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مقّدمه
هرن تذهیب از مهم ترین هرنهای تصویری مسـلامنان از نخسـتین 

قرون اسـالمی بوده اسـت. چـه، بارزترین محل تجلّـی این هرن فاخر، 

صفحـات مصحـف رشیـف بـوده و تـا بـه امـروز میـراث سـرتگی از 

ایـن شـاهکار را بـه یـادگار گذاشـته اسـت. بدیهـی اسـت قرآن هـای 

تذهیب شـده در هـر دوران، ویژگی هـای خـاص خـود را داشـته کـه 

بخشـی از آن بـه تکامـل ایـن هـرن در سـیر تحـّول و تطـّور خویش و 

بخشـی بـه شـیوۀ منحرصبه فـرد هرنمنـد بازمی گـردد. در ایـن میـان 

نقـش و جایـگاه سـّنت های حاکـم یـا میثاق هـای متـدوام تاریخـی 

جلـوۀ خاّصـی داشـته و دارد. طرفـه آنکـه بسـرت خلـق این هـرن، منت 

کالم اللـه مجیـد نیـز باشـد کـه در ایـن حالـت عـدول از سـّنت های 

یادشـده یـا تغییـر رویۀ هرنمند، امری بعید به نظر می رسـیده اسـت. 

ایـن در حالـی اسـت که ممتازتریـن منونه های هرن تذهیـب را نیز در 

همیـن مـنت عظیم می توان مشـاهده منـود که هرنمند مّذهب سـعی 

منـوده تـا جـاِن کار مدقّانـۀ خویش را به اخـالص متام به جـای گذارد. 

مجموعـه ای از ایـن اسـتقصا را می بایسـت در قرآن هـای عـرص قاجار 

رؤیـت کـرد کـه محـل مطالعـه بـر ظرایـف و دقایـق آن را بیـش از 

پیـش بر پژوهشـگران برجسـته می منایـد. آنچه در ایـن مقال، فرصت 

پرداخـنت بـه آن فراهـم شـده، معرفـی سـه منونـه از هـرن تذهیـب 

در قرآن هـای قـرن سـیزدهم هجـری، یعنـی آغـاز حاکمیـت خانـدان 

قاجـار بـر ایـران اسـت کـه در کتابخانه و مـوزه ملّی ملـک نگهداری 

می شـود. تذهیـب صفحـات آغازیـن، میانـی و پایانـی در قرآن هـای 

مذکـور مّدنظـر ایـن پژوهـش بـوده و ترتیـب بررسـی منونه هـا بـر 

اسـاس تقـّدم تاریـخ کتابت نسـخ لحاظ شـده اسـت.

منونۀ نخست
قرآن مجید به شامرۀ ثبت 90/1؛ 

کاتب: محمدشفیع بن محمداسامعیل وصال شیرازی؛ 

تاریخ کتابت:1۲۶0 هجری؛ 

نوع خط: نسخ؛ نوع کاغذ: ترمه؛ 

نوع جلد: روغنی گل و بوته پشت و رو

ایـن نسـخه از قـرآن مجیـد مشـتمل بـر سـوره های یـس، نبـاء، 

فتـح، واقعـه و ُملـک اسـت. خوشـنویس آن، وصـال شـیرازی معروف 

بـه میرزاکوچـک اسـت کـه دورۀ حیـات او بـه سـال های1197 تـا 

1۲۶۲هجـری بازمی گـردد و نسـخۀ »زاداملعاد« محفـوظ در کتابخانه 

و مـوزۀ ملّـی ملـک به خـّط اوسـت )قلیچ خانـی، 1389: ۲۶۵و۲۶۶(. 

بـا دو  آغازیـن  قـرآن مجیـد کـه در صفحـۀ  برخـالف سـایر نسـخ 

رسلوحـه حـاوی سـوره های فاتحـه و بقـره مواجه ایم، در این نسـخه، 

تک صفحـۀ آغازیـن حـاوی سـورۀ یـس اسـت. 

