
مطالعه تطبیقی آرایه های تزئینی
و ترکیب بندی صفحات فاتحة الکتاب 

دو قرآن نفیس دوره صفوی 
)قرآن شــاره126 کتابخانه مرکزی آستان قدس 

رضوی و قرآن شاره39کتابخانه و موزه ملی ملک( 

چکیده:
صفویان سلســله ای ایرانی، ملی و شیعی بودند، مترکز و یکپارچگی این دولت، حامیت های 
برخی شــاهان از هرن و جایگاه هرن که به عنوان عالی  ترین جلوه قدرت شاه بود اسباب رونق 
و تولید بسیاری از هرنها از جمله هرنهای مرتبط با کتاب آرایی را فراهم کرد، از این رو قرآن 
و کتاب آرایی آن در این دوران از جایگاه خاصی برخوردار بود و از این دوره نســخ نفیس 
بســیاری در کارگاه های هرنی آن زمان آماده شــد که از لحاظ کتاب آرایی، ترکیب بندی و 
صفحه آرایی، عنارص و آرایه های تزئینی، نقش و رنگ بسیار متنوع، دقیق و ظریف بودند. 

بســیاری از این آثار هم اکنون در مجموعه های داخلی و خارجی نگهداری می شوند اما کمرت 
مورد بررسی، مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. بدین منظور نگارنده قصد دارد 
تا با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای ضمن معرفی صفحات فاتحة الکتاب دو 
نسخه نفیس از این دوره به تحلیل و بررسی آرایه های تزئینی و ترکیب بندی آن ها بپردازد و 
شاخصه های تزئینی و صفحه آرایی آن ها را معرفی کند. بدین منظور ابتدا مقدمه کوتاهی از 
کتاب آرایی قرآن های اولیه تا عرص صفوی ذکر شده و پس از آن دو منونه قرآن مورد تحلیل و 
بررســی قرار گرفته و شاخصه های آن ارائه شده است تا از این طریق بتوان به شناختی بیش 

از پیش از این آثار نفیس دست یافت.
واژگان کلیدی: قرآن صفوی، فاتحة الکتاب1، آرایه های تزئینی، تذهیب2، ترکیب بندی.

مریم قندهاریون*

* کارشناس ارشد پژوهش هرن 



1. اولین منونه های نسخ قرآنی بسیار ســاده و بدون 
تزئینات بود. با گذشت زمان عنارص تزئینی بسیار ساده 
و کاربردی در کتاب آرایی نسخ قرآنی بکار گرفته شد که 
البته این موارد نیز با اعرتاض برخی محافل سنتی روبرو 
گردید. از آنجا که این تزئینات اولیه بیشــرت جنبه کاربردی 
داشــته تا تزئینی بکارگیری آن رواج پیدا می کند و در طی 
زمان با عنارص مختلف و رنگ های متنوع و در گسرته 
بیشرتی نسبت به قبل بکار گرفته می شود. عنارصی چون 
نشان های انتهای آیات، ابتدا و انتهای سوره، سجده، 
خمس، عرش، حزب، جزء و... معموالً با نقوش و رنگ های 
متنوع تصویر می شود و بکارگیری جدول، کمند، تشعیر 
و ســایر عنارص تزئینی با گذشت زمان گسرتش می یابد. 
اردشیر مجرد تاکستانی رشوع کار تزئینات قرآنی را از 
قرون سوم و چهارم می داند )مجرد تاکستانی، بی تا: 23(. 
روند تکامل نقوش بدین صورت بود که نقوش ســاده و 
هندسی تک رنگ رفته رفته جای خود را به نقوش ترکیبی 
و متنوع، اسلیمی ها و ختایی های الوان داد و جنبه زیبا 
شناســانه به خود گرفت )نقل بــه مضمون، لینگز، 1377: 
71(. تــا این زمان تعداد صفحات تزئینی و تذهیب شــده 
معموالً شــامل صفحات آغازین، دو صفحه ابتدا و انتهای 

