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چکیده:

پس از یورش ایلخانان مغول به ایران و تا پایان ســدۀ هفتم هجری، در کار هرنمندان 

ایرانی فرتتی پیش آمد، اّما از زمان اسالم آوردن سالطین مغول تا انقراض این امپراطوری 

بزرگ)۷۵۰ه.ق.( سبک خوشنویسی و تذهیب مصحف قرآنی به تدریج متحّول و وارد مرحله 

جدیدی گردید، آن چنان که شهرهای مراغه، تربیز،  بغداد، برصه، موصل و سپس »سلطانیه« 

مرکز رواج دوبارۀ این هرنها بودند.

از ســوی دیگر هرن کتاب آرایی ایران، آیینه ای متام منا از جهان ایرانی است. هرچند بسیارانی 

عهد ایلخانانی را دورانی تیره و تار تصّور می کنند، اّما تنها پس از گذشت چند دهه از حملۀ 

مغول به ایران و روی کار آمدن ســالطینی همچون آباقاخان و اُلجایتو )محّمد خدابنده( بود 

که رشایط اجتامعی-سیاسی و البته هرن و فرهنگ ایران دستخوش تحّوالت شگرفی گردید. 

آن چنان که هرنهایی همچون معامری، کتاب آرایی، سفالگری و فلزکاری بیش از هر دورۀ 

دیگری شکوفا گردیدند.

در این فرصت به بررسی و معرّفی »مکتب سلطانیه« با تأّملی بر مصحف نفیسی از این 

دوران، که امروزه با شامرۀ ثبت۱۴۱ در گنجینۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد نگهداری 

می گردد، پرداخته و مطالعه ای تطبیقی با منونۀ مشابه آن، یعنی قرآنی به خط و تذهیب 

»عبدالله بن محّمد همدانی« )۷۱۳ه.ق.( که به سفارش اُلجایتو تهیه گردیده بود و امروزه در 

دارالکتب قاهره نگهداری می گردد، انجام خواهیم داد.

در این میان با ارایۀ منونه های تصویری از این دو نسخه، سبک کار خوشنویسی و تذهیب در 

قرآن های عهد ایلخانی به سفارش اُلجایتو و وزاری ایرانی اش را نیز مورد مطالعه قرار می دهیم.

کلید واژه: قرآن نگاری، عهد ایلخانی، خوشنویسی، تذهیب، مکتب سلطانیه، عبدالله همدانی
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مقّدمه
آن چنــان که می دانیم، قوم مغول همچــون طوفانی 

سهمگین بر رس ایران فرود آمد و هر آنچه را که در برابر 

خود می دید نابود کرد. این قوم با جنگ و خون ریزی های 

فراوان توانست سیطرۀ امپراتوری بزرگ خود را در رسارس 

ایران و رسزمین های بین النهرین گسرتش دهد. ویرانی 

وحشت انگیز ناشی از هجوم مغوالن در ۶۱۷ه.ق از خراسان 

و ماوراءالنهر تا ری را نابود ساخت.

اّما، آغاز حکومت قدرمتند ایلخانان مغول را باید 

همواره با فتح بغداد از ۶۵۶ه.ق. دانست، درست زمانی 

که "هالکوخان" از بغداد به همدان بازگشت و از آنجا 

راهی آذربایجان گردید و شــهر مراغه را به عنوان پایتخت 

حکومتش برگزید. پس از وی فرزندش "آباقاخان")۶۸۰-۶۶۳ 

ه.ق.( زمام امور را در دســت گرفت و در ادامه به ترتیب 

"احمد نگودار، ارغون، گیخاتو و غازان خان" حکومت کردند 

و این امپراتوری تا سال ۷۳۶ ه.ق. دوام یافت.

هجوم مغول، نظام سیاسی برتر ایران را بر هم زد 

و سلســله مراتب جدیدی بنیان گذارد که تا حدودی با 

تحّول سّکه هایی که در زمان آنها رضب شــد، نشان داده 

می شود)سودآور،۱۳۸۰: ۳۱(.

"غازان خان")۶۹۴-۷۰۳ ه.ق.( که حکومت خراسان را 

برعهده داشت، در چهارم شعبان ۶۹۴ ه.ق. در منطقۀ الر 

دماوند رسامً اسالم را پذیرفت و دوران حکومت ایلخانان 

در ایران وارد مرحلۀ نوینی گردید. پس از مرگ وی در 

۷۰۳ ه.ق. )در نزدیکی قزوین(، برادرش ســلطان محّمد 

خدابنده)اُلجایتو( در تربیز بر تخت ســلطنت تکیه زد. وی 

که یکی از تأثیرگذارترین چهره های سیاسی در تاریخ ایران 

به شامر می آید، توانست تا با حامیت هایش از هرنهای 

مختلفی همچون معامری، سفالگری، فلزکاری و کتاب آرایی، 

مکتبی نو در هرن ایران را پایه گــذاری کند. اّما نکته ای که 

باعث شد تا مقولۀ هرن کتاب آرایی در طی این دوران از 

تحّولی پیوسته و پویا برخوردار باشد، هامنا تعامل و تلفیق 

دو سبک چینی - به واسطۀ حضور هرنمندان چینی که پیش تر 

در دربار سلســلۀ سونگ می زیسته اند۱ - و مکتب »بغداد« 

)بازمانده های هرن دربار خلفای عباسی( بود.