بی تردیـد، در اّولیـن نـگاه، رسلوحـه جلوه گری می کنـد. رسلوحه ها 

در صفحـۀ آغاز شـکلی هندسـی دارند کـه به محراب و ایـوان، مانند 

بـوده، بـه خطـوط هندسـی یـا گل و برگ بـه زر و الوان دیگـر مزیّن 

اسـت. ایـن شـکل منّقـش را رسلوحـه می نامند؛ بر رسلوحه شـکل گل 

و بـرگ ریـز و نرمـی نقـش می شـود. )مجـرد تاکسـتانی، 137۵: ۲8( 

رسلوحه در این نسـخه نیز مشـتمل بر نقوش مملو ختایی، اسـلیمی 

و گل و بوتـۀ الـوان اسـت کـه دربـارۀ ختایی هـا بـه گونـۀ املـاس وار 

نیلـی، سـبز و  بـه رنگ هـای الجـوردی،  اسـلیمی ها می تـوان  و در 

زریـن به کاررفتـه در آن اشـاره کرد. شـیوۀ قرارگیری عنـارص برصی در 

رسلوحه هـا، جهتـی رو بـه بـاال و صعـودی را منایـش می دهند. 

به هم پیوسـته  نقـوش ختایـی  از  نـواری  را  ایـن صفحـه  حاشـیۀ 

غلبـۀ  بـا  لوتـوس  برگ هـای  و  عبّاسـی  شـاه  گل هـای  بـر  مشـتمل 

رنگ های گرم پوشـانده  اسـت. بدیهی اسـت که حاشـیۀ داخلی منتج 

بـه عطـف از عـرض کمرتی نسـبت به حاشـیۀ لبۀ نسـخه، برخـوردار 

بـوده و از مقـدار طراحـی بداهـۀ بیشـرتی نیـز بهـره بـرده اسـت. 

»رشفـه«1 هـا در تذهیـب حاشـیه بـه ارتفـاع کـم مبتنـی بـر دو رنگ 

نیلـی و زریـن مشـاهده می شـود کـه بـه زیبایـی اثـر افـزوده اسـت. 

کتیبـه از عنـارص دیگـر مشـهود ایـن صفحـه اسـت. گاه در زیـر 

رسلوحـه، شـکلی هندسـی ماننـد مسـتطیل ترسـیم شـده اسـت، کـه 



اصطالحـاً بـه آن کتیبـه می گوینـد. در داخـل کتیبـه، یـا »بسـمله« را 

می نوشـتند یـا نـام کاتب یـا مؤلف را )مایـل هـروی،1380: ۲83( منت 

کتیبـه در ایـن صفحـه مشـتمل بر نام سـورۀ )یـس( و محل نـزول آن 

)مّکـه( بـوده و نقـوش دو وجـه راسـت و چپ آن بر زمینـه الجوردی 

بـه صـورت مّذهـب مرّصـع منایش داده شـده اسـت.

فضـای میانـۀ آیـات به وسـیلۀ رنـگ طالیـی و طـرح دندان موشـی 

بـوم شـده؛ بـه شـکلی کـه حـّد فاصـل سـطرها را نوارهایـی مشـتمل 

بـر نقـوش ختایـی بداهـه پُـر منوده اسـت. گل آیه هـا در اینجا شـامل 

اشـکال هندسـی شـش ضلعی  النـه زنبـوری هسـتند کـه اقطـار آن 

یکدیگـر را قطـع کرده انـد. 

مطابـق شـیوۀ مرسـوم کتاب آرایـی، صفحـات میانـی در حاشـیه 

فاقـد تزییـن و در مـنت، دارای طرحی مشـابه صفحـات ابتدایی یعنی 

قرارگیـری کمنـدی حـاوی نقـش ختایـی بداهـه بیـن سـطرهای آیات 

و انـدود شـدِن پیرامـون آیـات به وسـیلۀ طـرح دندان موشـی و رنـگ 

طالیـی و طـرح بداهـۀ زریـن گیاهـی در اطـراف هـر کلمـه اسـت. 

حاشـیۀ جداکنندۀ منت از بخش حاشـیه در همۀ صفحات با اسـتفاده 

از رنـگ طالیی پوشـش داده شـده اسـت. 

