
  چکیده

ویژگی های  شناخت  اهمیت  اسالمی،  متدن  در  هرات  مکتب  هرنی  جایگاه  به  توجه  با 

آرایه ها و تزیینات این مکتب هرنی امری رضوری است. در این پژوهش به روش تحلیلی 

و توصیفی به طبقه بندی تذهیب مصاحف قرآنی این مکتب هرنی و بررسی و مشاهدۀ 

300 قرآن خطی متعلق به قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری پرداخته شده است. از میان 

این مصاحف، 40 مصحف نفیس قرآنی که ویژگی های تذهیب مکتب هرات را بهرت ارائه 

منوده اند جهت این پژوهش استفاده شده اند. جهت تحلیل تذهیب مصاحف قرانی مکتب 

هرات، تزیینات در سه بخش کلی شامل تزیینات اوراق آغازین )افتتاحیه(، تزیینات همراه 

منت و تزیینات اوراق پایانی)اختتامیه( تقسیم بندی شده۱ و در نهایت نتایج به دست آمده در 

ارتباط با ویژگی های آرایه ها و تذهیب مکتب هرات ارائه شده است.

کلیدواژه: مکتب هرات، دورۀ تیموری، تذهیب، مصاحف قرآنی، کتابخانۀ مرکزی آستان 
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مقدمه

ارجمندتریـن و مهم تریـن ودیعـه ای کـه خداونـد در قالـب کالم در 

اختیـار انسـان گذاشـته، هامنـا کتـاب قدسـی قـرآن اسـت. هرنمنـدان 

صاحـب ذوق، تزییـن و آراسـنت ایـن کتـاب مقـدس را رسـالتی الهـی 

می شـامرند کـه بـا عنایات مخصـوص خداوندی بـر عهدۀ آنان گذاشـته 

شـده اسـت. اهتـامم مسـلامنان در زیباسـازی مصاحف قرآنـی، تنها در 

کتابـت و خوشنویسـی آن تجلـی نیافـت و تذهیـب و تجلید مصاحف 

را نیـز در بـر گرفـت. آرایه ها و تذهیـب مصاحف قرآنی، یکـی از ارکان 

اساسـی شناسـایی مصاحـف قرآنـی اسـت. در هـرن تذهیـب، مذهبـان 

جهـت فهـم بهـرت مطالـب، بـه ترسـیم ریزه کاری هـا، ظرافت ها، حسـن 

ترکیـب رنگ هـا، به وجـود آوردن اشـکال بدیع و زیبا و آراسـنت صفحات 

کتـاب به صـور گوناگون می پردازنـد. در حقیقت کیفیات مختلف تهیۀ 

کتـاب در یـک کشـور، مناینـدۀ مراحـل مختلـف متـدن، ذوق، تجمـل و 

ثروت اهالی آن کشـور اسـت و مکاتب هرنی ایران، پر از این آثار ذوق 

و لطـف طبـع اسـت )بیانـی، ۱353: الف(.

در رونـد تکامل هرنهـای کتاب آرایی، مکتب هرات یکی از مقاطع 

خـاص و درخـور توجـه هـرن کتاب آرایی ایران اسـت. شـهر هـرات در 

بیشـرت دوره هـای تاریخی از مهم ترین شـهرهای خراسـان بـزرگ بوده 

اسـت؛ امـا بی تردیـد اوج رونق و شـکوفایی هـرن کتاب آرایـی مربوط 

به دورۀ تیموریان اسـت )کاوسـی، ۱389: 5۱(. در کتاب آرایی مکتب 

هـرات، هرنهـای نگارگـری، خوشنویسـی، تذهیـب و تشـعیر در یک 

هم سـویی واحـد، کنار یکدیگـر قرار گرفتـه و شـاهکارهای بی بدیلی 

را به وجـود آورده انـد. در عریضـۀ احمدبن عبداللـه حجـازی در ایـن 

بـاب آمـده اسـت: در کتابخانـۀ هـر یـک از ایشـان )امیـران تیمـوری 

شـامل ابراهیم سـلطان، بایسـنغر، الغ بیـک و شـاهرخ میرزا( جامعتـی 

از فضـال، از ناسـخ و مذّهـب و مصـّور و صحـاف، بودند که ایشـان را 

در عـامل نظیـری نبـود )نجیـب اوغلـو، ۱389: 288(. در مکتب هرات، 

کتاب آرایـی قـرآن و هرنهـای مرتبـط بـا آن بـه اوج خـود رسـید. ایـن 

نسـخه ها چه از نظر موضوع و خط، چه از روی آرایش هرنی)تصویر، 

تذهیـب، نقاشـی، تجلیـد( در آن عـر قـدردان زیـاد داشـت و به هر 

طـرف ارمغـان بـرده می شـد)حبیبی، ۱355: 37(. اغلـب مورخیـن و 

محققیـن هـرن ایران معتقدند کـه این مکتب نقطۀ اوج نقاشـی ایرانی 

اسـت و هرنمنـدان آن بـه درجـه ای از توانایی هـای هـرنی دسـت پیـدا 

کـرده بودنـد کـه نه تنها مکاتب و هرنمندان ماقبل خـود را تحت تأثیر 

قـرار دهنـد، بلکه هرنمنـدان و مکاتب اعصار بعد از آنهـا نیز در دامنۀ 

تأثیرات شـان قرار گیرنـد )گـودرزی، ۱384: 34-5(. 

توانایـی هرنمنـدان مکتب هـرات موجب به وجود آمـدن تغییرات 

زیـادی در سـبک اجـرای تذهیـب ایـن دوره گردیـد، به طوری کـه در 

ابتـدا مکتـب هـرات میـراث گذشـتگان مـورد اقتبـاس قـرار گرفـت و 

در انتهـا، دسـتاوردهای هرنیـش با تغییـرات فراوان بـه مکتب بعدی 

انتقـال پیـدا کـرد. این تفاوت هـرنی در ابتدا و انتهـای مکتب هرات، 

زمینه سـاز دسـته بندی تزیینـات مکتـب هـرات شـد. هـرن کتاب آرایی 

مکتـب هـرات را می توان بـه دو دورۀ اّولیه )زمان حکومت شـاهرخ، 

از سـال 807 تـا 850 ق( و ثانویـه )زمـان سـلطنت حسـین بایقـرا، از 

سـال 875 تـا 9۱6 ق( تقسـیم بندی کـرد؛ زیـرا ایـن مکتـب در یـک 

ظـرف زمانـی تقریبـاً یکصدسـاله، دو مرحلـۀ نسـبتاً متناقـض را، بـه 

فراخـور موضـع و موضوع بـه منایش می گذارد. گرچـه این دو مرحله 

نیـز بـاز همچـون دو خـط راه آهـن در افق بـه هم می پیونـدد و در 

کلّیـت خـود، مکتبـی به نام مکتـب هرات را در تاریـخ ثبت می کنند. 

هم کنـار،  گاه  و  متناقـض  گاه  مرحلـه،  دو  ایـن  بنیادیـن  ضوابـط 

ارزش هـای ویـژه ای را پدیـد مـی آورد کـه بـر اعتبـار و اسـتقرار ایـن 

مکتـب می افزایـد )آژنـد، ۱387: ۱۱(.

دورۀ اّولیـۀ مکتـب هـرات، شـامل سـلطنت شـاهرخ و فرزندانـش 

تیموریـان  واقعـی  حکومـت  »دورۀ  اسـت:  معتقـد  گروبـه  اسـت. 

