
بررسی شیوه های تذهیب در »مکتب شیراز« )سده های نهم و دهم قمری(

روزبهان شیرازی؛ 
نابغۀ خط و تذهیب 

چکیده
 در بررســی تاریخ »کتاب آرایی« ایران در دوران اسالمی، منونه های فراوانی از مصاحف قرآنی سده های 
مختلف هجری را می توان رساغ گرفت که به لحاظ کیفیت خط و تذهیب و تجلید، کم نظیر و چشم 
نواز هستند؛ اّما تولید این چنین مصاحف بسیار نفیس )سلطانی( همواره در سایۀ حامیت پادشاهان و 
درباریان در دوره های مختلف و عمدتاً در کتابخانه های ســلطنتی و زیر نظر اساتید عرصۀ کتاب آرایی 

ممکن بوده است.
 دهه های پایانی سدۀ نهم و آغازین سدۀ دهم ه.ق، شاید از مهم ترین و تأثیر گذارترین لحظات تاریخ 
هرن کتاب آرایی ایران به حساب بیاید، که وجود تعداد قابل توّجه مصاحف نفیس )قرآن، شاهنامه، کتب 
شعر و ادعیه( با تنّوعی چشمگیر در طرّاحی و رنگ آمیزی و کیفیت کتابسازی و هرنمندان فراوانی در 

خوش نویسی، تذهیب و نقاشی خود گواهی است بر این مّدعا.
 اّما در میان هرنمندان خوش نویس، اندک افرادی بوده اند که تذهیب آثارشان را نیز خودشان انجام 
می دادند، که از آن میان می توان به هرنمندانی همچون: "ابن بّواب" )سدۀ چهارم ه.ق(، "عثامن بن ورّاق" 
)سدۀ پنجم ه.ق(، "عبداللّه همدانی" )سدۀ هشتم ه.ق( و "روزبهان شیرازی" )سدۀ دهم ه.ق(، اشاره 

منود.
 شکوه تذهیب در عرص صفوی را باید در میان سه مکتب مهم "تربیز، هرات و شیراز" و در ارتباط با 
مکتب بغداد و ماوراءالنهر جستجو منود. در این فرصت، بر آنیم تا با بررسی رشایط اجتامعی- سیاسی 
»شیراز« در سده های نهم و دهم ه.ق، شیوه های رایج در هرنهای خوش نویسی و تذهیب مصحف و نیز 
هرنمندان تأثیر گذار این دوران را معرّفی و آثار شاخص آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و دراین 

رهگذر با آثار واحوال هرنمند یگانۀ آن عرص، »روزبهان طبعی شیرازی« و خاندانش آشنا شویم.
 "روزبهان" بدون شک، یکی از خاّلق ترین و تأثیر گذارترین هرنمندان در زمینۀ خط و تذهیب قرآنی در 
مکتب شــیراز و صد البته هرن کتاب آرایی ایرانی در ســدۀ دهم  ه.ق به حساب می آید. شیوۀ طرّاحی و 
کیفیت اجرایی )خط و تذهیب( آثار وی آن چنان عالی است، که کمرت می توان منونه هایی همسنگ و 

همطراز با آثار وی پیدا کرد.
در این مقال، شانزده اثر وی را شناسایی و با ارائۀ تصاویر، مورد بررسی قرار می دهیم. در ادامه، الگوی 
روزبهان در تهیۀ مصاحف قرآنی -قرآن به خط و تذهیب وی که امروزه در کتابخانۀ چسرتبیتی دوبلین 
نگه داری می شود- را با ارائۀ تصاویر، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد و به لحاظ فنی با دیگر 

مصاحف مشابه مقایسه خواهیم کرد.
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هرن کتاب آرایی در مکتب شیراز )عرص تیموریان 
و صفویان(

با آغاز سدۀ هشــتم  ه.ق و هم زمان با حکومت ایلخانان 
مغول در ایران، »شــیراز« که به واسطۀ هوشیاری 
حکمرانانش از حمالت مغوالن در امان مانــده بود، 
محیطی امن بود برای ادامۀ سبک کهن کتاب آرایی ایرانی، 
کــه نوآوری هایی چند نیز به آن افــزوده گردید. مذّهبان 
ایرانی برای تذهیب کتب مصّور، شــیوه ای خاص پدید 
آوردند، این شــیوه، به تدریج در قرن نهم ه.ق تحت تأثیر 
سبک تیموری جانشین سبک مغولی تذهیب قرآن ها در 
عراق و ایران و تا حدودی هم در ترکیه گردید و با شیوۀ 
مملوکی در مرص و سوریه تا سال 923 ه.ق، -که عثامنیان 

آنجا را ترصّف کردند- همچنان رواج داشت.

در سدۀ نهم هجری، هرن کتاب آرایی ایران وارد مرحلۀ  
نوینی گردید، و آثاری کم نظیر )در قالب قرآن، شــاهنامه، 
دیوان اشــعار و...( تهیه و تولید گردیدند. در این دوران و 
تنها پس از چند دهه ازحکومت ایلخانان در نیمۀ شاملی 
ایران، در دیگر نواحی کشور نیز هرنمندان به خلق آثاری 

بدیع دست یازیدند.

در آســتانۀ سدۀ نهم ه.ق، پیوند بین مکتب های هرنی 
شــیراز، بغداد و تربیز برقرار گردید. البته این پیوندها به 
سبب مهاجرت هرنمندان بزرگ، به دستور امیر تیمور و 
پس از فتح بغداد )795 ه.ق( و تربیز )804 ه.ق( انجام 

گرفت.