نکتـۀ قابـل تأمل دربارۀ این نسـخه وجود دعـای کمیل در صفحات 

پایانـی آن بـوده که آن هم دارای کتیبه ای مشـابه سـور قرآنی با تذهیب 

مرّصع خاّص این نسـخه اسـت که پیش تر توضیح داده شـد. »گل  آیه « ها 

در تذهیـب صفحـات ایـن مصحف رشیف، هندسـه شـش  پَر و به رنگ 

طالیـی دیـده می  شـود. کـه آن را در زمـره نقوش »بند رومـی« و اصول 

هفتگانه هـرن تزئینی ایران قرار داده اسـت.

منونه دوم
قرآن مجید به شامرۀ ثبت ۶731 ؛ 

کاتب: علی نقی بن عبدالحسین نیریزی؛ 

تاریخ کتابت: 1۲۶۲هجری؛ نوع خط: نسخ؛ 

نوع کاغذ: ترمه؛ 

نوع جلد: روغنی آسیب دیده.

ایـن نسـخه از قرآن مجید را می بایسـت از حیث تعـداد صفحات و 

تعـداد سـوره ها، از منونه هـای کامـل قرآن هـای مذّهـب به شـامر آورد 

کـه توسـط مهندس سیدمحسـن میرحیـدر۲ در بهار 1393بـه کتابخانۀ 

ملـک اهـدا شـده اسـت. کاتـب ایـن نسـخه علی نقی بن عبدالحسـین 



نیریزی، خوشـنویس مطرح قلم نسـخ در قرن سـیزدهم هجری اسـت.

صفحـات آغازیـن ایـن نسـخه مشـتمل بـر سـورۀ فاتحـه و ابتدای 

سـورۀ بقـره و دارای تذهیـب مخصـوص بـه خود اسـت. حاشـیه های 

صفحـه به وسـیلۀ طـرح ختایـی و اسـلیمی بداهـه بـا گل هایـی بـه 

در  یادشـده  طـرح  اسـت.  شـده  پوشـانده  رقیـق  شـنگرف3  رنـگ 

رسلوحـۀ صفحـه نیـز بـر پس زمینـه ای بـه رنـگ طالیـی بـه چشـم 

می خـورد کـه ایـن بـار عـالوه بـر رنـگ شـنگرف از رنـگ نیلـی بـرای 

منایـش گل هـا بهـره بـرده شـده اسـت. در عین حـال از رنـگ الجورد 

نیـز بـرای پوشـش طـرح محرابـی رسلوحـه و کمنـد باریـک عمـودی 

و افقـی جداکننـده سـطح حاشـیه از مـنت اسـتفاده شـده اسـت. در 

بخـش فوقانـی و تحتانـی صفحـه، کتیبه هایـی بـا رنگ زمینـۀ طالیی 

ترسـیم شـده کـه متنـی در آن مشـاهده منی شـود. آنچـه در مجموع 

از تذهیـب صفحـات آغازین این مصحف رشیف برداشـت می شـود، 

کیفیتـی پاییـن از میـزان طراحـی، تحریـر4 و رنگ گـذاری متأثـر از 

نگاهـی عجوالنـه و خام دسـتانه در کار اسـت.  

منایـش مـنت در این نسـخه در صفحـات آغازیـن و صفحات بعدی 

در حصـار کمنـدی بـه رنـگ شـنگرف قـرار گرفتـه اسـت. حـد فاصل 

سـطور آیـات قـرآن را کمنـدی مشـتمل بـر دو خـط مـوازی بـدون 

هیچ گونـه  از  کلـامت  پیرامـون  فضـای  و  دربرگرفتـه  رنگ گـذاری 

تذهیبـی بهـره نـرده اسـت و شـاید تنهـا جلـوۀ رنگـی میـان مـنت، 

گل آیه هایـی باشـند کـه بـا لکـه رنـگ طالیـی مـدّور بـدون طرحـی 

خـاّص، آیـات را از یکدیگـر جـدا سـاخته اند.

منونه سوم
قرآن مجید به شامرۀ ثبت 4 ؛ 

کاتب: علی رضابن محمدعلی پرتو اصفهانی؛ 

تاریخ کتابت: 1۲97 هجری؛ 

نوع خط: نسخ؛ 

نوع کاغذ: ترمه؛ 

نوع جلد: ساغری مشکی با حاشیه مّذهب،  پشت زمینه سبز زرکوب.

