
چکیده

چند قرآن از مجموعۀ آستان قدس رضوی در فاصلۀ سدۀ ششم تا اواخر سدۀ هشتم هجری 

در آناتولی تولیده شده که ویژگی های تذهیب و خط آنها گواه وجود سبکی مخصوص در 

این منطقه است. بررسی آثار یادشده نشان می دهد این سبک در تذهیب و کتابت ایران 

سدۀ ششم، خاصه ماوراءالنهر، ریشه دارد که سابقه اش به قرآن وقفی زمردملک )م4527(، 

در کتابخانۀ آستان قدس رضوی می رسد. این امر توجه ما را به ریشه های سبک آناتولی در 

ایران جلب می کند و گواه این واقعیت است که به طریقی نامعلوم شیوۀ آثاری چون قرآن 

وقفی زمردملک، الگوی کاتبان و مذّهبان آناتولی در سدۀ هفتم و هشتم هجری قرار گرفته 

است. این سبک تا اواسط سدۀ هشتم دوام آورد اّما به عللی نامشخص در نیمۀ دوم این 

سده قرآن های آناتولی با سبکی التقاطی و گاه الگوبرداری ناقص از آثار عرص ایلخانی ایران 

و شامل آفریقا جایگزین شد. 
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مقدمه

آناتولـی کـه در منابع قدیم ماملک روم۱ نام داشـت، قسـمت رشقی 

یـا آسـیایی ترکیـۀ امـروزی اسـت کـه از اواخـر سـدۀ پنجـم هجـری، با 

عقب نشـینی امپراتـوری بیزانـس، تحـت تسـلط سـلجوقیان مسـلامن 

درآمـد و زمینـه را بـرای مهاجـرت تـرکان بـه ایـن منطقـه و درنتیجـه 

شـکل گیری سلسـلۀ عثامنیان در اوایل سـدۀ هشـتم هجری مهیا کرد. 

این منطقه در عرص سلجوقیان به طورعموم تحت تأثیر هرن و فرهنگ 

ایـران بـود و کم کـم در سـدۀ هشـتم ویژگی هـای منطقـه ای اش منـود 

یافـت. در فاصلـۀ سـدۀ ششـم تا اواخر سـدۀ هشـتم هجـری تعدادی 

نسـخۀ قـرآن در ایـن منطقه تولید شـد که ویژگی هایـی منحرصبه فرد 

دارد و از شـکل گیری و تکامـل سـبکی مخصـوص در کتابت و تذهیب 

قرآن خرب می دهد. دسـت کم سـه منونه از این آثار در کتابخانۀ آسـتان 

قدس رضوی نگهداری می شـود. بررسـی همین سـه اثر نکات بسـیاری 

از ُسـنن هرنی این منطقه را برمال می کند، همچنین با مقایسـۀ آنها با 

آثار ایرانی می توان ریشـه های شـکل گیری این سـبک را شناسـایی کرد. 

ایـن نوشـتار به معرفی و وارسـی آثار یادشـده اختصـاص دارد. 

خصوصیات تذهیب آناتولی

قـرآن شـامرۀ 293 محفـوظ در گنجینـۀ قرآن آسـتان قـدس رضوی، 

منونـه ای شـاخص از قرآن هـای آناتولـی اسـت کـه در شـعبان سـال 

737ق بـه دسـت محمدبن شیخ یوسـف االباری کتابـت شـد. اطالعـی 

از حیـات ایـن هرنمند در دسـت نیسـت اما می دانیـم او کاتب قرآنی 

دیگـر در همیـن سـال، 737ق، محفـوظ در کتابخانـۀ چسـربیتی 

M.1606  اسـت که آن نیز از آثار برجسـتۀ آناتولی به شـامر می رود. 

