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بررسی انواع جلدهای قرآنی در طول تاریخ

دروازه هایی به سمت بهشت ماورایی 
خدیجه احتشامی

واژه "جلد" در فرهنگ فارســی دکرت محمد معین این طور 
معنی شده است: »جلد )Jeld(، پوست )انسان یا حیوان(، 
اجــاد – جلــود – آن چه از جنس مقــوا و جز آن که منت 

کتاب را فراگیرد.«
 جلد سازی قبل از ظهور اسام در مرص رواج داشت 
و بعد از آن توســط پیروان و رهروان مانی در 

مناطق مختلف انتشار یافت. 
قــرآن، راهنــای جامــع زندگی برش 
اســت. این کتاب الهی، از هان 
آغازیــن ســالهای نــزول، به 
خاصــی  ارادت  خاطــر 
کــه مومنــان به آن 
جایگاه  داشتند، 
ویــژه ای به 
لحــاظ 

هرنمنایی برای هرنمندان داشــت. هرنمندان مســلان، از 
حواشــی قــرآن گرفته تا جلــد و قاب آن، هــرن خود را به 
خدمــت گرفته و با روح و جانشــان، بــرای این مصحف 
جاودانــه خاقیــت به خــرج دادند تا آنجا که خودشــان 
نیز در هرنشــان حل شــدند؛ چنانکه حتی نامی یا نشانی 
از خود به یادگار نگذاشــتند. آنها، این نیســت شدن را با 
عزت و افتخار پذیرفتند تا هرنشــان جاویدان شود و امروز  
می بینیــم که ایــن هرنها در موزه هــا جلوه گری می کنند: 

جلوه ای از عشق به قرآن.
در این مقاله انواع رویه هــای ظاهری و جلدهای قرآن و 

هرنهای به کار رفته در آنها را بررسی می کنیم.
****

جلد چرمی ساده 
ساده ترین جلد قرآن ها در قرون اولیه ی اسام، جلد چرمی 
بود که از انواع پوســت حیوانات که بر روی ورقه ی نازک 
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چوب و یا مقوا کشیده می شد، تهیه می شدند.
این جلد ها، تقریباً تا قرن های 3 و 4 هجری کاماً ساده و 
بدون نقوش تزئینــی بودند ولی از قرن 4 هجری به بعد، 
اشــکال هندسی بر روی آنها شــکل گرفتند. گاهی داخل 
فرورفتگی هــای این نقوش را با رنگهای مختلف گیاهی یا 
معدنی  و یا ورقه های ســیم و یــا زر، رنگ آمیزی کرده و 

نقوش را چشم نوازتر به بیننده عرضه می کردند.
جلدهــای چرمــی تا قرن ششــم هجری قمــری، به روش 
مرصی اســامی تهیه می شــدند. در این مدت، نوآوری و 
تحول چندانی در نقش های روی جلد توســط مســلانان 
صورت نگرفت ولی در قرون 6 و 7 هجری به بعد، جلدها 
کاماً چهره ای اســامی – ایرانی بــه خود گرفته و هویت 

نوبنیاد خود را شکل دادند.

جلد سوخت
 جلدهای به دســت آمــده از دوره ی مکتب هرات، قطعاً 
از نفیس ترین جلدهای اســامی محسوب می شوند. قرن 
نهــم هجری، آغاز تکامل هرن جلدســازی ایران اســت که 
نفیس ترین و باارزش ترین جلدهای ســوخت از این دوره 

به یادگار مانده است.
علت نامگذاری این نوع جلد، این است که دو قالب فلزی 
از جنــس فــوالد یا برنج را، با حــرارت معینی داغ کرده و 
چرمی را که از قبل خیســانده بودند، میان دو قالب نر و 
ماده نهاده و با رضبات چکش، نقشــی تیره با فرورفتگی 
و برجســتگی، بر روی چرم به وجود می آمد که بعد طراح 
می توانســت با رنگهــای معدنی و گیاهی یا زر و ســیم، 
نقوش را از یکدیگر متایز ساخته و به اثر خویش طراوتی 

خاص بخشد.
در قــرن یازدهم هجری قمری، جلدهای رضبی به تدریج 
جایگزین هرن سوخت شــدند. نکته ی قابل ذکر این است 
که، نقوش رضبی که اکرثاً با فن ســوخت تهیه می شــدند، 
برای روی جلد، و معرق ها که آســیب پذیرتر بودند برای 

داخل جلد به کار می رفتند.

