با شاهدخت چینى 31 هفت پیکر 36

217 نشستن بهرام روز آدینه در گنبد سفید با شاهدخت رومى 32 هفت پیکر 37

218 داستان دختر پادشاه اقلیم هفتم 32 هفت پیکر 38

223 اندرز گرفتن بهرام از شبان (بهرام و شبان که سگش را دار زد) 34 هفت پیکر 39

226 کشتن بهرام وزیر ظالم را 36 هفت پیکر 40

 b و a 229 جنگ دیباچه (دو صفحه) 41

240 تولد اسکندر 12 شرف نامه 42

251 سگالش نمودن اسکندر بر جنگ دارا (پیشگویى کبک ها) 18 شرف نامه 43

256 مصاف دارا با اسکندر 25 شرف نامه 44

259 مصاف اسکندر با دارا و کشته شدن دارا 26 شرف نامه 45

a 265 خواستن اسکندر روشنک را 29 شرف نامه 46

b 265 خواستن اسکندر روشنک را 29 شرف نامه 47

جدول 1- عناوین و موقعیت نگاره های نسخه خمسه 904ه.ق. 

برگ داستان بخش دیوان شماره
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269 رفتن اسکندر به کعبه 32 شرف نامه 48

274 چهره اسکندر را به نوشابه نشان مى دهند 33 شرف نامه 49

a275 بزم اسکندر با نوشابه 34 شرف نامه 50

b275 بزم اسکندر با نوشابه 34 شرف نامه 51

a278 گشودن اسکندر دز دربند را به دعاى زاهد 36 شرف نامه 52

b278 گشودن اسکندر دز دربند را به دعاى زاهد 36 شرف نامه 53

281 رفتن اسکندر به غار کیخسرو 38 شرف نامه 54

290 فرستادن جواب نامه اسکندر توسط خاقان چین 43 شرف نامه 55

293 مناظره نقاشان چینى و رومى (مانى بر آبگیر یخ زده نقش سگ مرده مى کشد) 44 شرف نامه 56

a294 خاقان چین اسکندر را سرگرم مى کند 45 شرف نامه 57

b294 خاقان چین اسکندر را سرگرم مى کند 45 شرف نامه 58

a 300 مصاف اسکندر با روس ها (جنگ چهارم) 52 شرف نامه 59

b300 مصاف اسکندر با روس ها (جنگ چهارم) 52 شرف نامه 60

a309 عیش کردن اسکندر با کنیزك چینى 58 شرف نامه 61

b309 افسانه آب حیوان (پیر دانا داستان آب حیات را مى گوید) 59 شرف نامه 62

311 افسانه آب حیوان (رسیدن اسکندر به همراهى خضر بر سر آب حیوان) 59 شرف نامه 63

 b و a 316 جشن و بزم دیباچه (دو صفحه) 64

324 چرا اسکندر را ذوالقرنین نامند 9 اقبال نامه 65

327 افسانه ماریه قطبیه 12 اقبال نامه 66

329 داستان ناتوانى که بعد از ناتوانى توانگرى یافت (زنگى سر یار خود را مى برد) 13 اقبال نامه 67

a345 جهانگردى اسکندر با دعوى پیغمبرى 33 اقبال نامه 68

b345 جهانگردى اسکندر با دعوى پیغمبرى 33 اقبال نامه 69

350 رفتن اسکندر به هندوستان 35 اقبال نامه 70

353 بستن سد یاجوج 36 اقبال نامه 71

358 مرگ اسکندر 39 اقبال نامه 72

 bو a 363 مجلس درس و خطابه دیباچه (دو صفحه) 73

ویژگی و عناصر اصلی نگاره ها

الف) پوشــش گیاهى: پوشــش گیاهى عموماً پوشش انبوهى 
نیســت و گل هاى ســه پر و پنج پر و بوته ها به صورت پراکنده و 
ساده به روى تپه ها گسترده شده اند. در مواردى نیز از روش سبز 
بر سبز استفاده شده است، به این صورت که زمینه به رنگ سبز 
تیره و گیاهان و بوته ها به رنگ سبز روشن تر و سبز مایل به زرد 

جدول 1- عناوین و موقعیت نگاره های نسخه خمسه 904ه.ق. 

