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بررسی سير تذهيب قرآن در دورههاي تيموري ،صفوي و قاجار
سمیه شریفی ،7امیرحسین چیت

سازیان2

 -1دانشجت کارشناسی ارشد ،گروه هنر ،دانشکده معمار و هنر دانشگاه کاشاگ ،ایراگ
 -2استادیار و شضت هلئ ش می دانشکده هنر و معمار  ،دانشگاه کاشاگ ،ایراگ
ssh.artist@gmail.com

چکیـده
از گذشته ها دور« ،ختشنتیسی» و «تذهلب» جزو ارکاگ اص ی در یتزه کتا

آرایی یه یسا

همتاره مترد تتجه هنرمنداگ و هنرشناساگ یتده اس  .اگرچه تذهلب یه شنتاگ هنر

میآمد و

مستقل در هنرها

اسالمی محست میشتد اما همتاره آگرا یه شنتاگ زیرمجمتشه ا از ختشنتیسی و یا ملنلاتتر میشناسند .سعی
و جایگاه این هنر را یهبتد یخشلده ،هتی

هنرمنداگ مس ماگ این یتده اس

تا در طتل زماگ ،کلفل

آشکارتر نمایند .از این رو کلفل

و چگتنگی تذهلب قرآگها خطی در هر دوره متفاوت از دوره ها پلشلن

یتده ،دارا خصتصلات منحصر یه فرد اس  .دغدغه ها و دویل فراوانی یاشث انگلزه

آگرا

محقق یه ورود یه این

یتزه شده اس ؛ ایتدا دغدغه فرامتشی این هنر قدسی ،ارزشمند و کهن در دوراگ معاصر ،و در پی آگ دستلایی
یه نگاه و یلنشی شملقتر و کاملتر نسب یه هنر تذهلب ،یه ویژه تذهلب قرآگها خطی ،در دوره ها مطرح و
پرآوازه این هنر در ایراگ .یررسی خصتصلات تذهلب قرآگها خطی سه دوره هنر مهم و تاثلر گذار در
ایراگ (تلمتر  ،صفت و قاجار) متضتع این مقاله اس

که یا مطالعه مبانی نظر و شم ی مریتط یه کتا

آرایی و تذهلب قرآنی و جایگاه تذهلب در فرهنو اسالمی آغاز شده و یا یررسی خصتصلات تذهلب هر یک از
این ادوار ،و نلز مطالعه دقلق تذهلب یرخی نسخه قرانی ادامه مییاید .نسخ قرآنی متجتد در «متزه م ی
م ک تهراگ»« ،متزه هنرها تزیلنی اصفهاگ» و «متزه آستاگ قدس مشهد» مهمترین جامعه آمار این
پژوهش اس و در کنار آگ تصاویر کتب مخت ف نلز مترد مطالعه قرار گرفته اس .
واژگان کلیدی :تذهلب ،قرآگ ،تلمتر  ،صفت  ،قاجار

 -7مقدمه
کتا

آرایی از دیر یاز یر اساس شتاهد متجتد ،از دوراگ ساسانلاگ جزء وینفکی از هنر ایرانلاگ یتده اس

و همتاره در

کتا ها مخت ف (مانند کتب ش می ،مذهبی و )...یر اساس نلاز یه کار گرفته میشده اس  .پس از ورود اسالم ،از آنجایی که
قرآگها یسلار مترد تتجه مردم مس ماگ یتدند و جایگاه ویژه ا داشتند ،هنرمنداگ مس ماگ و متعهد یر آگ شدند تا این کتا
مقدس و آسمانی را هماگ طتر که یا خط ختش آراسته اند یه تذهلب نلز یلارایند .یر اساس شتاهد متجتد ،نقتشی گلاهی
اس لمی ،یرا نخستلن یار یه دستاگ مبارک یضرت ش ی (ع) یرا تزیلن قرآگها سده ها نخس کشلده شد که از آگ پس
اساس کار هنرمنداگ مس ماگ جه تزیلن این کتب آسمانی گردید .از آنجایی که این نقتش یا طال ،و یا دورگلر مشکی انجام
میشد نام تذهلب یا طال کار را یر آگ نهادند .پس از آگ ،تذهلب یه طتر خاص مترد تتجه هنرمنداگ ختشنتیس قرار گرف .
این هنرمنداگ سعی میکردند تا از این هنر یه جه چشمنتازتر کردگ هنر خطاطی ختد یهره یبرند .در پی آگ ،این هنر تتانس
یه سرش

جا ختد را در ملاگ هنرها دیگر نلز یاز کرده و یتزه یلشتر از هنرها دستی را تح

تکامل این هنر در طی ادوار مخت ف یا چناگ سرشتی پلش رف

تاثلر ختد قرار دهد.

که در قرگ  3هجر قمر که همزماگ یا دوراگ تلمتر یتد
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سالها اوج قدرت ،رراف

و پلچلدگی ختد را تجریه کرد .پس از آگ در دوره ها صفتیه ،زندیه ،افشاریه ،قاجاریه و دوراگ

تاریخ معاصر ،راه پختگی و کمال را یا فراز و نشلبها زیاد -اگر چه در سال هایی یا رکتد و یتی پس رف

همراه یتده طی

کرده اس  .اما از آگ جا که سه دوره تلمتر  ،صفت و قاجار جزو دوره ها مهم و یسلار تاثلر گذار در هنر تذهلب و یه ویژه
هنر تذهلب قرآنی یتده اس  ،از اینرو این سه دوره یه طتر خاص مترد یررسی قرار داده شده اس  .از طرفی ،هر دوره یا
مشخصات خاصی که در شناصر ،فرمها و رنوها تذهلب قرآگها ختد ارائه داده اند ایساس نلاز یه یررسی تح لل گرایانه و
ساختار شناسانه یه آگها را یلشتر میکرد که در این پژوهش تا ید امکاگ یه آگ ها پرداخته شده اس .

 -2ضرورت انجام تحقیق
این نکته یر کسی پتشلده نلس

که هنر تذهلب در ایراگ نلازمند تتجهی ویژه از ست هنرمنداگ فعال در این رشته و نلز

محققلن و دانشجتیاگ مشغتل یه تحصلل در دانشگاه ها اس  .تحقلق و پژوهش دقلق و اساسی در این زملنه میتتاند قدم
یزرگی در این جه یاشد .مس ماً هر پروژه میتتاند نگاه جدید یه هنرمنداگ داده و چشم انداز هنر این رشته را وسلعتر کند
تا یه لطف خدا شاهد پلشرف سریعتر و یضتر تعداد یلشتر از هنرمنداگ در این هنر قدسی یاشلم .اگرچه پروژه ها و مقاوتی
در زملنه تذهلب و یتیژه تذهلبها قرآنی نگاشته شده اس

اما یلشتر مریتط یه سده ها نخس

پس از ورود اسالم ،و یا

دامنه مطالعاتی کمتر و محدودتر یتده اس  .چرا که نسخ مریتط یه قرآگها مذهب ،در متزه ها مخت ف ایراگ پراکنده اس
و هر محقق میتتاند یه یررسی گتشه ا

از این نسخ یپردازد .از هملن روس

میگردد .در این پژوهش سعی شده تا یا یررسی نقتش و آرایه ها

که لزوم پژوهش یلشتر در این یا

تذهلب قرآگها

خطی سه دوره

مهم هنر

روشن
ایراگ

(تلمتر  ،صفت و قاجار) و مقایسه آگها در طتل زماگ ،منبع ش می کارآمد و درختر در اختلار هنرمنداگ کشترماگ قرار
گلرد و در شلن یال یتتاند مایه الهام ایده ها یکر و در شلن یال اصلل در ذهن هنرجتیاگ گردد.