تولیـد دو اثـر نفیـس در یـک سـال بـه دسـت یـک خطـاط حاکـی از 

حامیت های درباری از قرآن نگاری در نیمۀ نخسـت سـدۀ هشـتم در 

ایـن منطقـه اسـت. خصوصیـات بـارز قرآن هـای آناتولی که آثـار این 

منطقـه را از قرآن هـای ایرانـی متامیـز می کند بیشـر در طـرز کتابت 

قلـم محقـق آن منود یافته اسـت. خط این نسـخه ها به سـبب افراط 

در کشـیدگی حـرکات افقـی قلم همچـون »ن« و دنبالـۀ »و«، »ر«، و 

»م« بـا محقـق ایرانـی متفـاوت اسـت و با شـکل خـاص کتابت »ک« 

)ماننـد »بـکل« در تصویـر ۱( کامـالً تشـخص یافتـه اسـت. افـزون بر 

ایـن، نسـخۀ آسـتان قـدس ترجمـۀ ترکی دارد. نسـخۀ چسـربیتی نیز 

عـالوه بـر ترجمـۀ ترکـی، ترجمۀ فارسـی دارد که هر دو در دو سـطر 

بـه قلـم نسـخ خفـی در البه الی سـطور، کتابت شـده اسـت. به گفتۀ 

جیمـز ریشـه های زبانـی ترجمـۀ ترکـی قـرآن چسـربیتی بـه لهجـۀ 

  .)James,63:1980( تـرکان قراخانـی می ر سـد

قرآن آسـتان قدس ناقص اسـت و رصفاً جزو بیست وسـه تا سـی را 

در بر می گیـرد. از ایـن رو احتـامل دارد نسـخه را در سـه جلـد تدوین 

کـرده باشـند. این نوع تقسـیم بندی در ایـران رایج نبوده اسـت.2 این 

نسـخه 356 بـرگ دارد و بـا مرکب سـیاه در صفحات هفت سـطری با 

تصویر ۱. صفحه ای از یک قرآن آناتولی به خط محمدبن شیخ یوسف االباری، 733ق، کتابخانۀ 

1606 Ms .چسربیتی

تصویر2. قرآن ش293، آستان قدس رضوی، کاتب محمدبن شیخ یوسف االباری، 737ق، این اثر 

منونه ای از سبک متعارف آناتولی است. 



ترجمـۀ ترکـی بـه قلـم نسـخ مایل بـه ثلث به صـورت مـورّب و بدون 

نظمـی خـاص در زیـر هـر واژه کتابت شـده اسـت. شـأن نزول سـور 

پیـش از رسسـوره ها و تفاسـیر در پایـان هـر سـوره ذکر شـده اسـت. 

طبـق سـنتی قدیمـی کـه ریشـه اش در ایـران قابل ردیابـی اسـت، 

ماننـد قرآن وقفی ابوالربکات رازی در سـال 42۱ق )ش3324 آسـتان 

قـدس رضـوی(، نـام  جاللـۀ »اللـه« در متام مـن به قلـم زرین محرر 

کتابت شـده اسـت. ایـن ویژگی در قـرآن چسـربیتی )تصویر۱( نیز 

دارد.  وجود 

تذهیـب این نسـخه به ماننـد خطـش، ویژگی هایـی منحرصبه فرد 

دارد کـه از ویژگی هـای مهـم سـبک آناتولـی به شـامر می رود. نشـان 

خمـس در حاشـیۀ صفحـات بـه شـکل رسترنجی بـا زمینۀ گـرد زرین 

و گلربگ هـای گـرد و نقطه های درشـت سـبزرنگ نقش بسـته اسـت. 