بـا سـلطنت شـاهرخ، فرزنـد تیمـور، رشوع شـد... و او سـه نفـر از 

فرزنـدان خـود را نایـب منـاب امپراتـوری خویـش سـاخت: الغ بیـک 

)هـرات(،  در خراسـان  بایسـنقرمیرزا  میانـه) سـمرقند(،  آسـیای  در 

سـلطان ابراهیم در فارس)شـیراز(« )رشاتو و گروبه، ۱376: 35(. بدین 

لحـاظ می تـوان مکتـب هـرات را شـامل حکومت شـاهرخ بـر هرات 

و همزمـان حاکمیـت بایسـنغر و فرزنـدش عالء الدیـن دانسـت که با 

ایجـاد کارگاه هـای هـرنی و حامیت و گسـیل هرنمنـدان و صنعتگران 

شـهرهای تربیز، شـیراز و سـمرقند به هرات سـبب شـکل گیری کانون 

و مکتـب هـرات شـدند. در ایـن مقطـع، غنی سـازی متقابـل مکاتب 

مختلـف هـرنی از طریـق دسـتاوردهای اسـتادان، روند رسیع داشـت 

کـه علـت آن ارتبـاط وسـیع بیـن مراکـز هـرنی در آن دوره بـود. 

به ویـژه مهاجـرت اسـتادان و عالئـق مشـرتکی کـه بـه تاریـخ، ادبیات 

و هـرن در بیـن فرزنـدان شـاهرخ وجـود داشـت، سـبب اشـرتاکات و 

ارتباطـات تنگاتنـگ میـان مکاتـب سـمرقند، هـرات و شـیراز گردیـد 

.)43-52 )ارشفـی،۱382: 

دورۀ ثانویـۀ مکتـب هـرات، همزمان با فرمانروایی سلطان حسـین 

بایقـرا بـر شـهر هـرات اسـت. پـس از مـرگ شـاهرخ)850ق( تـا آغاز 

پادشـاهی حسـین بایقرا)872ق( دوره ای از اغتشـاش سیاسـی و رکود 

هـرنی بـر شـهر هـرات حاکـم شـد و پـس از آن  فضـای آرام و رشایط 

فرهنگـی موجـود در هـرات سـبب شـد کـه سـلطان حسـین با کمک 

وزیـر باکفایتـش، امیرعلیشـیر نوایـی، از حامیـان پـر و پاقـرص هرن و 

ادب گردنـد ) پاکبـاز، ۱378: 75-76(. مکتـب هـرات در ایـن دوره 

یک شـخصیت قوی و مسـتقلی را شـکل داد و در میان رسزمین های 

فارسـی زبان، بـه اوج رونـق و رفاه رسـید. به گفتۀ بابـر)888-937ق.( 

کـه همزمـان در هنـد حکومـت می کـرد:»در همۀ مناطق مسـکونی 

جهـان، هیـچ شـهری همچـون هرات زیـر نظـر سلطان حسـین بایقرا 

نبـود، به خاطـر کوشـش های او، شـکوه و زیبایـی آن دو صـد چنـدان 

شد«)سـودآور،۱380: 85( و از همین رو بازار هرنپروری و هرنآفرینی 



در دورۀ فرمانروایـی سلطان حسـین گـرم بـود و عـر طالیـی هـرن 

نگارگـری بـه وقوع پیوسـت )کاوسـی، ۱389: 326(.

بـا مرگ سـلطان حسـین بایقـرا، حکومت های نوبنیـاد صفویان در 

ایران و شـیبانیان در ماوراء النهر ادعاهایی دربارۀ این شـهر داشـتند، 

ایـن شـهر کـه بزرگرتیـن مرکـز فنـی آن دوره بـود، در سـال 9۱3ق 

توسـط شـیبک خان و سـه سـال بعـد توسـط شاه اسـامعیل صفـوی 

تـرف گردیـد و عـدۀ زیـادی از نقاشـان و هرنمنـدان شـهر هـرات 

مهاجـرت کردند)حسـن، ۱320: ۱۱6(  ایـن موضـوع باعـث انتقـال 

شـیوه های هـرنی مکتـب هـرات بـه مراکز دربـاری تربیز، سـمرقند و 

بخـارا گردیـد. بـا بررسـی پژوهش هایـی که در گذشـته انجـام گرفته، 

کمـرت می تـوان نشـانی از تحلیـل ویژگی هـای تذهیب مکتـب هرات 

بـا اسـتناد بـه اصل مصاحـف قرآنی به دسـت آورد. اغلـب پژوهش ها 

بـه روایـت تاریخـی و تجربه نـگاری پژوهشـگر بـر نقـوش تزیینـی و 

نگارگـری محـدود بـوده اسـت. در ایـن پژوهـش با مراجعۀ مسـتقیم 

بـه بیـش از 300 مصحـف قـرن نهـم و دهـم هجـری، تزیینـات بیش 

از 40 مصحـف نفیـس قرآنـی کـه ویژگی های تذهیـب مکتب هرات 

تذهیـب  تحلیـل  جهـت  اسـت.  شـده  بررسـی  منوده انـد،  ارائـه  را 

مکتـب هـرات، تزیینـات در سـه بخـش کلـی تزیینـات اوراق آغازین 

)افتتاحیـه(، تزیینـات همراه مـنت و تزیینـات اوراق پایانی)اختتامیه( 

تقسـیم بندی شـده اسـت:

تزیینات اوراق آغازین)افتتاحیه(
ایـن تزیینـات شـامل نقـوش تذهیـب به کاررفتـه در اوراق ابتـدا 

و افتتاحیـۀ مصاحـف اسـت کـه از مهم تریـن نقـوش و آرایه هـای 

مصاحـف مکتب هرات به شـامر مـی رود. از نظر کاربـردی و ظاهری 

می توان تزیینات را در سـه شـکل برگ ظهریه، رسلوح و لوح مذّهب 

فاتحه الکتـاب تقسـیم بندی منـود.2 نقـوش تذهیب به کاررفتـه در این 

سـه شکل شـامل انواع اسـلیمی، ختایی، کتیبه نویسـی، دندانه موشی، 

حاشـیه، رشفه، گره بندی، تشعیرسـازی، کمند و جدول اسـت و عمدتاً 

رنگ هـای اصلـی الجـوردی و زر در آنهـا بـه کار رفتـه اسـت. نقـش 

تشـعیر، تنها در حاشـیۀ اوراق ابتدایی قرآن به شـامرۀ 2۱5 مشـاهده 

می گـردد، طـرح آن شـامل نقـوش گل و بوتـه و ابری اسـت که با هرن 

تشعیرسـازی قدیمی تریـن نسـخه های خطـی شناسایی شـده، قابـل 
مقایسـه است.3

تزیینات ظهریه
ایـن تزیینـات بـه شـکل لوح مذّهـب و مرصع یا شمسـه ای اسـت 
کـه در اوراق قبـل از رشوع قرآن به جهـت تزیین،4 روایت و حدیث،5 

درج آیاتـی دربـارۀ حرمـت قرآن مکتـوب،6 دعای افتتاح قـرآن7 و  نام 

محـل نگهـداری یا سـفارش دهندۀ انجام نسـخه، ترسـیم می شـدند و 

می تـوان منونه هـای فراوانـی از ایـن تزیینـات را در مصاحـف قرآنـی 

مشـاهده منـود. در بررسـی مصاحـف قرآنـی مکتـب هـرات در قـرن 

نهـم تـا میانـۀ قـرن دهـم هجـری، ایـن نـوع تزیینـات در دو جـزوۀ 

قرآنـی بـه شـامره های 3۱46  و 890 مشـاهده می شـود. عـدم وجـود 

تفاوت هـای مصاحـف  از  یکـی  بدرقـه  اوراق  تذهیـب  و  تزیینـات 

مکتـب هـرات بـا مصاحـف دورۀ صفوی اسـت.