جلد معرق
 دلیــل نام گذاری معرق، در کتاب صحافی ســنتی، به این 
صورت بیان شــده که چون چرم های مختلف را به صورت 
رگ رگ کنــار هم می چســباندند و یــادآور رگها و عروق 

بودند، آن را معرق می نامیدند.
جلد معــرق را قوام الدین تربیزی ابــداع کرد و پس از او، 
اســتادان دیگر در تکمیل و نفاســت ایــن فن، متامی هرن 
خود را به کار بســتند؛ تا آنجا که در زمان شاه طهاسب، 
زیبایــی این گونــه جلدها خیره کننده شــد. در این زمان، 
روی جلد را رضبی طاکوب شــده و پشــت آن را، معرق 

می کردند.
روش کار در این شــیوه، این اســت کــه اول چرم را نازک 

کرده 
خ  ر (

 ، ) ی گیــر
نقشهای  ســپس 

دلخواه را به وســیله 
ابزاری بــه نام »نقش بُر«،  

از چــرم جدا کــرده و بر روی 
زمینــه  می دادنــد.  قــرار  زمینــه 

می توانست چرمی با رنگ دیگر باشد یا 
اینکه هان چرم را با رنگهای سنتی گیاهی 

مانند پوســت گردو، حنــا، قرمز دانه، شــقایق 
کوهی، پوســت پیاز،  رونــاس یا طــای 24 عیار)به 

صورت پودری( و یا رنگهــای معدنی مانند الجورد، رنگ 
آمیزی می  کردند و ســپس به گونــه ای ظریف و با دقت، 
این چرمهای رگ رگ بریده شده را، کنار هم می چسباندند 

که گویی یک تکه و یک رسه اند.

جلد رضبی
 در جلد رضبی، ابتدا طرح مورد نظر روی دو قطعه ضخیم 
فلز فوالد یا برنج، به صورت نر و ماده، به وســیله چکش، 
قلم زنی کرده و ســپس این قالب ها را با فشار فراوان، بر 
روی چــرم خیس خورده گذاشــته و از دو طرف زیر پرس 
قرار می دادند. )امروزه بعضی از اســاتید، در این مرحله، 
قالبهــا را از زیر و روی چرم، حین پرس، مورد حرارت قرار 
می دهند(. پس از انجام این مراحل، قســمتهای فرورفته 
را بــا ورق های طا، نقره یا رنگهای طبیعی دیگر که اکرثاً 
شــنجرف یا الجورد بودند، می پوشاندند و نقوش برجسته 

را به رنگ خود چرم باقی می گذاشتند یا بالعکس. 
اکــرث نقوش جلدهــای چرمی رضبــی، یا ترنــج بودند،یا 
لچــک و یا حاشــیه. به این صورت که ترنج نقش وســط 
بود، لچکها در چهارگوش آن قرار می گرفتند و حاشــیه به 
صورت حســاب شده و با استفاده از یک قالب برای دور 
آن و یک قالب برای گوشــه های آن بــه کار می رفت؛ به 
طوری که مجموع آن، 2 قالب برای متامی دور حاشیه بود. 

گاهی نیز ترنج در باال و پائین به کار می رفت.

جلد روغنی
 این جلد به لحاظ باز بودن دســت طراح برای خلق اثری 
ظریف و زیبا و نشان دادن توانایی های وی بر روی جلد، 

کاماً منحرص به فرد و فوق العاده است.
این نوع جلد، گاهی به اشتباه، جلد الکی خوانده می شود؛ 
در صورتی کــه اگر این جلد با روغن کان یا روغن جای 
امروزی جا داده و ثابت شــود، جلد روغنی و اگر با الک 

الکل تکمیل شود، جلد الکی خوانده می شود.
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دروازه هایی به سمت بهشت ماورایی 
خدیجه احتشامی
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جلد روغنی، در صحافی سنتی، از قرن نهم و دهم هجری 
قمــری )در اواخــر دوره ی تیموریان( بــه وجود آمد. در 
آن زمــان، جلدهای رایــج و مقبــول آن روزگار، جلدهای 
ســوخت بودند که بســیار پرزحمت، زمان بــر و پرهزینه 
بودنــد و بــه این دلیل، نفاســت فوق العاده ای داشــتند. 
جلدهــای روغنــی که در ابتدا در مقایســه بــا جلدهای 
ســوخت کم ارزشرت و ســهل الوصل تر به شــار می رفتند، 
کم کــم در قــرن 12 و 13 هجری قمری، بــه کال زیبایی 
و ظرافت خود رســیدند و توانســتند رقیبان رسســخت و 
گرانقدر خود را به دلیــل ظرافت، زیبایی، رسعت و تنوع 
بیشــرت، کنار بزنند و بر جلدهای چرمی و ســوخت برتری 

