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صفحه آرايي ،خط و آرايه هاي تزئيني در صفحات افتتاح  موردي مطالعة
قرآنهاي صفوي و قاجار موجود در دو مجموعه كتابخانه آستان قدس رضوي 

 و كتابخانه مجلس شوراي اسالمي

 1سميه كوه جاني گوجي

  2شيخيعليرضا 

  1396/ 28/10 تاريخ دريافت:
  05/02/1397 تاريخ پذيرش:

  45-62 شماره صفحات:
  چكيده
كه محور اصلي و بستر مهم ابداعات و تحوالت  ايراني اسالمي بودهآرايي از اركان مهم فرهنگ كتاب

دو مجموعه آستان قدس رضوي و كتابخانه مجلس را رقم زده است. هاي خطي كتابت و تزئين قرآن
د ندر خود محفوظ دار دوران اسالميمتعلق به  قابل توجهي خطي نفيس هايقرآن ،شوراي اسالمي

هدف از اين پژوهش  ايست.هنري ويژه داراي اصول زيباشناسي، كه عالوه بر ارزش واالي معنوي
هاي عصر صفوي هاي تزئيني در صفحات افتتاح قرآنخط و آرايه، آراييهاي صفحهشناخت ويژگي

آرايي، خط هايي در چگونگي صفحهنوشتار حاضر به دنبال پاسخ . است هاي مذكورمجموعه قاجارو 
است بودههاي صفوي و قاجار و نقاط افتراق و اشتراك آن در اين دو دوره هاي دورهو تذهيب قرآن

اي و تابخانهكتحليلي با بررسي اسناد -به روش توصيفي  ،رويكردي كيفي كه براي دستيابي بدان از
هاي بندي صفحات افتتاح قرآنتقسيم، بنا بر يافته هاي پژوهش .استبهره برده مصاحف مشاهده

ل براي تزيين در صفحه افتتاح قائ ويژه است كه جايگاهي در استفاده وافر از كتيبه سرلوحدوره قاجار 
هاي كتيبهساير خطوط چون  ثلث و  رقاع در  . خط نسخ ، خط متداول تحرير قرآن شده و از شده است

بكارگيري بجا و مناسب  اسليمي و ختايي، رشد  بديع و صدر و ذيل استفاده شده است. تركيبات 
ر ويژگي تذهيب عص تر اسليمي،رنگحضور كم و نقوش طبيعي و تذهيب در دوره صفوي را خبر داده

مذهبان صفوي با تداخل  ب در هنر ايران نسبت داد.غرتوان به تاثيرات  قاجار شده است كه آن را مي
 الجوردي و زرين و ديگرالب غهاي رنگ با استفاده از نقوش اسليمي و ختايي در يكديگر و همچنين

 عباسي هاي شاهگل،قاجار عالوه بر نقوش فوق  دوره در و اندهاي الوان بر زيبايي صفحه افزودهرنگ
قرون ده تا چهارده  كاتبان و مذهبان بنابراين .فضا را آراسته استخش عمده اي از بو رنگ شنگرف 
 تا صفحات گرفتهبه كار را به مدد درايت وااليشانويژه اي رنگي  فرمي و تركيبات هجري قمري،

  افتتاح، معرف زيبايي كالم اهللا و دعوت بدان را براي خوانندگان ارزاني دارند.
، وي،كتابخانه مجلس شوراي اسالميآستان قدس رض، صفوي و قاجار، قرآن واژه هاي كليدي:

صفحه افتتاح.
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  مقدمه
با ورود اسالم به ايران و نياز به قرآن كريم، باعث گرديدكه 
بسياري از كاتبان به استنساخ قرآن مبادرت ورزند و اين خود 

نوعي دستور زبان بصري خاص در نحوه كتابت موجب پيدايش 
هاي تزئيني قرآن و آرايه 1و تزئين قرآن كريم شد. خط، تذهيب

هاي نخست اغلب ساده و در جهت راحت خواندن ها در سال
آيات بود. در دوره صفويه و قاجار شاهان و شاهزادگان 

هاي وسيعي از هنرمندان داشتند اين خود موجب رونق و حمايت
هنرهاي ايراني از جمله كتاب آرايي و علي الخصوص شكوه 
هاي صفوي و قاجار در نگاري شد. صفحات آغازين قرآنقرآن

هاي تزئيني و ، خط، آرايه2آراييكنار ارزش واالي معنوي، صفحه
تذهيب، زيبايي شناسي مخصوص به خود را دارند. هدف از اين 

ني هاي تزئيهآرايي، خط و آرايهاي صفحهتحقيق، شناخت ويژگي
هاي عصر صفوي و قاجار است. در صفحات افتتاح قرآن