رسلوح
ایـن تزییـن در قسـمت فرازیـن نخسـتین صفحـۀ مـنت کتاب های 

خطی و مصاحف قرانی ترسـیم می شـود. این نقش مایه در دو شـکل 

مسـتطیل سـاده یـا هرمی، بر بـاالی کتیبۀ عنوان مشـاهده می شـود. 

بـا بررسـی مصاحف قرآنی، مشـخص شـد رسلـوح و کتیبـه در ابتدای 

پنـج جـزوۀ قرآنـی بـه شـامره های 593، 6۱7، 428 ، 8۱5 و ۱۱307 

ترسـیم شـده اند. همۀ رسلوح هـا، سـاده و فاقد هرم)نیم ترنـج( بوده، 

به جـز جـزوۀ قرآنـی شـامرۀ 8۱5، همگی رشفـه دارند. ایـن رسلوح ها 

کتیبـه ای بـه طـرح قلم دانی و دوایـری در دو یا چهار طـرف دارند که 

شـامرۀ جـزوه، بـا خـط کوفـی تزیینی و به رنـگ الجورد یا سـفیدآب، 

در آنهـا کتابـت شـده اسـت. در جـزوۀ شـامرۀ 8۱5 به جـای دوایـر از 

رسترنـج در طرفیـن طـرح قلم دانی ترنجـی بهره گرفته شـده اسـت.

 سـه منونـه از جـزوات بررسی شـده، مزین به دو سـتون در طرفین 

کتیبـه بـا نقش هـای هندسـی، گل و بوته و اسـلیمی زر محـرر بوده، 

همچنیـن در دو جـزوه بـه شـامره های ۱۱307 و 428 نشـان شمسـۀ 

متصـل بـه کتیبـه وجـود دارد. به طورکلی اشـرتاکات زیـادی بین طرح 



زر، الجـورد،  سـفیدآب،  رنگ هـای  دیـده می شـود.  جـزوه  دو  ایـن 

سـبز)به جز در جـزوۀ 8۱5(، شـنگرف و سـیاه در متـام جزوه هـا بـه 

بـر رنگ هـای فـوق، در مصحـف شـامرۀ  چشـم می خـورد، عـالوه 

6۱7 کـه تنهـا در رسلـوح آن گل و بـرگ ختایـی الـوان دیده می شـود، 

رنگ هـای رسنـج و زرد نیـز بـه کار رفتـه اسـت.

لوح مذّهب فاتحه الکتاب
در ابتـدای رشوع قـرآن و سـورۀ آغازیـن برخـی جـزوات قرآنـی 

آرایه هـا و تزییناتـی مـنت قـرآن را فراگرفتـه کـه بـا توجـه بـه اینکـه 

بیشـرت در اطراف اّولین سـورۀ قرآن ترسـیم می شـود به »لوح مذّهب 

سـورۀ فاتحه الکتـاب« یـا »لـوح افتتاحیـه« مشـهور اسـت. با بررسـی 

مصاحـف مکتـب هـرات مشـخص شـد بیشـرتین ویژگـی تزیینـی 

کتیبـۀ مـزدوج در صـدر  فاتحه الکتـاب شـامل  لـوح  به کاررفتـه در 

و ذیـل آیـات، دندانـه موشـی)مرضّس(، حاشـیه، رشفـه، گره بنـدی، 

جـدول و کمندانـدازی اسـت. به طورکلـی بـا توجه بـه فراوانی نقوش 

می تـوان این گونـه توصیـف منـود:

رشفه در مصاحف قرآنی مکتب هرات اغلب بلند و سـاده در اطراف 

سـه وجه حاشـیۀ لوح و به رنگ الجوردی به کار رفته اسـت. حاشـیه در 



ایـن مصاحـف به صورت یک یا دو قسـمتی بر زمینۀ الجـوردی با نقوش 

گره بندی رومی و اسـلیمی اسـت که از میانۀ قرن نهم به بعد با ترکیبی 

از گل و بوته هـای ختایـی الـوان و نقـش نیم ترنجی)هرمـی( بـر راسـتای 

قائم حاشـیه مزین شـده اند. جـداول به کار رفتـه در این مصاحف مثنی، 

دولـه، سـه تحریـر و مرصع اسـت. بر اسـاس ویژگی های نقـوش می توان 

این تزیینات را در سـه دسـته طبقه بندی کرد:

دسته نخست: مصاحف قرآنی دورۀ پیشین مکتب هرات
مصاحـف ایـن دسـته در نیمـۀ اّول قـرن نهـم و در شـهر هـرات 

آثـار دورۀ  بـا  ایـن مصاحـف  تزیینـات  تزییـن شـده اند.  و  کتابـت 

اولیـۀ مکتـب هـرات و همزمـان با حکومـت شـاهرخ و کارگاه هرنی 

بایسـنغر میـرزا در هـرات قابـل مقایسـه اسـت. تزیینـات مصاحـف 

دسـتۀ اّول شـامل لـوح مذّهب و مرصـع با رنگ های اصلـی الجوردی 

و زر اسـت. ایـن لـوح، نقـش کتیبـۀ مـزدوج در صـدر و ذیـل داشـته، 

خـط کتیبـه نیـز معمـوالً بـه قلـم کوفـی تزیینـی در میـان نقـوش 

اسـلیمی اسـت. در مصاحـف ایـن دسـته نقـش اسـلیمی ها بسـیار 

پررنـگ اسـت و ایـن نقـوش در کنـار بندهـای رومـی، نقـش محوری 

دارنـد و نقـوش ختایی الـوان برگرفته از نگاره های هـرات و به صورت 

مشـاهده  تزیینـات  در  زریـن  ریسـه ای  تشـعیری  بوته هـای  و  گل 

می گردنـد. در مصاحـف این دسـته، بندهای ختایی الـوان معموالً در 

قالب هایـی جدا از بندهای اسـلیمی اجرا شـده که منونه های مشـابه 

آن را می تـوان در نگاره هـای شـاهنامۀ بایسـنغری8 مشـاهده کـرد.

از مصاحـف دسـتۀ نخسـت می تـوان بـه قرآن هـای شـامرۀ ۱53 و 

3۱46 و جـزوۀ قرآنی شـامرۀ 4۱6 اشـاره کرد که همگـی در نیمۀ اّول 

قـرن نهـم هجـری کتابـت شـده و تزیینـات ممتـاز آنها نشـان از هرن 

بی بدیـل هرنمنـدان مکتب هـرات در ایـن دوره دارد. مصاحف قرانی 

بـه شـامره های 3۱46 و 4۱6  نیـز دارای کتیبـۀ سـه قسـمتی اسـت 

کـه ایـن سـنت هـرنی مکتب هـرات در دسـتۀ دوم و مکاتـب محلی 

مکتـب پیرو هـرات نیز مشـاهده می شـود.