 -9روش انجام تحقیق و شیوه های گردآوری داده ها
تحقلق پلش رو ،یه روش ملدانی– کتایخانه ا انجام شده اس که روش گرد آور اطالشات یرا روش ملدانی مشاهده و
یرا روش کتایخانه ا نلز اسناد – تاریخی اس  .دوریلن شکاسی ،فلش تحقلق و یرگه نلز ایزار گردآور اطالشات محست
میشتند.

 -4جامعه آماری تحقیق
جامعه

آمار

این تحقلق ،شامل قرآگها

خطی فاخر سه دوره

تلمتر  ،صفت

هنرها تزیلنی اصفهاگ ،م ی م ک تهراگ و آستاگ قدس مشهد مییاشد .وزم یه تذکر اس

و قاجار اس

که در سه متزه

که در مترد متزه آستاگ قدس

رضت  ،اسکن همه نسخ قرآنی متجتد نبتد و دسترسی یه تصاویر یا کلفل همه قرآگها یرا محقق امکاگ پذیر نبتد .روش
انتخا نسخ یه روش انتخایی یتده و تنها نمتنه ها فاخر و پرکار یررسی شده اند و نمتنه ها نلز صفحات آراسته یه هنر تذهلب
مریتط یه قرآگها خطی این سه دوره مییاشد.

 -5پیشینه تحقیق
در پی یررسیها زیاد در متضتشات پایاگ نامه ها و طرحها پژوهشی ،متضتشی کامال مشایه یا این پژوهش دیده نشد.
یرخی متضتشاتی که یررسی شده یتد مریتط یه قرآگها سده ها نخس

اسالم یتده اس  .مانند رساله ا یا متضتع «یررسی

تذهلب در قرآگها سده ها نخستلن» در دانشگاه هنر تهراگ(تفرشی .)1833 ،در دیگر پایاگ نامه ها متجتد ،قرآگها
یکی از این ادوار ،صرفاً یا یک یررسی شمدتاً کتایخانه یررسی شده یتد .مانند رساله ها «یررسی آرایه ها یتاشی قرآگها
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دوره تلمتر و صفت ایراگ»(کتهپایه زاده اصفهانی )1831 ،و پایاگ نامه ا دیگر یا شنتاگ «هنرها طالیی» که در دانشگاه
هنر اصفهاگ متجتد هستند(.فاطمه جتاد  .) 1831 ،از جم ه دیگر پژوهش ها مرتبط یا این تحقلق نلز می تتاگ یه یررسی
"ویژگی ها نقتش و آرایه ها ج دها قرآگ شصر قاجاریه" اشاره کرد(رستمی " .)1818 ،تبللن وجته زیباشناسانه یصر در
یاشله نتیسی قرآگ ها خطی منتخب سده ها  11تا  15هجر قمر " از دیگر مطالعاتی یتده که مرتبط یا متضتع این
پژوهش اس (شفلقی و مراثی" .)1818 ،ساختار ها یصر در قرآگ ها خطی در دوره صفتیه" نلز از جم ه متضتشاتی اس
که تتسط پژوهشگراگ یه آگ پرداخته شده اس

هم اقدام یه انجام "جستار

(قاسمی راد .)1814 ،محققاگ دیگر

در

ساختارشناسی طرح و نقش تذهلب ها قرآنی شصر تلمتر متجتد در آستاگ قدس رضت " کرده اند(غفتر فر و شمل ی،
 )1813و نهایتاً پژوهشی نلز یا شنتاگ " هنر تذهلب زین

یخش قرآگ ها(یررسی تذهلب ها قرآنی شصر تلمتر محفتظ در

متزه آستانه مقدسه قم)" تتسط محققاگ تبریز انجام شده اس (.غفتر فر و همکاراگ.)1813 ،

 -6کتاب آرایی و تاریخچهی آن
این یحث هملشه در مترد آثار هنر مطرح یتده اس که آیا اصتوً هنر دارا اصتل و قتاشد خاصی یتده اس یا در ایتدا از
ایساس لطلف و یدیع هنرمند زاده میشده و یعدها که مردم زیبایی چشم نتاز آگ را در مییافتهاند ،یرا ترویج و آمتزش آگ،
اصتل و قتاشد تدوین شده اس  .در رایطه یا هنر صفحه آرایی سنتی یا یهتر یگتیلم «کتا آرایی» ،یاید یه این نکته اشاره
کنلم که یاصل ذوق و قریحه شده ا هنرمندِ ختشنتیس ،مذهّب ،نگارگر ،رسّام ،جدول کش ،صحّاف و کاغذ ساز در کنار هم
یه صترت کتا  ،ج ته ا یدیع و چشم نتاز مییافته و یلرت و تحسلن ختانندگاگ و هنردوستاگ را یر میانگلخته اس  .در واقع
شروع کتا آرایی کتایها از اوللن صفحه کتا ؛ یعنی صفحه یعد از آستر یدرقه

کتا

شروع می شتد.

هزاوه ا دریاره ترتلب صفحات میگتید" :اوللن صفحه یعد از آستر یدرقه کتا  ،صفحه شنتاگ اس که شنتاگ کتا
در آگ نتشته میشتد .از این صفحه یه یعد ،تزیلنات کتا و یه شبارتی کتا آرایی آغاز میشتد و هنرمنداگ یا استفاده از هنر
تذهلب یه ت طلف و تزیلن صفحات میپرداختهاند( ".هزاوه ا  ،1838 ،ص  ) 14در رایطه یا تاریخ کتا آرایی همتاره نظرات
مخت فی مطرح شده اس  .یه طتر ک ی دو دیدگاه در مترد هنر کتا آرایی یا یه شبارتی تذهلب ،قایل یررسی اس  .در دیدگاه
اول ،تعداد از محققاگ ،اشاشه

این هنر را در ایراگ یه دوراگ قبل از اسالم میرسانند که یه قتل ناصر  :دللل آگها (مریتط

یه دوراگ ساسانی) و کشف اوراق تترفاگ یتده (ناصر و ف سفی ،1831 ،ص  )3که نمتنه
تترفاگ در پی کاوشها ش می یک هلئ

آگ در تصتیر  1آمده اس  .آثار

یاستاگ شناسی آلمانی در نایله ا از یالد ترکستاگ شرقی ،در منطقه تترفاگ

تتسط آفتگ لی کتف کشف شده اس .