منت اصلی، عنوان سوره ها و گاه صفحات پایانی می شد.
یکی از تحوالتی که در قرن دهم رخ داده اســت، افزایش 
تعداد صفحات تزئینی قرآن های نفیس بود؛ صفحاتی 
شــامل یک شمسه )یا یک جفت شمسه( پیش از صفحه 
آغازین که نام سفارش دهنده یا اطالعات دیگر را در 
بر می گرفت، صفحه میانه منت و در بعضی از قرآن ها 
کاتبان به انتهای دست نوشته های قرآنی نیز یک یا دو 
منت ضمیمه می کردند. یکی از این ضامئم »دعای ختم« 
نام داشت که شکرانه ای برای به پایان رساندن قرائت قرآن 
بود، ضمیمه دیگر »فالنامه« نام داشته که دارای خط زیبا 
و تذهیب عالی بوده است )خلیلی و جیمز, 1381: 115( 
)پوپ و آکرمن, 1387: 2259( )کنبی, 1384: 55(. در این 
نوشتار به بررسی تطبیق عنارص تزئینی و ترکیب بندی دو 
صفحه فاتحة الکتاب از عرص صفوی پرداخته خواهد شد

2. تذهیب قرآن های عرص صفوی
صفویان سلســله ای ایرانی و شیعی بودند که در سال های 
9۰8 تا 1149 هجری خورشیدی )برابر 1736-15۰2 میالدی( 
بر ایران فرمانروایی کردند )اســکارچیا, 1376: 3(، و اسباب 
رونق و تولید بسیاری از هرنها را فراهم آوردند که البته 
برخی از این هرنها ادامه راه تیموریان بود. عباســقلی 
غفاری فرد نقل می کند: " هرن عرص صفوی در بسیاری 
از زمینه ها ادامه دوران طالیی هرن دربار تیموریان است" 
)غفاری فرد،1381: 336(. کتاب آرایی نیــز یکی از این 
هرن هاســت که خود هرنهای مختلفی چون؛ جلدسازی، 
تشعیر، تذهیب، ترصیع، خطاطی، کاغذ سازی و غیره را 

شامل می شود که اکرثیت این هرنها به تبع رشدی که در 
ســایر بخش ها بوده است رشد می کند. البته دیوید جیمز 
معتقد اســت: “ظهور صفویان در طلیعه قرن دهم هـ ق. 
باعث بروز تغییر و تحولی در ســبک و سیاق نسخ دست 
نویس ایرانی نشد، اما در ربع آخر هامن قرن ویژگی های 
جدیــدی همچون طرح طوماری گل دار و رنگارنگ با 
برگ های درشت پدیدار شد” )خلیلی و جیمز, 1381: 11(. 
نظریات دیامند و پوپ در ارتباط با تذهیب این دوره به 

رشح زیر است: 
دیامند رایج  ترین شاخصه های تذهیب این دوره را 
استقالل نسبی آن، تنوع آن در مقایسه با دوره های 
گذشــته و رونق تذهیب کاری با طال می دانــد )نقل به 
مضمون از دیامند, 1336: 84(، پوپ نیز این ویژگی را 
بر می شامرد: »ویژگی برجسته سبک تازه صفوی، رجحان 
یافنت اسلیمی ها و اسلیمی های ابری است و قوس های 
حلزونی ظریف با نقش گل های ختایی رصفاً در درجه 

دوم اهمیت قرار دارد« )پوپ و آکرمن, 1387: 2259(. 
در این زمان نقوش از تنوع بیشرتی نسبت به گذشته 
برخوردار است؛  گل هــای  چهـــارپر و پنـــج پر، گل هــای 
تزئینی  و ساده،  گل پروانه ای،  گل شاه عباسی،  غنچه ها، 
برگ های ته غنچه و ریز ساده، ابرماری، ترنج و نیم 
ترنــج قوس های حلزونی  و دواراســلیمی  و ختایی و.. که 
معموالً بســیار پیچیده، دقیق و ظریف تصویر شده اند 