 با ورود تیموریان به صحنۀ کتاب آرایی مکتب شیراز، 
گرایشــی نو وارد این مکتب گردید. یعنی رویکردی ترکی- 
مغولــی که برای تثبیت با گرایش های ایرانی در آمیخت 
و ترکیبی نو فراز آورد. شایان ذکر است که تذهیب 
در مکتب شیراز پرمایه و غنی بود و این بر اثر حضور 
هرنمندانی صورت گرفت که تجارب ارزشمندی در فن 
نگارگری کسب کرده بودند، به طوری که نشانه هایی از 
زیبایــی تذهیب این مکتب را می توان در تذهیب مکتب 

هرات نیز رساغ گرفت )آژند 1387، 281(.

حاکامن تیموری با هدف به منایش گذاشنت قدرت سیاسی 
خویش، همواره حامیت شگفت انگیزی از هرنمندان 
می منودند. بدین ترتیب، کتاب تذهیب شــده، با منایش 
شکوه و جالل شاهانه، به صورت وسیلۀ مرشوعیت یافنت 
بــرای مرصف برگزیدگان در آمد. فرمانروایان تیموری، 
زیبایی هرنی را به صورت رضورتی برای اسرتاتژی امپراتوری 
در آوردند. "اسکندر میرزا"، یکی از جانشینان تیمور که 
بر اصفهان و شــیراز حکومت می کرد )812-817 ه.ق(، 
در شیراز کتابخانۀ با شکوهی بنا کرد و در آن بسیاری از 

هرنمندان دربار جالیری را فراخواند )ریشار 1383، 60(.

پــس از وی پرس عمویش"ابراهیم میرزا"، شــاهزادۀ 
خوش نویس، حکومت فارس را در دست گرفت )839-817 
ه.ق(، درحالی که برادرش، "شــاهرخ" تا سال 850  ه.ق 
حاکم هرات بود و در آنجا کتابخانه ای عظیم با حضور 
هرنمندان بزرگ آن زمان تأسیس منود. البته در دربار 
سخت مقّرراتی شاهرخ، هرن کامالً ماهیتی شاهانه داشت.

در ادامه )در ســال 873  ه.ق (، "سلطان حســین بایقرا" 
حکومت هرات را به دســت گرفت و در این دوران بود 
که هرنمندانی همچون »بهزاد« پا به عرصۀ کتاب آرایی 
ایرانی گذاردند. اّما اصوالً باید هرن دورۀ تیموری در ایران 
را در چهار نقطه و در پیوندی متقابل با یکدیگر مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داد. چهار گوشــۀ این مربع طالیی، 

یعنی"شیراز، هرات، سمرقند و تربیز" بودند.

شایان یادآوری است، هرن تیموری عالوه بر ماوراءالنهر و 
رشق ایران، به طور هم زمان در دورۀ حکومت آق قویونلوها 
و قراقویونلوهــا در غرب نیز تأثیر گذار بود، به طوری که 
تأثیر دو مکتب هرات و شیراز بر شیوۀ نقاشی و تذهیب 

»ترکامنان« را می توان به وضوح دید.

در حقیقت، از این دوران به بعد بود که شیوۀ تذهیب 
ایلخانی با نقوش در هم تنیدۀ اســلیمی و رنگ آمیزی 
با وقار و باشکوه، گره های هندسی جای خود را به 
تذهیب های ظریف و پر از پیچیدگی تیموری داد و البته 
تغییر قطع کتب از ســلطانی به رقعــی و گاه کوچک تر، 
در کنار اضافه شدن روش های نوین در عرصۀ کتاب آرایی 
)حل کاری، انگ، قطاعــی، عکس و...( همه و همه مولّد 
شیوه ای نو با شاخصه هایی جدید در عرصۀ تزیین و تهیۀ 

کتاب در قالب مکتب شیراز بود.

تصویر 1 ( دو صفحۀ مذّهب آغازین از قرآن به 

ابراهیم سلطان«، مکتب شیراز )در موزۀ  خط»

مرتوپلینت، نیویورک(



تذهیب مکتب شیراز در دورۀ تیموری را می توان از 
سال های آغازین حکومت اسکندر سلطان )که متأثّر از 
شیوۀ آل مظفر بود(، تا دورۀ تکاملش در دوران ابراهیم 
میرزا پیگیری منود]تصویر 1[. ترکیب رنگ ها و شــیوۀ 
طرّاحی در صفجات مذّهب و استفاده از رنگ الجورد در 
زمینۀ طالیی، در کنار قلم گیری و اجرایی بسیار ظریف 
از نقوش گل ها، پیش در آمد ســبکی بود، که در فاصلۀ 
ســال های 905– 950ه.ق در شیراز رواج یافت، که به 

سبک »روزبهانی« معروف گردید.

 از طرفی به نظر می رسد که مکتب شیراز، از یک وجه 
دیگر نیز قابل تأّمل باشد، یعنی ایجاد تشکیالتی برای 
کتاب آرایی در دل کتابخانۀ سلطنتی. در این زمینه 
قدیمی ترین فرمان ریاست کارگاه هرنی کتابخانه را 
در دســت داریم و آن فرمان کالنرتی کتابخانه »خواجه 
نصیرالّدین محّمد مذّهب« در سال 835  ه.ق از طرف 
ابراهیم ســلطان است )آژند 1387، 283(، عنوانی که یک 
ســده بعد، در دربار شاه اســامعیل به کامل الّدین بهزاد 

داده شد.

 می توان گفت که او )نرصالسلطانی( مدیریت پروژه های 
مختلفی را بر عهده داشــته و در ایده و تحّقق شاهنامۀ 
مصّور کتابخانۀ بادلیان، در اسکندرنامۀ کتابخانۀ مجلس 
تهران و نیز بدون شــک در ظفرنامه به تاریخ 840 ه.ق و 
ازجمله قرآنی به خط ابراهیم سلطان در موزۀ مرتوپلینت، 

نیویورک سهم بسزایی داشته است]تصویر 2[.