نشـان ختـم آیـات، گل هـای هشـت پر زریـن بـا لکه هـای سـبزرنگ 

اسـت کـه بـاالی آخریـن واژۀ هـر آیـه قرار دارد. شمسـۀ نشـان عرش 

زمینـۀ زریـن بـا نوشـته ای مبهـم )شـاید واژۀ »عـرش«( در مرکـز و 

نقشـی واگیـره ای در تسـمۀ دور اسـت کـه اطرافش رشفه هایی سـبز 

و ظریـف دارد، زمینـۀ نقـوش نیـز بـا لکه های سـبزرنگ تزیین شـده 

اسـت. اگرچـه نقـوش و به طورکلـی سـنت تذهیـب ایـن نسـخه بـه 

سـنن رایـج در ایـران شـبیه اسـت، تفاوت هایـی عمـده نیـز در آن 

دیـده می شـود؛ بارزتریـن ویژگـی آن اسـتفادۀ گسـرده از رنگ سـبز 

زنـگاری اسـت کـه تباین رنگـی کمی بـا زر دارد ازایـن رو تذهیب این 

قرآن هـا درخشـندگی و شـکوه قرآن های ایرانـی را نـدارد. عالوه براین 

در مقایسـه بـا قرآن هـای ظریـف و پـرکار سـدۀ هشـتم ایـران ماننـد 

قـرآن الجایتـو بـه خـط احمـد سـهرودی )70۱-707ق( در مـوزۀ هرن 

صوفـی  یحیـی  قرآن هـای  و  )ش538(  اسـتانبول  اسـالمی  و  ترکـی 

جاملی،3 تولیدشـده در شـیراز )پارس 4۱7(، نقوش درشـت و ضخیم، 

و قلم گیری هـا بـا کم دقتـی اجـرا شـده اسـت.  

جهـت یافـن ریشـه های ایـن سـبک بایـد بـه آثـار متقـدم نظـری 

رضـوی(  قـدس  آسـتان  )کتابخانـۀ   4509 ش  قـرآن  در  انداخـت. 

ویژگی هـای یادشـده به صـورت ابتدایی تـر وجـود دارد. ایـن نسـخه 

جـزء 2۱ از قرآنـی سـی پاره بـه انـدازۀ ۱8× ۱5/5س.م در 65 بـرگ 

سـورۀ   44 آیـۀ  از  بخشـی  بـه  مربـوط  آغازیـِن  صفحـات  اسـت.4 

عنکبـوت، دو رسلـوح مذهـب بـا دو کتیبـه در صـدر و ذیـل دارد کـه 

بـاال و پاییـن دو سـطر مـن را دربرگرفته اسـت. در ترنـج میانِی کتیبۀ 

مذّهـب بـاالی صفحه، نـام جاللۀ »الله« را به قلـم کوفی زرین محرر 

کتابـت کرده انـد. اطـراف ایـن ترنـج نیـز پوشـیده از گل های درشـت 

قلم گیـری شـده بـر زمینـۀ رسنجـی کم رنـگ اسـت. در کتیبـۀ پاییـن 

صفحـات نیـز ردیفی از گل های درشـت زرین بـر زمینۀ رسنجی نقش 

تصویر3. قرآن ش 4509، کتابخانۀ آستان قدس رضوی، بدون رقم و تاریخ، منونه ای از تذهیب و کتابت سبک 

آناتولی در سدۀ ششم یا اوایل سدۀ هفتم هجری.  
تصویر4.  قرآن شامرۀ 4527 )کتابخانۀ آستان قدس رضوی(، کاتب و واقف زمردملک بنت محمودبغراخان، 

یکی از نخستین منونه هایی که الگوی قرآن نگاران آناتولی محسوب می شود.



بسـته و دورتـادور آنهـا را جـدول دوتحریـر زر و یـک جدول درشـت 

الجـورد دربـر گرفتـه اسـت. در حاشـیۀ صفحـات دو ابـرک بـا سـاقۀ 

بلند در مقابل کتیبه ها در حاشـیه نقش بسـته و دو شمسـۀ تزیینی 

در میان شـان قـرار دارد. ایـن شمسـه ها زمینـۀ زریـن و نقـش گـره 

و رشفه هـای کوتـاه سـیاه دارد. زمینـۀ مـن بـا تزیینـات بین السـطوِر 

هاشـورِی سـبزرنِگ درشـت و کم دقـت، پـر شـده اسـت. صفحـات 

میانـی فاقـد جدول کشـی و کتیبـۀ رسسـوره اسـت. مـن رسسـوره ها 

بـا قلـم ثلـث زریـن محـرر بدون دقـت و ظرافـت کتابـت شـده و در 

مقابل شـان ابرکـی بـه شـکل رسترنـج بـا رشفـه ای الجـوردی و ضخیم 

نقش بسـته اسـت. 

و  سـیاه  قلم گیـری  بـا  زریـن  شـش پر  گل  آیـات،  ختـم  نشـان 

نقطه هـای تزیینـی شـنجرفی اسـت کـه بـاالی آخریـن واژۀ هـر آیـه 

نقش بسـته اسـت. نشـان عرش، شمسه ای گرد مشـابه شمسۀ تزیینی 

صفحـات افتتـاح اسـت کـه درونش به قلـم زرین محـرر واژۀ »عرش« 

را کتابـت کـرده و دورش را تسـمه ای بـه قلـم الجـورد انداخته انـد.

