
چکیده

در  کتابخانـۀ آسـتان قدس رضـوی، گنجینـه ای از کتـب چـاپ سـنگی وجـود دارد. در میان آنها بخشـی به 

قرآن هـای چـاپ سـنگی اختصـاص دارد کـه در چاپخانه هـای مختلـف بـه چـاپ رسـیده اند. تعـدادی از 

ایـن قرآن هـا در چاپخانـۀ سـنگی شـهر بخـارا چـاپ شـده اند، زمانـی که بخـارا جـزوی از خراسـان بزرگ 

محسـوب می شـد. چاپخانۀ سـنگی بارانوفسـکی درخانات بخـارا، فعالیت خـود را در سـال 1901 م. آغاز 

کـرد. دورۀ انتشـار کتاب هـای چـاپ سـنگی در بخـارا بسـیار کوتـاه بـود و فقـط تـا دو دهـۀ نخسـت 

قـرن بیسـتم ادامـه داشـت. مقالـۀ پیـش رو بـه بررسـی ویژگی هـای صوری )فرمـی( صفحه هـای افتتـاح 

قرآن هـای چـاپ سـنگی کـه در چاپخانه هـای بخـارا بـه چـاپ رسـیده می پـردازد تـا عـاوه بـر معرفی و 

توصیـف تزیینـات و تقسـیامت صفحـه، اشـاره ای کنـد بـه تأثیراتی کـه محل چـاپ بـر روی ویژگی های 

صـوری ایـن قرآن ها داشـته اسـت.
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مقاله مستخرج از پایان نامه با عنوان »بررسی ویژگی های صوری صفحه های افتتاح قرآن 
چاپ سنگی موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی« به راهنامیی دکرت مهدی صحراگرد  

ویژگی های برصی صفحات افتتاح
قرآن های چاپ سنگی بخارا، 
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مقّدمه
در میـان هرنهایی کـه بـه برکت اسـام رواج یافته اسـت،  

کتاب آرایـی قـرآن از جایگاه ویژه ای برخوردار اسـت. کاتبان 

قـرآن بـرای تأکیـد و  تذکـر بـر تقّدس مـن کام الهی سـعی 

 در ارایـۀ هـر چـه بهـرت و زیباتر  آن داشـتند و بـا بهره گیری 

از انـواع هرنهـا و عنارصی چون رنـگ و نقش،  صفحه آرایی 

و... در کنار خـط  و  تذهیـب بـه تزییـن مصحـف رشیـف 

پرداختنـد. در ایـران نیز هرنمندان بـر آرایش صفحات قرآن 

همـت  گامردنـد و روش هـا و اصـول متنوعـی را به وجـود 

آوردند.

 بـا ورود چـاپ و رواج چـاپ سـنگی، پنجـره ای نـو بـه 

کتابت و تزیین گشـوده شـد. چاپ سـنگی جای استنسـاخ 

را بعـد از ورود چـاپ رسبـی گرفـت و ویژگی هـای نسـخ 

خطـی را در قالبـی جدیـد زنـده کـرد. 

دوران  و  کتاب آرایـی  سـنن  میـراث دار  سـنگی  چـاپ 

شـکوفایی آن بـه حسـاب می آیـد. صفحـات افتتـاح قرآن ها 

اغلـب زیباتریـن تزیینات را در  کنار نخسـتین آیات قرآن با 

خطـی زیبـا دارد. دو صفحـۀ روبـه رو در اّول كتـاب مقدس 

شـامل سـورۀ حمـد و آیـات ابتدایـی سـورۀ بقـره بـوده كه 

معمـوالً بـا صفحه بندی، تزیینـات و تذهیب همراه اسـت.

مجموعـۀ آسـتان قـدس رضـوی دربردارنـدۀ شـامر قابل 

از قـرآن هـای چـاپ سـنگی اسـت کـه مبنـای  توجهـی 

مطالعـۀ خـط و تذهیـب ایـن آثـار اسـت. محـل چـاپ 

برخـی از ایـن آثـار مشـخص اسـت از ایـن رو مجموعـۀ 

مناسـبی بـرای مطالعـه سـبک هـای منطقـه ای در چـاپ 

سـنگی تلقـی مـی شـود.