)قندهاریون، 1389: 43و44(.
رنگ نیز با تغییرات عمده ای روبرو شد البته این تغییرات 
در اوایل دوره چندان چشــمگیر نبود و رنگ های فرعی 
تحت تأثیر دوره تیموری کمرت به چشم می خورد، اما 
تقریباً از قرن یازدهم به بعد رنگ های که تا آن زمان 
رنگ های فرعی محسوب می شد، اغلب با جلوه ای پرشکوه 
به شکل وسیع تر و با کیفیتی شفاف تر مورد استفاده قرار 
گرفت. البته رنگ غالب بکار رفتــه در تذهیب همچنان 
طالیی و الجوردی بود و رنگ هایی نظیر؛ شــنگرف، آبی 
روشن، سبز، زرد، نارنجی، بنفش، سفید و سیاه، نسبت به 
دوره تیموری، بیشــرت بکار می رفت و کاربرد اقسام رنگ 
رسخ، صورتی، نارنجی و بنفش که طیف هایی از رنگ های 
گرم محسوب می شدند، حاکی از فاصله گرفنت رنگ آمیزی 
این زمان با رنگ های رسدتــر هراتی بود )قندهاریون، 
1389: 48و49(. پوپ گزینش رنگ های تذهیب این دوره 
را مســیری به سوی زوال می داند: »ترجیح عامدانه در 
انتخاب رنگ های ترکیبی وجود دارد: آبی روشــن، سبز 
روشــن، گلی، ارغوانی، حنایی. این رنگ ها قوت رنگ های 
خالص را ندارند و این روش آغازی بود بر زوال تدریجی« 

)پوپ و آکرمن, 1387: 2263(.
عالوه بر نقش و رنگ تغییر در نوع صفحه آرایی منت در 
برخی از قرآن های این دوره رواج می یابد؛ اســتفاده از 
ترکیبات منحنی در کنار تقســیامت هندسی، بکارگیری 



ترنج های بزرگ، برهم زدن نظم و تکرار نقوش حاشــیه 
روبروی عطف و عدم کاربرد کتیبه رسسوره در برخی 
منونه ها. به منظور بهرت مشخص شدن این شاخصه ها در 
این بخش از نوشــتار به بررسی دو منونه موردی نفیس 

پرداخته خواهد شد.

3. منونه های موردی
دو صفحه فاتحة الکتاب قرآن نفیس کــه در این مقاله 
مورد بررســی و مطالعه تطبیقی قرار می گیرد مربوط به 
دو مجموعه داخلی است؛ قرآن شامره 126 از گنجینه 
نفایس قرآنی کتابخانه آستان قدس رضوی و قرآن شامره39 
موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک ااست که تا کنون مورد 
بررسی قرار نگرفته است. مشخصات شناسنامه ای3 این آثار 
در جداول شامره 1 و2 به تفکیک ذکر شده است و در پی 
آن عنارص تزئینی صفحات فاتحة الکتاب هر قرآن مورد 

بررسی و مقایسه قرار خواهد گرفت.

3-1. قرآن شاره 126 
این قرآن به کتابت شمس الدین علی کاتب شیرازی از 
هرنمندان گمنام نیمه نخست قرن دهم است که تنها 
منونه برجای مانده از اوســت، قرآنی نفیس که در بخش 
مخطوطات کتابخانه آستان قدس است نگهداری می شود 

)تصویر1(.
این اثر از جمله قرآن هایی است که که در سال 911هـ ق. 
به فرمان شاه اســامعیل کتابت شده است. شاه اسامعیل 
بنیانگذار سلسله صفوی بود که با انتقال هرنمندان کارگاه 
بایسنقر میرزا از هرات به پایتخت خود تربیز کارگاهی 
را در کتابخانه ســلطنتی خود تأســیس کرد و باشکوه ترین 
آثار تاریخ هرن نگارگری و کتاب آرائی ایران را از خود به 
یادگار گذاشت. او معروف  ترین استادان خط نسخ و ثلث 
و برجسته  ترین نقاشان و تذهیب کاران را جهت تزئین 

نصوص قرآن گردهم آورد و تربیز را به عنــوان پایتخت 
جدید آن زمان، به صورت مرکزی جهــت تهیه قرآن های 

دست نوشته مجلل و فاخر به شهرت جهانی رساند.
جدول 1.شناسنامه قرآن 126 کتابخانه آستان قدس رضوی 
)تنظیم کننده: صداقت، آرشیو شناســنامه های کتابخانه 

آستان قدس؛ گلچین معانی، 1377: 24۰- 243(.