هاي مورد مطالعه به روش هدفمند، منتخبي از دو مجموعه قرآن
كتابخانه آستان قدس رضوي و كتابخانه مجلس شوراي اسالمي 

هاي كيفي را در راستاي اهداف مقاله باشند كه بيشترين دادهمي
نگاري صفحات افتتاح د قرآنكوشپرورند. پژوهش حاضر ميمي

آرايي، خط و تذهيب در دوره صفوي و قاجار را از اعم ازصفحه
لحاظ شكل و فرم بيابد و نكات اشتراك و افتراق را بازشناسي 

هاي منتخب پرداخته است و نمايد. لذا به معرفي و بررسي قرآن
آرايي، خط و تذهيب آرايي از جمله صفحهعوامل موجود در كتاب

است. اهميت و طالعه و نكات افتراق و اشتراك را بيان كردهرا م
ضرورت پژوهش پيش رو بدان جهت است كه موجب شناخت 
بيشتر اصول صفحه آرايي و تذهيب مصحف هايي در دو دوره 
تاريخي صفوي و قاجار مي شود. به ضرورت پرداختن به 
موضوعاتي از اين دست، راهگشايي در مطالعات كيفي مرتبط با 

رزش هاي ديني و هويتي اين بوم و سرزمين را بيشتر هويدا مي ا
  سازد.

  پيشينه تحقيق 
در اين راستا پژوهشگراني دست به قلم شده اند. آرتور پوپ 

) فصلي از كتاب سيري در هنر ايران را 1387و فيليس آكرمن (
) 1381اند. ناصر خليلي (به فن تذهيب نسخ خطي اختصاص داده

قرن دهم هجري، پس از تيمور، يك جلد از چهار قرآن نگاري تا 
ها و نسخ نفيس پرداخته است، جلدي است كه به دست نوشته

 ) در كتاب هنر خط و تذهيب قرآن، بيشتر از1377مارتين لينگز( 

                                                            
در لغت زراندود كردن است و طالكاري، ودر عرف نسخه آرايي به نقوشي  . 1

كه با خطوط مشكي و آب طال كشيده و تزئين شده باشند  گفته مي شود منظم
  ).594:1372 (هروي، و رنگ ديگري در آن به كار نرفته باشد

ي هم پردازد. مقاالتهاي قرآني مينظر معنايي به بررسي نقشمايه
) نقش  1393( به رشته نگارش درآمده اند، ساريخاني و همكاران

ي آرايقرآن كريم در آفرينش هنري و شيوه هاي مختلف كتاب
در تمدن اسالمي ايران، نقش و نگارهاي ايراني در برخي 

هاي خطي موزه ملي ايران را در ادوار مختلف اسالمي قرآن
هاي تزئيني ) بررسي ويژگي 1393اند. ندا شفيقي (بررسي نموده

وي، به تجزيه و تحليل و قرآن نگاري مكتب شيراز عصر صف
هاي صفوي پرداخته است. مهدي ابعادگرافيكي نمونه قرآن

هاي خطي، )  سطربندي و صفحه آرايي قرآن 1391صحراگرد (
هاي شيراز را بررسي ابداعات و چگونگي قرارگيري سطور قرآن

) شكوه 1391( و مطالعه نموده است. كيانوش معتقدي
ز كتاب آرايي، تذهيب و خوشنويسي و تذهيب در مكتب شيرا

هاي شيراز مورد مطالعه قرارداده است. خوشنويسي را در قرآن
) مطالعه و بررسي نسخه هاي خطي قرآن 1391باشي (الهه پنجه

به كتابت بانوان دوره قاجار، به فعاليت هنري زنان قاجار در حوزه 
) 1378كتابت و تذهيب قرآن كريم پرداخته است، ايرج نعيمايي (

ر تجلي قرآن بر هنر خوشنويسي و تذهيب، به بررسي هنر تاثي
الذكر منابع ها پرداخته است. در زمينه فوقخط و تذهيب قرآن

است اما فراواني از آغاز اسالم تاكنون به رشته تحرير در آمده
است مطالعه و بررسي آنچه اين پژوهش را متمايز نموده

هاي عصر آرايي، خط و تذهيب صفحات افتتاح قرآنصفحه
صفوي و قاجار موجود در دو گنجينه كتابخانه آستان قدس 
رضوي و كتابخانه مجلس شوراي اسالمي است كه تاكنون 

  مطالعه اي روي آن صورت نپذيرفته است. 
  روش تحقيق

رويكرد پژوهش كيفي بوده و روش تحقيق توصيفي و  
 و اسنادي مطالعات داده ها بر تحليلي است. گردآوري