تأثیر کتاب آرایی ایرانی در این دوره، از هرن کتاب آرایی 

چین که خود برگرفته از موتیف هــا و انگاره های کهن 

در رشق آسیا بود، در کنار سبک هرنی رایج در بغداد و 

موصل آن روزگار، که نقش ها و ترکیب بندی هایش از 

نقش آفرینی های هرن »بیزانس« ملهم شده بود، باعث 

گردید تا شیوه ای جّذاب و ماندگار درعرصۀ هرن کتاب آرایی 

متولّد گردد.2 البته این دو به مدد خاّلقیت هرنمندان ایرانی 

و تسلسل روح ایرانی در این هرنها حیاتی نو یافتند.

این حرکت پر اهّمیت ایلخانان، که خود زمینه ساز 

ارتباطی درونی میان دو فرهنگ ایرانی-مغولی و ایجاد 

فضایی برای تبادل فناوری و دســتاوردهای هرنی این دو 

متّدن بود، تأثیر بســزایی در جهت گیری و گسرتش هرنهای 

گوناگون داشت. در واقع هرنمندان ایرانی در این دوره، 

با رجعتی به هرن مانوی۳، نقوش و موتیف های موجود 

در "هرن چین" را دستامیه و الگوی کار خود قرار دادند و 
توانستند تا براساس بینش دینی خود آنها را متحّول سازند.۴

   بعد از اولجایتو، دوران حكومت ابوســعید پوشیده 

از رسكشی های ارشاف فئودال مغول و گروه بندی ها و 

تحریكات درباری از یك ســو و نیروی زایدالوصف شیوخ 

متصّوفه و فرقۀ تشیّع و گروه بندی های اصناف و دسته جات 

از ســوی دیگر، باعث گردید تا استیالی طوالنی مغوالن بر 

ایران رو به زوال گذارد. مرگ زودرس ابوسعید كه از خود 

نیز جانشینی بر جای نگذاشت، بر این آشفتگی ها دامن زد 

و رقابت ها و دسته بندی ها بر رس مسایل جانشینی درگرفت 

)بیانی ۱۳۷۹: ۳۶۰(.

اّما، با وجود همۀ نابسامانی های سیاسی که پس از 

مرگ اولجایتو حادث گردید، تأسیس چندین کارگاه-کتابخانۀ 

سلطنتی )در ربع رشــیدی و بعد سلطانیه( سبب گردید تا 

مجموعۀ عظیمی از کتب، از رسارس امپراتوری ایلخانی)از 

خراسان گرفته تا بغداد( گرد هم آیند و بسیاری از هرنمندان 

زیر یک سقف و به صورت گروهی به کار استنساخ مصحف 

بپردازند و ایجاد این شــبکۀ منسجم در کار تولید مصحف، 

شیوه های منحرصبه فردی را در یک دورۀ زمانی کوتاه در 

رسزمین ایران به وجود آورد.

نخســتین کتابخانۀ این دوران، "کتابخانۀ مراغه" بود 

که به هّمت خواجه نصیرالّدین طوسی شــکل گرفت. 

سپس"دارالکتب غازانیه" در مجتمع شنب غازانیه )۶۹۷- 

۷۰2 ه.ق( در تربیز و دیگری "دارالکتب ربع رشیدی" در 

شامل رشقی تربیز بود که از سوی رشید الدین فضل الله اداره 

می گردید و در هامن جا بود که کار نــگارش کتاب جامع 

التواریخ آغاز شــد، ولی دســت آخر کلیۀ کتب نفیس این 

دوران در سلطانیه جمع گردیدند. 

قدر مسلّم، انگیزۀ اّولیه و آشکار پادشاهان مغول در 

تدارک کتابخانه-کارگاه های هرنی و امر به تهیۀ نسخ 

مصــّور، ایجاد مرشوعیت منادین برای خودشــان به عنوان 

مهاجامنی بود که با پیشــینۀ فرهنگی نه چندان پربار، بر 

کشــوری با قدمت، متّدن و فرهنگی چشمگیر تسلّط یافته 



بودند و به ناگزیر باید متهیداتی برای پیوند خود با این 

رشایط جدید تدارک می دیدند. در این دوره قرآن های 

مذّهب نفیســی به دستور الجایتو )حک : ۷۰۳ـ۷۱۶ه.ق( 

و وزرای ایرانی اش، سعدالدین آوجی )متوفّی ۷۱۱ ه.ق( 

و رشیدالدین فضل اللّه)۶۴۵- ۷۱۸ه.ق( در شهرهای تربیز، 

ســلطانیه، بغداد و موصل استنساخ گردیدند که تقریباً از 

ساختاری مشابه ولی با تزییناتی متفاوت پیروی می کردند. 

تأثیر ســلیقۀ حامیان هرن بر شــیوۀ نقاشی، خوشنویسی  و 

تذهیب و راه یافنت برخی نقشــامیه های خاوِر دور در این 

روزگار باعــث گردید، تا مکتبی نو در نگارگری و تذهیب 

پدید آید، اّما جوهرۀ هرن ایرانی-اسالمی در آنها محفوظ ماند. 