126شامره ثبت موزه

واقف
مرتضی قلی طباطبائی الحسنی 
الحسینی النائینی، تاریخ وقف: 

سال  1337، قرن  14  هجری قمری.

سفارش دهنده
شاه اسامعیل صفوی اول، شاه ایران 

تولد: قرن  9 هجری قمری

کاتب
شمس الدین علی، کاتب شیرازی، 

تولد: قرن  9 هجری قمری

سال  911  هجریتاریخ کتابت

کاملوضعیت نسخه

سوره حمدآغاز

سوره ناسانجام

نسخ خوش و جلی با درجه ممتازخط منت

12 سطرتعداد سطرها

12 × 22 سانتی مرت اندازه منت

227 ورق 25 × 22/5 سانتی مرتاوراق

دفرتیصفحه پردازی

خانبالغ چینینوع کاغذ

حناییرنگ کاغذ

روغنی دورونوع جلد

22 × 25اندازه کتاب

قرن دهم هجری قمریتاریخ ساخت

از حیث خط و تذهیب و امتیاز نسخه
صفحه آرایی و تاریخ کتابت و جلد 

روغنی نفیس است.

نفیسارزش نسخه

جدول 1.شناسنامه قرآن 126 کتابخانه آستان قدس رضوی )تنظیم 

کننده: صداقت، آرشیو شناســنامه های کتابخانه آستان قدس؛ گلچین 

معانی، 1377: 24۰- 243(.
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3-1-1. عنارص تزئینی صفحه فاتحة الکتاب قرآن 4126
صفحه فاتحة الکتاب این قرآن مذهب و مرصع است و 
عنارص کلی آن شامل؛ کتیبه مرکزی، کمند، جدول5 و حاشیه 

است که به تفکیک به رشح آن خواهیم پرداخت.

کتیبه منت
صفحه متشکل از یک کتیبه مستطیل مرکزی است که 
دوترنــج متداخل و لچکی ها را در بر گرفته؛ ترنج درونی 
همراه با دو رسترنج به رنگ طالیی؛ منت سوره حمد به خط 
ثلث نازک با سفیدآب و تحریردار و عنوان سوره به رنگ 
صورتی، بر زمینه ای بــه رنگ طالیی و منقوش با قوس های 
حلزونی اسلیمی و ختایی )اسلیمی ها به رنگ طالیی متامیل 
به سبز و تحریردار، ساقه های ختایی به رنگ سبز با گل های 
پنج پر ترئینی، پنج پر ساده، پروانه ای و برگ های ریز ساده به 
رنگ های سفید، قرمز، آبی آسامنی، سبز، صورتی و زرد نقش 

شده اند و با رنگی تیره تر قلم گیری شده اند(.
ترنج بیرونی به رنگ الجوردی که ترنج درونی و 
رسترنج هایش را در برگرفته خود شــامل؛ ابرهای ماری به 
رنگ طالیی متامیل به ســبز و تحریردار، پیچک های ختایی 
با گل های شاه عباســی، چهارپر، پنج پر، غنچه ها و برگ های 
ته غنچه به رنگ های زرد، قرمز، ســفید، صورتی و نارنجی. 
لچکی ها به رنگ طالیی چهار گوشه کتیبه را پوشانده و با 
ابرماری طالیی متامیل به سبز و تحریردار مزین شده، عالوه 
بر این اسلیمی ها، پیچک های ختایی با انواع گل های پنج پر، 
شاه عباسی، پروانه ای و غنچه ها با رنگ هایی مشابه رنگ های 
بخش مرکزی و به صورت تحریردار ترسیم شده است. کتیبه 
مســتطیل از طریق جدول آبی گره بندی به تسمه گره بندی 
طالیی تحریردار متصل می شود و این تسمه از طریق جدول 

آبی که تکرار شده به حاشیه متصل می شود )تصویر2(. 