در طول بیست سال حکومت ابراهیم سلطان بر شیراز 
)817-837 ه.ق( شیوۀ نوینی نیز در عرصۀ نقاشی ایرانی 
)مینیاتور( به وجود آمد که به مکتب دوم شیراز نیز 
شهرت یافت و منونۀ آن را می توان در دو نسخۀ شاهنامه 
به تاریخ تقریبی840  ه.ق )درکتابخانۀ بادلیان آکسفورد( 
و 848  ه.ق )در کتابخانــۀ ملّی پاریس( نظاره کرد 
)کورکیان 1377، 27(. اّما تذهیب ِ نقوش در کارهایی که 
کتابت آن توّسط خود ابراهیم سلطان نیز انجام پذیرفته 
بود، به ســطحی از تعالی رسیده بود که در مقایسه با آن 

نقاشی ها کمرت مورد توّجه قرار می گیرند.

 همچنین، یکی دیگر از منونه های تذهیب مکتب شیراز، 
تذهیب برگ چهارم از دیوان »امیر خرسو دهلوی« است 
که درفاصلۀ سال های 896 – 906  ه.ق احتامالً در شیراز 
)تحت ســلطۀ آق قویونلوها( انجام پذیرفته و مذّهب آن 
یعنی، »عضد املذّهب بخاری« امضای خود را در قاب آبی 

رنگ و به رنگ سفید، با حروف ریز نوشته است.

اّما با همۀ اهّمیتی که باید برای نفوذ هرنی در مسیر 
تاریــخ و تحّوالت حاصل از آن قایل بــود، توامنندی ها و 
خاّلقیت هرنمندان شــیرازی را منی توان در این فراگرد 

نادیده گذاشت. به بیان روشن تر بخشی از آنچه به عنوان 
شیوۀ تذهیب سده های نهم و دهم  ه.ق )یا آغاز عرص 
صفوی( پدیدار گردید، بی شک وام دار تالش هرنمندان 
شــیرازی است که در دو شــهر شیراز و هرات به مّدت 
چندین دهه و تحت حامیت شاهان هرندوست به 
قوام و تکاملی مثال زدنی رســید. از آن میان می توان به 
هرنمندانی همچون: موالنا عبداللّه مذّهب شــیرازی، 
عبدالوّهاب بن عبدالفتّاح شــیرازی، نرص سلطانی، قیاس، 
شیخی، غیاث الّدین محّمد، عنایت اللّه شیرازی، روزبهان 
شیرازی]تصویر 3[، محّمد تاج الّدین حیدر، حسین مذّهب، 
محمود مذّهب، خواجه کاکا و قاســم بن ماّل حسینی اشاره 
کرد. گفتنی است، هرنمندان دیگری نیز در عرصۀ تذهیب 
ایرانــی در آغاز دورۀ صفوی )در مکاتب تربیز، قزوین و 
مشهد( بودندکه در تهیۀ آثار نفیس دربار شاه اسامعیل و 
شاه طهامسب سهم عمده ای داشتند. از آن میان می توان 
به مظفر علی، شیخ محّمد، موالنا یاری مذّهب، موالنا 
محّمد امین، میریحیی و میرزین العابدین تربیزی اشاره منود. 

تصویر2( باال. شمسۀ آغازین قرآن به خط» ابراهیم 

سلطان«، تذهیب: احتامالً »نرص السلطانی« )موزۀ 

مرتوپلینت، نیویورک(

پاییــن. منونه ای از صفحۀ مذّهب آغارین و امضای 

»نرص السلطانی«، در شاهنامه ای به خط »ابراهیم 

سلطان«، مکتب شیراز )کتابخانۀ بادلیان (

تصویر 3( رسلوحۀ مذّهب خمســۀ نظامی، اثر: روزبهان شیرازی، جلد 

سوخت رضبی )موزۀ مرتوپلینت، نیویورک(



مکتب هرنی » شیراز« و خاندان روزبهان شیرازی 

برای درک مفاهیم ســّنتی و سبک های هرنی، باید دیدگاه 
خاص فرهنگی- اجتامعی را نیک دریافت که این مفاهیم 
در درون آن به وجود آمده اســت. در آفرینش آثار هرنی، 
به ویژه در شیوۀ سّنتی، استاد هرنمند، در حقیقت هامن 
هرنمند اصیلی اســت که با تکیه بر خاّلقیت، می تواند 
به اصل، یعنی خدا و به عامل معنا بازگردد، این مهم در 
پرتو معرفت و بینشــی شکل می گیرد که حاصل تجربه ای 

معنوی در سّنت است.

شناخت و آگاهی از این سّنت ها، ما را در تحلیل روابط 
ریاضی و هندسی میان نقوش یاری می دهد، و در این 
رهگذر می توانیم، شیوه و مکتب هرنی دوره ای خاص یا 

هرنمندی خاّلق )همچون روزبهان( را تشخیص دهیم.

آغاز سدۀ دهم ه.ق هم زمان بود با تغییری مهم در عرصۀ 
سیاست ایران، به طوری که حکومت آق قویونلوها از سوی 
شاه اسامعیل صفوی برچیده گردید. این تغییر قدرت در 
شیراز تا حد زیادی به آرامی و در فضایی نسبتاً آرام انجام 
پذیرفت. اّما شاید مهم ترین اتّفاق این دوران تغییر در 
نوع نگرش مذهبی ایرانیان بود. با روی کار آمدن صفویان 
در ایران اســالم شیعی به عنوان مذهب رسمی کشور جای 
چندین ســده تفّکرات سّنی را گرفت و این نحلۀ جدید 
زمینه ســاز خلق آثاری نو در حوزۀ هرن و معامری اسالمی 
ایــران گردید، که گاهی از آن به عنوان»هرن شــیعی« نیز 

نام می برند.