هرن عهد ایلخانی ســه خصوصیت اصلی داشت: 

تناسب، انسجام، شکوه و درخشندگی. البته مفهوم شکوه 

و درخشــندگی با مسایلی فراتر از توّجه به شکل ظاهری 

)صفحات مذّهب یا کاشــی های زّرین فام( و استدالل های 

فلسفی قابل تحلیل و بررسی است.

شــایان ذکر است، عالوه بر کتاب آرایی این دوران 

به وضوح می توان ادامۀ ترکیب بندی های نوین در طرّاحی 

سّنتی ایران را در دیگر هرنها همچون ســفالینه های این 

دوران )به ویژه زّرین فام های ساخت کاشان(۵ و گچ بری های 

بی نظیر مساجد و مقابر )همچون گنبد سلطانیه، شیخ 

بســطام و پیربکران( نیز مشاهده کرد، که نشان دهندۀ 

همکاری مستقیم مذّهبان با دیگر هرنمندان )معامر، 

کاشی کار و گچ بر( در این دوران است که اتّفاقاً در دوره های 

بعدی)تیموریان، ترکامنان و صفویان( نیز ادامه یافت.

شکوه خوشنویسی و تذهیب در قرآن های عهد ایلخانی

با بررسی تاریخ کتاب آرایی ایران، درمی یابیم که هرنهای 

خوشنویسی، تذهیب و نقاشی درعهد ایلخانی )سده های۷ 

و۸هجری(، بیش از هر دورۀ دیگری شکوفا گردیدند. از میان 

اطاّلعات موجود، می توان بعضی از هرنمندان این دوران را 

بر مبنای شمسه های پشت نسخه)ترقیمه( و یادداشت های 

کاتبان، مذّهبان یا صاحبان و واقفان این آثار شناسایی کرد.

اندازۀ بزرگ مصحف، که از ویژگی های کتاب آرایی 

ایلخانی بود، باعث ایجاد تغییراتی شگرف در خوشنویسی 

و طرح و نقش تذهیب ها و نقوش هندسی به هم 

پیوسته گردید. از طرفی تذهیب این دوره را باید رسمشق 

رنگ آمیزی در تاریخ هرن تذهیب دانست، چرا که به سبب 

تالش و خاّلقیت مذّهبانی همچون»محّمد بن ایبک۶، محّمد 

بن عفیف کاشانی۷، عبدالله بن محّمد همدانی و سیف 

الّدین نقاش۸« این سبک کار به نقطۀ اوج و شکوفایی رسید.

تزیین، یکی از مهم ترین خصوصیات هرن ایران در دوران 

اسالمی است و اساسی ترین جنبه در آن میان توّجه به »نور و 

رنگ« است، آن چنان که »در تذهیب قرآن های عهد ایلخانی، 

رنگ ها معنایی متعالی یافتند. طالیی رنگ نور و مناِد ارشاِق 

آگاهی بخش الهی و مناسب اسم "عامل و منوِّر" بود و در میان 

رنگ های تذهیب، نخستین منزلت را پیدا کرد. رنگ آبی 

الجوردی نیز که منادی از آسامن بود، بعد از دورۀ سلجوقی 

به تدریج در رسزمین های رشقی جهان اسالم بر رنگ های سبز 

زنگاری و قرمز عقیقی برتری یافت و هم طراز طالیی گردید و 

با اسم"رحامن و محیط " تناسب پیدا کرد«)لینگز،۱۳۷۷، ۷۶(.

کتیبه های رسسورۀ مذّهب 

قرآن۱۴۱، مکتب سلطانیه، در 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد



رنگ آبی الجوردی و طالیی هامن گونه که در محراب ها 

و کاشــی کاری های مساجد حضور قلب مؤمن را برهم 

منی زدند، در تذهیب های قرآنی نیز او را به تالوت آیه ها و 

تأّمل در آرایه ها دعوت می منود. 

الزم به یادآوری اســت اشاراتی که به سلیقۀ غالب آن 

دوران به خصوص در تهیۀ مصحف داریم، از آن جهت الزم 

است که اهّمیت کامل یافته های نظری دربارۀ »رنگ به 

مثابه دلیل زیبایی« در هرن عهد ایلخانی را درک کنیم.

از میانۀ ســدۀ پنجم هجری در مکتب خراســان، 

مجموعه ای از قرآن های سی جلدی تهیه گردید که هر 

مجلّد شــامل یک جزو قرآن به طور جداگانه بود، که با چرم 

تجلید می شد. منونه های ارزشمندی از دوره های مختلف 

تاریخی از این نوع قرآن ها )همچون قرآن به خط و تذهیب 

عثامن بن وراق غزنوی( امروزه در گنجینۀ آســتان قدس 

رضوی مشهد نگهداری می گردد.