ویژگـی مهـم تذهیـب ایـن نسـخه اسـتفاده از سـبز زنگاری سـیر 

همـراه بـا رنگ هایـی با تباین کم اسـت. ایـن امر به همـراه کم دقتی 

در اجـرای نقـوش سـبب شـده اسـت تذهیـب نسـخه فاقـد جـالل و 

شـکوه و درخشـندگی تذهیـب نسـخه های ایرانـی باشـد. مثـالً رنگ 

فیـروزه ای به کاررفتـه در این نسـخه به خاکسـری متایـل دارد و حتی 

زر آن نیـز بـه قـدر کافـی درخشـان بـه نظـر منی رسـد. علـت عـدم 

 درخشـندگی رنـگ در ایـن آثـار مشـخص نیسـت، ممکـن اسـت در 

نتیجـۀ اسـتفاده از مـواد اولیۀ نامرغوب یـا عدم  توانایـی مذهبّان در 

رنگ سـازی باشـد.

ایـن قـرآن بـا قـرآن شـامرۀ 4527  شـباهت برخـی خصوصیـات 

)کتابخانـۀ مرکـزی آسـتان قـدس رضـوی(، خصوصـاً کیفیـت خـط، 

نقـوش درشـت و گزینـۀ رنگـی، از ارتبـاط کاتبـان و مذهبّـان ایـن 

آثـار بـه یـک منطقـه یـا یـک سلسـله از قرآن نـگاران سـدۀ ششـم 

هجـری پـرده برمـی دارد. )تصویـر4( در قـرآن سـی پارۀ یادشـده کـه 

زمردملـک، دخـر سـلطان محمودبغراخان، از حاکـامن آل افراسـیاب، 

در اواسـط سـدۀ ششـم هجـری کتابـت و بر حـرم امام رضـا)ع( وقف 

کـرده، ویژگـی  قرآن هـای آناتولـی را بـا کمی دقـت می تـوان از اصول 

قرآن نـگاری ایرانـی تفکیـک کـرد. در نسـخۀ اخیـر کاتـب در اجـرای 

صحیـح حرکت هـای افقـی قلـم به خصـوص در اجـرای انـدازۀ دوایـر، 

مثـل »ن« و »ی«، تسـلط و دقـت کافـی اعـامل کـرده اسـت. بـا ایـن 

حـال سـاختار و هندسـۀ ابتدایـی خـط قرآن هـای 4509 و 293 را در 

خـط زمردملـک می تـوان تشـخیص داد. مثالً هامن نسـبتی کـه میان 

انـدازۀ عـرض قلـم و کشـیدگی حروف در قـرآن یوسـف االباری وجود 

دارد، در ایـن نسـخه هـم هسـت بـا ایـن تفـاوت کـه در اینجا شـکل 

حـروف هنـوز پیـرو اصـول محقـق ایرانی اسـت. 

بـا ایـن حـال ویژگی هـای تذهیب قـرآن زمردملک به روشـنی گواه 

ارتباط آن با قرآن های آناتولی اسـت و هامنند آثار یادشـده بارزترین 

ویژگـی تذهیـب ایـن قـرآن درشـتی و عدم ظرافت نقوش و اسـتفادۀ 

گسـرده از رنـگ سـبز در زمینـه و نقوش اسـت. به ایـن خصوصیات، 

یکسـان بودن نـوع نقـوش خاصـه برگ هـای درشـت و قلم گیری هـای 

ضخیـم را نیـز می تـوان افـزود. البتـه در قـرآن زمردملـک از رنـگ 

شـنجرفی جهـت رنگ آمیـزی زمینۀ برخی رسسـوره ها اسـتفاده شـده 

کـه ارتباطـش با تذهیب خراسـان را تا حدی نشـان می دهـد. ازاین رو 

گزاف نیسـت اگر سـنن به کاررفته در تذهیب قرآن زمردملک را آغاز 

شـکل گیری سـبک آناتولـی بـه شـامر آورد. در صـورت پذیـرش چنین 

فرضیـه ای، می تـوان آغاز شـکل گیری این سـبک را به نیمه های سـدۀ 

ششـم هجـری، زمان حـدودی تدوین قـرآن زمردملک، منسـوب کرد. 