هرن کتاب آرایــی ایران نیز از گزند تغییرات مصون مناند و 
هرنهای نقاشی و تذهیب نیز در این دوران دچار تغییراتی 
اساسی گردیدند. اّما، ایران در توسعۀ هرن اسالمی این 
دوره نقش مهّمی را ایفا می کرد. آثاری که برای دربار 
تیموری و رقبای ترکامن آن ها، تهیه گردیده، هم از لحاظ 
تعداد و هم به لحاظ کیفیت هرن کتاب آرایی، نســبت به 
دیگر رسزمین های اســالمی در این دوران، منونه های قابل 

توّجهی هستند.

به نظر می رسد، همچنان که تقاضا برای دست نوشته های 
نفیس فزونی می گرفت، ســبک و ســیاق ترکامنی منسوخ 
می شد، از طرفی تحّوالتی که در این دوره )سدۀ دهم 
ه.ق( در تدوین و تهیۀ قرآن ها رخ داد، تأثیر بسزایی 
بر روند تکامل هرن کتاب آرایی، تا یک سدۀ بعد را نیز 

به همراه داشت.

امروزه به دلیل کمبود منابع مکتوب از دو دهۀ اّول ســدۀ 
دهــم ه.ق، قضاوت دربارۀ چرایــی و چگونگی تحّوالت 
هرنی این دوران گذرا ناممکن می مناید. اّما آنچه مشّخص 
است، شیراز در آن دوران همچنان مرکزی مهم برای تولید 
کتاب در ایران به حساب می آمده و خاندان های معروفی 

همچون “حسینی”، “خوارزمی”، “روزبهان” و... در کار 
تولید کتاب های نفیس فّعال بوده اند]تصویر 4[.

صاحب گلســتان هرن، در معرّفی خوش نویسان برجستۀ 
شــیرازی سدۀ نهم و دهم ه.ق، از موالنا شمس الّدین 
محّمد ظهیر، موالنا روزبهان، میرعبدالقادر الحسینی و 
حافظ عبداللّه یاد می کند )قاضی احمد قمی 1366، 28(.

شیراز در مقایسه با دیگر مراکز تولید مصحف نفیس 
)تربیز، هرات( هم به لحاظ کیفیت آثار و نفاست و هم 
به لحاظ تعداد مصحف، گوی سبقت را از رقبایش ربوده 
بود، به طوری که این روند رو به رشد که تقریباً سه سده 
ادامه یافته بود، در پایان سدۀ دهم  ه.ق به قلّۀ شکوفایی 

خود رسید.

اّما این چنین به نظر می آید که نام خاندان روزبهان، در 
زمینۀ کتابت و تذهیب در شهر شیراز از دهه های آغازین 
سدۀ دهم ه.ق، به عنوان هرنمندانی پر کار و صاحب 
ســبک همواره مورد توّجه بوده است. پدر روزبهان، یقیناً 
هامن کاتب مشهور شیرازی است که مصاحف متعّددی را 
در نیمۀ دوم سدۀ نهم ه.ق کتابت کرده. وی در نسخه ای 
از خمسۀ نظامی خود را با عنوان نعیم الّدین بن صدر الّدین 

مذّهب معرّفی کرده است.

از سوی دیگر، نسب فامیلی این خاندان شیرازی، به 
فیلسوف بزرگ، شیخ روزبهان شــیرازی کبیر )522- 606 
ه.ق( می رسد. همچنین در میان رساالت فارسی که در 

تصویر 4. شــاهنامۀ فردوسی، کاتب: محّمد 

کاتب شیرازی، تذهیب: حسین مذّهب، تاریخ: 

956 ه.ق، مکتب شیراز، )در کتابخانۀ توپکاپی 

رسای، استامبول(



باب خوش نویســی نوشته شده، نیز با نام هرنمند عارف 
»رساج الحسینی شیرازی« برخورد می کنیم، که خود نیز 
خوش نویس بوده و از نبیرگان »صدرالّدین روزبهان« 
خوش نویس بوده است. این رساله به نام »تحفة املحبین« 
در تاریخ 858 ه.ق نگاشته شده و ازجمله کامل ترین 

رساالت دربارۀ آداب و اصول خوش نویسی است. 

خاندان روزبهان تا پیش از دوران پــدرش به ترتیب :1. 
صدر بن محّمد 2. فخرالّدین احمد 3. صدرالّدین روزبهان 
ثانی 4. شمس الّدین عبداللطیف 5. رشف الّدین احمد 
6. رشف الّدین ابراهیم 7. صدر الّدین روزبهــان ثالث 
7. ناشــناس 8. صدرالّدین روزبهان )استاد رساج الّدین 

الحسینی( بودند.

با توّجه به چنین گذشتۀ فامیلی، در سال های آغازین سدۀ 
دهــم  ه.ق بود که »روزبهان محّمد الطبعی بن نعیم الّدین 
شیرازی« در شهر شیراز چشــم به جهان گشود. روزبهان 
که در خاندانی هرنمند و هرنپرور رشد یافت، خیلی زود 
هرن خوش نویســی را زیر نظر پدر )نعیم الّدین الکاتب( 
و بعد در محرض اساتید بزرگ این رشته در شیراز 
فراگرفت. وی عالوه بر خوش نویسی در زمینۀ تذهیب 
و طرّاحی برای جلد کتب نیز به مقام استادی رسید و 
ازجمله برجسته ترین هرنمندان عرصۀ کتاب آرایی ایران 

گردید]تصویر 5[.

از میان آثاری که رقم روزبهــان را دارند، تعدادی متعلّق 
به دهه های پایانی سدۀ نهم ه.ق و دو دهۀ آغازین سدۀ 
دهمه.ق می باشند، که با توّجه به شیوۀ طرّاحی و اجرا و 
البته زمان تولّد وی، بدون شک متعلّق به پدرش هستند. 