اّما سّنت استنساخ مصحف سی پاره، در دوران زمامداری 

اُلجایتو بیش از هر زمانی رونق یافت، آنچنان که امروزه 

بیش از ۱۵ مجموعه قرآن ســی جلدی نفیس موجود است، 

که ویژگی های مشرتک آنها عبارتند از:

بزرگ شدن قطع كتاب 

پنج ســطری یا هفت سطری بودن آنها به دلیل درشت 

شدن قطع قلم کتابت

در بســیاری موارد منت قرآن طالنویس بوده و تحریر 

مشكی دور خط آمده است كه این عوامل، نفاست كار را 

باال می برند. 

در سبک تذهیب این دوران، استفاده از نقوش هندسی 

بسیار تأثیرگذار بود.

در بیشرت موارد نام كاتب، مذّهب، محل کتابت، نام 

سفارش دهنده نسخه و یا واقف وجود دارد.

وقف نامه نیز در قرآن ها وجود دارند. در بیشــرت 

قرآن هایی كه صفحۀ افتتاحیه و اختتامیه دارند، با صفحات 

مذهبّی روبه رو هســتیم كه در آن تذهیب به زیباترین 

و باشكوه ترین فرم كار شده و در بیشرت موارد تسمه ها 

و گره اندازی ها به صورت خیلی مفّصل و رنگارنگ دور 

فضاهای تذهیبی را پوشانده است.

گفتنی اســت که تا این دوران، تذهیب در هر دو فرم 

هندســی و گیاهی در کار تزیین مصحف مورد استفاده 

قرار می گرفته، اّما در ادامه، طرح "ســتارۀ چندگوش" به 

صورت تک یا ترکیبی در صفحات اّول رسلوحه ها و کتیبه ها 

دستامیۀ اصلی کار مذّهبان قرار گرفت. در رنگ آمیزی این 

فرم هندسی نیز، رنگ آبی الجوردی بیش تر درمرکز طرح 

و رنگ های طالیی، قرمزعقیقی، سبز زنگاری و مشکی در 

پیرامون استفاده می گردیدند. شکل ستاره که تا قرن های 

متامدی محتوای مرکزی صفحات مذّهب بود، با تداعی 

حرکت های گریز از مرکز، با نیروی رسشار همواره میل به 

توسعه و گسرتش در جهات و زوایای مختلف داشت. اساس 

این گره های هندســی، دایره است. از دیدگاه اسالمی این 

شیوۀ به دست آوردن همۀ تناسبات مهم، از تقسیم کردن 

دایره به کامن های برابر، چیزی جز روشی منادین برای بیان 

توحید نیست.

منونۀ این طرح، شکل هندسی قرینه ای است که از یک 

مرکز هامنند امواجی دور می گردد و خطوط اصلی آن در 

ادامه وارد اشکال مجاورمی شود و در همین راستا ادامه پیدا 

می کند که در نهایت، نگاه بیننده را با تقسیامت منطقی 

و جالب توّجه خیره می سازد. منونۀ ممتاز این ترکیب بندی 

را در صفحات مذّهب آغازین قرآن ۱۴۱ کتابخانۀ آســتان 

قدس رضوی در مشهد می توان مشــاهده کرد. همچنین 

شــباهت هایی میان طرح اسلیمی های حاشیه )که به جای 

گره اندازی اســتفاده می گردیــد( و تزیینات گچ بری بناهای 

ایلخانی به چشم می خورد که خود محّل تأّمل است.

 اســتفاده از تسمه های ظریف در کنار گره سازی های 

پهن و پرکار در حواشی قاب بندی ها و تقسیامت هندسی و 

همچنین بهره گیری از چرخش های قرینه و قرینه معکوس 

منونه هایی از تزیینات اسلیمی 

درحاشیۀ کتیبه های حاشیه 

)گره سازی ( در گچ بری ها و 

تذهیب قرآن های ایلخانی



اسلیمی، رشفه ها ، سایه زنی و قلم گیری های ظریف، همه و 

همه در نگاهی کلّی و چشــم نواز، مؤیّد این نکته است که 

هرنتذهیب در این روزگار در نقطۀ اوج شکوفایی و پویایی 

خود )چه به لحاظ برصی و چه به لحاظ زیبایی شــناختی( 

رسیده بود.

 

مکتب هرنی ســلطانیه؛ اصول زیبایی شناسی و 

بررسی های تطبیقی
»همدان« به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای روزگار 

ایلخانی، نه تنها زادگاه خواجه رشیدالّدین، بلکه محّل کتابت 

چنــد مصحف قرآنی نیز بود. برای منونه، می توان به قرآنی 

با تاریخ کتابت ۵۶2ه.ق/ ۱۱۶۴م. اشــاره کرد که در همدان 

کتابت گردیده و امروزه در موزۀ فیالدلفیا نگهداری می شود؛ 

اّما ظاهراً بسیاری از کاتبانی که کنیۀ همدانی داشتند، در 

پایان ســدۀ هفتم هجری به شهر سلطانیه -که مرکز جدید 

حکومت ایلخانی بود- نقل مکان کردند.

قدر مسلّم، شهر سلطانیه در دوران حکومت الجایتو، 

یکی از آبادترین شــهرهای ایران بود و عالوه بر بناهای 

مذهبی و کتابخانه، محّل مناسبی برای فّعالیت های 

اقتصادی بازرگانان در آن روزگار به حساب می آمد. سفارش 

ساخت بزرگ ترین گنبد آجری جهان )گنبد سلطانیه( از 

سوی الجایتو نشان دهندۀ اهّمیت موقعیت جغرافیایی، 

سیاسی و فرهنگی این شهر است.