حاشیه: 
حاشیه شامل دو ردیف نقش نیم  ترنج مکرر زبانه مانندی 
است که به صورت متقارن و با رنگ های متضاد الجوردی و 
طالیــی فضاهای خالی یکدیگر را پر کرده اند. ردیف داخلی 
نیم ترنج لوزی طالیی متامیل به ســبز اســت که با گل های 
قرمز و صورتی تزئین شــده و بر زمینه الجوردی مزین با 
گل ها و پیچ های خطی به رنگ های زرد، سفید، قرمز و 
طالیی نقش بســته است. ردیف خارجی نقوشی از گل های 
ساده، پنج پر و پروانه ای قرمز، آبی آسامنی، بنفش، صورتی و 

نارنجی است که بر زمینه طالیی قرار گرفته اند.
زبانه مثلثی )نیم ترنج( در میانه حاشیه عمودی در ضلع 
مقابــل عطف قرارگرفته که با ســاقه های ختایی و بندهای 
اســلیمی و گل های الوان تحریردار بر زمینه های طالیی، 
الجوردی و طالیی مایل به ســبز قرار گرفته است. برگرداگرد 
صفحه خطوط طالیی، الجوردی، قرمز و سفید به چشم 
می خورد که به رشفه های الجورد بر زمینه زرافشان ختم 

می شود و زمینه رشفه ها افشان است )تصویر3(.
در ارتباط با کادربندی و صفحــه آرایی این قرآن بکارگیری 
تقسیامت منحنی در کنار تقسیامت هندسی و بکارگیری 
فرم های نرم و دوار شاخص است، البته این شاخصه در برخی 
از نسخه های این دوره به چشم می خورد و در برخی ادامه 
روند تقســیامت هندسی دوره تیموری استفاده شده است. 
مطلب دیگر مربوط به قرارگیری منت بر زمینه ای ترکیبی از 
اسلیمی و ختایی های پیچان با گل های پراکنده با کادر ترنجی 
و همچنین عدم بکارگیری کتیبه رسسوره و عالئم فواصل ایات 
است. هرنمند با قرار دادن ترنج و رسترنج در قسمت مرکزی 
اولین توجه بیننده را به این قسمت جلب کرده است پس از 
آن با چرخشی که در زمینه منت سوره و نقوش حاشیه ها اجرا 
کرده است حرکت چشم را از طریق مثلث های میان حاشیه 
به بیرون هدایت می کند. بر اساس این تدابیر و استفاده از 
رنگ های طالیی و الجوردی به عنوان رنگ های غالبی که در 
رستارس منت چرخیده اند و با پراکنده ساخنت رنگ هایی دیگر 
در نقش گل ها به صورت پراکنده و هامهنگی در برقراری 
تضاد میان تیرگی ها و روشنی در برقراری تعادل و توازن به 
اثر کمک شایانی کرده است. رنگ غالب ترکیب بندی طالیی 

است )شکل1(.

2.3 قرآن شاره 39 
قرآن شامره 39 کتابخانه ملک به کتابت عالء الدین تربیزی 
)مال عال بیک( از اســتادان خطوط ششــگانه به ویژه در 
خطوط ثلث، نســخ و رقاع در نیمه دوم قرن دهم و نیمه 
اول قرن یازدهم بوده است )یساولی، 136۰: 8۰( )تصویر4(. 

تصویر2. 

کتیبه منت صفحه فاتحة الکتاب قرآن 

ب شیرازی، 911ه. ق. 
کات

تصویر3.

حاشیه صفحه فاتحة الکتاب 

ب شیرازی، 911ه. ق.
قرآن کات

شکل 1. 

تحلیل خطی کتیبه منت 

ب شیرازی، 
ماخذ: نگارنده.صفحه فاتحة الکتاب قرآن کات
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3-2-1. عنارص تزئینی صفحه فاتحة الکتاب قرآن 39
صفحه فاتحة الکتاب این قرآن مذهب و مرصع است و عنارص 
کلی آن شامل؛ کتیبه مرکزی، رسسوره، کمند، جدول و حاشیه 

است که به تفکیک به رشح آن خواهیم پرداخت. 
کتیبه منت: به خط ثلث، طالیی، اعراب گذاری مشکی نگاشته 
شــده و فواصل آیات با گوی های زرین شش پر مشخص شده 
است این کتیبه در بخش باال و پایین به رسسوره با کادر 
مستطیل ختم شده است. رسســوره با دو ترنج متداخل به 