 در ایـن پژوهـش قرآن های چاپ شـده در چاپخانه های 

بخـارا جهت بررسـی انتخاب شـده اسـت، عـاوه بر معرفی 

ایـن نسـخه ها و بررسـی ویژگی هـای صـوری صفحه هـای 

صفحـه،  تقسـیامت  چگونگـی  بـه  قرآن هـا  ایـن  افتتـاح 

تزیینـات، حاشـیه و رسلـوح و رنگ هـای اسـتفاده شـده آن 

پـی بربیم.

سـؤال اصلـی ایـن تحقیق به بررسـی ویژگی هـای برصی 

صفحـات افتتـاح قرآن هـای چاپ سـنگی نسـخ چاپ شـده 

در بخـارا اختصـاص دارد و ضمن آن مواردی چون چگونگی 

تقسـیم فضـا در صفحـات افتتـاح قرآن هـای چـاپ سـنگی 

بخـارا و نیـز تزیینـات و جزییات مـورد اسـتفاده در صفحات 

افتتاح  قرآن های چاپ سـنگی بخارا؛ چگونگی تقسـیم بندی 

صفحـۀ افتتاح  قرآن های چاپ سـنگی بخـارا و رابطۀ محل 

چـاپ و طراحـی صفحـات افتتاح قرآن جسـتجو می شـود.

گفتنـی اسـت پیـش از ایـن نـدا شـفیقی در »بررسـی 

سـیر تحـّول تزیینات صفحـات افتتاح قران مجید از سـدۀ 

پنجـم تـا پایـان سـدۀ دوازدهم هجـری قمـری«، صفحات 

افتتـاح قـرآن هـای خطی را بررسـی کرده اسـت که هم در 

دامنـۀ زمانـی و هـم آثار مورد بررسـی با تحقیـق پیش او 

متفاوت اسـت.

چاپ سنگی در ایران:
کشـورهای  اغلـب  همچـون  ایـران،  در  چـاپ  تاریـخ 

خاورمیانـه و خـاور  نزدیـک، قدمـت زیـادی نـدارد. چـاپ 

رسبـی در ایـران بـه حـدود اواخـر قـرن 12 بازمی  گـردد؛ 

اّمـا ایـن رویکـرد مورد اسـتقبال عموم مـردم قـرار نگرفت. 

از دالیـل آن، نخسـت اینکـه نیـاز بـه تحـول و رو آوردن 

بـه مدرنیتـه احسـاس نشـده بـود و دیگـر اینکـه چشـم 

انـدْک مـردِم باسـواد ایرانـی بـه خطـوط سـنتی و سـیال و 

خوش تـراش خـو گرفتـه بـود، کـه در چـاپ رسبـی فراهـم 

 )31:  1390 )مارزلـف،  منی شـد. 

در نیمـۀ دوم قـرن نوزدهـم، چـاپ بـا حـروف متحـرک 

رسبـی بـرای مـدت طوالنی به کلـی در ایـران کنار گذاشـته 

شـد و سـپس چاپ سـنگی جایگزین آن گردید. ) بابا زاده، 

)28 : 1378

 واژۀ چاپ سـنگی یـا لیتوگرافـی از لغـت یونانـی لیتـو

بـه معنـای سـنگ و گرافی بـه معنای نوشـن گرفته شـده 

اسـت. شـیوۀ چـاپ سـنگی کـه بیـن سـال های 1769 تـا 

1798م. توسـط الویـز زنفلـدر  آملانـی ابـداع شـد تـا سـال 

1818 م. مرجعیـت یافـت. )پاولـو ناشـچلگوا،1386 :8(

گذشـته از خوشنویسـی زیبـا، ارزش واالی ایـن کتاب هـا 

در تذهیـب و تصاویـر ظریـف و پـرکار، تجلی یافته اسـت. 

از ایـن رو بدیهـی اسـت کـه نـارشان دیـر یـا زود بـه دنبال 

امـکان بـه خدمـت گرفن کاتبـان، مذّهبـان و تصویرسـازان 

رفته انـد تـا بـا مشـارکت هـم در تولیـد کتاب هـای چـاپ 

سـنگی همـکاری کنند.