با رونق گرفنت شــهر ســلطانیه و عالقۀ سلطان ایلخانی 

به سفارش مصاحف نفیس و بی مانند جهت قراردادن در 

بنای »گنبد ســلطانیه«، کار نگارش قرآن های سلطنتی)قطع 

بــزرگ( در مراکز مهم فرهنگی و هرنی امپراطوری ایلخانی 

توســعه یافت. در همین راستا و پیش از نگارش قرآن های 

سلطانیه، فرمان نگارش دو قرآن سی پاره، یکی در بغداد 

)کاتب: احمدبن سهروردی، در تاریخ ۷۰۴ه.ق/۱۳۰۴م.( و 

دیگری در موصل)کاتب: علی بن محّمد العلوی الحسینی، در 

تاریخ ۷۱۰ه.ق/۱۳۱۰م.( از سوی الجایتو داده شده بود که 

پس از مرگش نیز وقف هامنجا گردید.۹ 

مصاحف این دوران از نظر سبک شناسی و زیبایی شناسی 

مرحلۀ تکوینی در کتاب آرایی ایرانی تحت نفوذ ســبکی 

ترکی-مغولی را به منایش می گذارند؛ هامن سبکی که پیش تر 

در کارگاه-کتابخانه های سلطنتی سلسله هایی همچون 

سلجوقیان، غزنویان و خوارزمشاهیان پایه گذاری گردیده بود.

در همین راســتا، می بایست تأّملی بر شــیوه های 

نقش پردازی و تزیین در کتب پیش از مغول نیز داشــته 

باشــیم تا از این رهگذر سیر تحّول فرم های تذهیبی و 

ترکیب های نوین در خوشنویسی )به خصوص قرآن نگاری( 

تا آغاز سدۀ هشتم هجری را بهرت بشناسیم. این تغییرات 

البته در زمینۀ نقاشی نیز قابل پیگیری است، چرا که دوران 

پیش از مغول در تاریخ نقاشی ایران را نیز می توان دوران 

فرتتی دانست، میان شیوه نقاشی ساسانی و دوران جدید 

شــکوهمند نقاشی ایرانی که در ارتباط با هرن چین پدید 

آمده بود. با این همه از دورۀ ایلخانان به بعد بود، که 

فضای کار نقاشان دستخوش تغییراتی اساسی گردید و سبک 

و سیاقی نو پا به عرصۀ کتاب آرایی ایران گذاشت.  

صفحۀ مذّهب آغازین قرآن ۱۴۱، مکتب سلطانیه، 

در کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد



صفحات مذّهب افتتاحیۀ قرآن، کاتب و مذّهب: 
افزایش اندازۀ اوراق این قرآن ها، فرصت هایی 

جدید را برای خوشنویسان و مذّهبان فراهم آوردند، 

تا با آزادی عمل بیش تر خاّلقیت های خود را بروز 

دهند)Carey,2۰۱۰:۱۶۰( البته این مسأله حکایت از 

پیرشفت روش های کاغذســازی در ایران عهد ایلخانی نیز 

داشت.

همچنین در تذهیب نُسخ، از طرح هایی متنّوع 

اســتفاده می گردید که در نگاهی کلّی دارای هارمونی و 

وحدتی چشم نواز است، به طوری که در طرّاحی شمسه ها، 

ترنج های حاشیه و کتیبه های رسلوح از انواع اسلیمی ها با 

قاب بندی ها وچرخش های بسیار زیبا و ظریف استفاده 

می شد. همین نقوش )با ترکیب رنگی مشابه( در طرّاحی 

صفحات مذّهب آغاز و پایان قرآن نیز به نحوی بدیع در 

چارچوبی هندسی، البته غیرتکراری مورد استفاده قرار 

گرفته است. 

شکل “رسلوح” در آغاز منت کتب )از این دوره به بعد( 

با شکوه و ظرافت بیشرتی توّسط مذّهبان، طرّاحی و اجرا 

گردید. امروزه منونه های جالب توّجهی از دو لوحه های 

مزدوج در کتِب استنســاخ شده در ربع رشیدی، موجود 

است که از آن جمله: منت فارسی مجموعۀ رشیدیه)۷۰۸ 

ه.ق( در کتابخانۀ کاخ گلستان تهران، منت عربی مجموعۀ 

رشیدیه)۷۱۰ ه.ق( در کتابخانۀ ملّی پاریس، جامع التواریخ 

رشــیدی)۷۱۴ ه.ق( در مجموعۀ خلیلی لندن، وقف نامۀ 

ربع رشیدی در کتابخانۀ ملّی تربیز و همچنین جامع 

التواریخ رشیدی در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی است. 