دسته دّوم: مصاحف قرآنی مکاتب محلی پیرو هرات
دسـته دّوم شـامل مصاحفی اسـت کـه قبـل از دورۀ ثانویه مکتب 

هـرات در هـرات یـا مراکـز هـرنی دیگـر کـه زیر نظـر مرکز سیاسـی 

دورۀ تیمـوری بوده انـد، وجـود داشـته اسـت. بـا توجـه بـه روابـط 

حسـنۀ مراکـز سیاسـی ایـن دوره، میـراث هـرنی مکتـب هـرات در 

آن مراکـز گسـرتش یافتـه اسـت. در ایـن ارتبـاط مراکـز هـرنی هنـد 

)بابری و گورگانی(، شـیراز )ابراهیم میـرزا و ترکامن(، تربیز )ترکامن(، 

سـمرقند و بخـارا قابل اشـاره اسـت. در تزیینـات این دسـته خارج از 

ویژگی هـای رسـمی مکتب هـرات، تزییناتـی وجود دارد کـه می توان 

آن را جـدا از دسـتۀ اّول در نظـر گرفـت. 

مصاحـف قرآنـی بـه شـامره های 3255 و۱90 و جزوه هـای قرآنـی 

826 ،890 و 4۱4 ویژگی هـای مکتـب شـیراز را در کنـار مکتب هرات 

بـه منایـش گذاشـته اند. کتیبه هـای مـزدوج بـا طـرح ترنـج و قلم دانی 

بـه همـراه کتابـت بـر رنـگ کاغذ به خـط رقـاع، رشفه هـای باریک و 

کوتاه تـر از هـرات، نـوع ترسـیم نقوش اسـلیمی و ترکیبـات گره بندی 

جـداول کـه سـاده تر از مکتـب هـرات ترسـیم شـده، از شـاخصه های 

مکتب شـیراز اسـت. برخی از پژوهشگران نشـان های بادامی حاشیۀ 

لـوح مذّهـب مصاحـف قرآنـی بـه شـامره های 890 ، 826 ، 4۱4 ، 

298و ۱90 را از ویژگی هـای مصاحـف مکتـب شـیراز برشـمرده اند 

درحالی کـه می تـوان این ویژگی را در نسـخه های خطـی هرات چون 

لـوح مذّهـب افتتاح نسـخۀ بوسـتان سـعدی که زیر نظـر کامل الدین 

بهـزاد اجـرا شـده نیـز مشـاهده کـرد. دو قرآن  بـه شـامره های  3255 

و ۱90 سـبک طراحـی مشـابهی دارنـد کـه نشـان از انجـام تزیینـات 

توسـط یـک نفـر یـا در کارگاه هرنی خـاص دارد.



از  بـه شـامره های ۱89، 252،2۱5،298 و 46۱  قرآنـی  مصاحـف 

مصاحـف دیگـر دسـتۀ دوم هسـتند کـه تزییناتـی بـه شـیوۀ مکتـب 

اّول، گسـرتش نقـوش  هـرات دارنـد و در کنـار ویژگی هـای دسـتۀ 

ختایـی در کنـار نقـوش اسـلیمی را می تـوان در آنهـا مشـاهده منـود 

و برخـی از تزیینـات دسـتۀ سـوم در ایـن مصاحـف به صـورت اّولیـه 

دیـده می شـود، ماننـد طـرح پروانـه ای در سـتون کنـار مـنت کـه در 

قـرآن شـامرۀ ۱89 و نقـش نیم ترنـج کـه در حاشـیۀ قرآن شـامرۀ 46۱ 

بـه کار رفته اسـت.

قرآن شـامرۀ ۱37 از مصاحف مکتب دورۀ ترکامن اسـت. با تسـلط 

جهانشـاه قراقویونلو بر هرات در سـال 86۱ق بخشـی از گنجینه ها و 

میـراث هـرات بـه مرکـز ایران انتقـال یافـت و پـس از روی کار آمدن 

اوزون حسـن آق قویونلـو و ایجـاد روابـط حسـنه بـا امـرای هـرات، 

شـیوۀ تزیینـی هراتـی در ایـران مرکزی و در شـهرهای شـیراز و تربیز 

گسـرتش یافـت، لـذا تزیینات به کاررفتـه در این مصحـف ویژگی های 

مکاتـب محلـی پیرو هـرات را دارد.



دسته سوم: مصاحف متأخر )پسین( هرات
ایـن دسـته از مصاحـف قرآنـی بـه شـامره های ۱۱7، 257، 2005، 

۱76، ۱8۱، 2۱0 و 203 تزییناتـی مربـوط بـه اواخـر دورۀ تیمـوری و 

ابتـدای دورۀ صفـوی دارد کـه ویژگی هایی از مکتب پسـین نگارگری 

هـرات را نشـان می دهـد. در ایـن مصاحـف شـاهد فراوانـی بندهای 

ختایـی الوان به نسـبت نقوش اسـلیمی هسـتیم که به مـرور در دورۀ 

صفـوی افزایـش می یابـد به نحـوی کـه فضـای اجـزای لـوح مذّهـب 

افتتاحیـه مزیـن بـه نقـوش ختایـی الـوان و نشـان های ترنجی شـکل 

کوچـک بـه نقـش اسـلیمی اسـت. حاشـیۀ ایـن مصاحـف شـامل دو 

بخـش پهـن الجوردی و سـیاه باریک اسـت و در طـرف قائم آن نقش 

نیم ترنجـی ترسـیم شـده کـه به مـرور، انـدازۀ آن برابـر طـرح سـتون 

کنـار مـنت ترسـیم می شـود) این نقش به صـورت ابتدایـی در مصحف 

شـامرۀ 298 دسـته دوم قابـل مشـاهده اسـت(. رشفه هـای باریـک و 

بلنـد الجـوردی همچون آثار گذشـتۀ هـرات در اطـراف مصاحف این 

دسـته ترسـیم شـده اسـت. در برخـی از مصاحـف ایـن دوره جدولی 

بـا نقوش ابری در اطراف حاشـیه ترسـیم شـده که امتـداد آن بر روی 

نیم ترنـج نیـز ترسـیم می گـردد و تداعی کننـدۀ بنـد الجـوردی اسـت 

کـه در مصاحـف دورۀ سـلجوقی کل لـوح و نشـان متصـل بـه آن را 

احاطـه می کـرد.

در صفحـۀ افتتـاح قـرآن به جای کتابت، بیشـرت به تزیینـات پرداخته 

شـده اسـت و نشان آن ضخامت، بیشرت دو ستونی است که در طرفین 

افقـی مـنت ترسـیم گردیـده و باعـث شـده فضـای کمـرتی جهـت مـنت 

قـرآن در نظـر گرفته شـود. در همۀ مصاحف مکتب هرات سـوره های 

حمـد و ابتـدای سـورۀ بقـره در دو لـوح متناظـر کتابـت شـده9 و در 

کنـار دندانه موشـی هاشـوری کـه نشـان از سـنت گذشـتۀ هـرات دارد 

از دندانه موشـی های زریـن و زراندوزی شـده مزیـن بـه نقـوش ختایی 

الـوان بهـره گرفته شـده کـه اختصاص بـه این دسـته دارد.