بر آن ترســیم شده اســت. حضور درخت، به صورت تک درختى 
سرســبز، به بار نشسته یا پرشکوفه اســت که از کادر باالیى به 

بیرون کشیده مى شود (تصویر 21).
ب) کوه و صخره: در نگاره هاى این نسخه، خبرى از صخره هاى 
مهیج و الوان نیســت، تنها نمود کوه در نگاره ى "رفتن شــیرین 
به کوه بیســتون" (تصویر 21) است که با رنگ صورتى کم رنگ 
و دورگیرى هاى صورتى پررنگ  و نیز نگاره ى "ســمت خواستن 

برگ داستان بخش دیوان شماره

معرفى و بررسى خمسه اى مصور از دوره ترکمانان متعلق به موزه هنر هاى 
اسالمى کواالالمپور
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اسکندر از زاهد" به رنگ خاکى و صورتى روشن و دورگیرى هاى 
تیره تر دیده مى شــود، در هر دو مورد کوه ها بســیار ساده نگارى 

شده است و تپه ها، با دو یا چند منحنى نشان داده شده است.
ج) آســمان و ابر و خط افق: آســمان در بیشتر نگاره ها به رنگ 
طالیى اســت (تصویر22) و در مواردى که رنگ الجوردى است، با 
ابرهاى پیچان طالیى تزیین شده است (تصویر 23). ابرهاى پرپیچ و 
تاب که اغلب با بیرون زدگى از کادر همراه اند، از عناصر تکرارشونده 
در نگاره هاى خمسه 904 ه.ق است. پیچش ها و حرکت و کشیدگى 
در دم ابرها و خط افق رفیع از مشــخصه هاى بــارز نگاره هاى این 
نسخه است. بسیارى از این ویژگى ها از ادوار گذشته نقاشى ایران به 

یادگارمانده و به این دوران تداوم یافته است. 
د) پیکره هاى انسانى: در نگاره هاى این نسخه، اشخاص غالباً با 
یک نوع آرایش تصویر شده اند و اغلب چهره ها به یکدیگر شباهتى 
نزدیک دارند، گرچه رنگ به کار رفته در پوشش و لباس ها متنوع 
است، اما نوع پوشــش و آرایش نظامى و ابزار و وسایل جنگى و 

تزیینات آن از تنوع چندانى برخوردار نیســت. پیکره هاى انسانى 
بســیار بزرگ اند و اغلب در پیش زمینــه تصویر قرار دارند. تعداد 
پیکره هــاى هر نگاره محدود اســت و نگارگــر در تصویرکردن 
اشــخاص غیرضرورى و نامرتبط با متن پرهیز کرده است. مردها 
دستارهاى ســفید و به ندرت رنگى به سر دارند با رداهاى بلند و 
تک رنگ، سربند زنان دستار کوچکى است که دسته هایش پشت 
ســر گره شده است، در نوع پوشش زنان با مردان تفاوت چندانى 
دیده نمى شــود. تنه لباس هاى پادشاه مزین به نقش و نگارهاى 
طالیى اســت و تاج کیانى به ســر دارد (تصویر 24). در بعضى 
از نگاره ها نوعى بى قواره گى و عدم تناســب در پیکره ها مشــهود 
است، به این صورت که نسبت سر به بدن بزرگ تر است. نقاش به 
خطوط کناره نما کمتر توجه داشته و اشکال را باضخامت یکسان 