رنگ های آبی و طالیی، اسلیمی های نارنجی بسیار ظریف و 

گل های ختایی پنج پر سفید مزین شده و اطراف آن با جدول 
طالیی رنگ منقوش با گره های هندســی محصور شده است، 
عنوان ســوره و تعداد آیات با ســفیداب به خط ثلث نگاشته 
شده است. دو جانب کتیبه منت دو کتیبه عمودی با ترنج های 
لوزی طالیی منقوش و ختایی های چرخشی بر زمینه الجوردی 
به صورت قرینه قرار گرفته است، اطراف هریک از بخش های 

مذکور با رنگ نارنجی جدول کشی شده است )تصویر5(.
حاشیه: صفحه شامل یک حاشیه است که با ترنج های لوزی 
طالیی در ابعاد مختلف و به صورت قرینه بر زمینه الجوردی 
قرار گرفته اند و با گل ها و غنچه های ظریف و اســلیمی های 
پیچان تزئین شده اند، رنگ های بکار رفته در این بخش همچون 
سایر بخش ها طالیی، الجوردی، نارنجی و سفید است، در بخش 
میانی حاشیه روبروی عطف طرحی به چشم می خورد که در 
منونه های بعدی قرآن های این عرص به صورت مثلثی زبانه مانند 
از این بخش کادر بیرون می زند. در بخش بیرونی حاشیه ای 

ظریف از تشعیر طالیی رنگ کار شده است )تصویر6(.
عمده تقســیامت و کادربندی ها در این صفحه براســاس 
تقســیامت هندسی است این مشخصه و بکارگیری دو کتیبه 
مشابه برای رسسوره و شامره آیات در باال و پایین کتیبه منت 
مشابه شاخصه های عرص تیموری6 است. عنارص و آرایه ها به 
صورت متعادل و متقارن کار شده است رنگ غالب در ترکیب 

بندی الجوردی است )شکل2(.

3-3. بررسی تطبیقی دو صفحه فاتحة الکتاب 
قرآن عرص صفوی )جدول3( 

در ایــن بخش دو منونه صفحه فاتحة الکتاب قرآن صفوی 
مورد مقایسه و تطبیق قرار می گیرد؛ هامنطور که پیش تر 
اشاره شد منونه اول )قرآن 126( مربوط به 911ه.ق است و 
از شاخصه های آن می توان به کادربندی و تقسیامت منحنی و 
هندسی، مثلث بیرون زده از کادر )روی حاشیه روبروی عطف( 
بکارگیری ترنج ها در ابعاد بزرگ، عدم بکارگیری رسسوره، 
تنوع نقش گل ها و غنچه ها، حرکات دوار و چرخشی در 
گســرته وسیع تری در مقایسه با منونه دوم )قرآن 39( مربوط 
ـ ق. اشاره کرد، در حالیکه قرآن شامره39 بیشرت از  به 98۰ه
تقســیامت و کادربندی های هندسی استفاده کرده است این 
مشخصه و بکارگیری دو کتیبه مشابه برای رسسوره و شامره 
آیات در باال و پایین کتیبه منت مشابه شاخصه های عرص 
تیموری است. ازنظر ترکیبات رنگی نیز دو قرآن تقریباً مشابه 

است و تفاوت های جزئی به چشم می خورد: 
قرآن126دارای تنوع رنگی بیشرتی است و رنگ های آن شامل؛ 
طالیی، الجوردی، صورتی، آبی کم رنگ، قرمز، سبز، سفید و 
سیاه است، در حالیکه رنگ های بکار گرفته شده در قرآن39؛ 
طالیی، الجوردی،سفید، نارنجی و سیاه است. عالوه بر رنگ 
نحوه اجرا نیز تا حدودی در دو اثر متفاوت است؛ در منونه اول 
رنگ ها با تنالیته های مختلف و همراه با سایه روشن اجرا شده 

است درحالیکه در منونه دوم رنگ ها خالص تر است.
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فرم ترنجی و نگاشته شده 

با خط ثلث سفید و صورتی 

)عنوان سوره( بر زمینه 

منقوش و طال اندازی و 

مزین با قوس های  حلزونی  

و دوار اسلیمی و ختایی 

ترنجی، نشان فواصل آیات 

ندارد.