امـا رسانجـام تذهیـب آناتولـی نامشـخص اسـت. متأخرتریـن اثـر 

ایـن سـبک، جـزء هشـتم از قرآنی بـه خـط مرتضی بن محمدبن احمد 

حسـینی سـمنانی در مجموعۀ آسـتان قـدس رضوی )ش4۱۱( اسـت. 

ایـن اثـر که به سـال 778ق تهیه شـده ویژگی های تکامل یافتۀ سـبک 

آناتولـی بـا ترکیبـی از سـبک های ایرانـی را به منایش گذاشـته اسـت، 

به طوری کـه می تـوان آن را منونـه ای از دورۀ دگرگونـی سـبک خالـص 

آناتولـی به سـبک دورۀ عثامنیان دانسـت. 

ایـن قـرآن کـه احتـامالً از طرف کاتـب بر حـرم امام رضـا)ع( وقف 

شـده، بـا 50 بـرگ در 28×37س.م و صفحـات پنـج سـطری کتابـت 

شـده و تذهیـب و آرایه هایـش بسـیار متأثـر از  قرآن هـای عـرص 

ایلخانـی اسـت، بـا این حـال صفاتـی تغییریافتـه از سـبک آناتولی را 

نیـز بـه منایـش می گـذارد. 

صفحـات افتتـاح ایـن نسـخه کـه بـه جـزء هشـتم مربـوط اسـت 

رسلوحـی مذّهـب، حاوی کتیبه هایی در صـدر و ذیل صفحات جهت 

درج شـامرۀ جـزء و سـه سـطر در میانـۀ صفحـه مربـوط به آیـۀ ۱۱۱ 

سـورۀ انعـام بـه قلـم محقق دارد. سـه نقش پیازی شـکل در حواشـی 

هـر دو صفحـه، به صـورت افقـی با قلم گیـری و رشفه هـای الجوردی، 

نقش بسـته اسـت. دو کتیبه در باال و پایین صفحات نقش بسـته که 

در هـر یـک به ترتیب نوشـته اند: »الجـزو«، »الثامن«، »مـن االجزاء«، 

»الثلثیـن«. ایـن کتیبه هـا درون ترنـج بازوبنـدی بـا زمینـۀ شـنجرف 

قـرار گرفته انـد و بیرون شـان زمینـۀ الجـوردی بـا گل هـای فیـروزه ای 

پهـن زریـن و  و رسنجـی دارد. دور کتیبه هـا و مـن، جدول کشـی 

سـبز زنـگاری نقـش بسـته کـه رنـگ اصلـی تذهیـب آناتولـی اسـت، 

بـاال و پاییـن کتیبه هـا نیـز ردیفـی از گل هـای مکـّرر زریـن و سـفید 

بـا رشفه هـای الجـوردی کوتـاه بـه چشـم می خـورد کـه از مقدمـات 

شـکل گیری کمنـد در تذهیـب قرآن هـای ایرانـی به شـامر مـی رود. 

ایـن دو صفحـه تزیینـات بین السـطور ابـری دارد. درون ابرهـا را 

نقوشـی شـبیه به ختایی اما با طراحی درشـت و بدون نظم پوشـانده 

نقطه هایـی  و  فیـروزه ای  الجـوردی،  رنـگ  بـه  نقـوش  ایـن  اسـت. 

رسنجـی اسـت. به طورکلـی، هامن طـور کـه مشـخص اسـت نظـام 



طراحـی صفحـه و حتـی اکرث رنگ هـای به کاررفته در ایـن دو صفحه 

مطابـق سـنن تذهیـب ایـران اسـت، اّمـا درشـتی و بی هویتـی نقوش 

و ضخامـت زیـاد قلم گیـری، )در مقایسـه بـا تذهیب ایران( به شـیوۀ 

آناتولـی اسـت. اختـالط ایـن دو شـیوۀ تذهیـب حاصـل الگوبـرداری 

ناقـص از قرآن هـای ایرانـی اسـت، ازایـن رو منی تـوان فرضیـۀ حضـور 

مذهبّـان ایرانـی در آناتولـی را در اواخـر سـدۀ هشـتم مطـرح کـرد.  