 شامل اي و مجازيرايانه رساني اطالع سيستم اي،كتابخانه
دا است. در اين پژوهش ابت استوار الكترونيكي مقاالت و هاكتاب

نسخ قرآني دوره هاي صفوي و قاجار معرفي و سپس به بررسي 
آرايي، خط، تذهيب، صفحات افتتاح و اصول حاكم بر صفحه
ته هاي حاضر پرداخرنگ، تحليل و مقايسه صفحات افتتاح  قرآن

  است.
  جامعه آماري 

در اين پژوهش نمونه گيري به روش كيفي يا هدفمند 
نسخه خطي محفوظ در دو مجموعه،  17صورت پذيرفت. از تعداد 

. صفحه آرايي شاخه اي از ارتباط تصويري است كه موضوع آن ايجاد روابط  2
مناسب و زيبا شناسانه در صفحه ،بين عناصر نوشتاري و تصويري و فضاي 

  ).20:1383 ،خالي است (افشارمهاجر
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نسخه براساس بيشترين اطالعات موجود از جمله صفحه آرايي  8
مناسب، وضوح در خط و تذهيب برگزيده و نهايتا در جهت حداكثر 

  شابه، طبقه بندي، مقايسه، تجزيه و تحليل شدند.تفاوت و ت
معرفي و مطالعه صفحه آرايي و آرايه هاي تزئيني در 

  قرآن هاي دوره صفوي و قاجار

  11939قرآن با شماره ثبت 
 614سانتيمتر/ تعداد اوراق: 26,5× 17دوره: صفوي / اندازه :

 12صفحه / خط: نسخ ، ثلث / كاغذ: سمرقندي / تعداد سطر:
 946/ كاتب: دوست محمدبن سليمان هروي / تاريخ كتابت:سطر 

هجري قمري/ محل نگهداري: كتابخانه مجلس شوراي 
   اسالمي.

و نزديك  5/1تناسبات ابعاد صفحه در اين مصحف برابر با 
است. چهار بخش تشكيل دهنده كليت  1به ابعاد مستطيل ايستا

ر اين مصحف، كتيبه صدر، مركزي، ذيل و حاشيه اصلي صفحه د
كتيبه مركزي و حاشيه اصلي بيشترين فضا را به خود  مي باشند.

). متن در كتيبه صدر و ذيل به خط 1اختصاص داده اند (تصوير
رقاع با قلم سفيدآب بر روي قلمداني زرين با تحريرسياه نگارش 

ي به خط نسخ خف شده است و در كتيبه مركزي آيات كالم اهللا
و جلي با دو رنگ متفاوت زرين و سياه كتابت شده، فاصله بين 

همراه با  اسليمي  2سطور منقش به طالاندازي دندان موشي
 5و هاشورهاي  متقاطع شنگرف 4در هم بافته الجوردي3هاي
باشد. نشان فواصل آيات كه قابل انطباق با فرم دايره و منقش مي

ي واژه پاياني هر آيه نهاده شده است. به گره زرين است بر باال
تذهيب در اين نسخه با درايت انجام پذيرفته و كتيبه هاي صدر 
و ذيل مشابه يكديگر تزئين يافته اند، شاخ و برگ هاي اسليمي 

رنگين از تزئينات كتيبه هاي 6در هم پيچيده و گل هاي ختايي
و گل هاي ختايي در  7باشد. حاشيه هاي مزين به ترنجفوق مي

دو طرف جانبي كتيبه مركزي بخشي از تزئين صفحه است، 
حاشيه اصلي با پهنايي نسبتا عريض نيز به همين شيوه مزين 

هاي زرين و تسمه اندازي هاي نقش نشان  و 8شده است، گره
از ديگر تزئينات اين مصحف است. رنگ  9جداول سه تحرير

ه خود اختصاص داده كه الجوردي بيشترين فضا را در صفحه ب
رنگ غالب در اثر بوده و با همنشيني زرين موجب توجه دوچندان 
و تاكيد برصفحه شده است. نكته قابل توجه در اين اثر كه ويژگي 
بارز آن است استفاده از دو نيم تاج زرين مذهب در قسمت مياني 
حاشيه اصلي است كه در كنار زيبايي كه دارد از لحاظ بصري 

هاي الجوردي 10وج چشم از صفحه مي شود لذا شرفهمانع خر
دور تا دور حاشيه اصلي نيز بر اين پايداري و تمركز افزوده است 

). 2(تصوير
  

                                                            
دارند تناسباتي كه با تناسبات طاليي مطابقت ن مستطيل استاتيك(ايستا):.  1

  و اما با تناسبات اعداد صحيح يا گويا مطابق اند مانند
(Ghyka,1977:126).  