یابند.
روش ســاخت این نوع جلدها چنین اســت که، نخست، 
روی مقــوای صاف و ضخیم و یــا احیاناً روی تخته نازکی 
از چــوب، که روی آن را با پارچه ای نخی می پوشــاندند، 
الیه ی نازکی از خمیر گچ و یا مخلوطی از ســفیداب روی 
و رسیشــم )که این بتونه توسط اســتاد عیسی آلفته کار 
می شــده اســت( و یا ترکیــب پودر مل و چســب چوب 
می پوشــاندند، سپس ســمباده می زدند تا ســطحی کاماً 
صاف و صیقلی به دســت آید. پس از آن، الیه ی رقیقی از 
روغن کان بر روی آن می کشــیدند و این عمل را چندین 
بار تکرار می کردند. آنگاه نقاش، ســطح کار را، که قبل از 
روغــن زدن، با رنگهای تیره ای مثل قرمز تیره، ســبز تیره، 
قهــوه ای تیره یا حتی ســیاه، رنگ آمیزی کرده بود، بعد از 
واشور کردن و گرفنت چربی روغن، با گل و بته نقش اندازی 
می کــرد. البته در بعضــی از جلدها، زمینه گچ بدون رنگ 
آمیزی و خام، مورد بهره بــرداری قرار می گرفت که بر اثر 
مرور زمان و تغییر رنگ روغن کان به نارنجی– زرد، رنگ 
جلد به صورت عســلی درمی آمد که در اصل ســفید بود. 
بعد از مرحله ی نقش اندازی با رنگهای طبیعی، برای حفظ 
و نگهــداری از آســیب هایی مانند ریخــنت و ترک خوردن 
رنگها،  نفوذ حرشات، قارچها و گرد و غبار و همچنین قابل 
شستشــو و براق و درخشــان شــدن، طی چندین مرحله، 

روغن کان بر روی اثر کشیده می شد. 
در مورد روغن کان چند توضیح وجود دارد:

 این روغن، در گذشــته برای جلوگیری از خشــک شــدن 
کان به کار می رفتــه و به قول خانم جولیان رابی، در 
کتاب جلدهای الکی، "روغن کان ساخته شده در 
ایران، ارزشــمندترین نوع آن در رشق به شار 

می آید."
در تهیــه ی آن، انــدک تفاوتهایــی را 
می توان یافت که کیفیت هرکدام 
را همیــن جزئیــات تعییــن 
می کنــد، ولــی ترکیبات 
پایــه ای همه ی آنها 

یکی است.

غن  و ر
 ، ن کــا

ســندروس  از 
بــه نســبت دو و 

نسبت  به  بزرک  روغن 
ســه، تهیه می شود که البته 

مقدار بیشــرت روغن، رنگ آن را 
زرد و ســندروس بیشــرت، آن را قرمز 

می کند.
نســبت دو به سه از سندروس و روغن بزرک 

را، در دیگ چدنی بزرگی می جوشــانند. این کار، 
به خاطر بوی زننده و تصاعد گازهای سمی، در فضای 

باز انجام می شــود. چنانچه قاضی احمــد قمی در کتاب 
گلستان هرن، در مورد ســاخت روغن کان، به نظم گفته 

است:
ولی این کار در منزل نشاید

مقامی دورتر از شهر باید

باید اول قطعات درشــت تر ســندروس و ســپس تکه های 
ریزتــر را، در روغن در حــال جوش ریخته و مایع در حال 
جــوش را با رسپوش، مدتی به حال خود رها کنند. بعد از 
آماده شدن روغن،  غلظت آن باید آزموده شود. این کار با 
چکاندن یک قطره روغن در آب، انجام می شــود؛ که اگر 
منعقد شــد، آماده است. به لحاظ شکل ظاهری نیز، باید 
مانند عســل شود. ســپس آن را از پارچه ای می گذرانند تا 
مواد خالص آن جدا شود.  موقع استفاده بر روی کار، باید 

آن را با نفت رقیق کرد.
امروزه به جای روغن کــان از روغن جاهای موجود در 
بازار که در رنگهای متفاوت یافت می شــوند نیز، می توان 

بهره گرفت.
طرح هــای به کار رفته در جلدهــای روغنی که برای قرآن 
ســاخته و پرداختــه می شــدند، اکــرثاً گل و بوته انــد) به 
نــدرت گل و مرغ نیــز در بین آثار به چشــم می خورد(. 
گل و  بوته هــا، با ترکیب بندی هایی متفاوت و ســازگار با 
ذوق هرنمند و شــان صحف آســانی، بر روی اجاد جای 
می گرفتنــد. ایــن ترکیب بندی ها، اکــرثاً از گلهای متفاوتی 
همچون گل رسخ، بوداغ، نسرتن، میخک، جعفری،  نرگس، 
 قرنفل، الله، شــکوفه های به و ســیب، ســنبل، آرتیشو و 
گلهای وحشــی نشــات می گیرند که در نظر کلی منایانگر 
خود گل هستند، ولی در جزئیات با ذوق و سلیقه و تخیل 
هرنمند گره خورده و از طبعیت محض جدا می شوند. گل 
رسخ در ترکیب بندی گل و بوته، مناد معشــوق اســت که 
هــان مقام الوهیت خداوندی اســت و گلهــای دیگر، از 