فرم مستطیل، منت سوره 

با خط ثلث بر زمینه طال 

اندازی ساده، عنوان سوره 

به رنگ سفید، همراه 

با کتیبه های عمودی 

دوجانب، نشان فواصل 

آیات به شکل گوی زرین 

شش پر.

یه
اش

ح

یک حاشیه بیرونی، ترنج های 

متداخل با مثلث زبانه 

مانند میانه حاشیه روبروی 

عطف، همراه با رشفه بعد 

از حاشیه. 

یک حاشیه بیرونی، 

ترنج های لوزی 

فاصله دار، طراحی خاص 

میانه حاشیه روبروی 

عطف، همراه با رشفه 

بعد از حاشیه.

گ
رن

رنگ غالب: طالیی، بکارگیری 

رنگ های ترکیبی؛ طالیی، 

الجوردی، صورتی، آبی کم 

رنگ، قرمز، سبز، سفید و 

سیاه

رنگ غالب: الجوردی، 

بکارگیری رنگ های 

خالص؛ طالیی، 

الجوردی،سفید، نارنجی 

و سیاه

ش
نق

گل های  چهارپر و پنج پر 

ترئینی  و پنج پرساده،  

گل پروانه ای،  گل شاه عباسی،  

غنچه ها، برگ های ته غنچه 

و ریز ساده، ابرماری، ترنج و 

نیم ترنج قوس های حلزونی  و 

دوار اسلیمی  و ختایی.

گل های چندپر و تزئینی، 

اسلیمی، ختایی، برگ ها، 

غنچه ها، گل شاه عباسی، 

ترنج و نیم ترنج.
ط

ثلث به رنگ سفید و خ

تحریردار
ثلث به رنگ طالیی

ی
رای

ه آ
فح

ص
و 

ی 
ند

ب ب
رکی

ت

کادربندی و تقسیامت 

منحنی و هندسی، مثلث 

بیرون زده از کادر )روی 

حاشیه روبروی عطف( 

بکارگیری ترنج ها در ابعاد 

بزرگ، عدم بکارگیری 

کتیبه رسسوره و شامر 

آیات،چرخش زیاد در ترکیب 

عنارص، متوازن، متقارن و 

متعادل. 

کادربندی و تقسیامت 

هندسی، کتیبه عنوان 

و شامرش آیات و منت 

مستطیل، کتیبه های 

عمود دو جانب منت، 

بکارگیری طرح خاص 

میانه حاشیه روبروی 

عطف، متوازن، متقارن و 

متعادل.

جمع بندی و نتیجه گیری 
این نوشتار که گامی ابتدایی در جهت شناخت و ارزیابی 
دو منونه از قرآن های صفوی و شاخصه های آنهاست، حاکی 
از تنوع و تغییراتی است که در ارتباط با عنارص تزئینی در 
صفحات فاتحة الکتاب قرآن یک دوره رخ می دهد. در این 
بررسی ها چنین حاصل می شود که برخی عنارص به صورت 
ثابت باقی می ماند و در دوره های مختلف تکرار می شود و 
برخی عنارص دچار تغییر و تحوالتی می شود چون؛ تغییرات 
در کادربندی و صفحه آرایی، بکارگیری کتیبه رسسوره، 

مثلث زبانه مانند حاشیه، بکارگیری رنگ ها و نقوش.
خالصه شــاخصه های این عرص که در دوره قبلی کمرت 
به چشــم می خورد؛ نقوش بسیار متنوع، دقیق و ظریف 
)گل پروانه ای،  گل شاه عباســی، ابرماری و...(، با رنگ 
آمیزی های متنوع و گرم تر از گذشــته است که در ترکیب 
بندی های هندسی و منحنی و گاه بسیار متفاوت از 
کذشته تصویر شده اند. آگاهی از این ویژگی ها می تواند 
راهگشایی باشد جهت شناسایی شاخصه های هر دوره 
هرنی و تشخیص روند تکامل یا زوال آن ها. البته الزم به 
ذکر است که تنها شاخصه های دو منونه موردی از قرآن های 
ایــن عرص منی تواند به کل قرآن های این دوره تعمیم پیدا 
کند بلکه فقط به عنوان بخشی از شاخصه های این عرص 
ارائه شده است و نتایج نهایی نیازمند تحقیقات بیشرت 

است.