تصویر .7صفحه ای از کتاب ارژنگ مانی ،مکشوفه از تورفان
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اما در دیدگاه دیگر ،محققاگ و مذهّباگ اشتقاد یه شرفانی یتدگ این هنر وجتد دارند .آگها ریشه ها تذهلب را در رهتر
اسالم میدانند و واضع آگ را یضرت ش ی (ع) ذکر می کنند .از هنر کتا

پرداز در ایراگ روزگار ساسانی ( 345-224م)

اطالشات اندکی در اختلار ماس  .در آگ روزگار سراسر فالت ایراگ ،زیر سلطره س س ه نلرومند ساسانی ،رقلب سرسخ
امپراتتر روم شرقی ،قرار داش  .متسلقیداناگ ،شاشراگ و دانشمنداگ در دریار ساسانی اشتبار و ایترام خاصی داشتند .شکته
دریار س طنتی تلسفتگ شهرت یسلار داش اما از آگ روزگار هلچ نسخه خطیا یه دس ما نرسلده اس  .هرچند که یه نظر
میرسد در آگ دوره ،پتس

در کنار انتاع دیگر زیر دستیها همانند پتس درختاگ ،چت یا چرم یرا نتشتن استفاده میشده

اس  ،متأسفانه هلچ اثر

ما از متتگ زردشتی (دین رسمی

از فعالل

ایرانلاگ در این زملنه یاقی نمانده اس  .شناخ

ساسانلاگ) یه نسخه ها رونتیسی شده ا مریتط میشتد که پس از آمدگ اسالم یه ایراگ فراهم شدهاند" .فتح ایراگ یه دس
سپاهلاگ شر
ملالد

که یا تصرف تلسفتگ در سال  384ملالد (پ س از نبرد قادسله) آغاز شد و یا تصرف کل خراساگ در 345

کامل شد ،سرآغاز دوره ا

اس

که در طی آگ دنلا

همگتگ در زملنه

اسالم یک مجمتشه

کتا

فراهم

میآورد"(ریشار ،1838 ،ص  .)23یه گفته خ ل ی؛ نزول قرآگ ،همزماگ یا رهتر اسالم و شکل گلر تمدگ یرجسته اسالمی
در دهه ها یعد ،یه زیاگ شریی ،که قبالً یه منطقه ا یلایانی در جنت هالل یاصل خلز محدود یتد ،اهمل

یی سایقه ا

یخشلد .شریی یه سرش یه زیاگ یک دین و تمدگ یزرگ یدل شد و یه تدریج گفتار و نتشتار آگ در منطقه ا پهناور ،از اقلانتس
اط س تا هند غریی ،مترد استفاده قرار گرف (خ ل ی ،1831 ،ص.)21

 -1تذهیب و تاریخچه ی آن
تذهلب یا ( illuminationپاکباز ،1831 ،ذیل ک مه تذهلب) چنانکه گفتهاند از لغ شریی "ذهب" یعنی طال مشتق شده
اس

و شبارتس

از طرح ،ترسلم و تنظلمِ رریف و چشم نتاز نقتش نگاره ها هندسی و گلاهی در هم تایلده و یی جاگ که یا

چرخشها تند و کند و گردشها متزوگ و مرتب و خطتط سلال و رواگ نقش شده یاشند و چتگ در آغاز این هنر از هماگ
قروگ اولله

اسالمی ،رنو غالب و شمده در رنو آملز اینگتنه نقشها رنو طال یتده اس  ،واژه طال یه آگ اطالق شد

(ماچلانی ،1831 ،ص  .)24واژه نامه هنرها تجسمی تذهلب را تزیلن نسخه ها خطی یا رنو طال و نقتش رریف گلاهی و
یا هندسی در هم تایلده تعریف کرده اس  .مایل هرو نلز چنلن تعریف میکند« :تذهلب در لغ  ،زر اندود کردگ اس

و طال

کار و در شرف نسخه آرایی یه نقتشی گفته میشتد منظم ،که یا خطتط مشکی و آ طال کشلده و تزیلن شده یاشند و رنو
دیگر در آگ یه کار نرفته یاشد» (مایل هرو  ،1832 ،ص .)12
یا آگاهی از همه

این تعاریف ،یاید این نکته را هم ذکر کنلم که امروزه تذهلب ،یه معنا لغت آگ یه ندرت دیده ملشتد

و اکثر کارها هنرمنداگ ترصلع اس (ترصلع را یه صترت مبستط در قسم اصطالیات تذهلب شرح داده ایم) .در ایراگ ،پس
از ورود اسالم و از یلن رفتن ساسانلاگ ،هنرها مریتط یه کتا آسمانی مس ماناگ که هماگ ختشنتیسی و کتا آرایی قرآگ
مجلد یتد ،مترد تتجه تعداد زیاد از هنرمنداگ مس ماگ و ختش ذوق ایرانی قرار گرف  .اگر چه در اوایل قرآگ ها یدوگ تزیلن
یتدند اما پس از مجتز رسمی یضرت ش ی (ع) یه هنرمنداگ ،جه تزیلن قرآگ ها یا نقتش گلاهی اس لمی (که از واژه

اسالم

گرفته شده اس ) ،این نقتش یا رنو طال و دورگلر مشکی ،سرستره ها و ترنج ها یتاشی را ملساختند .تقریبا تا دوراگ
س جتقی ،تذهلب (طالکار ) رواج داش

و هنتز رنگی یه این نقتش افزوده نشده یتد .پس از آگ هنرمنداگ یا استفاده از رنو

ها مخت ف مانند وجترد  ،شنگرف و سبز زنگار  ،ترصلع را وارد تزیلن نسخ قرآنی کردند .در دوراگ مغتل ،که یسلار از
هنرها یه شکتفایی ختیی نائل شدند ،تذهلب نلز از این امر مستثنی نبتد و یتسل ه

تتجه خاص امرا مغتل یه این هنر،

نتآور ها زیاد را در قالب رنو و نقش و فرم تجریه کرد .اما تلمتریاگ – که اوج تذهلب و ترصلع قرآنی را در دوره

ختد

نمایش دادند -یا هضم نقتش دوره ها قبل ،از جم ه دوراگ ای خانی ،نقتش و ترکلب یند ها یسلار یدیعی را یه نمایش می
گذارند که تحسلن همه را یرمی انگلزد که نمتنه ا از آگ در تصتیر  2نشاگ داده شده اس .
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اگرچه در اوایل همچناگ شاهد نقتش دوراگ مغتل در قرآگ ها
این دوره هستلم .سلر تکام ی هنر تذهلب و ترصلع همچناگ در دوره
صفتیه ،زندیه ،افشاریه و قاجار همراه یا فراز و فرودهایی ادامه

ها

یاف  .این روند شکتفایی در دوراگ صفت از سرش
نسب

و کلفل

یهتر

یه دوره ها یعد یتده اس  .در دوره ها زند و افشار یه ش

کتتاه یتدگ دوراگ یکتم  ،و جنو ها مخت ف و یاکماگ یی شالقه
یه هنر ،هنر کتا

آرایی دچار رکتد یتد .اما در دوراگ قاجار ،اگرچه

پادشاهانی همچتگ آغا محمد خاگ قاجار و یا نته اش محمد شاه یه
کتا آرایی اهملتی نمی دادند ،اما فتحع ی شاه یع
طبع هنر دوستش یه این هنر تتجه ویژه داش

یکتم

آرام و

و از هملن رو آثار

فاخر در این دوراگ ایجاد شدند .پس از دوراگ قاجار ،در دوراگ تاریخ
معاصر ،اگرچه تذهلب یعنتاگ هنر یا قدمتی یه ی ندا اسالم همچناگ
در دستاگ تتانا هنرمنداگ ایرانی یه یلات ختد ادامه می دهد ،اما نگاه
ویژه و درختر را دارا نلس

و در انزوا نارای

تصویر .2صفحه ای از قرآن مجید به خط محقق،

کننده ا یه سر می

دارای سرلوح مذهب مرصع ،متعلق به دوره ی

یرد .اگر چه در سالها اخلر یا نگاه جد تر یه تذهلب متاجه هستلم
اما تا سرمنزل مقصتد و جایگاه واقعی این هنر فاص ه

تیموری

زیاد مانده

اس .