 در بسیاری از مصاحف مکتب هرات کتابت جلی و خفی نویسی 

به کار رفته اسـت. در مصاحف این دسـته بخش جلی نویسـی، سـتون 

کنـار مـنت را قطـع منی کنـد درحالی کـه در مصاحـف دسـتۀ دوم و 



قرآن هـای شـامرۀ۱90، 826 و 890 سـتون کنـار مـنت بـه دو بخـش 

تقسـیم شـده است. سـنت کتاب آرایی مصاحف دستۀ سـوم در دورۀ 

صفـوی نیـز امتـداد پیـدا کـرده اسـت کـه از جملـۀ آنهـا می تـوان به 

مصاحـف قرآنـی شـامرۀ 206) کتابـت 975ق(، ۱56)کتابـت 980ق(، 

۱97) کتابـت 984ق( و 2۱4۱) کتابـت 985ق( از گنجینـه قرآن هـای 

خطـی کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضوی اشـاره کرد.

تزیینات همراه منت قرآن
ایـن آرایه هـای کاربـردی، بـه همراه مـنت و جهت تزییـن و تکمیل 

مفاهیـم آن ترسـیم می شـوند کـه شـامل اشـکال حـاوی رشح آیـات، 

نشـان پایـان آیـات و رسسـوره های میـان قـرآن اسـت. اشـکال حـاوی 

مصاحـف  اوراق  حواشـی  در  کـه  اسـت  نشـان هایی  آیـات،  رشح 

قرآنـی ترسـیم می شـوند. این نشـان ها شامل خمس )نشـان پنـج آیه(، 



عرش)نشـان ۱0 آیـه( سـجده و تحزیب هسـتند که هر کـدام با طرح 

و رنگـی مشـخص در کنـار مـنت قـرآن بـه کار می رونـد. نشـان پایـان 

آیـات به صـورت گـوی، گل چندپر یا سـادۀ زرین در انتهـای هر آیه و 

رسسـوره ها در قالـب کتیبه هایـی در میـان مـنت قـرآن و جهت منایش 

نـام سـوره، تعـداد آیـات و محـل نـزول سـوره، به خـط ثلث، رقـاع یا 

کوفـی تزیینی ترسـیم می شـوند.

نشان خمس
بـا توجـه بـه سـنت های گذشـته در تزییـن و تذهیـب مصاحـف 

قرآنـی، جهـت مشـخص کردن هـر پنج آیه، نشـانی به شـکل دایره یا 

بادامـی در کنـار اوراق مصاحـف مکتـب هرات ترسـیم شـده اسـت. 

در بررسـی نشـان های خمـس مصاحـف مکتـب هـرات، بـا توجـه به 

انتقـال و مهاجـرت هرنمنـدان، سـبک های هـرنی مختلفـی بر اسـاس 

سـنت های گذشـته اجـرا شـده و می توان مـوارد اسـتثنای مختلفی را 

مشـاهده منـود.۱0 در برخـی از مصاحـف از دو نـوع دایـره و بادامـی 

به عنـوان نشـان خمـس بهـره گرفتـه شـده اسـت ماننـد قرآن هـای 

شـامرۀ ۱76 کـه در اوراق ابتـدا دارای نشـان بادامـی بـوده و مابقـی 

اوراق مزیـن بـه نقوش دایره اسـت. از میان 22 قرآنی که نشـانه های 

خمـس آنهـا مورد تحلیل و بررسـی قرار گرفته اسـت، ۱7 قـرآن دارای 

نشـان بادامی و 4 قرآن۱۱ دارای نشـان دایره هسـتند، لذا نقش غالب 

نشـان خمـس مصاحـف قرآنی مکتب هرات به شـکل بادامی اسـت. 

نشـان های بادامـی بسـته بـه کتابـت لفـظ خمـس بـه خـط کوفـی 

تزیینـی و عـدم وجـود کتیبـه بـه دو دسـتۀ تقسـیم شـده اند کـه در 

ادامـه و در کنـار دسـتۀ سـوم که به شـکل دایره هسـتند، به بررسـی 

آنهـا خواهیـم پرداخت.  

دستۀ نخست: نشان های بادامی شکل زرین با کتیبۀ کوفی
این دسـته از نشـان های خمس بادامی شـکل، معموالً در مصاحف 

نفیـس و ممتـاز دورۀ تیمـوری اجـرا شـده و بـا نشـان های خمـس 

قرآن هـای دورۀ ایلخانـی در نیمۀ اّول قرن هشـتم هجری، اشـرتاکاتی 

در تزیینـات دارنـد و کلمـۀ خمـس بـه خـط کوفـی تزیینـی در میان 

آنهـا نقـش بسـته اسـت. مصاحف قرآنـی شـامرۀ ۱45، 3255 و جزوۀ 



قرآنـی شـامرۀ 4۱4 نشـان بادامـی حاشـیه ای الجـوردی و مزیـن بـه 

نقـوش اسـلیمی زّریـن دارد و دو رشفـۀ بلند الجـوردی در طرفین باال 

و پاییـن آن ترسـیم شـده و سـایر رشفه هـا کوتاه تـر هسـتند. این نوع 

رشفه بیشـرت در مصاحف شـیراز دورۀ تیموری مشـاهده می گردد که 

پیشـینۀ آن بـه دورۀ آل اینجو می رسـد.

گونـه ای دیگـر از نشـان های خمـس دسـتۀ اّول، طرحـی شـامل 

دوایـر متداخـل بـه همـراه زائـده ای در بـاال دارند و مزیـن به نقوش 

اسـلیمی و ختایـی هسـتند کـه در میـان آن کلمـۀ خمـس بـه خـط 

کوفـی تزیینـی سـفید بـر زمینـۀ الجـوردی کتابـت شـده اسـت. ایـن 

نشـان ها حاشـیه ای زریـن مزین به طـرح حلزونی، مشـابه نقوش گل 

و پیچ هـای ابـری دارنـد.

مصحـف قرآنـی شـامرۀ ۱89 نشـانی با حاشـیه ای مزیـن به نقوش 

گل و بوته ختایی و جزوۀ قرآنی شـامرۀ 6۱7 نشـانی لوزی با حاشـیۀ 

سـاده و زرین دارد.

دستۀ دوم: نشان های الجوردی مزین به گل و بوته های ختایی
نشـان های ایـن دسـته اغلـب متعلـق بـه مصاحـف محلـی پیـرو 

هـرات اسـت، تنهـا منونـۀ اسـتثنا در قرآن شـامرۀ ۱53 قابل مشـاهده 

اسـت کـه در آن نشـان خمـس بادامـی و دایره ترسـیم شـده و در آن 

حاشـیه ای زریـن مزین بـه نقوش پیچـان ابری، نشـانۀ تزیینی مکتب 

هـرات، بـه چشـم می خـورد. متامـی منونه هـای این دسـته حاشـیه ای 

زریـن بـا زمینـه ای الجـوردی و مزیـن بـه گل و بوته هـای ختایـی و 

ریسـه ای الـوان دارد کـه فاقـد کتیبـه بـه خـط کوفـی )واژۀ خمـس( 

اسـت. در دو قرآن شـامرۀ 890 و 298 حاشـیۀ نشـان، مرضس بوده و 

مابقـی به صورت سـاده اسـت. 