نگارنده بر این باور است، تعداد چهارده مصحف با رقم 
روزبهان یا منسوب به وی که در فاصلۀ ســال های 891-

920 ه.ق کتابت و تذهیب گردیده، می توانند مربوط به آثار 
روزبهان پدر )نعیم الّدین( باشــند. چرا که هم به لحاظ شیوۀ 
تذهیب و هم به لحاظ تاریخ امتام کتابت منی توانند متعلّق به 

روزبهان پرس )روزبهان محّمد الطبعی شیرازی( باشند.

شــخصیت روزبهان به واسطۀ امضای وی بر تذهیب چند 
مصحف قرآنی و غیر قرآنی، متامیز از دیگر هرنمندان آن 
روزگار اســت. افزون بر این ها، آثار موجودی که توّسط 
وی ترقیم شده، زمان گسرتده ای به وسعت سال های 
920-967 ه.ق را در بر می گیرد، درحالی که هیچ یک از 
مذّهبین سدۀ دهم ه.ق این تعداد دست نوشته را در 
دوره ای ایــن چنین طوالنی، ترقیم نکرده اند )دیوید جیمز 

.)145 ،1381

» روزبهان شیرازی« ؛ نابغۀ خط و تذهیب

 اصوالً کار تولید کتب، در گذشــته به صورت گروهی 
و ماحصل همکاری نزدیک خوش نویســان، مذّهبان، 
جلدسازان، کاغذســازان، رنگسازان، وّصاالن، جدول کشان 
و... بوده است، اّما دهه های پایانی سدۀ نهم و دهه های 
آغازین ســده دهم ه.ق، شاید از مهم ترین و تأثیر 
گذارترین لحظات تاریخ هرن کتاب آرایی ایران به حســاب 
بیاید، که وجود تعــداد قابل توّجه مصحف نفیس )قرآن، 
شاهنامه، کتب شعر و ادعیه( با تنّوعی چشمگیر در 
طرّاحی و رنگ آمیزی و کیفیت کتاب سازی، و هرنمندان 
فراوانی در خوش نویســی، تذهیب و نقاشی خود گواهی 

است بر این مّدعا ]تصویر 6[.

 الزم به یادآوری اســت که همواره در میان هرنمندان 
خوش نویس، اندک افرادی بوده اند که تذهیب آثارشان 
را نیــز خود انجام می دادند، که از آن میــان می توان به 
هرنمندانی همچون: "ابن بّواب" )ســدۀ چهارم ه.ق(، 

تصویر 5. رسلوحۀ مذّهب، شــاهنامۀ فردوسی، 

تذهیب: روزبهان شــیرازی، تاریخ : 967ه.ق، مکتب 

شیراز، )در کتابخانۀ توپکاپی رسای، استامبول(

تصویر 6. رسلوح و صفحات دعای ختم قرآن، کاتب و 

مذّهب: روزبهان محّمد طبعی شیرازی، بدون تاریخ، 

اندازه : 24.5×38سانتی مرت، جلد سوخت رضبی 

)موزۀ سلطنتی انتاریو، کانادا (



"عثامن بن وّراق" )ســدۀ پنجم ه.ق(، "عبداللّه همدانی" 
)سدۀ هشتم ه.ق( و "روزبهان شیرازی" )سدۀ دهم 

ه.ق(، اشاره منود.

با توّجه به اینکه شیوۀ خط و تذهیب روزبهان پدر از 
ســوی پرس نیز مورد تقلید قرار گرفت، البته با پیچیدگی 
و ظرافتی بیشرت، این سبک کار خیلی زود در شیراز آن 
زمان مورد توّجه و تقلید شاگردان و همکاران هرنمند آنان 
قرار گرفت، به همین دلیل تشــخیص آثاری که امضا یا رقم 
ندارند ولی به لحاظ سبک کار مشابه هستند، بسیار دشوار 

است.

با این همه، مهم ترین آثار روزبهان پدر )روزبهان 
نعیم الّدین شیرازی( عبارتنداز:

الف(کتاب »خمسۀ نظامی«، خط و تذهیب: نعیم الّدین 
کاتب )روزبهان( شــیرازی، به تاریخ: 898 ه.ق )کتابخانۀ 

بادلیان آکسفورد(. 

ب(»کلّیات سعدی«، به تاریخ: 916 ه.ق، که در آستانه 
»حساّم الّدین ابراهیم«، شیراز تهیه گردیده و رقم روزبهان 

را به عنوان مذّهب دارد )کتابخانۀ بادلیان آکسفورد(.

ج( دیوان شــعر »حافظ«، مذّهب، با جلدی نفیس که 
نقوش روی آن با نقوش تذهیب داخلی نســخه هامهنگ 
می باشد، با تاریخ 906 ه.ق بدون رقم )موزۀ گلبنکیان، 
پرتغال(، که مشابه منونۀ الف می باشد و شــاید بتوان 

تذهیب آن را نیز به روزبهان پدر نسبت داد.

آثار بعدی این خاندان که در فاصلۀ سال های967-920 
ه.ق، متعلّق به روزبهان محّمد )پرس( می باشند که در 
ادامه به معرّفی آن ها می پردازیم، اّما شــایان ذکر است، 
در فاصلۀ سال هایی که این خاندان در شیراز به کار تولید 
مصاحف نفیس مشغول بودند، عالوه بر پروژه هایی که 
خود، کار خوش نویسی و تذهیب و احتامالً تجلید آن 
را انجام می دادند، به عنوان مذّهب نیز در کنار دیگر 
خاندان های خوش نویــس شــیرازی، همچون»اوحدی 
حســینی« و »خوارزمی« در تهیۀ چندین مصحف نفیس 

همکاری داشتند.