 -8جایگاه تذهیب در قرآن
تذهلب ،غلر از مبحث تاریخی آگ ،نتشی نمایش تصتیر از یک ایدئتلتژ ذهنی خاص اس  ،که منشأ مذهبی داشته و یه
غلر از ایراگ و کشترها اسالمی ،در کشترها دیگر هم این هنر دیده میشتد .یه طتر مثال در یاشله کتب مسلحی نلز از
این نقتش استفاده شده اس  .همانطتر که در ایراگ از زماگ آیلن مانت تا رهتراسالم ،کتا آرایی و تذهلب در کتا ها کاریرد
فراواگ مییاید  .در طتل تاریخ هنر کتا آرایی در ایراگ ،هنر تذهلب قرآگ رشد محدودتر از خط داش  .زیرا [نگارش] متن
قرآگ ختد مستقلماً آگ را ط ب نمیکرد  .یه شالوه ،ترس از شدم جتاز دختل هر چلز زاید یه متن قرآگ ،تذهلب را محل تأمل
قرار میداد .للنگز اشتقاد دارد که یا قطع و اطملناگ میتتاگ گف هملن ترس تتأم یا ایترام یتد که جریاگ رشد تذهلب را دقلقاً
در مجار صحلحی ستق داد و نلل یه آگ نتلجه ا را تضملن کرد که همگاگ یر صحّ
 ،1833ص  .)31همانطتر که ملدانلم قرآگ مشتمل یر  114ستره اس
دارند ،هر ستره ختد دریرگلرنده جمالتی اس
اس

یلرتآورش متفقالقتل اند (للنگز،

که هرکدام از نظر ی ند و کتتاهی یا یکدیگر تفاوت

که «آیه» ناملده میشتد .تقسلم یند دیگر قرآگ یصترت  81یخش مساو

که «جزء» ناملده میشتد .همچنلن ،قرآگ ختدش دارا مجالهایی اس

که مذهّب را تحریک میکند .از شاخصترین

این امکانات سرلتیه ستره و فاص ه یلن آیات اس  .یه شالوه شالئم نشاگ دهنده هر پنج یا ده آیه نلز مجالی یرا تکرار
منظم نشاگها زینتی در یاشله فراهم میکند .خت اس
تزیلنی ،نمتده میشتد  .همچنلن طبلعی اس
دوی ی از این قبلل شاقب

قار یداند در کجا متن یاید سجده کند؛ لذا این نلز یا نشانی

که افتتاح کل کتا یاید از هنر نمایی چشمگلر یرختردار گردد .یه هر یال،

یر وستاس خطاطاگ فائق آمد و ایشاگ را قانع کرد که تزیلنات یه واقع میتتاند ایزار مفلد یرا

افزایش تأثلراتی یاشد که ایشاگ میختاستند یا خط پدید آورند .تصتیر  ،3نمتنه ا از یک اثر تذهلب در قرآگ کریم اس .
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تا قرگ پنجم هجر این تقسلم یند ها در متن یا استفاده
از نقتش تذهلبی مشخص میشد .آخرین تحتلی که در تذهلب
رو داد در یقلق

نقطه اوج و زیباترین مری ه این هنر

یه شمار میآید .این مری ه که آرایش صفحه

آغازین قرآگ

اس  ،یر خالف تذهلب یخشها دیگر یه هلچ رو کاریرد
نلس  .این آرایهها در ایتدا یرا

نشاگ دادگ تعداد سترهها،

آیات ،یروف و اشرا قرآگ یه کار میرف

ولی در اواخر قرگ

پنجم هجر  ،کامالً منستخ شد .خ ل ی ملگتید :در این دوراگ،
در صفحه

آغازین ،هلچ نتشته ا

یه چشم نمیخترد ،تنها

جمالتی که گاه در این صفحات ختشنتیسی میشد ،یه آیاتی
اختصاص داش

که متضتششاگ در مترد قرآگ یتد .در چند

تصویر .9صفحه ای از قرآن تاریخی تذهیب شده

دوره ،صفحات پایانی قرآگ نلز تذهلب میشد.
در قرآگها  81قسمتی ،معمتوً شنتاگ هر یخش در قایی که در یاو صفحه آغازین متن قرار داش  ،نتشته میشد ،اما
در یرخی نمتنهها نخستلن صفحه هر قسم

یه تذهلب آراسته اس (خ ل ی ،1831،ص  .)13در واقع "فن تذهلب در قرآگ

یلشتر در آستر یدرقه ،شناسنامه ،صفحه یسم اهلل ،صفحه فهرس

و یخشهایی از ستره یمد یه کار میرفته اس

و در

یاقی صفحات در یاشله کار میشد"(سار ختانی ،1831 ،ص  .)155هملن روند یرا تذهلب امروز هم صادق اس  .در قرآگ
ها نفلس و خطی ،این تعداد صفحات افتتایله و اختتامله هستند که تذهلب می شتند .در یاقی صفحات نلز نشاگ ها
مخت ف ،در یاشله

صفحات یه تذهلب آراسته شده اند.

 -3نقوش تذهیب
تذهلب دارا نقتش فراوانی اس
خاصی مترد استفاده

که در دوره ها مخت ف و یر اساس اینکه در چه کتایی یه کار گرفته می شد ،نقتش

هنرمنداگ قرار می گرف  .یه طتر ک ی نقتش تذهلب شامل نقتش زیر اس :

 -1ایرک  -2اس لمی  -8تاج  -4ترنج  -5جدول  -3ختایی  -3یاشله  -3چنو  -1داغ  -11سرترنج  -11سرفصل -12
سرلتح  -18شرفه  -14شمسه  -15فرنگی  -13فصالی  -13کتلبه  -13کمند  -11گره  -21لچک  -21نشاگ -22
نلم ترنج  -28واگلره (هنرور ،1834 ،ص )44
 -2یرخی از این نقتش در ادامه مترد یررسی قرار داده می شتد.
طرح ترنج :1ترنج یکی از طرحها هنرها تزیلنی ایراگ اس که معمتوً در
وسط نقشها یه شک ی مستقل قرار دارد .این طرح از ترکلب گل و طرحها
اس لمی ساخته میشتد که یعضی اوقات یه دو سر ترنج ،دو طرح قرینه
کتچکتر یه نام سر ترنج میافزایند .ترنج یه شکلها گتناگتگ؛ یزرگ ،متتسط،
کتچک و یا نقشها مخت ف طرح میشتد و یلشتر هم در قالی یافی ،نقاشی و
تذهلب یه کار میرود .اما در تذهلب نسخ خطی ،اکثر استفاده از ترنج در پش
صفحه

اول مصحف اس  .در تزیلن قرآگها ترنج را یرا

تزیلن یاشله

صفحات و همچنلن تقسلم اجزا قرآگ نلز استفاده میکنند .تصتیر  4نمتنه ا

تصویر .4نمونه ای از یک طرح ترنج
1- The Medallion Pattern
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از یک طرح ترنج اس
طرح کتلبه : 1کتلبه طریی اس

تزیلنی که در یاو صفحات آغاز  ،سرفصلها مخت ف کتا ها داستاگ و یا شعر یه

کار یرده میشتد .در کتلبهها تتضلحی راجع یه متن آورده شده در کتا و یا فصل میشتد .متن آورده شده در کتلبه را اغ ب
یه رنو سفلد مینتیسند و اطراف آگ را محرر 2کرده و یا تذهلب میآرایند .نمتنه ا از طرح کتلبه در شکل  5آورده شده اس .