مصاحف قرآنی ایــن دوره عموماً از ســه بخش: 

صفحات آغازین مذّهب، صفحات میانی منت )با تزیینات 

رسسوره، گل آیه و ترنج های حاشیه( و صفحات اختتامیه، 

تشــکیل شده بودند. در بخش پایانی این نُسخ عالوه بر 

امضا )رقم( کاتب و مذّهب، نام ســفارش دهنده، محّل 

کتابت و نام واقف نیز نگاشــته می شد. نکتۀ جالب توّجه 

آن که » قرآن هایی که اُلجایتو سفارش می داد، در ابتدا با 

نــام مغولی او یعنی اُلجایتو و ذکر نســبش به چنگیزخان 

کتابت می شدند۱۰، در حالی که قرآن های متأّخر یعنی از 

سال ۷۱۳ه.ق /۱۳۱۳م. به بعد، دربرگیرندۀ نام اسالمی او، 

محّمــد خدابنده، بودند و با دعایی از دوازده امام خامته 

.)۱۹۵۵ :۱۹۷۷ ,Ettinghausen( ».می یافتند

اّمــا در میان قرآن های نفیس این دوره، دو مصحف 

ارزشمند از مکتب سلطانیه باقی مانده که اّولی قرآن 

نفیس )با شــامرۀ ثبت ۱۴۱( در کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی مشــهد، بدون تاریخ و نام کاتب و دیگری قرآنی 

ســی پاره به خط و تذهیب »عبدالله بن محّمدبن محمود 

همدانی« است که امروزه در دارالکتب قاهره نگهداری 

می گردد. 

البته عالوه بر این دو مصحف قرآنی، نسخه ای از 

کتاب نهج البالغه)۷2۸ ه.ق( نیــز در کتابخانۀ مجلس 

شــورای اسالمی تهران)با شامرۀ ثبت ۴۱2۵( موجود است 

که ســبک تذهیب صفحۀ افتتاحیۀ آن شباهت فراوانی به 

این دو مصحف داشته، شیوۀ نقش پردازی و رنگ آمیزی 

در آن متعلّق به مکتب سلطانیه است.

عبدالله بن محّمدبن محمود همدانی، دارالکتب قاهره



مصحف شامرۀ 141 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی

در میان چندین قرآن باقیامنده از عهد ایلخانی که 

امروزه در کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد نگهداری 

می گردند۱۱، منونه های ممتازی از شیوۀ قرآن نگاری عهد 

ایلخانی به چشم می خورد که می توان چهار مکتب مرسوم 

آن روزگار را به وضــوح در آنها مطالعه کرد؛ مصاحف قرآنی 

با شامره های ثبت ۳۷۰۷ و ۴۳۷۴ )احتامالً متعلّق به مکتب 

بغداد(، مصاحف قرآنی با شــامره های ثبت ۱۴۶۸، 2۹۳ و 

22۶2) احتامالً متعلّق به مکتب تربیز(، مصاحف قرآنی 

با شــامره های ثبت ۳۷۴۱ و ۴۱۱)احتامالً متعلّق به مکتب 

شیراز( و قرآن ۱۴۱ متعلّق به مکتب سلطانیه.

این مصحف)با شــامرۀ ثبت۱۴۱( احتامالً یکی از چند 

قرآن ســلطنتی عهد ایلخانی اســت که برای اُلجایتو)محّمد 

خدابنده( طرّاحی و استنســاخ گردیــده؛ چراکه شــیوۀ 

کتابت، تذهیــب و تزیینات پُرکار آن را می توان با بهرتین 

منونه های ســلطنتی این دوران مقایسه منود و شباهت های 

شگفت انگیزی را نیز در این میان مشاهده کرد.

قرآن کتابخانۀ مشهد که در آغاز دارای چهار صفحۀ 

مذّهب زیبا، با آرایه های گیاهی، هندسی، گره سازی و 

تسمه اندازی های چشم نواز است، در ابعاد 2۶×۳۷سانتی مرت، 

به خط ریحان طالنویس )با دورگیری مشکی(، در یازده 

سطر بر روی کاغذ بغدادی نخودی نگارش یافته است.

اندازۀ این مصحف برخالف منونه های مشابه سلطنتی، 

متوّسط بوده، ولی تک جلدی است. نکتۀ جالب توّجه در 

تزیینات صفحات آغازین مذّهب و همچنین سور “حمد و 

بقره”، استفاده از خوشنویسی در فضای گره اندازی حاشیۀ 

کتیبه هاست، آن چنان که احادیثی از پیامرب)ص( در فضیلت 

قرائت ، اســامی سور  و تعداد حروف هر سوره )به عربی(، 

به خط نســخ طالنویس بر زمینه ای به رنگ مشکی، شکوه 

خاصی را به این صفحات بخشیده است.

 شمسۀ پشت نسخه در قرآن )۷۱۵ ه.ق( تربیز، در موزۀ توپقاپی استانبول   

حدیثی از پیامرب اکرم )ص(، قرآن ۱۴۱ در کتابخانۀ آستان قدس رضوی 

در فضای مرکزی صفحات مذّهب آغازین نســخه و 

در میان ترنج دایره ای شکل کنگره دار، متنی شامل حدیثی 

در فضیلت خواندن و شنیدن آیات قرآن کریم مشاهده 

می گردد. این شیوۀ نگارش و شکل ترنج دایره ای، در آغاز 

کتب این دوران نیز قابل پیگیری و مقایسه است، همچون: 

در آغاز وقفنامه ربع رشیدی و شمسه پشت نسخه در 

قرآنی که به سفارش خواجه رشــیدالّدین فضل الله و برای 

اُلجایتو در تربیز نگارش یافته)۷۱۵ ه.ق(.