البتـه شـواهد نشـان می دهـد در اواخـر سـدۀ هشـتم هجـری در 

آناتولی رصفاً شـیوۀ مذهبان ایرانی تقلید منی شـده اسـت؛ برای منونه 

در بخشـی از یـک قـرآن در مجموعۀ خلیلـی، ش578، )جیمز، ۱380: 

208( اگرچـه خـط و خصوصیـات کلـی نسـخه کامالً مطابق با سـبک 

آناتولـی اسـت، تذهیـب آن بـا نقـوش اسـلیمی مانند شـامل آفریقا و 

اسـتفاده از خـط کوفـی اّولیـه در حاشـیۀ  صفحه به رنگ شـنجرف و 

به خصوص دو نقش یکسـان هندسـی سـبز، زرین و شـنجرفی در دو 

گوشـۀ بـاال و پاییـن صفحـه و ترجمـۀ فارسـی در میـان سـطور کامالً 

متفـاوت از آثـار پیشـین اسـت. در ایـن اثـر، برخـالف قـرآن مرتضـی 

حسـینی سـمنانی، حتی اجرای نقـوش با دقت و ظرافـت زیادی اجرا 

شـده کـه احتـامل حضـور مذهبّـان مناطق دیگـر در آناتولـی را پیش 

می کشـد. بـا ایـن حـال ایـن اثـر را بـه دالیـل سبک شناسـی خطـی و 

همچنیـن پیرشفـت چشـمگیر در اجـرای نقـوش، می تـوان بـه دهـۀ 

آخـر سـدۀ هشـتم و اوایـل سـدۀ نهـم هجری منسـوب کرد. 

خامته

و  رضـوی  قـدس  آسـتان  در  محفـوظ  قرآن هـای  اسـتناد  بـه 

در  آناتولـی  تذهیـب  دریافـت  می تـوان  دیگـر،  مجموعه هـای 

سـدۀ ششـم تـا هشـتم هجـری شـکل گرفـت. شـباهت آثـار متقـدم 

قـرآن زمردملـک، دخـر  ایرانـی، به خصـوص  آثـار  بـه  ایـن منطقـه 

بغراخان قراخانـی و گسـرۀ جغرافیایـی تسـلط سیاسـی ایـن خاندان، 

ریشـۀ ماوراءالنهـری ایـن سـبک را نشـان می دهـد. نفـوذ فرهنـگ 

ماوراءالنهـر در شـکل گیری سـنن قرآن نـگاری و کتاب آرایـی آناتولـی 

را حتـی از لهجـۀ ترجمـۀ قرآن هـای مرجـم این مجموعـه مانند قرآن 

یوسـف االباری مجموعـۀ چسـربیتی، می تـوان دریافـت. بـا این حال 

نـکات بسـیاری از ایـن جریـان مبهـم اسـت:

تصویر 5. قرآن شامرۀ4۱۱ )موزۀ قرآن آستان قدس رضوی(، به خط مرتضی بن محمدبن احمد حسینی سمنانی، 778ق. 



با توجه به فاصلۀ جغرافیایی، چگونه سـنن تذهیب از ماوراءالنهر 

بـه آناتولی منتقل شـده اسـت؟ چرا سـنت های تذهیب میـان رودان، 

خاصـه بغـداد، آذربایجـان و عـراق عجـم، که در سـدۀ ششـم هجری 

در اوج شـکوفایی بـود بـر تذهیـب ایـن منطقـه تأثیر نگذاشـت؟ به 

چـه علـت تذهیب آناتولی در سـدۀ هشـتم بـا رکود ناگهانـی مواجه 

شـد و مذهبّـان ایـن منطقه بـه الگوبـرداری ناقص از تذهیـب ایرانی 

و مغربـی روی آوردنـد؟ اگـر تحـوالت سیاسـی ایـن منطقـه در سـدۀ 

هشـتم، ماننـد قـدرت گرفن عثامنی ها و جنگ آنقره و تسـلط تیمور 

بـر بخشـی از آناتولـی، بر این تحـوالت مؤثر بوده، ایـن تغییر در چه 

سـاز و کاری روی داده اسـت؟
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