و تیرگى یکسانى قلم گیرى کرده است. 
ه) حیوانات: علیرغم تنوع اندکى که در تصویر گیاهان و درختان 
و صخره ها و پیکره هاى انسانى در این نسخه وجود دارد، حیوانات 
در انواع و حاالت گوناگون تصویر شــده اند که عبارت اند از: اسب، 
سگ، بز، شیر، شتر، گاو، خرگوش و پلنگ و سه نوع پرنده احتماالً 
شــاهین، اردك و پرستو. نقش اسب هم به دفعات و هم به دقت و 
ظرافت بیشترى نسبت به دیگر حیوانات نقاشى شده است. پوست 
اسب ها یکدست رنگ گذارى شده است و پرداز ندارد. در نگاره هایى 
با موضوع جنگ، اســب ها برگســتوان5  بر تن دارند (تصویر 25)، 
وجود این پوشــش را از عالئم مکتب شــیراز برشمرده اند (گرى، 
1385، 93). اسب قهرمانان و دالوران غالباً به رنگ سیاه اند، مانند 
اسب ســیاوش و یا گشتاسب. در میان اسب ها، تنها اسب شیرین 
سیاه اســت و بقیه قریب به اتفاق قهوه اى رنگ مى باشند. پوشش 
اسب ها تقریباً یکسان است و سر آنها از بدن کوچک تر است. به جز 
اسب هاى جنگى مابقى اسب ها تزیینات و زین و یراق قابل توجهى 

ندارند و از شیوه ى طراحى نسبتاً یکسانى پیروى مى کنند.

تصویر24- برگرفتن بهرام تاج را از میان دو شیر خمسه 904ه.ق، موزه 
هنرهای اسالمی کواالالمپور، مالزی(بخشی از تصویر).

تصویر23- افسانه آب حیوان، خمسه 904ه.ق، 
موزه هنرهای اسالمی کواالالمپور، مالزی.

تصویر22- تولد اسکندر، خمسه 904ه.ق، 
موزه هنرهای اسالمی کواالالمپور، مالزی.

تصویر21- رفتن شــیرین به کوه بیستون، خمسه 904ه.ق، موزه هنرهای اسالمی 
کواالالمپور، مالزی.
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در نگاره ى 35، داستان دختر پادشاه اقلیم چهارم، بخش سى، 
دفتر چهارم، موجودات و حیوانات افسانه اى مانند اژدهاى هفت سر 
و دیوها و فرشته ها نیز مصور شده اند جدول(2). درصد وفادار بودن 
نگارگر به متن کتاب با مقایسه ى متن کتاب و نگاره  آن قابل توجه 

است. نظامى این حیوانات را این چنین توصیف مى کند:
 همه صحرا به جاى سبزه وگل     غول در غول و ُغل در ُغل                      
 همه خرطوم دار و شاخ ِگراى             گاو و پیلى نموده در یک جاى

برنشســته هزار دیو به دیو            از در و دشــت برکشیده غریو                

 اژدهایى چهار پاى و دو پَر واین          عجب تر که هفت بودش َسر
لفچه هایى چو زنگیان ســیاه           همه قطران قبا و قیر کاله                   
 فلکى که او را به گرد ما کمر است     چه عجب که اژدهایى هفت َسر است    

(نظامى گنجوى، 1389، 577-78)
و) معمارى: معمارى نگاره ها به یک اتاق یا ایوان با فرورفتگى 
کم عمق به نشان ورودى و یک پنجره با پرده اى که به یک سمت 
جمع شــده است خالصه مى شود، این پنجره به سمت دشت باز 
است (تصویر26). قسمت هاى فوقانى فضاى داخلى با قوس هایى 
مزین به گل هاى آبى رنگ و نیمه پایینى با نقوش هندسى تکرار 

شونده پر شده اند. 
ز) کتیبه: در بیشــتر نگاره هایى که در آن  بنا و عمارتى وجود 
دارد بر ســر در ورودى کتیبه اى نوشته شده است. متن کتیبه ها 
"السلطان" و السلطان به عالوه چند حرف از کلمه اى دیگر به صورت 
نا تمام اســت (تصاویر 27 و 28). این کتیبه ها تکه چسبانى شــده 
و محتمًال توســط شــخص دیگرى بر نگاره افزوده شــده است؛ 
ازآنجایى که کادر مخصوص کتیبه از قبل ترســیم و نقاشى شده، 
براى جا دادن و به عبارتى چسباندن کتیبه موردنظر، این احتمال 

مى رود قسمتى از نوشته بریده شده تا نوشته اندازه کادر شود. 

تصویر25- مصاف اســکندر با روس ها، خمســه 904ه.ق، موزه هنرهای اسالمی 
کواالالمپور، مالزی.