خاندان »اوحدی حسینی« ازجمله خوش نویسان نامدار 
شیرازی بودند که با روزبهان هم دوره بودند. پدر این 
خاندان »منعم الّدین اوحدی حسینی« در فاصلۀ سال های 
891-926 ه.ق دست کم کتابت هفده نسخه را انجام 
داده و فرزندش »احمد« نیز همچون روزبهان محّمد، 
کاتــب و مذّهب بوده و همچون پدر روزبهان ملّقب به 

»نعیم الّدین« بوده است.

خاندان خوارزمی نیز کار کتابت و تهیۀ مصحف را 
به صورت موروثــی دنبال می کردند. پدر ایــن خانواده 

»عبدالرّحمن خوارزمی« از خوش نویســان برجستۀ سدۀ 
نهم ه.ق در شیراز بود و پس از وی دو فرزندش با نام های 
»عبدالرّحیم« )معروف به انیسی( و »عبدالکریم« کار 
کتابت چندین مصحف قرآنی و دیوان اشعار را بر عهده 
داشتند، که اتّفاقاً با روزبهان پرس هم دوره و همکار بودند.

آثار روزبهان محّمد طبعی شیرازی به رشح زیر می باشند:

1( دیوان امیر خرسو، کاتب: منعم الّدین اوحدی حسینی، 
تذهیب: روزبهان محّمد طبعی شیرازی، تاریخ: 920 ه.ق 

)در موزۀ اسالمی برلین( 

2( خمسۀ نظامی، کاتب: نعیم الّدین اوحدی حســینی، 
تذهیب: روزبهان محّمد طبعی شیرازی، تاریخ: 920 ه.ق 

)در موزۀ مرتوپولینت، نیویورک( 

3( قرآن، خط: ریحان، محّقق، ثلث و نسخ، کلّیۀ صفحات 
مذّهب، زمینۀ خط زرافشان، کاتب و مذّهب: روزبهان 
محّمد طبعی شــیرازی، تاریخ: 927 ه.ق، اندازه : 29 × 
42/7 ســانتی مرت، جلد سوخت رضبی )در کتابخانۀ 

چسرتبیتی، دوبلین(

4( قرآن، کاتب: پیر محّمد الثانی به تاریــخ 929 ه.ق، 
تذهیب: روزبهان محّمد طبعی شیرازی به تاریخ 930 ه.ق 

)در موزۀ ایران باستان، تهران(

5( دیوان حسن دهلوی، کاتب: احمد اوحدی حسینی، 
تذهیب: روزبهان محّمد طبعی شیرازی، تاریخ: 932 ه.ق 

)در کتابخانۀ ملّی فرانسه، پاریس(

تصویر 7. شــاهنامه، مذّهب: روزبهان محّمد 

طبعی شیرازی، تاریخ : 967 ه.ق، اندازه: 

22.5 × 38 ســانتی مرت، جلد روغنی )کتابخانۀ 

توپکاپی رسای، استامبول(



6( قرآن، کاتب و مذّهب: روزبهان محّمد طبعی شیرازی، 
تاریخ: 953 ه.ق، اندازه: 29 × 42سانتی مرت )در مجموعۀ 

نارص خلیلی، لندن(

7( قرآن، خط: ریحان، محّقق، ثلث و نسخ، کلّیۀ صفحات 
مذّهب، زمینۀ خط زرافشــان، کاتب و مذّهب: روزبهان 
محّمد طبعی شیرازی، تاریخ: 954 ه.ق، اندازه: 29 ×43 

سانتی مرت )در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، مشهد(

8( شاهنامه، مذّهب: روزبهان محّمد طبعی شیرازی، 
تاریخ: 967 ه.ق، اندازه: 22/5×38 سانتی مرت، جلد 
روغنی )در کتابخانۀ توپکاپی رسای، استامبول(]تصویر 7[

9( قرآن، کاتب و مذّهب: روزبهان محّمد طبعی شیرازی، 
بدون تاریخ، اندازه: 24/5×38 ســانتی مرت، جلد سوخت 

رضبی )در موزۀ سلطنتی انتاریو، کانادا(

10( کلّیات جامی، کاتب و مذّهب: روزبهان محّمد طبعی 
شــیرازی، تاریخ: 947 ه.ق )در حراج خانۀ ساتبی، لندن 

]سال 1999[(

11( قرآن، کاتب و مذّهب: روزبهان محّمد طبعی شیرازی، 
بدون تاریخ، اندازه: 24×37 سانتی مرت )در حراج خانۀ 

ساتبی، لندن ]2010[(

 12( کلّیات ســعدی و قرآن، کامالً به لحاظ خط و تذهیب 
مشابه منونۀ 1 )از موزۀ چسرتبیتی(، هر دو بدون رقم و 

تاریخ )در گالری سکلر، واشنگنت(

13( سه دست نوشته از تاریخ 920-929 ه.ق، کاتب: 
منعم الّدیــن اوحدی )درکتابخانۀ موزۀ بریتانیا، لندن و 

توپکاپی رسای، استامبول( 

14( قرآن های شــامرۀ 40 و 43 از مجموعۀ خلیلی، مشابه 
منونۀ 6، بدون تاریخ و رقم، جلد روغنی )در مجموعۀ 

نارص خلیلی، لندن(

15( خمسۀ نظامی، کاتب: 
منعم الّدیــن اوحدی، تاریخ : 
967 ه.ق، بــدون رقم مذّهب 
)در کتابخانۀ کاخ گلستان، 

تهران(

16( شاهنامه، کاتب: 
حسن بن محّمد احسان، 

تذهیب مشابه شامرۀ 8، تاریخ: 
967 ه.ق، انــدازه: 22.5×38 
سانتی مرت، جلد سوخت رضبی 
)در کتابخانــۀ توپکاپی رسای، 

استامبول(
گفتنی است، از مجموعه آثار 

ذکر شده، تنها در ده منونۀ اّول رقم »روزبهان« به عنوان 
کاتب و یا مذّهب قابل شناسایی و استناد می باشد و در 
باقی منونه ها شیوۀ خوش نویسی و تذهیب و در بعضی 
آثار تاریخ امتام اثر، این احتامل را قّوت می بخشــد که این 

آثار نیز به وی تعلّق داشته باشند. 