در واقـع هـامن شـیوه  ای کـه  در تولیـد نسـخ خطـی به 

انتشـار کتاب هـای چـاپ سـنگی  کار گرفتـه می شـد ، در 

نیـز بـه کار رفـت. تزیینـات یـک کتـاب شـامل جدول هـا، 

خطـوط مشـخص کنندۀ سـاختار مـن، رسلوح هـای تذهیب 

شـده و تصاویـر بوده اسـت. هرکدام از ایـن عنارص تزیینی 

بایـد  نسـخ خطـی  سـنگی همچـون  چـاپ  درکتاب هـای 

توسـط گروهـی از هرنمنـدان اجـرا می شـد. 

در آن دوران ایـران وسـعت زیـادی داشـته، آذربایجـان 

و  آمدنـد  مـی  حسـاب  بـه  ایـران  جـزو  نیـز  بخـارا  و 

در  سـنگی  کتـب  چـاپ  بـرای  مختلفـی  چاپخانه هـای 

آذربایجـان،  بخـارا،  تهـران،  تربیـز،  همچـون:  شـهرهایی 



گردیـد. دایـر  کاشـان  و  رشـت  شـیراز،  مشـهد، 

در کتابخانـۀ آسـتان قدس رضـوی تقریباً حـدود 60 مورد 

چاپخانه هـای:  در  کـه  دارد  وجـود  شـده  تذهیـب  قـرآن 

تربیـز، تهـران، مببئـی، آذربایجـان، برلیـن، بخـارا، ترکیـه  بـه 

چـاپ رسـیده اند، البتـه محـل چـاپ برخـی از ایـن قرآن ها 

مشـخص نیسـت. در ایـن تحقیق بـه بررسـی قرآن هایی که 

در چاپخانـۀ بخـارا بـه چـاپ رسـیده خواهیـم پرداخـت. 

نسخه های چاپ بخارا:
یکـی از مهم تریـن مراکـز دارای چاپخانـۀ سـنگی کـه در 

رشق کشـور فعالیت داشـته و در آن به زبان های فارسـی و 

ترکـی، کتاب هـای داسـتانی و مذهبـی به چاپ می رسـیده، 

چاپخانۀ شـهر بخارا بوده اسـت. 

بخـارا،  خانـات  در  بارانوفسـکی  سـنگی  »چاپخانـۀ 

فعالیـت خـود را در سـال 1901م. آغـاز کـرد. مالـک ایـن 

 چاپخانـه در سـال های 4-1903م. شـخصی بـه نـام لویـن

 بـود ... چاپخانـۀ سـنگی و رسبی لویـن از 1910تـا1913م. 

دوبـاره بـه کار افتـاد. دورۀ انتشـار کتاب های چاپ سـنگی 

در ترکسـتان و بخـارا بسـیار کوتـاه بـود و فقط تـا دو دهۀ 

نخسـت قـرن بیسـتم ادامه داشـت. بیشـرت کتاب هـا در این 

منطقـه بین 1905م. تـا 1917 م. منترش شـده اند... در جریان 

چاپخانه هـای  طلبانـه،  اسـتقال  و  سـازی  ملّـی  اقدامـات 

ترکسـتان فعالیـت خود را در مـارس  1918م. متوقف کردند. 

چاپخانـۀ سـنگی بخارا نیز تـا سـال 1338ه.ق/20-1919 م. به 

فعالیت خـود ادامـه داد«)شـگلوا،1391 :67-66(.

در میـان قرآن هایـی کـه بـه ثبـت کتابخانۀ آسـتان قدس 

رضـوی رسـیده چهـار نسـخه در بخارا چاپ شـده کـه البته 

سـه مـورد آن کامـاً شـبیه بـه هـم اسـت و یـک نسـخه بـا 

تزییـن متفـاوت از مجمـوع چهـار اثـر دیده می شـود.

در این نسخه، آیات، بدون تزیین، در کادری مستطیل شکل 

در وسـط صفحه آورده شـده اسـت و در پایان هر آیه نشـان 

آیـات بـه شـکل یک بـرگ قرمز رنـگ با حروفـی کـه در باالی 

این نشـان ها نوشـته شـده، دیده می شود.