تصویر .5نمونه ای از یک طرح کتیبه به کار برده شده در تذهیب قرآن

طرح لچک :لچک ،مریع کامل را گتیند که
از وسط یه دو نلم کرده یاشند .لچکی را در
گتشه ها خطاطی شده و در یاشله خطتط
چ لپا نقاشی میکنند تا این خطتط زیباتر یه
نظر یرسند .تصتیر  ،3نمتنه ا

از یک طرح

لچک اس .
طرح شمسه :طرایی شمسه درصفحه ها
نخستلن کتا

ها

خطی نفلس و یا همراه یا

سرشمسه ،یا هم یا یه طتر مستقل طرح و اجرا
میشتد .گاهی در صفحه ها

تصویر .6نمونه ای از یک طرح لچک

نخستلن نسخهها،

شمسه یا چهار ترنج طرایی میشتد که در این
صترت ترنج و لچک ترنج و یا شمسه و لچک ترنج
ناملده میشتد (هنرور ،1834 ،ص  .)81تصتیر ،3
نمتنه ا از یک طرح شمسه اس .
تصویر .1نمونه ای از یک طرح شمسه

 -71بررسی مکاتب تذهیب در دوران تیموری ،صفوی و قاجار
تذهلب همچتگ نقاشی دارا مکاتب خاص ختد اس ؛ چناگ که میتتاگ از مکتبها س جتقی ،یخارا ،تلمتر  ،صفت و
قاجار سخن گف  .هر مکتب یرا ختد شعبه ها مخت فی دارد .یرا مثال ،در مکتب تلمتر شعبه ها شلراز ،تبریز ،خراساگ
و  ...را میتتاگ تملز داد" .در واقع رنوها ،روش قرار گرفتن نقشها در یک صفحه تذهلب و تنظلم نقشها در مکتبها
1- The Inscription Pattern

 -2یه ک مات ،شبارات ،نقتش و جداولی که دورگلر شده اند ،محرر می گتیند.
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مخت ف ،یا یکدیگر متفاوت اس "(شظلمی ،1831 ،ص  .) 25یرا نمتنه تذهلب در مکتب یخارا یه آسانی از تذهلب در دیگر
مکتبها یاز شناخته میشتد .زیرا در مکتب یخارا از رنوها زنگار ،شنگرف ،سرنج و سلاه استفاده میشده اس  ،در صترتی که
در مکتبها دیگر این رنوها یه این ترتلب کاریرد نداشته اس .
طرز تزیلن و تذهلب قرآگ ها در هر قرگ ،متفاوت از قروگ قب ی یتده اس

و همتاره نقتش یه سم

پلچلدگی و تنتع

رفتهاند .تا قرگ ششم نقتش یه کار رفته یلشتر هندسی یتدهاند .اما از قرگ ششم روش تزیلن یا روشهایی که در دوره ها قبل
یکار یرده شده اختالف پلدا میکند یه این معنی که تزیلنات از یال

سادگی خارج شده و نقتش هندسی جا ختد را یه

طرحها شاخ و یرگ دار میدهد .نمتنه ا از تذهلب ها متع ق یه قرگ  11هجر در تصتیر  3نشاگ داده شده اس .

تصویر .8صفحات افتتاحیه ی قرآن متعلق به قرن دهم ،حدود  364هجری قمری

مأخذ :موزة ملک به شمارة 49

 -77تیموریان و هنر کتاب آرایی و تذهیب
پس از تسخلر ایراگ و یغداد تتسط تلمتر لنو ،دوره جدید هنر کتا آرایی در سال  332ه .ق آغاز شد .شالقه تلمتر
یاشث شد که پس از او نلز ،فرزندانش مانند یایسنقر ملرزا و ایراهلم س طاگ ،دو سبک هنر هرات و شلراز در این دو شهر ایجاد
کنند(سار ختانی ،1831 ،ص  .)151ناصر دریاره

شلته

تذهلب تلمتر ملگتید ":نگارگراگ و مذهباگ ایرانی از اواخر

قرگ  3ه .ق  18 /م ،یرا تذهلب کتا ها شعر و سایر آثار که از تصتیر میآکندند ،هنر تذهلب خاصی را پدید آوردند .این
شلته جدید در طتل قرگ نهم هجر تح تأثلر تلمتریاگ یه تدریج جانشلن شلته مغتلی تذهلب قرآگ در شراق و ایراگ ،و
تا یدود در ترکله شد"(ناصر و ف سفی ،1831 ،ص  .)11خ ل ی ملگتید :اس ت تلمتریاگ در تهله و تدوین کتا یصترت
الگ تیی یرا ختشنتیساگ و هنرمنداگ دیگر کشترها در آمد از جم ه :استانبتل ،قاهره و ده ی( .خ ل ی ،1831 ،ص  )21البته
ج ته ها این تأثلر را ،یلش از هر دس نتیس دیگر  ،در قرآگها خطی میتتاگ دید .این جایگزینی یه نحت یتد که از سلر
طبلعی امتر (یی مداخ ه و ممانع

چلز ) انتظار میرود ،یعنی تبدیل زیبا نقتش درش

نقش دارا شکته و شظم

یه

زیبایی نقتش لطلف و ریزنقش دارا پلچلدگی و رراف  .ناصر  ،تذهلب دوراگ تلمتر را مکتبی ملداند که در هرات آغاز شد
و از آنجا یه فارس و شراق رف (ناصر و ف سفی ،1831 ،ص .)11
یه طتر ک ی شرایط دریار دوره تلمتر و تتجه و شالقه
متجب پلدایش چالش و رقایتی در این زملنه گش
نفلس تر انجاملد .یه طتر
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یی سایقه ا که یکام تلمتر یه این هنر نشاگ میدادند،

که یه جذ هرچه یلشتر هنرمنداگ یه دریار و سفارش نسخ خطی هرچه

که تتللد نسخ خطی در این دوره چندین یرایر گش

و زملنه یرا

فعالل

هنرمنداگ و رشد

سال سوم ،شماره سه(پیاپی یازده) ،شهریور  ،7931جلد یک

استعدادها خالقانه آناگ در تزیلن نسخ خطی مستعد شد و این جریاگ یر سبک تزیلن خاصی که در این دوره پدید آمد یی
تأثلر نبتد .یکی از شتامل متثر یر این پلشرف تتجه یسلار شاهاگ تلمتر یه مذهباگ یتده اس  .پتپ ملگتید :در دوراگ تلمتر
و نلز از مساشدتها شاهانه

مذهّب یکی از سه هنرمند اص ی مسئتل در کار تهله کتایی نفلس یه شمار میرفته اس

یسلار یرختردار یتد(پتپ ،1833 ،ص  .)2251ناصر خ ل ی گفته اس که خانتاده تلمتر پس از او تا سال  111ه .ق یکتم
کردند و مراکز شمده یکتم

آگها طی سالها  313-111ه .ق یلشتر ماوراءالنهر ،خراساگ و فارس یتد .گفته می شتد

فاص ه زمانی ملاگ مرگ تلمتر و سقتط س س ه آق قتیتن ت و یکتم تلمتریاگ که مصادف یا نخستلن دهه قرگ دهم ه .ق
می شتد ،ایراگ در ید یی سایقه ا شاهد شکتفایی هنرها مریتط یه کتا یتد( .خ ل ی ،1831 ،ص  .)14در تصتیر  ،1نمتنه
ا از قرآگ ها کتای شده در شصر تلمتر مشاهده می شتد.