.اين گونه از تحريردندانه دار است و مانند به دندان هاي موش در ريزي و  2
تندي. اين گونه تحرير با سياهي گرداگرد خط يا فراگرد طالاندازي بين سطور 

 هروي،(كشيده مي شود كه به همبن جهت آن را تحرير بين السطور نيز گويند 
656:1372.(  

زوني با نقوش ماهيچه و چنگ . خطوطي هستند كه به صورت مارپيج يا حل 3
كه به شكل بوته و جقه نمايانده مي شوند.انواع اسليمي عبارت است از 
ساده،توخالي،گلدار،برگي،پيچكدار،ماري،اسليمي،تزئيني و...كه ساقه هاي آن با 

  ).78:1379 طال و رنگ هاي متنوعي ترسيم مي شده است (وفادار مرداي،
يع الجورد معدني را گويند كه در آب در عرف نسخه نويسي و كتاب،ما.  4

حل شده و با صمغ عربي صاليه گرديده باشد و براي كتابت از آن استفاده 
  ).772:1372 گردد (هروي،

-كه سرخ يا متمايل به قهوه اي است–جسمي است معدني ،كه از گرد آن .  5
  ).131:1372 محلولش را مي ساخته اند (هروي،

كه طرح آن ظريف و نازك است و صرفا داراي . گونه اي از اسليمي است  6
  ).637:1372 (هروي، نقوش پيچ در پيچ گل و بوته است

. در عرف نسخه آرايان ،شكلي را گويند چهارگوشه داراي پيچ و خم،كه  7
وسط آن را با نقوش اسليمي ترمه،تصوير نباتات و طيور مي آراسته اند و 

نه مذهب يا مرصع آن نام كتاب تذهيب و ترصيع مي كرده اند و بعضاًبرزمي
وامثال آن را با زر و سفيدآب مي نويسانده اند.ترنج اغلب برروي جلدو گاهي 

  ).597:1372 در ظهرورق اول نسخه كاربرد داشته است (هروي،
. در اصطالح مذهبان به دو يا سه يا چهار جدول مدور يا مسطح گفته مي  8

  ).770:1372 (هروي،باشند شود كه در همديگر آميخته و گره خورده 
. جدول سه تحرير، كه سه خط تحرير در اين جدول اثري زيبا بخش داشته  9

و عموما پس ازخط اول جدول كه به زر بوده ، دو تحرير در دو جانب آن مي 
كشيده و سپس خطي از الجورد ترسيم مي كرده و جانب بيروني آن را نيز با 

  ).537:1372 هروي،سومين خط تحريري مي آراسته اند  (
. خطوط نازك و باريكي را گويند كه غالبا با الجورد و بعضا با شنگرف در  10

قسمت بيروني شمسه و ديگر نقش هاي همانند آن كشيده مي شود. در برخي 
نسخ گاه قسمت بيروني كمند را كه منتهي به لبه هاي كاغذ مي شده است 

  .)684:1372 (هروي،هم شرفه مي كشيده اند 
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  11939 . شماره  ثبت1تصوير

 1396، نگارندگان ماخذ:

 

 
  11939 . شماره  ثبت2تصوير

  1389، ماخذ: كتابخانه مجلس شوراي اسالمي

  11934قرآن با شماره ثبت 
سانتيمتر/ تعداد اوراق:  31×21,5دوره: صفوي/  اندازه:  
سطر  9صفحه /خط: نسخ /كاغذ:خانبالغ /تعداد سطر: 1020

/كاتب: شمس الدين محمد سبزواري (متخلص به صفي )/تاريخ 

                                                            

) 2361/2( 5√)و2/0( 4√)،7321/1(3√)،4142/1( 2√مستطيل هاي  .1
)به نام مستطيل هاي متوالي، مستطيل 4495/2(6	√وهمچنين مستطيل 

ل شوند.در ميان اين مستطيناميده مي»مستطيل هاي ديناميك«هاي طاليي و
طاليي ترين مستطيل  1به  618/1هاي مختلف، مستطيل هاي با نسبت هاي،

به عرض آن با ديگر نسبت هاي طاليي، نسبت هاي  است، زيرا نسبت طول
موجود در طبيعت و نسبت هاي موجود در بدن انسان مطابقت دارد. (آيت 

تناسباتي كه خارج قسمت آن ها اعداد گنگ مستطيل پويا، )186:1390اللهي،
 3√و 2√باشد را تناسبات پويا و كادرآنها را مستطيل پويا مي گويند مانند

  .(Ghyka,1977:126).5√و

مجلس هجري قمري/ محل نگهداري:كتابخانه  977كتابت: 
   شوراي اسالمي .