ایـن اثر رسلوح ندارد و متفـاوت ازآثار دیگر چاپی دارای 

تزیینـات بـدون رنـگ زمینـه اسـت کـه باعث خلوتـی و به 

چشـم آمـدن  ریزتریـن تزیینات اسـت. حاشـیه بـا تزیینات 

یک دسـت گل و بـرگ و شـاخه های پیچـان بـه رنگ طایی 

ترسـیم شـده اسـت. کادر کشـی ها بـا خطـوط طایـی رنگ 

و تزیینـات بـه رنـگ قرمـز و طایی اسـت و آیـات قرآن به  

رنگ سـیاه نوشـته شـده اسـت. در کتیبۀ صدر که در باالی 

آیـات قـرار دارد، نـام سـوره به رنـگ قرمـز و در کتیبۀ ذیل 

کـه در قسـمت پاییـن آیـات قـرار دارد، محـل وحـی آیـات 

نوشـته شـده اسـت.)تصویر1( در آنالیـز خطی، تقسـیامت 

صفحـه را کـه معمـوالً بـا قوانیـن تقسـیامت طایـی انجام 

گرفتـه می تـوان به طـور دقیـق مشـاهده منود.

سـه اثـر دیگـر کامـاً مشـابه هـم هسـتند. همـۀ مـوارد 

در سـال 1334ه.ق.  بـا کتابـت احمدکاتـب و در مطبعـۀ 

لویـن بـه چاپ رسـیده اسـت. ابعـاد یکـی از آنهـا 12×20، 

طبق دهـی  حسـینی  سـیدکامل الدین  توسـط  وقف شـده 

بـوده و در سـال 1392بـه ثبـت رسـیده اسـت. )تصویـر 

2( نسـخۀ دیگـر دارای ابعـاد 13×21 اسـت و واقـف آن، 

سـال  در  کـه  بـوده  طبق دهـی  حسـینی  سـیدکامل الدین 

1385 به ثبت رسـیده اسـت )تصویر3( نسـخه ای که آنالیز 

خطی آن  ترسـیم شـده دارای ابعاد 12×20 بوده و  در سـال 

1377توسـط واقفـی نامعلوم به ثبت کتابخانۀ آسـتان قدس 

رضـوی  رسـیده اسـت. )تصویـر4(.

تزیینـات در ایـن نسـخه ها شـامل یـک رس لـوح  و  یـک 

حاشـیه اسـت کـه در پاییـن آن قـرار دارد  و  کامـاً جـدا از 

هـم هسـتند. بـا خطـوط ضخیـم بـه رنـگ طایـی و قرمـز 

کادری بـرای رسلـوح کشـیده شـده اسـت. کادر کشـی قرمز 

رنـگ فقـط در رسلـوح دیده می شـود. دو مثلـث رو به باال 

و پـر از نقـش بـه رنـگ رسمـه ای و طایی و قرمـز رنگ در 

رسلـوح دیـده می شـود. تعـدادی تزییـن خطی نیز تـا باالی 

کادر بـه رنگ سـیاه کشـیده شـده اسـت.

در  رنـگ  طایـی  تزیینـات  رسلـوح  پاییـن  حاشـیۀ  در 

زمینـۀ رسمـه ای با اشـکال هندسـی یکنواخت ترسـیم شـده 

اسـت . تزیینـات چاپـی هسـتند.کتیبه صـدر نـدارد و فقـط 

کتیبـۀ ذیـل در پاییـن صفحـه بـه رنـگ طایـی و با نوشـتۀ 

روشـن آورده شـده اسـت که کاماً جدا از من آیات اسـت. 

نـام سـوره برخـاف نسـخه های معمـول، در کتیبـۀ ذیـل 

آورده شـده اسـت.

 نشـان آیـات،  گـوی طایـی اسـت کـه در  انتهـای آیـات 

آمـده و برخـی حـروف نیز به رنگ قرمز در بـاالی آن دیده 

می شـود. ممکـن اسـت بـرای چـاپ ایـن نسـخه ها از یـک 

کلیشـه اسـتفاده شـده باشـد چـرا کـه هیـچ تفاوتـی بیـن 

آنهـا یافـت نشـده اسـت. هیـچ یـک از نسـخه ها صفحـۀ 

قبـل از صفحـه افتتـاح نـدارد. تقسـیامت در ایـن صفحات 

زمینـۀ  تزیینـات  روی  بـر  گویـی  کـه  اسـت  به گونـه ای 

یکنواخـت، کادر هایـی جهـت قرار گیـری آیـات و کتیبه هـا 

قـرار داده شـده اسـت.