ترکیبات رنگی در تذهیب های قرآن های ایلخانی عالوه 

بر شــکوه، از الگوی خاصی پیروی کرده و در جهت اهداِف 

بخش هایی از آرایه های تذهیبی، در قرآن ۱۴۱، مکتب 

سلطانیه، در کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد



شکل نقوش)اسلیمی و هندسی( به کار می رفت. در همین 

راستاست که تزیینات کتیبه های رسلوح و رسسوره های این 

مصحف نیز به شــیوۀ مرسوم آن دوران، به خط ثلث جلی 

)سفیدآب و طالنویس( با دورگیری مشکی اجرا شده که بر 

زمینه ای از نقوش حلزونی شکل)اسپیرال( اسلیمی آرام گرفته 

است. زمینۀ این نقوش درهم تنیدۀ اسلیمی به رنگ الجورد 

یا قرمز عقیقی اســت و در حاشیۀ بیرونی شامل جداول و 

تسمه اندازی های سفیدرنگ و طالیی است.

در حاشــیۀ یکی از صفحات مذّهب آغازین این قرآن، 

منت وقف نامه ای با خط شکســته مشاهده می گردد که 

بر مبنای آن، این نســخه در سال ۱2۳۶ه.ق توّسط »نور 

محّمدخان بن امیرمراد علیخان تالپر« فرمانروای ماملک ِسند، 

وقف آستان امام هشتم)ع( گردیده است.

از جمله دیگر تزیینات جالب توّجه در قــرآن ۱۴۱ 

کتابخانۀ مشهد، کتیبه های حاشیه )متّصل به رسسوره ها( 

است که شامل احادیثی از پیامرب)ص( در فضیلت قرائت هر 

سوره بوده و اطراف منت آن همچون رسسوره ها جدول کشی 

و طالاندازی شده است.

 اّما دیگر مصحف مهم این دوران، قرآنی نفیس اســت 

که به سفارش الجایتو، احتامالً در شهر سلطانیه، در پنج 

سطر طالنویس ریحان )با دورگیری مشکی( کتابت گردیده 

و از منونه های منحرص به فرد از خط ریحان ابتدایی در 

قطع درشت)جلی( بوده و کار کتابت و تذهیب آن توّسط 

»عبدالله بن محّمدبن محمــود همدانی« )۷۱۳ه.ق( انجام 

شده است.

این مصحف به شــامرۀ 22/۷2 در دارالکتب قاهره 

نگهداری می گردد و پیش از تأسیس دارالکتب، در ذخایر 

مکتب خانه الخدیویه مرص نگهداری می شده است. ظاهراً 

این مصحف ســی پاره در زمان ابوسعید به عنوان هدیه به 

ســلطان مملوک آن زمان پیشکش شده است. اّما در پایان 

جزو 2۳ از این قرآن و در زیر صفحه ای مذّهب، منت 

وقف نامه ای با مرکّب مشکی در۹ سطر مشاهده می شود که 

براساس آن قرآن مذکور وقف خانقاه »ابوسعید سیف الدین 

بکتمور بن عبدالله الساقی امللکی النارصی« گردیده است 

و نام سلطان مملوکی یعنی»محّمدبن قالوون« مشهور 

به »امللک النارص« نیز نوشته شده است. کلیۀ مجلّدات 

این قرآن سی پاره درســال ۷2۶ه.ق )از ۷ جامدی االّول تا 

2۷جامدی الثانی( وقف خانقاه »ابوسعید« واقع در مزاری 

در گورستان جنوبی شهر قاهره) قرافه( گردیده است. 

عالوه بر مصاحف فوق الذکر، چندین مصحف دیگر از 

دورۀ ایلخانی نیز در مجموعه های دیگری همچون  "متحف 

اسالمی قدس" اورشلیم وجود دارد، که شیوۀ کتاب آرایی در 

آنها ترکیب جالب توّجهی از سبک ایرانی )مکتب سلطانیه( و 

مملوک است، از آن جمله: قرآنی سی پاره به خط ثلث)۷۶۰ 

ه.ق( واقف»سیده بنت امیرمحّمد امیر« )با شامرۀ ثبت۱۸( 

و قرآنی ســی پاره)۷۷۸ ه.ق( واقف »عالءالدین بن قرمان« 

دو صفحۀ آغازین قرآن، مکتب سلطانیه، 

دورۀ ایلخانی، کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی مشهد

منونه ترنج های حاشیۀ قرآن، کاتب و مذّهب: عبدالله بن 

محّمدبن محمود همدانی، دارالکتب قاهره



)با شامرۀ ثبت۱۰۷( که به لحاظ خوشنویسی و آرایه های 

تذهیبی مشابه مصحف کارگاه های تربیز و سلطانیه اند. 