جدول3. 

رص تزئینی صفحات فاتحة الکتاب
عنا

رص صفوی 
 دو قرآن ع

)ماخذ: نگارنده(



پی نوشت
1. فاتحة الکتاب دو صفحه در برابر هم با ترکیب و تزئینات 
مشــابه است، در ابتدای قرآن و معموالً پس از صفحات 
رسلوح قرار دارد. با سوره حمد آغاز می شود و جامع ترین 
تزئینات قرآن را در بر می گیرد. این صفحه فاقد نشــان های 
مربوط به حزب، جزء، خمس، عرش و سجده می باشد )مایل 

هروی،1372: 98(.
2. تذهیب در لغت زراندود کردن است و طالکاری و در 
عرف نسخه آرایی به نقوشی گفته می شود منظم، که با 
خطوط مشکی و آب طال کشیده و تزئین شده باشد و رنگ 

دیگری در آن بکار نرفته باشد )مایل هروی، 1372: 594(.
3. ماخذ شناسنامه ها: آرشیو شناسنامه های کتابخانه آستان 
قدس رضوی و کتاب گلچین معانی، آرشیو شناسنامه های 

کتابخانه و موزه ملی ملک.
4.جهت کسب اطالعات بیشرت در ارتباط با مشخصات این 
نسخه در مقایسه با منونه های مشابه این عرص رجوع شود 
به: قندهاریون، مریم )1389( بررســی و تحلیل تصویری 

نقش و رنگ در سه نسخه قرآن کریم،ص73تا8۰.
5. جدول از جنبه های آرایشــی هرن کتاب آرایی است؛ 
خطوطی موازی است که گرداگرد نوشته یا در فواصل سطور 
نوشته می شود و غالباً چهار سوی صفحه را در بر می گیرد، 
بر خالف کمند که سه جانب آن را می پوشانده است. جدول 
و کمند ممکن است ساده و با یک خط و یا تزئینی با چند 

خط باشد )مایل هروی، 1372: 6۰(.
6. برخی از شــاخصه های تزئینی صفحات فاتحه قرآن 
دوره تیموری در مقاله"عنارص تزئینی نقش و رنگ در 
فاتحة الکتاب قرآن به کتابت عبدالله طباخ هروی"، مریم 

قندهاریون، ص2 تا 4 ذکر شده است.
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آستان قدس رضوی.
لینگــز، مارتین )1377(. هرن خط و تذهیب قرآنی. )مرتجم: 

قیومی بیدهندی( تهران: گروس.
مایل هروی، نجیب )1372( کتاب آرایی در متدن اسالمی، 

مشهد: آستان قدس رضوی.
یساولی، جواد )136۰( پیدایش و ســیر تحول هرن خط، 

تهران: یساولی.
مقاالت

مجرد تاکستانی، اردشیر )بی تا(. "تحقیق در تذهیب ایرانی 
هنوز راه ناپیموده ای ست". گلستان قرآن )23(، 23-21.

قندهاریون، مریم )139۰( "عنارص تزئینی نقش و رنگ در 
فاتحة الکتاب قرآن به کتابت عبدالله طباخ هروی"، ارائه 

شده در دوساالته تذهیب های قرآنی، مشهد.

آرشیوها
آرشیو تصویری و شناسنامه های قرآنی، موسسه کتابخانه و 

موزه ملی ملک، قرآن شامره39.
آرشیوتصویری و شناسنامه های قرآنی، بخش نفایس خطی 

کتابخانه آستان قدس رضوی مشهد، قرآن شامره126.

پایان نامه 
قندهاریون، مریم )1389( بررســی و تحلیل تصویری نقش 
و رنگ در سه نسخه قرآن کریم، پایان نامه کارشناسی ارشد 
پژوهش هرن، استاد راهنام: دکرت یعقوب آژند، دانشکده 

هرنهای زیبا، دانشگاه تهران.