نسـخه هایی در  کتابخانۀ آسـتان قدس به ثبت رسـیده اند 

که محل چاپ آنها مشـخص نیسـت. در میان این نسـخه ها 

یـک نسـخه کامـاً شـبیه به نسـخه های چـاپ سـنگی بخارا 



دیده می  شـود. ابعاد نسـخه 15× 22/5 بوده که توسـط رییس 

دفرت تولیت آسـتان قدس  به کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی اهدا 

گردیده و در بهمن 1392 به ثبت رسـیده اسـت.

آیـات قـرآن در ایـن نسـخه نیـز در وسـط صفحـه بـه 

صـورت مسـتطیل عمـودی نگاشـته شـده اسـت. در زمینـۀ 

آیـات  نشـان   )5 ندارد.)تصویـر  وجـود  تزییناتـی  آیـات 

بـه شـکل یـک بـرگ قرمـز رنـگ بـا حروفـی کـه در بـاالی 

ایـن نشـان ها نوشـته شـده اسـت. کادر کشـی ها بـه رنـگ 

رسمـه ای و قرمـز و طایـی اسـت. ایـن اثـر رسلوح نـدارد و 

حاشـیه دارای تزیینـات یکدسـت گل و بـرگ و شـاخه های 

پیچـان بـه رنـگ طایی بـوده که بـدون رنگ زمینه ترسـیم 

شـده اسـت. در چهـار طـرف کادر آیـات قـرآن مثلث هایی 

دیده می شـود که از حاشـیه بیرون زده اسـت. تزییناتی نیز 

در حاشـیۀ بیرونـی وجـود دارد. در بـاالی آیـات، در کادری 

نـام سـوره و محـل وحـی آن آورده شـده اسـت. بـا دقیـق 

شـدن در نشـان آیـات و فـرم تزیینـات و رنگ هـا می تـوان 

تشـابهاتی آشـکار بـا تصویـر 1 یافت.

نتیجه گیری:
بررسـی های قرآن  هـای چـاپ شـده در بخـارا محفـوظ 

در کتابخانـۀ آسـتان قدس رضـوی نشـان مـی دهـد تزیینـات 

قرآن هـای چـاپ سـنگی ایـن منطقـه ویژگی هایـی دارد کـه 

در نسـخه هایی کـه در چاپخانه هـای مناطق دیگـر به چاپ 

رسـیده کمرت دیده می شـود: خطی بودن تزیینات، اسـتفاده 

از رنگ هـای طایـی و رسمـه ای و قرمـز ، البتـه بـا ارجحیـت 

طایی که بیشـرتین اسـتفاده را در تزیینات این قرآن ها دارد. 

تنهـا رسلوحـی کـه در این نسـخه ها دیده می شـود همچون 

تاجـی بـر رس حاکـامن یا رس تخت سـاطین اسـت، تزیینات 

آن یـادآور صفحـات  نگارگـری اسـت و در بـاالی صفحـه به 

صـورت مجـزا دیده می شـود.

 نداشـن تزییـن در بیـن آیات و اسـتفاده از شـکل سـادۀ 

بـرگ در نشـان آیـات جلب توجـه می کند. تزیینـات ریز که 

هـم در حاشـیه ها و هـم در بـاالی رسلـوح دیـده می شـود 

همگـی بـه صـورت خطـی هسـتند. در بیشـرت نسـخه ها 

کتیبـۀ صـدر بـه شـکل کادری سـاده و بـدون تزییـن و یـا با 

تزیینـات انـدک در بـاالی آیـات آورده شـده اسـت. در یـک 

نسـخه کتیبـه ذیـل بـه شـکل جداگانـه در زیـر آیـات آورده 

شـده اسـت. بافـت یکنواخـت و بـدون زمینۀ رنگـی هم در 

دو نسـخه دیـده می شـود و می تـوان آن را جزو خصوصیات 

ایـن نسـخ دانسـت که باعث ایجاد شـیوه ای منحـرص به فرد 

شـده اسـت. این خصوصیت در میان نسـخه های دیگر قابل 

تفکیک و شناسـایی اسـت.
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