ماحصــل آنکه با توجه به وجود مصاحفی همچون 

قرآن ۱۴۱ کتابخانۀ آســتان قدس رضوی مشهد، قرآن سی 

پارۀ کتابخانۀ مرص، نهج البالغۀ کتابخانۀ مجلس تهران 

و... مــی توان وجود مکتبی منحرصبه فرد را در دوران 

ایلخانی معرّفی منود که پیشرت آنها را زیرمجموعه ای از 

سبک های تربیز، بغداد و یا شیراز می دانستند و امروز با 

دردست داشنت این منونه های کم نظیر و بررسی ساختار و 

شیوه های خوشنویسی و تذهیب و همچنین مشابهت های 

شــگفت انگیز میان نقوش موجود در گچ بری های گنبد 

سلطانیه با تذهیب این مصحف، جنبه ای متفاوت از هرن 

کتاب آرایی رسزمین ایران را بازشناسی کنیم.  

پی نوشت ها
۱ - برای مطالعۀ بیش تر دربارۀ تأثیر هرن چین بر هرن اسالمی، رجوع کنید 

به:

حسن، زکی محّمد. )۱۳۸۴(. چین و هرنهای اسالمی. ترجمه: غالمرضا 

تهامی. فرهنگستان هرن.  

2  - در این دوره عنارص هرنی ایران و بین النهرین در فلزکاری، تذهیب و 

نقاشی با یکدیگر آمیختند و طرح ها و نقش مایه های چینی در متام هرنها 

راه یافتند.

۳  - برای مطالعه دربارۀ تأثیر هرن مانوی بر کتاب آرایی اسالمی، رجوع 

کنید به :

- کلیم کایت، هانس یواخیم.)۱۳۷۳(. هرن مانوی. ترجمۀ ابوالقاسم اسامعیل 

پور. فکر روز.

۱۹2۳ Kuhnel, H/ Miniaturmalerei in Islamischen Orient/ Berlin

۴  - برای مطالعۀ بیش تر دربارۀ هرن دورۀ ایلخانی رجوع کنید به:

 Komaroff ,Linda - Carboni ,Stefano /The Legacy of Genghis

2۰۰۳ Khan / The Metropolitan Mueseum Of Art/ NewYork

۵  - در ایــن دوره مجموعۀ کم نظیری از محراب ها و کاشــی های نقش 

برجستۀ زّرین فام در کارگاه های کاشان، ری و گرگان، زیر نظر هرنمندانی از 

خاندان های "طاهر و  زید" طرّاحی و تولید گردیدند که منونه هایی از آنها 

در آســتان مقّدس قم، آستان قدس رضوی مشهد، تخت سلیامن و چندین 

امام زاده در شهرهای کاشان، نطنز، قم، دامغان و ورامین موجود است.

۶  - محّمدبن ایبک، مذّهب برجستۀ مکتب بغداد، با احمدبن سهروردی، 

خوشنویس نامدار سدۀ هشتم در تهیۀ مصحف سی پاره ای همکاری داشته 

اســت که امروزه بخشی از آن در موزۀ ملّی ایران )با شامرۀ ثبت ۳۵۴۸( 

نگهداری می گردد.

۷  - مجموعه ای از آثار مذهبی خواجه رشیدالدین) با عنوان مجموعۀرشیدیه( 

که در ۱۰-۷۰۷ ه.ق به خط »محّمد بن محمود بن محّمد امین زود نویس 

بغدادی« کتابت گردیده که عالوه بر وی، هرنمند مذّهب»محّمد بن عفیف 

کاشانی« نیز با او همکاری داشته است)در کتابخانۀ ملی پاریس(.

۸  - سیف الّدین نقاش، مذّهب مصحف نفیس سی پاره ای، به خط ارغون 

کاملی، خوشــنویس برجسته است، که در فاصلۀ سال های ۷2۹-۷۴۴ ه.ق 

کتابت گردیده و امروزه بخش هایی از آن در کتابخانۀ چسرتبیتی دوبلین و 

کتابخانۀ بایزید  استانبول نگهداری می گردد.

۹  - جزوات این قرآن های نفیس در مجموعه های مختلف جهان همچون: 

موزۀ ایران باستان، کتابخانۀ بریتانیا، کتابخانۀ چسرتبیتی، موزۀ هرنهای 

ترک و اسالمی استانبول، کتابخانۀ کاخ توپقاپی استانبول، کتابخانۀ سلطنتی 

کپنهاگ و... پراکنده است.

۱۰  -  در زمان الجایتو لقب "سلطان عامل و پادشاه جهان" که در گذشته 

برای خان بزرگ اســتفاده می گردید، بار دیگر توّسط مورّخ و تذکره نویس 

آن عرص، ابوالقاسم کاشانی، برای ایلخانان به کار برده شد. همچنین عنوان 

فارسی "پادشاه اسالم" به توصیۀ خواجه رشید الّدین، چندین بار در جامع 

التواریخ به کار برده شد.

۱۱  - منونه ای از قرآن های نفیس متعلّق به دورۀ ایلخانی موجود در 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد، به طبع رسیده است، رجوع کنید به:

شاهکارهای هرنی در آستان قدس رضوی؛ منتخب قرآن های نفیس از آغاز 

تا سدۀ نهم ه.ق.)۱۳۹۱(. مشهد. مؤّسسۀ آفرینش های هرنی آستان قدس 

رضوی. 
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