تصویر .3بخشی از سوره حمد ،از نسخه نفیس قرآن دوره تیموری

و مکاتب دریارها مخت ف نظلر

شلته تزیلن کتا در دوره تلمتر یی ارتباط یا دوره ها قبل از ختد نبتده اس
یغداد ،تبریز و شلراز ،هرکدام در ایجاد سبک خاص این دوره متثر یتدهاند .هرچند که شلته

تزیلن این دوره ویژگی خاصی

دارد که آگ را از دوره ها قبل از ختد متمایز میکند ،اما یا این یال یه یلاگ رهنترد میتتاگ در این دوره سبکها مخت فی را
تشخلص داد که شمدهترین آگ ،یکی سبک هرات در دوره یکتم شاهرخ و یایسنقر اس که شلته ا خاص دارد و در یلشتر
نسخ ساخته شده در هرات رشای شده اس  ،و دیگر  ،سبک شلراز اس که تح یکتم
خانداگها ایرانی ،نظلر آل مظفر شکل گرف

اسکند س طاگ و البته متأثر از دوره

و پس از آگ تا دوره ایراهلم ملرزا یه تدریج یه تکامل رسلد .یا تتجه یه این که

هرات و شلراز در زماگ یایسنقر و ایراهلم ملرزا دو مرکز مهم کتا ساز یتدند ،پس از این شلتهها ک له دریارهایی را که در
دوره یکتم

تلمتر یتدهاند را متأثر از ختد ساختهاند .سبک هرات ،در دوره س طاگ یسلن ملرزا ،تح

تأثلر از سبک

شلراز دچار تحتوت شد و تزیلن و فرم سر لتحها در این سبک یسلار تغللر یاف  .شلته ا نلز در این دوراگ رواج داش یا اسم
«شلته

ترکمن» که تح

تأثلر دو سبک هراتِ دوراگ س طاگ یسلن و همچنلن شلراز یتده اس  .هردو این شلتهها یا

انتقال هنرمنداگ این دریارها یه دریار صفتیاگ ،شلته
تذهلب یه هم

کتا

آرایی این دوره را نلز شکل دادهاند ..همچنلن نتع دیگر

از

متونا غلاثالدین محمد مذهّب مشهد  ،وضع گردید که «زرافشاگ» ختانده میشد" .زرافشاگ یعنی آنچه در

کاغذ از طال و نقره یل کرده یلفشانند"(ذایح ،1838 ،ص  .)183در تذهلب قرآگها این دوره (تلمتر ) ،شالوه یر تقارگ و
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دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی

تعادل متجتد در نقتش که یا روش قرینه ساز ایجاد میشتد ،ما شاهد ترکلب یند ها متناسب و غلر متقارگ نلز هستلم که
یتی میتتاگ گف

یا معلار ها مدرگ امروز در صفحه آرایی هم ختانی دارد و یه زیبایی ،تعادل یصر را در صفحه ایجاد

میکند.
در مترد آرایش صفحات قرآنها در این دوره یاید گف  :کل صفحات در این دوره یکپارچه یتده و ترکلب یند یا رتلم
دارند که تعادل و تتازگ را در آناگ یرقرار میسازد .سر لتحها دو صفحه آغاز و دیباچه معمتوً رایج هستند و کل

یکنتاخ

صفحه را در یر میگلرند .در نسخه ها مج ّل این دوره یه صترت مزدوج یه کار میرود ،یعنی شکل سر لتح در دو صفحه
مقایل هم شلناً تکرار میشتد .سر لتحها متقارگ اند و اکثراً دو قسم
آگها جه

کتلبه ا در یاو و پایلن وجتد دارد که فضا منفی یلن

نتشتن متن استفاده میشتد .در قرآگها اکثراً این فضا منفی یه اندازه فضا ِ مثب ِ پر شده یا تذهلب تعللن

میشتند .سرلتیههایی که در صفحات دیگر قرآگ دیده میشتند ،کتچکتر و کمیجم تراند و تنها یرا نشاگ دادگ ایتدا
سترهها یه کار میروند .آگها یه شکل کتلبه در ایتدا سترهها دیده میشتند و گاهاً شمسه ا کتچک یه کنار آگ وصل اس .
در تقسلمات داخل سر لتحها و کتلبه ها ،تمایل یه ایجاد کناره ها نرم و مدور یرخالف شلته ها هندسی در دوره ها قبل
وجتد دارد .ترنجها یاو شنتاگ که از دوره مغتل مرستم شده یتدند ،در دوره تلمتر یا قرار گرفتن دو ترنج کتچک در
یاو و پایلن ترنج وسط (ترنج یزرگ) که در اصطالح «سر ترنج» ناملده میشتد ،مزین میگردید.

 -72صفویان و هنر کتاب آرایی و تذهیب
قریب یه ده سال طتل کشلد تا شاه اسماشلل صفت تتانس
جنت ایراگ یرساند .او هنرمنداگ یسلار را از هرات یه پایتخ

یتزه

س طن

ختد را گسترش داده ،از تبریز یه مرکز و

جدید منتقل کرد و نسخ نفلس دوره تلمتر را یه کتایخانه

دریار صفتیه آورد .شاه اسماشلل اول را مرد هنردوس و اد پرور میدانند که همتاره اهل هنر را شزیز میداشته اس  .شاه
اسماشلل متفق شد هنرمنداگ دو مکتب هرات و تبریز را در دریار ختد جمع کند که در نهای  ،یاصل جمع تجریلات هنرمنداگ
این دو سبک ،متجب پدید آمدگ شاهکارها هنر کتا آراییِ دوراگ صفت شد .رهنترد چنلن ملنتیسد که :شاه طهماسب،
پسر شاه اسماشلل ،در نتجتانی یر تخ

نشس

و از هماگ اواگ پادشاهیاش ،هم نشلن هنرمنداگ و شعرا یتده اس  .او یا جمع

آور شعرا و نقاشاگ ،ختد نلز یه مشق هنر میپرداخ

که آثار از او یاقی مانده اس  .شالوه یر شاه طهماسب که در تبریز

کارگاه ها کتا ساز یه راه انداخته یتد ،و چالشی در ملاگ هنرمنداگ این دوره یرا ساخ

کتب نفلس ایجاد کرده یتد،

یرادراگ او نلز مانند سام ملرزا و یهرام ملرزا نلز اهل فضل و هنر یتدند.
شاید ذکر این نکته یرا یلاگ ملزاگ هنر دوستیِ شاهزادگاگ صفت کافی
یاشد که آگها یا جمع آور

نقاشیها و قطعات ختشنتیسی و نسخ خطی،

مجمتشههایی را ایجاد کردند ،یا نام مرقع ،و یه صترت آلبتمهایی در آوردند.
ش

رواج فراواگ و در نتلجه رشد کتا آرایی در دوراگ شاه طهماسب را در

تعصب دینی و

شنتاگ کردهاند .او نگارگر

را از مناهی دین اسالم یر

میشمرد ،از این رو تذهلب نسخ خطی در این دوراگ در سطح تتجه فراوانی
قرار داش (رهنترد ،1833 ،ص  – 34ص  .)18مذهّباگ تنها در پایتخ ساکن
نبتدند .در سراسر قروگ نهم و دهم هجر قمر  ،شهر شلراز یکی از مراکز
اص ی تدوین کتب دس
کتای

شده ،از نظر کلفل

تبریز یرایر

نتیس یه شمار میآمد" .یرخی از آثار که در شلراز
و سبک و سلاق ،یا نمتنه ها متع ق یه قزوین و

میکند"(خ ل ی ،1831 ،ص  11و  .)12تعداد

از قرآگها

شلراز ایتماوً یه سفارش دریار تهله شده ،اگر چه یر هلچ یک از آگها گتاهی
یا نتشته ا یاو نام سفارش دهنده یاف
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نمیشتد .نمتنه ا از قرآگها