دستۀ سوم: خمس دایره نشان
ایـن نشـان در دو مصحـف قرآنـی متعلق بـه اواخـر دورۀ تیموری 

و ابتـدای دورۀ صفـوی دیـده می شـود. نشـان خمـس ایـن مصاحف 

مشـابه نشـان عـرش آنهـا اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه نشـان عـرش بـر 

زمینـۀ الجـوردی کتابت شـده، اما نشـان خمس دسـتۀ سـوم بر زمینۀ 

زر کتابـت شـده اسـت. بعـد از مکتـب هـرات بـه ایـن سـنت رنگـی 

به علـت عـدم شـناخت برخـی مذهبـان دورۀ صفـوی کمـرت  توجـه 

شـده اسـت. ویژگی هـای اصلـی ایـن دسـته نقـش پیچـان ابـری در 

حاشـیۀ زریـن ایـن نشان هاسـت. نشـان خمـس در مصاحـف ۱8۱، 

2005 و 252 دارای نشـان دایره ای به سـبک دسـتۀ سـوم اسـت که به 

علـت وجـود زائـده ای در بـاالی آنها در دسـتۀ اّول قرار گرفته اسـت.



نشان عرش
نشـان عـرش در حاشـیۀ مـنت مصاحـف قرآنی بـه جهت شـامرگان 

ده تایـی آیـات ترسـیم می شـوند. ایـن نشـان در همۀ مصاحـف مورد 

بررسـی به صـورت دایـره بـا زمینـه ای بـه رنگ الجوردی ترسـیم شـده 

اسـت. هـر نشـان عـرش شـامل دوایـر متداخلـی اسـت کـه فضایـی 

در درون دوایـر ایجـاد شـده اسـت. بـر اسـاس وجـود یـا عـدم وجود 

کتیبـه ای بـه خـط کوفـی تزیینـی در میانـۀ نشـان های عـرش، ایـن 

نشـان ها را می تـوان در دو دسـته تقسـیم کـرد:

دسـتۀ نخسـت: نشـان های مـدّور الجـوردی مزیـن بـه گل و 

بوتـۀ ختایی
نشـان های مصاحـف این دسـته بـه طرح دوایـر متداخل بـا زمینۀ 

الجـوردی مزیـن بـه نقـوش گل و بوته ختایـی الوان و زریـن بوده که 

شـبیه نشـان های خمس دسـتۀ دوم است

دستۀ دوم: نشان های مدّور الجوردی با کتیبۀ کوفی
این نشـان با بیشـرتین فراوانی در مصاحف مورد بررسـی مشـاهده 

می گـردد و شـامل دوایـر متداخلی اسـت کـه در میانـۀ آن واژۀ »عرش« 

بـه قلـم کوفی تزیینـی نازک و معموالً به سـفیداب بر زمینـۀ الجوردی 

یـا زر کتابـت شـده اسـت. مصاحـف و جـزوات قرآنـی شـامرۀ 3255، 

۱۱307، 3۱46، 4۱8 و ۱45 حاشـیۀ الجـوردی مزیـن به نقوش اسـلیمی 

دارند و در مصحف شـامرۀ 428 ترکیبی از اسـلیمی و ختایی مشـاهده 

می گـردد. از میـان نشـان های ایـن دسـته، حاشـیۀ نشـان عـرش هفـت 

مصحـف بـه شـامره های ۱۱7،۱76 ۱53، ۱8۱، 2۱0، 252 و 2005 مزین 

بـه نقـوش پیچان ابـری و مابقی به صورت سـاده هسـتند. 



نشان تحزیب 
نشـان تحزیـب )جـزء، حـزب، ِورد، نصـف حـزب، ربع، ُثـن، منزل 

و ركـوع( در حاشـیۀ اوراق بـه جهـت بخش بنـدی مـنت قـرآن بـه کار 

مـی رود. در مصاحـف مـورد بررسـی، نشـان هایی بـا واژگان حـزب یا 

نصـف )حزب( مشـاهده می شـود. این نشـان ها در مصاحف متعلق 

بـه اواخـر دورۀ تیموری به کار رفته اند. نشـان حزب معموالً به شـکل 

لـوزی یـا بازوبنـدی اسـت و در میانـۀ هـر حـزب قـرآن، ایـن نشـان 

به صـورت نصـف ترسـیم می شـود. در جـزوۀ قرآنی شـامرۀ 6۱7 طرح 

نصـف حـزب به صورت نشـانی شـبیه خمس ترسـیم شـده اسـت.

نشان پایان آیات
ایـن نشـان کـه بـه نشـان آیـه یا فصـل آیـات نیـز معروف اسـت، 

به صـورت طرحـی زریـن در انتهـای هـر آیـه ترسـیم می گـردد. در 

مصاحـف قرآنـی مکتـب هـرات ایـن نشـان بـر اسـاس طـرح بـه دو 

دسـته تقسـیم می شـود:

دستۀ نخست: گل های زرین چندپر
در طـول تاریـخ ایـن دسـته از نشـان ها در کل مصاحـف قرآنـی 

نفیـس دیـده می شـوند و در مکتـب هـرات تفاوتـی بـا نشـان های 

گذشـته ندارنـد. شـکل کلـی نشـان به صـورت گل هـای چندپـر بـوده 

و کنـارۀ بیرونـی نشـان، دالربهایـی وجـود دارد کـه تداعی کننـدۀ گل 

است. بازشـده 

دستۀ دوم: گوی زرین
ایـن دسـته از نشـان ها از یـک دایـره یا دوایـری بـه دور یک طرح 

گـره یـا گل چندپـر تشـکیل شـده اند. برخـی از نشـان ها بـا خطوطی 

بـه چنـد پـر تقسـیم و بـا خال هایـی بـر روی محـل تالقی هر پـره با 

خـط بیرونـی گوی، مزین شـده اند که بـه گوی زریـن اخرتمنا معروف 

هسـتند. در نـام گذاری نشـان های گوی زرین بر اسـاس طـرح میانه، 

ترکیبـی از گـوی بـا گل چندپر یا گره مشـاهده می شـود.



نشان سجده
از مجمـوع  مصاحـف مکتـب هـرات، دو قـرآن متعلـق بـه قـرن 

دهم هجری به شـامره های  ۱8۱ و 2005  نشـان هایی جهت سـجدۀ 

واجـب دارنـد و مابقـی مصاحـف بـه کتابـت واژۀ سـجده بـه رنـگ 

شـنگرفی اکتفـا کرده انـد. هـر دو مصحـف نشـان ترنـج بادامـی بـا 

جدولـی از نقـوش پیچـان ابـری در اطـراف دارنـد. 

نشان ابرک
نشـان ابـر یـا ابـرک، جزئـی از اصـول هفت گانـۀ تزیینـی نقاشـی 

ایرانـی بـوده و در کتـب قـرن دهـم هجـری، نـام آن در کنار اسـلیمی، 

ختایـی و گـره آورده شـده اسـت. ایـن نشـان برگرفتـه از نقـش پیچـان 

ابـری و گل و بوته هایـی اسـت که به صورت گچ بـری در تزیین دیوارها 

بـه کار رفته انـد و می تـوان منونه هایـی از ایـن نقـش را در نگاره هـای 

نسـخه های شـاهنامۀ بایسـنغری)833ق( در کاخ گلسـتان و خمسـۀ 

نظامـی)835ق( در مـوزۀ مرتوپولیـنت بـه کتابـت و رسپرسـتی جعفـر 

بایسـنغری مشـاهده منود. 

برخـی از مصاحـف مکتـب هـرات به صـورت جلی و خفی نویسـی 

بخـش جلی نویسـی،  بیشـرت  عـرض  بـه  توجـه  بـا  شـده اند،  کتابـت 

هرنمنـدان مکتـب هـرات دو سـتون در طرفیـن بخـش خفی نویسـی 

ترسـیم کردنـد کـه در برخـی از مصاحـف ممتاز به نقوش پیچـان ابری 

و ختایی مزین شـده اسـت. این نشـان به نام ابرک شـناخته می شـود.

