خمسهي نظامي شاه طهماسبي
نظامي گنجوي؛ به خط شاه محمود نيشابوري
شماره کنگرهPIR 0815 8931 :

در خمسه نظامي گنجوي ،نگارگران مکتب صفوي و دوره دوم تبریز این کتاب را نگارگري کرده و نامهاي
بزرگي مانند مظفر علي ،ميرزا علي و یکي دیگر از خوشنویسان این مکتب ،شاه محمود نيشابوري آن را
کتابت کرده اند.
این نسخه که هر پنج مثنوي نظامي گنجوي را به طور کامل دربردارد ،مشتمل بر  454ورق (151
صفحه) و  81نگاره ،از جمله نگاره معروف معراج حضرت رسول(ص) ،اثر سلطان محمد است .تاریخ
انجامة این نسخه سال  349هجري قمري را نشان ميدهد.

یکي دیگر از ویژگيهاي خمسه این است که تمام برگهاي آن داراي تشعير و حلکاري است؛ یعني تزیين
حواشي صفحات متن با نقوش گياهي و حيواني است که سابقهاي طوالني در هنر ایراني دارد ما در این
تشعيرها جانورشناسي را ميبينيم و به این ترتيب ميتوانيم از جانوران آن دوران خبردار شویم .عکسبرداري
از این اثر نفيس ده سال طول کشيده است و انتشار آن به محققان و نویسندگان کمکهاي شایاني خواهد
کرد.
نسخه خمسه نظامي ،ویژگيهاي خاص خودش را دارد .این نسخه  ۰۸۸نوع تشعير دارد که در نوع خودش
بينظير است ۴۱ .نگاره دارد از استادان شاخص دوران صفوي که بعد از دوران شاه طهماسب این نسخه را
تصحيح کردند .تهذیبها و جدولکشيها و سرلوحههاي این نسخه از ظرافت و شکوه خاصي برخوردار
است .کتابت و تصویرگري این نسخه از  ۴۴۱۱تا  ۴۴۱۴طول کشيده است.
متن کامل نسخه نفيس و ارزشمند خمسه نظامي ،معروف به شاهطهماسبي ،را که در کتابخانه بریتانيا
نگهداري ميشود ،براي اولين بار چاپ و منتشر شده است.

سياه قلم احوال و آثار استاد علي محمد اصفهاني
به کوشش مهدي مکينژاد
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آثار استاد عليمحمد بسيار پراکنده و متنوع است .بخشي از آثار وي که به سفارش اروپایيان ،به ویژه مرداک
اسميت و موسيو لومر فرانسوي ساخته شده ،در موزههاي خارج از کشور مثل موزه ویکتوریا آلبرت لندن
نگهداري ميشوند و بخش دیگر آنها ،در شهرهاي تهران و اصفهان ،در موزهها یا اماکن عمومي و مذهبي
مثل حرم عبدالعظيم دیده مي شوند .در این طيف وسيع آثار ،انواع تکنيکهاي کاشي مثل زرین فام ،نقاشي
زیر لعاب ،مشبک ،برجسته و هفت رنگ به کار رفته است .از این بابت علي محمد یک کاشيپز منحصر به
فرد و به اصطالح "هفت قلم" بوده که مورد توجه پژوهشگران داخلي و خارجي قرار گرفته است .اولين
مقاله را خانم جنيفر اسکرس ،نيم قرن پيش نوشتهاند .کتاب حاضر ماحصل تالش جمعي گروه علمي و
سایر پژوهشگران این حوزه است .سياه قلم اولين کتابي است که در خصوص آثار یک هنرمند کاشيساز در
قالب یازده مقاله به چاپ ميرسد.
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