تصویر .71تذهیب سوره حمد ،کتابت شده
توسط میرعماد قزوینی در عهد صفویه

سال سوم ،شماره سه(پیاپی یازده) ،شهریور  ،7931جلد یک

کتای شده در شصر صفت  ،در تصتیر  11مشاهده می شتد.
در دوراگ صفت  ،تحتوت زیاد در کتا آرایی ایجاد شد .یرا مثال سبک هرات در این دوراگ دچار تحتوت شمده ا
شد؛ از جم ه گرایش و تمایل نقتش اس لمی یه هرچه رریفتر و یاریکتر شدگ را میتتاگ ذکر کرد .در نسخ هراتِ اوایل دوره
تلمتر ساقهها یجم دار و مشخص اند .اما در این دوره یه صترت خطتط متیلن نازکِ یدوگ یجم درمی آیند که در هم
تافتگی و پرکار آگها یسلار زیاد اس  .از دیگر نتآور ها میتتاگ یه استفاده از گلها ریز چند پر یا رنوها سفلد قرمز و
صترتی اشاره کرد که در یلن اس لمیها یه کار یرده میشتند ،در یالی که در سبک هرات تلمتر این گلها اغ ب یه صترت
ریسههایی در یاشله دیده میشتند .استفاده از یک مث ث تزیلنی که یه آگ لچکی گفته میشتد و یر رو نتار یلرونی کتلبه و یه
یلروگ قا جدول اشاره دارد ،در این دوراگ رایج شد .در هر دو سبک هرات و تبریز ،این نمتنه کارها دیده میشتد که

سم

نشاگ از انتقال سبک هرات یه تبریز دارد .در دوراگ صفتیه ملزاگ فضایی را که کتلبهها در سر لتحها اشغال میکنند ،خل ی
یلشتر از قبل اس  .استفاده از کتلبه ها پهن در سر لتحها تمام صفحه نلز یا شد .یتی سر لتحها یاقی صفحات نلز
چنلن خصتصلتی داشتند .یا الهام از سبک تلمتر نتع دیگر از سر لتح نلز پدید آمد یدین صترت که مستطلل یاویی صفحه
یه شکل نلم ترنج مانند که یه آگ تاج میگتیند اختصاص یاف

و این تاج یه وسل ه یک جدول پهن ایاطه میشد که در

پایلن یه کتلبه متصل یتد .این فرم ک ی سر لتحها یعدها تحتل یلشتر یاف

و نتع محبت و رایج در اواخر دوره صفت و

قاجار شد ،یه طتر که اغ ب مییلنلم سر لتحها تاج دار اند" .تمایل یه ایجاد رراف و پلچلدگیها اشجا انگلز در تزیلنات
دوره

صفت  ،یسلار دیده میشتد .رنو غالب یه کار رفته در تذهلب این دوره هم چناگ طالیی و وجترد

اس  ،منتها

رنوها دیگر نظلر شنگرف ،سبز ،زرد و نارنجی نلز کم و یلش نسب یه دوره تلمتر یلشتر یه کار میرود .در اوایل دوره
صفت رنوها فرشیِ تح

تأثلر دوره تلمتر کمتر یه چشم میخترد .اما تقریباً از قرگ یازده هجر یه یعد یه خصتص یا

کاریرد رنوهایی مثل نارنجی ،یه شکل وسلعتر نقش رنوها فرشی چشمگلرتر میشتد"(رهنترد ،1833 ،ص  -14ص .)111
در شمل،سبک شصر صفتیه یا شروع قرگ نهم و در قرگ ده یه مری ه کمال ختد رسلد و این سلر تکام ی تا زماگ یال نلز
ادامه دارد .در واقع این سبک یا پایاگ یافتن سده نهم هجر آغاز میشتد ،در طتل سده دهم یه ثمر میرسد و شمالً تا شصر
یاضر ادامه مییاید.
تلمتریاگ از شناصر هندسی کمتر استفاده میکردند و یرا ترنج ستره هم اهملتی قائل نبتده ،کم کم آگ را یذف کردند .در
دوره صفتیاگ ،هردو این ویژگیها یه گذشته ا تع ق داش

که یه سرش

دور میشد ،اما ترنجها کتچک رو یه یلروگ،

هنتز غالباً ویژگی شاخص نزدیکترین اس لمی یه یاشله و شرفه ها پرتت مانند یتد که از این ترنجها یا از لبه ختد قا
یلروگ میزد و یه «آزاد شدگ» تذهلب از قلد سه ض ع از چهار ض عش کمک میکرد .در این دوره دیگر از صفحات تذهلب پرکار
دوراگ مم تکی و مغتلی خبر

نلس ؛ اگرچه گاهی دو ج ته

تکثلر [پتیا] و غنا [

ایستا] در تصتیر افتتایله

یرخی

مصحفها یا دو شمسه

یزرگ ،در این دو صفحه مقایل یه هم ،یا آیه ا از قرآگ در وسط هر یک و یا یتی یدوگ آیه ،ایجاد

شده اس  .اما یه گفته

للنگز :در یلشتر متارد ،مصحف یا ستره فاتحه یه خط نسخ خفی ،واقع در قایی در وسط صفحه آغاز

میشتد(للنگز ،1833 ،ص  .)131در متارد که در دو صفحه نخس

دو شمسه در مقایل هم قرار میگلرند ،دو صفحه

مقایل پس از آگ شمتماً یا نقش ترنج [یا شمسه] و دو سرترنج تزیلن شده اس  .در انتها قرآگ نلز از هملن ترنج یا متن دشایی
که یاو دشا اختتام اس  ،استفاده میکنند .قرآگها این دوراگ شامل چندین صفحه تزیلن شدهاند .ایتدا ستره ها نلز
تماماً تذهلب و اسم ستره یا خطی غلر از متن یه زر و یا سفلد آ

در ملاگ آگ نتشته شده اس .

خ ل ی ملگتید :تا قرگ نهم ه .ق فضاها تذهلب شده قرآگها نفلس معمتوً شامل صفحات آغازین ،دو صفحه ایتدا و
انتها متن اص ی ،شنتاگ سترهها ،و گاه صفحات پایانی میشد ،اما در قرگ دهم ه .ق آرایه ها دیگر نلز یر اینها اضافه شد،
از جم ه یک جف

شمسه پلش از صفحه آغازین و صفحه ا که ملانه متن را مشخص میکرد(خ ل ی ،1831 ،ص  .)12از

طرفی ،کار مذهّب کاراگ تنها منحصر یه تزیلن صفحه ها

نتشته شده و مصتر نبتد ،ی که یتاشی آگها را نلز تذهلب

میکردهاند .از ایتکارات مذهبلن این دوره ملتتاگ یه داخل کردگ تزیلنات مفصل یا آزاد یلشتر در قالبهایی از مث ثها و
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شظلمی در سرلتیه ها،

مریعها و مریع مستطللها مذهّبی که یاشله قرآگها را پر میکرد اشاره کرد .همچنلن یه گفته

از نقتش مدور یا ستاره ا شکل یه وفتر استفاده می کردند(شظلمی ،1831 ،ص  .)81آنها یا استفاده از تزئلنات متنتع نتار
مانند ،خطتط محدود کننده

تذهلب را از ختد تذهلب جدا می ساختند .از دیگر ویژگیها قرآگها دوراگ صفت  ،اجرا

چند سرلتح در یک قرآگ اس .