رسسوره 
رسسـوره ها کتیبه هایـی هسـتند جهـت منایـش ابتـدای سـوره های 

قـرآن کـه در آن نـام سـوره، تعـداد آیـات و محـل نزول سـوره کتابت 

شـده اسـت. در بیشـرت منونه هـای  بررسی شـده، هر مصحـف قرآنی، 

نیـز  مصاحفـی  امـا  دارد  طراحـی  در  کـم  تنـوع  بـا  رسسـوره هایی 

مشـاهده می شـود کـه دارای انـواع رسسـوره ها هسـتند ماننـد قـرآن 

شـامرۀ ۱89 کـه بالـغ بـر ۱0 نـوع رسسـوره در آن دیـده می شـود. بـا 

توجـه بـه نـوع تزیینـات می تـوان رسسـوره های مکتـب هـرات را بـه 

سـه نـوع تقسـیم کرد:

دستۀ نخست: رسسورۀ مزین به نقوش دندانه موشی هاشوری
سـاختار کلـی ایـن دسـته از رسسـوره ها از یـک کتیبـۀ ترنجـی یـا 

قلم دانـی محصـور در یک قاب مستطیل شـکل تشـکیل شـده اسـت. 

خـط کتیبـه بـا دندانه موشـی های سـاده و مـرضس مزیـن شـده و بر 

زمینۀ خطوط هاشـور شـنگرفی و زر به همراه نقوش اسـلیمی یا گل 

و بوته ختایی ترسـیم شـده اسـت. 



دسـتۀ دوم: رسسـوره های قلم دانی و ترنجی مزین به اسـلیمی 

و ختایی
سـاختار ایـن دسـته از رسسـوره ها یـک طـرح قلم دانـی یـا ترنجی 

دارد کـه در میانـۀ آن کتیبـه ای بـا عنـوان نـام سـوره و تعـداد آیـات 

نـگارش یافتـه اسـت. خـط کتیبـه در میـان نقوش اسـلیمی یـا ختایی 

ظریـف و مویـی کتابـت شـده و در اطـراف طـرح مرکـزی به وسـیلۀ 

نقـش رسترنـج یـا نقوش لچکـی یـا گل و بوته های ختایی یا ریسـه ای 

الوان مزین شـده اسـت. خط برخی از رسسـوره ها همچون مصاحف 

شـامرۀ 2۱5 ، 298و 4۱4 بر روی زمینۀ کاغذ انجام یافته اسـت که با 

کتیبـۀ لـوح مذّهب مصاحف سـبک شـیراز دورۀ تیمـوری هم خوانی 

دارد. مصحف قرآنی شـامرۀ ۱8۱ تزیینات رسسـورۀ این دسـته را دارد 

امـا کتیبـۀ آن فاقد عنوان رسسـوره اسـت.

دستۀ سوم: رسسوره ها با عنوان نگاری ساده درون کتیبۀ مستطیلی
ایـن رسسـوره ها فاقـد هـر گونـه تزییـن هسـتند و مشـخصات 

سـوره های قـرآن، با خطـی متفاوت از منت و در قابی مستطیل شـکل، 

کتابت شـده اسـت. 

تزیینات اوراق پایانی)اختتامیه(
در مصاحـف قرآنـی مکتـب هـرات، ایـن تزیینـات بـه علـت عدم 

کتابـت دعـای اختتامیه ترسـیم نشـده اسـت. تزیین رقـم کاتب فقط 

در مصحـف شـامرۀ 298 و جـزوۀ قرآنـی شـامرۀ 4۱4 و لـوح مذّهب 

بـرگ پایانـی مصحف شـامرۀ 2۱5 و ۱37 ترسـیم شـده اسـت.



نتیجه گیری
بـا توجـه بـه پژوهش های گذشـته می تـوان گفت کمرت پژوهشـی 

بـا بررسـی ده ها مصحف، به توصیف کامـل تذهیب مصاحف قرآنی 

مکتـب هـرات پرداختـه اسـت. در پژوهش حارض به صورت روشـمند 

اجـزای تذهیب یک مصحف قرآن دسـته بندی شـده تـا تصویر بهرتی 

را پیـش روی چشـم مخاطبـان قـرار دهـد. وجـود مصاحـف نفیـس 

متعـدد از مکتـب هـرات نشـان از حامیت هـای حکومتـی و حضـور 

)مذهـب، جدول کـش،  سـلطنتی  کتابخانـۀ  در  مختلـف  هرنمنـدان 

حـل کار، زرکـوب و الجوردشـوی( دارد و تأییـدی بـر مطالـب منابـع 

دورۀ تیمـوری اسـت. از ویژگی هـای مصاحـف قرآنـی مکتـب هرات 

توجـه کمـرت بـه تزیینـات اوراق بدرقـۀ ابتـدا و انتهـای قـرآن و عـدم 

رنگ هـای  حاکمیـت  همچنیـن  اسـت،  قـرآن  ختـم  دعـای  کتابـت 

به کاررفتـه در آرایه هـا و تذهیـب مکتب هرات بیشـرت زر و الجوردی 

اسـت. تفـاوت درصـد اسـتفاده از ایـن رنگ هـا یکـی از مبانی تحلیل 

هـرنی تذهیـب مکتـب هرات اسـت.

خطـوط بیشـرت مصاحـف قرآنـی نفیـس مکتـب هـرات، برعکـس 

دورۀ صفـوی کـه بـه خـط نسـخ اسـت، بیشـرت بـه خطـوط ثلـث و 

ریحـان بـا دانگ جلی اسـت. وجـود مبانی دینی و اعتقـادی متفاوت 

حاکـامن تیمـوری در دورۀ حکومـت شـاهرخ و حسـین بایقـرا سـبب 

تفـاوت ضوابـط بنیادین در تذهیـب دوره های مختلف مکتب هرات 

گردیـد و در دوره هـای مختلـف ارزش هـا و ویژگی هایـی پدیـد آمـد 

کـه سـبب ترسـیم سـبک های متفـاوت تذهیـب شـد. در دورۀ اولیـه 

مکتـب هـرات شـاهد غلبـۀ نقـوش اسـلیمی و گره بنـدی رومـی بـر 

نقـوش ختایـی بوده)دسـتۀ اّول لـوح مذهـب افتتاحیـه( در حالی که 

هرچـه بـه اواخـر دورۀ تیمـوری نزدیـک می شـویم نقـوش ختایـی 

بیشـرت ترسـیم شـده و در نهایت از اوایل قرن دهم هجری )هم زمان 

بـا به وجـود آمدن دسـتۀ سـوم لـوح مذهـب افتتاحیه( سـبک گیاهی 

و نقـوش ختایـی نقشـی اساسـی در تزیینـات داشـته اند.