برای منونه، صفحۀ آغارین مذّهب قرآن در گالری ســکلر 
شباهت بسیار زیادی به قرآن چسرتبیتی دارد، یا دو قرآن 
در مجموعۀ خلیلی )شامرۀ40و43( هامنند منونۀ امضا داری 
از همین مجموعه می باشــند. همچنین شاهنامۀ موجود 
در کتابخانۀ توپکاپی رسای استامبول که تزیینات و 
ابعادش هامنند نسخۀ دیگری از شــاهنامه )منونۀ 8( با 

تذهیب روزبهان می باشد.

الگوی روزبهان در تهیۀ مصحف قرآنی 

روزبهان خوش نویس چیره دستی بود، این نکته را با 
نگاه به قرآنی از وی، در کتابخانۀ چســرتبیتی، که یقیناً 
شاهکار او به حساب می آید، می توان دریافت. اّما، در 
میان مصاحف قرآنی که رقم روزبهان را دارند، ارتباط 
جالب توّجهی وجود دارد و آن اینکه انــدازه و قطع این 
مصاحف، ترکیب بندی در خط و تذهیــب و حتّی طرح 
جلد آن ها همــواره از الگویی واحد پیروی می کنند. برای 
درک بهــرت و ارایۀ تئوری دربارۀ آثار وی، منونه ای از 
مصاحف قرآنی که وی کار خط و تذهیب آن را بر عهده 
داشته را معرّفی و تحلیل می کنیم و در ادامه با منونه های 
مشابه، مقایسه کرده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. 

این مصحف عبارت است از: 

قرآن، به خط: ریحان، محّقق، ثلث و نسخ، کلّیۀ صفحات 
مذّهب، زمینۀ خط زرافشــان، کاتب و مذّهب: روزبهان 
محّمد طبعی شیرازی، تاریخ: 927 ه.ق، اندازه: 29×42/7 
ســانتی مرت، جلد سوخت رضبی )در کتابخانۀ چسرتبیتی، 

دوبلین(]تصویر 8[.

تصویر 8. شمسۀ آغازین قرآن و سورۀ فاتحة الکتاب، 

کاتب و مذّهب: روزبهان محّمد طبعی شیرازی، 

تاریخ: 927 ه.ق، جلد سوخت رضبی )در کتابخانۀ 

چسرتبیتی، دوبلین (



مصحف کتابخانۀ چسرتبیتی که از منونه های ممتاز قرآن 
نگاری ایرانی در ســدۀ دهم ه.ق )مکتب شیراز( است، 
به صورتی دست نخورده و کامالً سامل، طی سده ها حفظ 
شــده و یکی از برجسته ترین آثار موجود در این کتابخانه 
به شامر می رود و از لحاظ ارزش نسخه شناسی هم سنگ 
قرآن معروف "ابن بّواب" است که در همین مجموعه 

نگه داری می گردد.

قرآن کتابخانۀ چسرتبیتی در اندازۀ 29×42/7 سانتی مرت 
با جلد ســوخت رضبی )با شامرۀ ثبت کتابخانه 1558( 
شــامل صفحات بسیار پرکار تذهیب در آغاز و انجام خود 
می باشــد. البته کلّیۀ صفحات داخلی این اثر نیز دارای 
جدول کشــی های رنگارنگ، حل کاری حاشیه، گل و طال 

اندازی در زمینۀ خط است.

مــنت این قرآن با چند نوع خط در رنگ های متنّوع و بر 
پس زمینه های مختلف کتابت شده است. عالی ترین منونۀ 
تذهیــب او بی تردید دو صفحۀ آغازین قــرآن کتابخانۀ 
چســرتبیتی است. این صفحات دارای ترکیب بندی های 
مختلفی شامل نقوش طوماری اسلیمی مّواج و رنگارنگ 

بر زمینه ای مزیّن به دندان موشی است. 

شمسه های آغازین )پشت نســخه( شامل دعای افتتاحیه 
)آیۀ هفدهم از سورۀ ارسی( به خط توقیع و به رنگ سفید 
با دورگیری مشــکی است. دوصفحۀ بعد شامل دو صفحۀ 
مذّهب که در داخل ترنج مرکزی ســورۀ فاتحة الکتاب و 
در مقابلش آیات آغازین سورۀ بقره به خط ریحان کتابت 
گردیده است. در اطراف ترنج مرکزی نقوش اسلیمی 
رنگارنگ بر زمینه ای از چرخش های اسپیرال از انواع گل ها 
با رنگ الجوردی با ظرافتی مثال زدنی نقش بســته است. 
]طرّاحی این دو صفحۀ مذّهب عیناً در قرآن گالری سکلر 

نیز تکرار شده است[

الزم به یادآوری اســت که قاب بندی گرد یا شمســه های 
چندپر -که حاوی نام سفارش دهندۀ مصحف بود- و از 
دورۀ مغول به بعد در صفحۀ اّول اغلب کتب می آمد، در 
مصاحف تیموری با شکل و ساختاری زیباتر و ظریف تر 
به کار می رفت. در دورۀ صفوی بــود که مصاحف قرآنی 
عالوه بر این، همراه با فال نامه، دعای آغــاز و دعای 
ختم تزیین می شــدند، همین امر سبب می گردید تا سطح 
پوشیده از تذهیب، که شامل کتیبه ها، مدال ها، رس لوحه 
با تســمه های پهن و گره سازی بود، در تزیین این گونه 
صفحات بیشرت باشد و هرنمندان مذّهب بیش از پیش 

بتوانند هرن خود را به منایش بگذارند. 