 -79قاجار و هنر کتاب آرایی و تذهیب
یکتم

قاجار در سال  1211ه .ق یا شکس

لطفع ی خاگ زند تتسط آغا محمدخاگ قاجار آغاز شد .از آگ جایی که یه

گفته محققاگ او فرد ختگ ختار و سفاک یتد ،رایطه ا یا هن ر و هنرمنداگ نداشته اس  .هنر کتا آرایی در این دوراگ
یسلار کم رنو شده یتد .ستدآور می گتید یحراگها ناشی از سقتط صفتیه ( 1185ه .ق) و آشت شهد افشار و اوایل شهد
زندیه ،فرص تعالی و رشد را یه تذهلب نداد؛ تزیلنات کتب خطی در این دوراگ در مقایسه یا آثار صفت یا س س ه ها یعد از
آگ یعنی قاجار کمتر ،و از نظر کلفل

در سطح پایلنتر قرار دارد .رنو آملز ها کم رنو و یی کلفل

و ترکلب یند ها

ناقص و یی مهارت ترسلم شده اس (ستدآور ،1831 ،ص  .)831اما یا این وجتد ،مکتب زندیه که ط لعه مکتب قاجاریه اس ،
یسلار فریبنده و زیباس  .یه طتر ک ی" ،در آغاز قرگ دوازده هجر  ،شلته تذهلب شتض شد و رراف

و زیبایی چندانی در

آثار این شهد مشهتد نلس "(ذایح ،1838 ،ص .)183
یا این یال ،کتا

قاجار در دو دوره

آرایی در دوره

شکتفایی و گستردگی داشته اس ؛ یکی در زماگ فتحع ی شاه
شلته

و دیگر ناصرالدین شاه .میتتاگ گف

تزیلن نسخ

خطی در اوایل این دوره ،یه خصتص در دوره فتحع ی شاه،
هماگ ادامه دوره صفتیه یتده اس

و تعللرات شمده ا در

فرم سر لتحها و جزیلات تزیلن نسب
مشاهده نمیشتد .یه تدریج شلته

یه دوره

صفتیه

تزیلن این دوره یال

پالتدهتر یه ختد میگلرد و تتجه یه جزیلات و ریزه کار ها
فراواگ در تزیلن ،یه خصتص در دوره ناصرالدین شاه شدت
یلشتر

مییاید .تحتوت رخ داده در فرم سر لتحها ،یالتی

خاص یه تذهلب این دوره مییخشد که یه رایتی دیده
میشتد .سرلتیه
که یال

تاج دارِ یه سبک شلراز

و سرلتیههایی

ترنجی دارند ،از ایتکارات هنرمنداگ مذهّب این دوره

اس  .قرآگ نفلسی که یه خط مریتم زینالعایدین قزوینی یتده،
نمتنه ا از قرآگ ها تذهلب شده در دوراگ قاجار اس که در
تصتیر  11مشاهده می شتد.
از آنجایی که تذهلب دوره ها

تصویر .71صفحه از قرآن تذهیب شده در دوران قاجار
به خط مرحوم زین العابدین قزوینی

زندیه و افشاریه در واقع پلش درآمد تذهلب دوره قاجاریه اس  ،می تتاگ یا یررسی

ویژگی ها تذهلب این دوراگ ادامه و تکملل نتآور ها هنرمنداگ این دو دوره را در دوراگ قاجار مشاهد کرد.

پناهلاگ پتر از خصتصلات تذهلب دوره

زندیه و افشاریه را مرصّع کردگ اس لمیها یه جا

ایجاد زملنه ها

پرکار،

یهکارگلر گل و یتته ها مخت ف ،در داخل متنها یا در یتاشی کادریند آگها و یاشله تذهلبها یه صترت یازو یند ،
یند رومی ،یند تاجی ،و نلم تاجی می داند(پناهلاگ پتر ،شماره  ،42ص  .)113در دوراگ زندیه (  1138-1211ه .ق) و
قاجاریه (  1211-1848ه .ق) ،مذهّباگ طرحها زیبایی یه وجتد آوردند که فقط یه زر ترسلم شده و گاهی نلز یه رنو سفلد
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رو زملنه زرین نمایش یافته اس  .ناصر معتقد اس

در آگ زماگ گسترش نفتذ غر و ایجاد روایط استعمار یر فرهنو

زمانه یی تأثلر نبتده ،اما تأثلر آگ یر تذهلب در مقایسه یا دیگر هنرها ،ناچلز یتده اس (ناصر و ف سفی ،1831 ،ص .)13

نتیجه گیری
در این پژوهش ،ایتدا یه یررسی سلر هنر کتا آرایی و همچنلن تذهلب در ایراگ ،ارائه تعریفی دقلق از تذهلب و روشن
نمتدگ رایطه آگ یا هنرها قدسی و قرآگ پرداخته شد .اشاره شد که تاریخ هنر کتا آرایی در ایراگ یه دوراگ ساسانی و مانی
یرمیگردد .پس از آگ هنرمنداگ مس ماگ در پی شالقه وافر که یه کتا آسمانلشاگ داشتند؛ همچناگ که یا خط زیبا ختد
متن این مصحف شریف را یه زیبایی هر چه تمامتر ارائه میکردند  ،در صدد یرآمدند تا یا استفاده از نقتش گلاهی (اس لمی) و
رنو طال ،قرآگ را تذهلب کنند .در ادامه یا یررسی مجزا هنر تذهلب و کتا

آرایی سه دوره تلمتر  ،صفت و قاجار،

تحتوت ک ی آگ در سه یتزه آرایش صفحات ،نقش و رنو یررسی شد .دوراگ تلمتر  ،دورانی یا تذهلب یاشکته و نلرومند
یافته شد .نسخ قرآگها تذهلبی این دوره را فاخرترین آثار تذهلبی می دانند .آگها یا اینکه در اوایل تا ید از نقتش مغتلی
وام میگرفتند اما در اواسط تلمتر شاهد تفاوت فایش نقتش آگها یا دوراگ ماقبل ختد هستلم .رنوها یه کار رفته در این
دوره یه ترتلب وجترد و سپس طال یتده اس  .در پی آگ ،در دوراگ صفت یه ش
آرایی و تذهلب نلز یه رشد و شکتفایی ختیی دس

پادشاهی پادشاهاگ هنردوس  ،هنر کتا

یاف  .شهر شلراز مرکز یسلار مهم تتللد نسخ خطی شد و مکاتب هرات و

تبریز در کنار هم دیده میشتند .در این دوراگ اس لمیها قطتر و تقریباً خشن دوراگ تلمتر رریفتر و پرکار تر شدند .ساقه
ها نازکتر شد و رنوها فرشی یلشتر در کنار وجترد و طال یه کار گرفته شد .شنگرف یه ملزاگ یلشتر در نسخ یه کار
میرف

که در دوراگ قاجار یه اوج کاریردش رسلد .سرلتیه ها تاج دار و ترنجی رواج یاف

و تشعلر در کنار نقتش تذهلب و

ترصلع مترد تتجه فراواگ هنرمنداگ قرار گرف  .در دوراگ قاجار هم آغا محمد خاگ هنگامی که س س ه قاجار را پایه گذار
کرد ،در اوج ناآرامیها و آشت ها یتد .یه شالوه فرد ختگ ختار و یه دور از هنر یتد ،از هملن رو تمامی هنرها از جم ه کتا
آرایی رو یه افتل نهاد .یه طتر ک ی در دوراگ قاجار ما شاهد نتآور و مکاتب تذهلب مریتط یه این دوراگ نلستلم.
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