باشد كه مي 2√تناسبات ابعاد صفحه در اين قرآن برابر با 
است.كتيبه هاي  2و يا نسبت طاليي1متناسب با مستطيل پويا 

صدر، مركزي و ذيل به ترتيب و در امتداد يكديگر در صفحه قرار 

نسبت طاليي از طريق برگردان كردن قطر نصف مربع روي امتداد ضلع  .  2
آن به دست مي آيد كه مستطيل ايجاد شده را اصطالحا مستطيل طاليي مي 

به عبارتي ديگر، نسبت طاليي در رياضيات  )112:1390گويند.(آيت اللهي،
سبت نوهنرهنگامي است كه نسبت بخش بزرگتر به بخش كوچكتر برابر با 

براي نمونه نحوه تقسيم . )72:1382 (حسيني راد، كل به بخش بزرگتر باشد
ب به دو بخش طاليي چنين است كه از نقطه الف به اندازة  -پاره خط الف 

نصف الف ـ ب عمودي برمي افزاييم، سپس از نقطه ج به منزلة مركز دايره 
 د به دست مي فاصلة ب ـ م را روي خط الف ـ ب برگردان مي كنيم تا نقطة

الف	دآيد
ب	د=  	د	ب

ب برابر با  -باشد،د  1در اين معادله اگر الف برابر با واحد  ب	الف
  ).198:1390مي گردد ( آيت اللهي، 618/1
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). 3پوشانده است (تصوير صفحه را  گرفته اند، كتيبه مركزي 
عناوين در كتيبه هاي صدر و ذيل به خط رقاع به رنگ سفيدآب 
با تحرير سياه و در كتيبه مركزي متن به خط نسخ به رنگ سياه 
و زر نوشته شده است، فاصله بين سطور طالاندازي منقش به 
دندان موشي و ختايي هايي الوان است، نشان ختم آيات به شكل 

باشد. تذهيب در كتيبه هاي صدر و ذيل مشابه ترنج زرين مي
يكديگر بوده و منقش به ترنج هاي معكوس، قلمدان، گل هاي 

هاي درهم تافته، بندرومي (گره) و تسمه اندازي ختايي، اسليمي

هاي مكرر معكوس، نيم باشد، حاشيه اصلي توسط اسليميمي
و ترنج ها، ترنج ها و ختايي ها مزين شده است. رنگ زرين 

الجوردي دو رنگ غالب در اين اثر مي باشند كه موجب ايجاد 
هاي  اين صفحه اسم تعادل در صفحه شده است. از ويژگي

مبارك جالله (اهللا ) بوده كه به قلم زر و محرر نگارش شده است. 
كاتب در صفحه آرايي، با توجه به اين كه تعداد حروف و كلمات 

ي را در صفحه پديد در هر سطر بيشتر از عرف است  فشردگ
هاي صفحه به سبب  آسيب هايي كه ديده آورده است. كناره

).4و مرمت شده است (تصوير 1وصالي

 
  11934 . شماره  ثبت3تصوير

 1396، ماخذ:  نگارندگان

 

 
  11934 شماره  ثبت .4تصوير

 1389، ماخذ: كتابخانه مجلس شوراي اسالمي

  1504با شماره ثبت قرآن 
سانتيمتر/ اوراق: نامشخص /  31×19دوره: صفوي / اندازه: 

سطر / كاتب:  14خط: نسخ / كاغذ: دولت آبادي/ تعداد سطر:
هجري قمري / محل  1119ميرزا احمد نيريزي / تاريخ كتابت: 

  نگهداري: كتابخانه آستان قدس رضوي.

                                                            
  .)827:1372(هروي،. عمل و ريشه وصله كننده  1

است، اين ابعاد نزديك  6/1عدد حاصل از نسبت ابعاد صفحه 
به مستطيل ايستا است. كتيبه هاي صدر و ذيل مشابه و متقارن 
يكديگر مي باشند، حاشيه اصلي فضاي وسيعي از صفحه را احاطه 
نموده است، كتيبه مركزي دوبرابر كتيبه صدر مي باشد (تصوير 

رنگ شنگرفي و ). بركتيبه هاي صدر و ذيل ترنجي به 5
الجوردي محل قرارگيري عناوين سوره بوده كه در آن متن به 
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خط توقيع با قلم زر نگارش شده است، در كتيبه مركزي متن به 
خط نسخ و با قلم سياه در شش سطر نوشته شده است. فاصله 
ميان سطرها منقش به طالاندازي دندان موشي بوده و نشان ختم 