این نسخه از قرآن مجید به خط علی رضابن محمدعلی پرتو اصفهانی 

به قرن سیزدهم هجری است که میرزاآقاخان اصفهانی متخلّص به پرتو 

در ربیـع االوّل 1۲97ق بـه دسـتور شـاهزاده میـرزا معتمدالدوله۵ کتابت 

منوده و شـاهزاده نیز آن را به فرزندش احتشـام امللک هدیه منوده اسـت. 

جالـب آنکـه در صفحـات پایانـی قصیـده ای به چشـم می خورد کـه در 

مدح فرهادمیرزا رسوده شـده است.

دو صفحه آغازین این مصحف مشـتمل بر سـورۀ فاتحه و ابتدای 

سـورۀ بقـره، بـه جـرأت شـاهکاری از تذهیـب ایـن قـرن به شـامر 

مـی رود. بـه طوری کـه شایسـته اسـت آن را با عبـارت »ترصیـع متام« 



نـام بریـم. حاشـیۀ داخلی نزدیک بـه عطف کتاب، مشـتمل بر طرح 

ختایـی و حـاوی گل و بوتـه بـه رنگ هـای شـنگرف و نیلـی اسـت. 

حاشـیۀ اصلـی )مـادر( مشـتمل بر نقش اسـلیمی بـا تنّوعـی از الوان 

الجـورد، شـنگرف و طالیـی اسـت که در کـامل ظرافت کار شـده اند. 

رشفه  هـا در حاشـیه بـه جهـت بیرونـی، بـه رنـگ نیلـی و بـه صورت 

تکرارشـونده چشـم  نوازی مـی  کنند.

بخـش رسلوحـۀ صفحـه مبتنـی بـر طـرح محرابـی نیـز بـا هـامن 

رنگ هایـی کـه ذکـر شـد و بـا ظرافـت نقـش و قلـم هرنمنـد آراسـته 

شـده اسـت. در بخش هایـی از طـرح، بـرای مثـال لچکی هـا و کمنـد 

عمـودی طرفیـن مـنت، از رنـگ سـیاه بـرای پوشـاندن زمینه اسـتفاده 

شـده کـه تضـاد دلنشـینی را با سـایر بخش هـا به وجود آورده اسـت.

فضـای اطـراف آیـات را ابرک هـای دندان موشـی بـا زمینـۀ طالیـی 

و مملـو از گل و بوتـه بـه رنگ هـای نیلـی و شـنگرف پُـر کرده انـد. 

گل آیه هـا به شـکل شـش ضلعی زرین با اقطـار مقاطع درونـی، آیات 

را از یکدیگـر جـدا کرده انـد. کتیبه ها نیز در بخـش فوقانی و تحتانی 

مـنت بـا  نقـش ترنج تکرارشـونده با پـس زمینۀ الجـوردی و کمندهای 

محاط کننـدۀ زریـن و آبـی، جلـوه خاّصـی بـه ایـن بخـش از صفحـه 

داده انـد. کتیبه هـا در صفحـات پایانـی ایـن مصحـف رشیـف نیـز با 

زمینـۀ الجـوردی و طالیـی حاوی نام سـوره و محل نزول آن اسـت که 

ترصیـع شـده خودمنایـی می کند.

تذهیـب در صفحـات میانـی این مصحف، در دو بخش حاشـیه و 

مـنت مشـاهده می شـود. ایـن بـار طـرح ختایـی و گل و بوتـه به رنگ 

طالیـی در خالصه شـده ترین حالـت ممکـن منایش داده شـده اسـت. 

تذهیـب دندان موشـِی فضـای اطـراف آیات نیز به هامن سـادگی کار 

شـده  اسـت. این در حالی اسـت که برخی صفحات، به تقریب، فاقد 

هرگونـه تذهیب اسـت. در نقطۀ فوقانی بعضـی صفحات در طرحی 

ترنجـی، نـام سـوره ای کـه آن صفحـه بـا آن رشوع می شـود مشـهود 

بـوده کـه به رنگ هـای شـنگرف و طالیی مزین اسـت.

در صفحات پایانی این نسخه و در هر صفحه، شامری از کتیبه  هایی 

دیـده مـی  شـود کـه بـر روی آنها مشـخصاتی همچـون »نام سـوره«، 

»تعـداد آیـات« و »محـل نـزول« بـه خط نسـخ نوشـته شـده اسـت. 