صفحات بعدی به تقلید از شیوۀ تیموری به سه قسمت 
)سه کتیبه( اصلی و فضای میانی آن تقسیم شده اند در 
کتیبه های باال و پایین آیات به خط محّقق درشت به رنگ 

الجوردی و در کتیبۀ میانی به خط ثلث طالنویســی شده 
است. منت قرآن در فضای میانی این کتیبه ها با مرکّب 

مشکی و به خط نسخ عالی کتابت گردیده است.

کلّیۀ رسسوره ها به خط ثلث در کتیبۀ مذّهب رنگارنگ 
و در حاشــیۀ صفحات ترنج های بسیار ظریف و زیبا برای 
تقســیامت قرآنی )حزب، جزء، سجده( تزیین گردیده اند. 
سه ســورۀ پایانی در دو صفحۀ مذّهب همچون ابتدای 
قرآن با تزییناتی ممتاز و رنگ هایی درخشــان از سوی این 
هرنمند، در نهایت استادی کتابت و تذهیب گردیده است. 
در پایان، دو صفحۀ مذّهب، شامل رسلوح و کتیبۀ مذّهب، 
دعای ختم قرآن را به خط محّقق و گل و طالاندازی در 

زمینۀ خط دارد]تصویر 9[.

یکی از نکات مهم در طرّاحی تذهیب این قرآن، اســتفادۀ 
روزبهان از اسلیمی های »طوماری« )ماری( رنگارنگ در 
فضای غالب تذهیب هایش با قلم گیری طالیی است، 
همچنین وی برای نخســتین بار، رنگ های درخشان قرمز، 
صورتــی و فیروزه ای را بر زمینۀ بین قاب بندی ها و گاهی 
رشفه های حاشیه را دستامیۀ کار خود قرار داده است. 
این جسارت در انتخاب و استفاده از رنگ هایی این چنین 
درخشان و متنّوع را شاید تنها بتوان در آثار دیگر هرنمند 
مذّهب روزگار صفوی، یعنی »محّمد تاج الّدین حیدر« 
رساغ گرفت، که بی شک همچون روزبهان نابغه ای در 
عرصۀ تذهیب این دوران به شــامر می رود، اّما برعکس 
روزبهــان پر کار، تنها یک مصحف رقم دار از او باقی 
مانده و آن مصحف، قرآنی است به خط »عبدالقادر 
الحسینی شیرازی« است، که شیوۀ تذهیب آن از جملۀ 
کم نظیر ترین شیوه های تذهیب مکتب شیراز به حساب 

می آید]تصویر 10[.

از میان مصاحف قرآنی که روزبهــان کار خط و تذهیب 
آن هــا را انجام داده، منونه های کتابخانه های چســرتبیتی، 
آستان قدس رضوی، موزۀ ســلطنتی انتاریو، ایران باستان 
و مجموعۀ خلیلی در اندازه و قطع و شــیوۀ خوش نویسی 

تصویر 9. دو منونه از کتیبه های مذّهب و 

رسلــوح قرآن، به خط و تذهیب روزبهان محّمد 

طبعی شیرازی، مکتب شیراز



و چارچوب تذهیب شباهت های فراوانی دارند، این نکته 
مؤیّد آن اســت که روزبهان به عنوان رسپرست و مدیر 
کارگاه هرنی خانوادگی اش که به احتامل فراوان شاگردان و 
اعضای خانواده اش نیز در تهیۀ مصاحف با وی همکاری 
می کردند، با تفّکر تولید آثاری نفیس، بنیان ســبکی 
اختصاصی با تناســبات و ترکیب بندی خاصی را برای خود 
گذاشــته بود، که تا یک سده بعد نیز مورد تقلید و پیروی 

خوش نویسان و مذّهبان قرار گرفته بود.

در کل، ترکیب بندی یا به عبارت دقیق تر اســتخوان بندی، 
در آثار روزبهان نشــان می دهد که تداومی نســبی، 
هامهنگی و شباهت هایی در نقوش و رنگ آمیزی آثارش 
وجود دارد. اّما این تناسب در ترکیب بندی، در بسیاری 
از مصاحف مکتب شیراز در سدۀ دهم  ه.ق وجود دارد. 
و جالب توّجه آن که روزبهــان در طرّاحی تذهیب هایش 
تنهــا چارچوبۀ کلّی اثر را تکرار کرده و در جزییات اثر 
نوآوری و تنّوعی چشمگیر از نقوش و رنگ ها را به کار 
می بسته است. »روزبهان« به عنوان یکی از مهم ترین 
هرنمندان ســدۀ دهم ه.ق با تکیه بر شــیوه های کهن و 
نوآوری هایی چند در عرصۀ هرن کتاب آرایی ایران )مکتب 
شــیراز(، توانست آثاری کم نظیر از خود به جای گذارد، که 
امروز هر یک از آن ها به تنهایی شاهکاری در این زمینه 

به حساب می آیند. 

رقم وی در بیشرت موارد »روزبهان محّمد الطبعی شیرزای« 
بوده، تاریخ امتام آثارش را نیز به رسم آن روزگار به عربی 
و امضای خود را در قاب مستطیل شکل و عمود بر سطور 

می نوشته است]تصویر 11[.

 

تصویر 10. منونه امضای مذّهبان در مصحف مکتب 

شــیراز، دورۀ صفوی )کتابخانۀ توپکاپی رسای، 

استامبول(

تصویر 11. منونه امضای روزبهــان محّمد طبعی 

شیرازی، در پایان مصاحف قرآنی در کتابخانه های 

چسرتبیتی و آستان قدس رضوی
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