ه تحرير سياه است. تذهيب در كتيبآيات به شكل ترنج زرين با 
صدر و ذيل منقش به گل هاي ختايي در هم بافته مي باشد. 
حاشيه اي منقش به قلمدان هاي مذهب و نقوش اسليمي و 
ختايي در قسمت عطف كتاب بخشي از تزئين محسوب مي شود. 
حاشيه هاي پهن دالبري، ترنج ها و نيم ترنج هاي الجوردي 

با گل هاي ختايي رنگارنگ، تمام فضاي متناظر و منقش همراه 
بياض حاشيه را زينت داده اند. تسمه اندازي شنگرف در قسمت 
عطف و كتيبه ها مانع از تداخل سطوح در يكديگر شده است. 
رنگ غالب در اين نسخه زرين مي باشد و رنگ هاي الجوردي 
و شنگرف در كنار اين رنگ به ميزان برابر استفاده شده است. از 

جا كه تمام سطح بياض صفحه توسط حاشيه اصلي پوشانده آن
شده است خود موجب تفكيك و تمايز بارز اين نسخه از ديگر 

).6نسخ اين مجموعه شده است (تصوير 
 

 
   1504 . شماره  ثبت 5تصوير

 1396، ماخذ: نگارندگان

  

 
  1504 اره  ثبت. شم6تصوير

1393، كتابخانه آستان قدس رضويماخذ: 

  246قرآن با شماره ثبت 
 176سانتيمتر/ تعداد اوراق:  29×18دوره: صفوي / اندازه: 

سطر / كاتب:  21برگ / خط: نسخ /كاغذ: اصفهاني / تعداد سطر: 
محمد رضا ابن غياث الدين محمد بن علي اكبر الحسيني كاشاني 

هجري قمري / محل نگهداري : كتابخانه  1109/ تاريخ كتابت: 
  آستان قدس رضوي. 

اين اثر از نظر سبك كتاب آرايي نمونه اي بارز از سبك 
اصفهان در عهد صفويه است. تناسبات ابعاد صفحه در اين نسخه 

به صدر، ا است. كتيبوده كه نزديك به ابعاد مستطيل ايست 6/1عدد
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مركزي، ذيل و حاشيه چهار بخش اصلي در صفحه مي باشند، 
). بركتيبه هاي 7كتيبه مركزي دوبرابر كتيبه صدر است (تصوير 

صدر و ذيل، در قلمداني زرپوش با تحرير حنايي عناوين سوره ها 
و بخشي از آيات تطهير به خط ثلث و با مركب الجوردي و در 

ات به خط نسخ با قلم سياه نگارش شده كتيبه مركزي متن آي
است. فاصله بين سطرها طالاندازي شده و نشان فواصل آيات 
به شكل دواير زرين بوده كه بر فراز آخرين واژه جاي گرفته است. 
از آرايه هاي تزئين مي توان به شاخ و برگ هاي اسليمي و 

هاي رنگين  در كتيبه هاي صدر و ذيل اشاره نمود، تذهيب گل
در حاشيه اصلي منقش به  اسليمي و ختايي ها و حاشيه هاي 
پهن دالبري، همراه با نيم ترنج هاي متقارن بوده و قسمت بياض 

تزئين شده است كه ويژگي خاص  1حاشيه به صورت حل كاري
اين اثر مي باشد. در اين نسخه تسمه اندازي هايي حنايي عالوه 

رنگ  گرشده است.بر زيبايي موجب تفكيك كتيبه ها از يكدي
غالب زرين مي باشد و رنگ الجوردي در كنار اين رنگ تباين 

).8زيبايي را به وجود آورده است (تصوير 

 
   246 . شماره  ثبت 7تصوير

 1396، ماخذ:  نگارندگان

 
  246 . شماره  ثبت8تصوير

1393، ماخذ:  كتابخانه آستان قدس رضوي

  1340با شماره ثبت قرآن 
/  576سانتيمتر/ تعداد اوراق:  18,3×10دوره: قاجار / اندازه :

سطر  15خط: نسخ / كاغذ: ترمه آهار و مهره شده / تعدادسطر: 
 1243/ كاتب: محمد ابراهيم حاجي محمد جعفر / تاريخ كتابت:

هجري قمري / محل نگهداري: كتابخانه مجلس شوراي 
  اسالمي.