در دورۀ اوّلیـۀ مکتـب هـرات، تذهیـب رسـمی و دارای چهارچـوب 

مشـخص بـوده اسـت، به طور منونـه می توان گفـت بندهـای گل و بوته 



و اسـلیمی همچـون دورۀ ثانویـه در هـم پیـچ منی خورنـد و اغلـب در 

فضاهـای مجـزا اجـرا می شـده اند. در تذهیـب مصاحـف قرآنـی مکتب 

هـرات نقـوش بنـد رومی و گره در کتیبه ها و حواشـی همۀ مصاحف به 

رنگ زر و سـفیداب ترسـیم شـده و قالب هایی را به جهت ترسیم نقوش 

ختایـی و اسـلیمی ایجـاد کرده اند. در مصاحف دسـتۀ اوّل، کتیبۀ مزدوج 

صـدر و ذیـل لـوح مذهـب افتتاحیـه سـه قسـمتی ترسـیم شـده و خط 

کتیبـه، کوفـی تزیینـی اسـت در حالی کـه در اواخر دورۀ تیموری)دسـتۀ 

سـوم( به دو صورت گره بندی و دو نشـان ترنجی در طرفین محل کتابت 

رسسـورۀ فاتحه الکتاب قابل مشـاهده اسـت و خط کتیبه بیشـرت به رقاع 

و ثلـث کتابـت شـده اسـت. به جز مصحـف شـامرۀ ۱53 و جـزوۀ قرآنی 

شـامرۀ 8۱5 در دو یا چهار طرف کتیبۀ مصاحف دسـتۀ اوّل و مصاحف 

دارای رسلـوح افتتاحیـه، دوایـری ترسـیم شـده اسـت کـه از ویژگی هـای 

مصاحـف دورۀ اوّلیـۀ مکتب هرات اسـت.

طـرح دندانه موشـی در بیشـرت مصاحـف مکتـب هـرات ترسـیم 

شـده اسـت. تفـاوت دورۀ اّولیـه و ثانویـۀ مکتـب هـرات در نقـوش 

بیشـرت   اولیـه  دورۀ  مصاحـف  اسـت.  دندانه موشـی  طـرح  داخـل 

طـرح هاشـوری دارد و خطـوط قـران در یـک قالـب دیـده می شـوند 

درحالی که دسـتۀ سـوم دارای رنگ زمینۀ زر و نقوش ختایی اسـت و 

وجـود رنـگ زمینه سـبب جدا شـدن خطـوط قرآنی از یکدیگر شـده 

اسـت. بـا بررسـی مصاحـف قرآنـی مکتـب هـرات مشـخص گردیـد، 

رشفه هـا همگـی بـه رنـگ الجـوردی اسـت و بیشـرت طرح یـک رشفۀ 

بلند و یک رشفۀ کوتاه، به صورت یکی در میان، ترسـیم شـده اسـت. 

نشـان رشح آیـات در بیشـرت مصاحـف قرآنـی شـامل نشـان های 

و سـجده  تحزیـب  نشـان های  بـه  کمـرت  و  اسـت  و عـرش  خمـس 

توجـه شـده اسـت. نشـان عـرش در مصاحـف مورد بررسـی به شـکل 

دایـره و نشـان خمـس به صـورت بادامـی ترسـیم شـده اسـت. در دو 

مصحـف بـه شـامره های ۱۱7 و 2۱0 مربوط به اواخـر مکتب هرات، 

نشـان های عـرش و خمـس یکسـان و به شـکل دایره ترسـیم شـده اند 

و تفـاوت آنهـا در رنـگ زمینـۀ دایـرۀ مرکـزی اسـت کـه در آن نشـان 

خمـس الجـوردی و نشـان عـرش بـه رنگ زر ترسـیم شـده اسـت. این 

سـنت رنگ گـذاری تـا دورۀ صفـوی نیـز اجـرا می شـده اسـت.

        نشان خمس                      نشان عرش   





پی نوشت
۱- بـا توجـه بـه دسرتسـی پژوهشـگر بـه اصـل مصاحـف قرآنـی کتابخانـۀ مرکـزی 

آسـتان قـدس رضـوی، سـعی شـده مصاحفـی انتخـاب شـود کـه تذهیـب فاخـر و 

نفیـس داشـته اسـت. همچنیـن تذهیـب بیـش از هفتـاد درصـد مصاحـف مـورد 

بررسـی بـرای اولیـن بـار در ایـن پژوهـش معرفـی شـده اسـت.

2- برخـی از پژوهشـگران و محققـان، لـوح مذّهـب سـورۀ فاتحه الکتـاب را کـه 

به صـورت کتیبـۀ مـزدوج اسـت، رسلـوح نام گـذاری کرده انـد، اّمـا ایـن پژوهـش بـه 

جهـت سـیر بهـرت پژوهـش، بیـن نقـش رسلـوح و لـوح مذّهـب تفـاوت قائل شـده 

اسـت؛ رسلـوح نقشـی بـر فـراز صفحـه و بـاالی مـنت در نظـر گرفتـه شـده کـه در 

ابتـدای برخـی از جـزوات قرآنـی یا در آثار مکتب شـیراز دورۀ صفـوی و در ابتدای 

سـورۀ بقـره بعـد از دو لـوح مذّهب سـورۀ حمد که در دو صفحه کتابت می شـده، 

اجرا می شـده اسـت.

3- کاتـب ایـن مصحـف، در انتهـای قـرآن، ابراهیم سـلطان گورکانـی، حاکـم شـیراز 

بـه تاریـخ837ق ذکـر شـده اسـت. بـا بررسـی رقـم کتابـت ایـن مصحـف بـا جزوۀ 

قرآنـی 4۱4 و نـوع زر به کاررفتـه در رقـم  کتابـت بـا تزیینـات و همین طـور نـوع 

تذهیـب لـوح افتتاحیـه منی تـوان رقـم و تاریـخ کتابت را تأییـد منود، با ایـن حال با 

مقایسـۀ نـوع نقـوش و رنگ های به کاررفتـه در این مصحف بـا نگاره ها و تذهیب 

مصاحـف قرآنـی دورۀ ثانویـۀ مکتـب هـرات می تـوان تذهیـب ایـن مصحـف را 

متعلـق بـه اواخـر قـرن نهم یـا ابتـدای قرن دهـم هجری دانسـت. این موضـوع را 

احمـد گلچین معانـی در راهنـامی گنجینـۀ قـرآن )۱347( بـه تفضیل آورده اسـت.

4 - لوح مذّهب و مرصع ابتدای قرآن شامرۀ 226۱، کتابخانۀ آستان قدس رضوی

5 - روایتی از حرضت علی)ع(، قرآن شامرۀ ۱4۱، کتابخانۀ آستان قدس رضوی

6 - آیـات »الیمّسـه اال املطهـرون« و »تنزیـل مـن رب العاملیـن« )سـورۀ واقعـه: 

و80(  79

7 - دعای افتتاح،  قرآن شامرۀ 2۱97، کتابخانۀ آستان قدس رضوی

8 - شاهنامۀ بایسنغری)833ق(، مجموعۀ کاخ گلستان، شامرۀ 7۱6

9- در مکتـب شـیراز دورۀ صفـوی سـورۀ حمـد در دو لوح متناظـر افتتاحیه کتابت 

می شـده است.

۱0- ماننـد جـزوۀ قرآنـی شـامرۀ 2۱83 کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی بـه تاریـخ 

767ق کـه نشـان خمـس دایـره ای و بـا طرحی هامننـد مصاحف اواخر قـرن نهم و 

ابتـدای قـرن دهـم هجـری هـرات دارد و این نشـان می دهد که نشـان خمس یک 

قـرن بعـد از تاریـخ کتابت، تذهیب شـده اسـت.

۱۱- نشـان خمـس بـا طـرح دایـره در قرآن هـای اواخـر دورۀ تیمـوری و اوایل دورۀ 

صفـوی آمـده و در میانـۀ آنهـا واژۀ خمـس بـر زمینۀ زر کتابت شـده اسـت.
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