نظر مقامی پایین ترند و به دور گل اصلی در چرخشند.
ترکیب بندی های اســپیرالی و چرخشی، هان گونه که در 
نگار گــری کاربــرد فراوانــی دارند، در گل و مــرغ نیز، به 
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وفور به چشــم می خورند. گاهــی حرشاتی مانند زنبور و 
پروانه، البــه الی گل ها، برای باالنس کردن فضای مثبت و 
منفی مشــاهده می شــوند که این، هرنمندی نقاش اثر را 
بــه وضوح به ما یادآوری می کند؛ هرنمند بی ادعایی که با 
گردش رنگ ها در گل های متفاوت و پراکنده سازی گل ها 
در زمینه اثر، به نوعی سواد و بیاضی کاماً متعادل و در 
عین حال نامتقارن را ایجاد کرده و شــاهکاری جاودانه را 
خلق کرده است؛ هرنمندی که پردازش هر گل و برگ را با 
یــاد محبوب خــود و از رس معرفت، با وضویی که جان و 
روحش را تازه کرده و بر رس ســجاده عشق، قلم زده؛ که 

دروازه ای است به سوی بهشت ماورایی.

در ادامه به برخی از جلدهایی که گه گاه مورد اســتفاده 
مجلدان و به ندرت مورد تزئین قرآن قرار گرفته اند، اشاره 

می شود.

جلدهای پارچه ای
 جلدهایــی از جنس پارچه هایی ماننــد قلمکار، چیت و 
زری که بر روی مقوا یا چوبی نازک کشیده می شوند، در 
دوره صفویان به وفور می بینیم. در قرن سیزدهم هجری 
قمــری، جلد هــای مخمل و از زمــان زندیــه و قاجاریه، 

جلدهای ترمه رواج گرفت.

جلد صدفی
در این جلدها، صدف بر روی جلد نصب می شده و روی 

آن را با گل و بوته پر می کردند.

جلد دودی
 جلدهــای دودی، از دود دادن به بومــی که بر روی آن 

ورق طا کشیده شده، به وجود می آیند.
جلدهــای متفاوت و متنوع دیگــری از جمله ابری،  زرک، 
سفیدآب، نخودی، قیامت، مشــکی،  ِشورو، بلغار از زمره 
جلدهایی هســتند که به ندرت مورد توجه مجلدان قرار 

می گرفته اند.

جلد مرغش 
مرغش یا مرقشیشــا، به معنی "ســنگ ســخت ســولفور 
طبیعی ســفید رنگ آهن" است. برای استفاده از این 
ســنگ، باید قطعاتــی از آن را در هاون کوبید و 
قبل از ساییده شــدن آن، تا جایی که مقدور 
اســت، ذرات بــراق و درخشــان را از 
قطعات ســفید و کــدر، جدا کرد و 
بعد از ســاییدن کامل، چندین 
بار مورد شستشو قرار داد 
کننده  کــدر  مــواد  تا 
آن شســته شده و 

پودر براق 
 ، غــش مر

تــه ظــرف باقی 
مباند. سپس بومی را 

کــه از قبل بــا رنگ های 
یا روحی، رنگ آمیزی  جسمی 

شــده، روغن زده و ذرات مرغش 
را بــه صورت یکنواخــت بر روی جلد 

می پاشــانند. بعد از خشــک شدن، چندین 
مرحله دیگر، روغن زنی ادامه می یابد. )به جای 

سنگ مرغش، می توان از سائیده سنگ در کوهی یا 
دلربا نیز استفاده کرد که روشی کاما مشابه با آنچه در 

مرغش ذکر شد، دارد(

منابع  :

1( ایرج افشــار- صحافی سنتی ) تهران: انتشــارات کتابخانه مرکزی و 

مرکز اسناد ، 1357(

2( نجیب مایل هروی – لغات و اصطاحات فن کتاب سازی)مشــهد: 

بنیاد فرهنگ ، 1353(

3( محمــد تقــی احســانی – جلدها و قلمــدان هــای ایرانی)تهران: 

انتشارات امیر کبیر- 1382(

4( قاضــی احمد قمی – گلســتان هرن) تهران: انتشــارات منوچهری- 

)1383

5( جهان اینانلو- مهران صدرالسادات- گل و بوته در هرن اسامی)مشهد: 

بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی، 1367(

6(اردشیر مجرد تاکستانی، راهنایی نقاشی و کتاب آرایی در ایران) قم: 

آستان مقدسه حرضت معصومه )سام الله علیها(-1372(. 