                                                            
. نقش و هيات طالكاري يكدست را گويند بدون خطوط تحرير، تصوير 1

حيوانات باشد يا شاخ و برگ و گل و بوته و...اين گونه از نقوش با زرحل 

باشد. در صفحه افتتاح اين قرآن كامال مذهب و مرصع مي
به دست آمد و با مستطيل ايستا  8/1تقسيمات ابعاد صفحه  عدد 

كند. تعادل در كليت صفحه حاكم است كه نهايتا ريتم برابري مي
ل يمتناوب و چشم نوازي را پديد آورده است. صفحه افتتاح تشك

شده از كتيبه هاي سرلوح، صدر، مركزي، ذيل و حاشيه اصلي 
). دركتيبه صدر و ذيل متن به خط رقاع با قلم زر 9است ( تصوير

و تحرير سياه بر ترنجي الجوردي مكتوب و در كتيبه مركزي 

كشيده مي شوند، بيشتر در حواشي نسخ تزئيني و شاهانه و يا در 
  .)684:1372(هروي،حواشي مرقعات قرار گرفته است 
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متن به خط نسخ و با قلم سياه نگارش شده است، فاصله بين 
نشان آيات به  باشد.سطور منقش به طالاندازي دندان موشي مي

هاي شش پر زرين بوده كه بر فراز واژه هاي پاياني شكل گل
جاي دارد. تذهيب در كتيبه سرلوح شامل نيم تاجي زرين منقش 

هاي ختايي و اسليمي هاي دوار است كه در كتيبه هاي به گل
صدر و ذيل به شاخ و برگ ها و گل هاي الوان مختصر شده 

 حاشيه اصلي به تبعيت از نقوش سرلوحاست. تذهيب و تزئين در 
هاي هايي زرين، نقش و نگارهانجام پذيرفته و متشكل از نيم ترنج

هايي اسليمي است. رنگ غالب در ختايي، بته جقه و شاخ و برگ
اين اثر دو رنگ زرين و الجوردي بوده كه در كنار اين دو رنگ 

ر صفحه دشنگرف نيز نسبت به ديگر رنگ ها بيشترين كاربرد را 
دارد. ويژگي اين نسخه نفيس بدان جهت است كه كتيبه سرلوح 

كند كه در قرآن چون مدخلي خواننده را به متن راهنمايي مي
هاي پيشين مشهود نبوده و در اين  قرآن با تفضيل آراسته شده 

).10است (تصوير 

 
   1340 . شماره  ثبت 9تصوير

 1396، ماخذ:  نگارندگان

  

 
   1340 شماره  ثبت.  10تصوير

1389، ماخذ: كتابخانه مجلس شوراي اسالمي

  16521قرآن با شماره ثبت 
سانتيمتر/ تعداد اوراق :  27,5×16,5دوره: قاجار / اندازه: 

 17نامشخص / خط : نسخ / كاغذ : نامشخص / تعداد سطر : 
هجري  1271كتابت: سطر/كاتب: محمد علي اصفهاني / تاريخ 

   قمري / محل نگهداري: كتابخانه مجلس شوراي اسالمي.
بوده و  6/1تقسيمات ابعاد صفحه در اين قرآن نفيس عدد 

برابر با تناسبات مستطيل ايستا است. كتيبه مركزي و حاشيه 
تيبه كاصلي قسمت وسيعي از صفحه را در برگرفته اند، نسبت 

صدر به سرلوح 
	

هاي ). عناوين در كتيبه11مي باشد (تصوير   
صدر و ذيل به خط رقاع و با قلم زر بر قلمداني الجوردي مكتوب 
شده است، در كتيبه مركزي متن به خط نسخ با تحريرسياه بر 
زمينه زرنشان در شش سطر قرار گرفته، نشان ختم آيات از نقوش 

 است. سرلوح مزين به  اسليمي هاي اسليمي و ختايي مشتق شده
هاي الجوردي بوده كه با همنشني دوار، ترنج ها و نيم ترنج

ها زيبايي آن دوچندان شده است. هاي الوان و شاه عباسيختايي
حاشيه اصلي در اين مصحف به رنگ الجوردي و مزين به ترنج، 
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هايي رنگين بوده است. رنگ غالب در اين نيم ترنج و ختايي
ه زرين و الجوردي مي باشد كه با قرارگيري شنگرف در نسخ

كنار اين دو رنگ، زيبايي اثر افزايش يافته است. ويژگي اين 

نسخه مرتبط به استفاده از رنگ شنگرف است كه از لحاظ بصري 
چشم بر روي كتيبه هاي سرلوح، صدر و ذيل ثابت و سپس در 

)12تصوير كل صفحه به گردش در آورده است (

 
   16521 . شماره  ثبت 11تصوير

 1396نگارندگان، ماخذ:  

 

 
  16521 . شماره  ثبت12تصوير

1389، ماخذ:  كتابخانه مجلس شوراي اسالمي

   3337قرآن با شماره ثبت  
 206سانتيمتر/ تعداد اوراق:  11,6×7,2دوره: قاجار /  اندازه: 
سطر/ 20دولت آبادي / تعداد سطر:  برگ / خط: نسخ / كاغذ:

هجري  1245كاتب: محمد شفيع وصال شيرازي / تاريخ كتابت: 
  قمري / محل نگهداري: كتابخانه آستان قدس رضوي.