جدول 2- موجودات افسانه ای در نگاره دختر پادشاه اقلیم چهارم.

بی وفایی  و  ســگ  وفاداری  تصویر26- 
هنرهای  موزه  904ه.ق،  خمســه  ناکس، 

اسالمی کواالالمپور، مالزی.

تصویر27- نمونــه ی کتیبه نگاری، 
خمســه 904ه.ق، مــوزه هنرهای 

اسالمی کواالالمپور، مالزی.

تصویر28- نمونــه ی کتیبه نگاری، 
خمســه 904ه.ق، مــوزه هنرهای 

اسالمی کواالالمپور، مالزی.

خمسه مصور 904 ه.ق به شماره 2012/25/5 متعلق به موزه 
هنرهاى اسالمى کواالالمپور، نســخه اى محتمًال دربارى از دوران 
ترکمانان اســت که جدول کشى و تذهیب اندازى برگ ها نیز شیوه 
رایج این مکتب را یادآور مى شود. این کتاب جمعاً 68 مجلس و 5 
نگاره دیباچه اى بدون رقم و امضا دارد و تاریخ کتابت آخرین دفتر 
آن 905 ه.ق اســت ولى از کاتب و حامى آن در هیچ کجاى کتاب 
نامى آورده نشــده است. ســر عنوان ها به خط رقاع و متن کتاب 

به خط نســتعلیق و سریع االجرا اســت و حواشى افزوده بر کتاب 
از کیفیت بهترى نســبت به متن اصلى برخوردار است. از مجموع 
مهرها و دست نوشته هاى کتاب چنین برمى آید که در عصر قاجار از 
ایران به هندوستان برده شده است و از آن پس تا قبل از خریدارى 
نسخه در حراجى ساتبى به سال 2012 براى موزه هنرهاى اسالمى 
کواالالمپور مالزى اطالعى در دست نیست. اندازه بزرگ پیکره هاى 
انسانى که غالباً در پوشش لباس و ویژگى هاى چهره به هم شبیه 

نتیجه

معرفى و بررسى خمسه اى مصور از دوره ترکمانان متعلق به موزه هنر هاى 
اسالمى کواالالمپور
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پی نوشت ها 

1  خمسه بایسنقرى (بدون تاریخ) مکتب هرات، محفوظ در موزة بریتانیا لندن.
2  خمســۀ جمالى (869 ه.ق.)، مکتب بغداد، محفــوظ در کتابخانۀ دفتر 

هند در لندن.
3  خمسۀ تهماسبى (950-946)، مکتب تبریز، محفوظ در موزة بریتانیاى 
لندن که بى تردید نفیس ترین نسخۀ نیمۀ اول قرن دهم هجرى است (شایسته 

فر، 1386).
4   آســتربدرقه و پیشواز به آســتر دوالیى گفته مى شود که یک طرف آن 
به جلد چســبیده و طرف دیگر آن در نزدیکى عطف به کتاب چسبیده باشد. 
آســتربدرقه نقش لوالى اتصال بین جلد و کتاب را دارد و معموالً کاغذ آن از 

کاغذ کتاب ضخیم تر است (جازارى، 1378).
5  به تن پوش اسب ها در جنگ گفته مى شود.
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هســتند، در یک ترکیب  بندى پر تحرك با رنگ هاى غنى و تخت، 
از ویژگى هاى بارز نگاره هاى این نســخه است؛ باوجود تفاوت هاى 
موجود در اندام و تناسب پیکره ها، نگاره ها از هماهنگى و یکدستى 
نسبى بهره مى برند. نقاش که بسیار به متن منظوم نظامى وفادار بوده 
است، فراز اصلى داستان را در پیش زمینه و در قالب ترکیب بندى 

پلکانى ســازماندهى کرده اســت. نگاره ها با افق رفیع و آســمان 
طالیى و در مواردى الجوردى با عناصر ساده اى از طبیعت پردازى، 
عرصه عمل پیکره هاى محدود انسانى و پیکره هاى متنوع حیوانى 
است. معرفى و بررسى این نسخه که تاکنون بدان پرداخته نشده، 
تالشــى در جهت شــناخت این فصل از تاریخ نقاشى ایران است.