بـرای مثـال در کتیبـه سـوره مبارکـه »ماعـون« آمـده اسـت: »سـورۀ 

املاعـون سـبع آیـات مکیـۀ«. شـاخص رتین تذهیـب صـورت گرفته در 

ایـن صفحـات مربـوط بـه همیـن کتیبـه  هایـی اسـت کـه بـه شـیوه 

تذهیب- ترصیع، کار شـده اسـت. رنگ  های به کار رفته در آن شـامل 

نیلـی، الجـوردی، شـنگرف و زریـن مـی  شـود. بـه طـور مشـخص برای 

نوشـته  ها از رنگ طالیی اسـتفاده شـده اسـت. عمده نقشـی که برای 

محصورداشـنت مشـخصات سـوره  ها بـه کار رفته »ترنج« اسـت.



نتیجه  گیری

 بررسـی سـه منونـه از قـرآن  هـای مّذهـب قـرن سـیزدهم هجـری 

عـرص قاجـار موجود در کتابخانه و مـوزه ملّی ملک، ظرایف و دقایق 

ایـن هـرن را بیـش از پیـش برای ما آشـکار می  سـازد. که می تـوان آنها 

را در قالب بندی هـای ذیـل ترتیـب داد:

تنّوع تذهیب مصحف رشیف در منونه  های قرن سـیزدهم بر اسـاس 

مؤلفـه  هـای کیفیت و دقّت آشـکار اسـت. بـه طوری که چیره  دسـتی و 

خـام دسـتی کلـک هرنمند در آنها مشـهود بـوده و این خـود می  تواند 

دالیـل مختلـف و متعّددی را به همراه داشـته باشـد.

در هـر سـه منونـه، اصـول تزئینـی هرن ایـران همچون »اسـلیمی«، 

»ختایـی« و »بنـد رومـی« بارز اسـت.

بهره  مندی از عنرص رنگ در هر سـه، مطابق سـّنت  های گذشـته 

مبنـی بـر رنگ  هـای پُرتأللو و درخشـان بـوده و از آن عدولی صورت 

است. نگرفته 

مقایسـه عیار تذهیب سـه منونه یادشـده، موجب می  شـود تا در 

مقـام ارزیابـی تزئینـات آن، »نسـخه 4« و »نسـخه 90« را در مرتبـه 

نخسـت و »نسـخه ۶731« را در مرتبـه دّوم بـه ترتیـب ارجحیـت و 

نفاسـت قـرار دهیم.

پی نوشت

1.  رشفه هـا بـه اشـکال سـوزنی شـکلی گفته می  شـود کـه در تذهیب کتـاب – به 

طـور مشـخص در تذهیـب قـرآن مجیـد – بـا قرارگیـری در بیرونی ترین قسـمت از 

حاشـیه قرار مـی  گیرد.

۲ . مهنـدس میرمحسـن میرحیـدر، از معامران معارص ایران و رسپرسـت پروژه های 

سـاختامنی و معامری و مدرّس دانشـگاه تهران اسـت.

3 . در عربـی بـه آن شـنجرف گوینـد. در کتابـت و نگارگـری یکـی از رنگ هـای 

قرمـز بسـیار رایـج و مهـم به شـامر مـی رود. این رنگ سـولفور معدنی جیوه اسـت 

)قلیچ خانـی، 1388، ۲38(

4 . عبـارت معـادل قلم گیـری اسـت بـه ایـن معنـا کـه گاه بـرای برجسـته سـاخنت 

نقـش یـا کلمـه ای، اطـراف آن را بـا ظرافـت هرچـه متـام با مرکـب تیره، بـرای مثال 

مشـکی، محصـور می منودنـد.

۵ . فرهادمیـرزا معتمدالدولـه، فرزنـد عباس میـرزا و عمـوی نارصالدیـن شـده بوده 

و ضمـن حکومـت بـر لرسـتان و خوزسـتان جـای خالی نارصالدین شـاه را در سـفر 

فرنـگ در کشـور بـه عنـوان نایب السـلطنه پر کـرده بوده اسـت.
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