نزديك به  6/1ابعاد صفحه در اين مصحف برابر با عدد  
حف اين مصتناسبات مستطيل ايستا است. تركيب بندي در 

خصوصيات منحصر به فردي دارد، تاكيدات عمودي كادر تزئين 

كنند بعد تعالي و و نقوشي كه به حركت عمودي كمك مي
هاي ). در كتيبه 13ايستايي را در اثر بيشتر كرده است (تصوير 

صدر و ذيل عنوان سوره و آياتي درباب كرامت و تطهير قرآن به 
داني زرين نوشته شده و در خط رقاع و با قلم شنگرف در قلم

كتيبه مركزي متن به خط نسخ و با قلم سياه در شش سطر 
نگارش شده است، فاصله ميان سطرها منقش به طالاندازي 

اشد. بدندان موشي است، نشان فواصل آيات نقشي از ترنج مي
هاي كتيبه سرلوح مزين به ترنج هاي بال كبوتري زرين، گل
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لوان است. حاشيه اي منقش به ترنج ختايي و شاه عباسي هايي ا
هاي تكرار شونده الجوردي همراه با گل هاي ختايي كتيبه 
مركزي را احاطه كرده است. جدولي منقش به گره، حول كتيبه 

هاي شنگرف مهرنشان و مركزي را احاطه نموده و تسمه اندازي
باشد. حاشيه صفحه به از ديگر تزئينات مي جداول سه تحرير

منقش به اسليمي هاي درهم تنيده، ترنج ها و ختايي رنگ زرين 
هاي الوان همراه با شرفه هاي آبي است كه تركيب بندي بصري 

زيبايي را ايجاد نموده است. رنگ غالب در اثر زرين، الجوردي و 
شنگرف مي باشد. ويژگي اين قرآن را در تزئينات مي توان يافت، 

 ، مركزي و حاشيه باهر بخش اعم از كتيبه سرلوح، صدر يا ذيل
نقوش متفاوت آراسته شده است، هنرمند با تركيب بندي در 
صفحه مانع از بي نظمي در نقوش شده و تنوع خاصي بر اثر 

).14بخشيده است (تصوير 

  

 
    3337 . شماره  ثبت 13تصوير

 1396، ماخذ: نگارندگان

 

 
   3337. شماره  ثبت 14تصوير

1393، ماخذ: كتابخانه آستان قدس رضوي
  1525قرآن با شماره ثبت 
برگ  207سانتيمتر/ تعداد اوراق:  30×20دوره: قاجار / اندازه :

سطر  14: نسخ / كاغذ: پارچه كتان آهار مهره / تعداد سطر: / خط
 16كتابت: / كاتب: محمد علي بن محمد قلي نوري / تاريخ 

هجري قمري / محل نگهداري: كتابخانه آستان  1226محرم 
 قدس رضوي.

ها و تزئينات شايان صفحه افتتاح اين نسخه از لحاظ آرايه
بوده و متناسب با  5/1توجه است. نسبت ابعاد صفحه برابر با عدد

ا در بردارد، وسيعي ر باشد. كتيبه سرلوح بخشمستطيل ايستا مي
). عنوان سوره 15است (تصوير   نسبت كتيبه صدر به مركزي 

هاي صدر و ذيل به خط رقاع با قلم زر نگارش شده و بر كتيبه
متن در كتيبه مركزي به خط نسخ و با قلم سياه در شش سطر 
كتابت شده است، فاصله ميان سطرها داراي طالاندازي دندان 

مماس با قاب كتيبه بوده و از نظر بصري موشي است. نوشتار 
هايتاً باشد و نتداعي كننده تداخل متن و تزئين در يكديگر مي

فشردگي و ازدحام در حروف را موجب شده است. نشان ختم آيات 
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اشد. ببه شكل دواير زرين و نقوش ستاره نشان شنگرفي مي
سرلوح مزين به تاج زرين، ترنج هاي زرين و الجوردي منقش، 

هاي متقابل و متقارن، گل هاي شاه عباسي و ختايي نيم تاج
است. كتيبه مركزي درميان چهار ستون زرين و منقش به قلمدان 

هاي ختايي و شاه جاي گرفته است. ترنج و نيم ترنج ها و گل

عباسي، حاشيه وسيع صفحه راپوشانده اند. رنگ غالب در اين 
 كرار نقوش ترنج ونسخه زرين، الجوردي و شنگرف مي باشد. ت

نيم ترنج و شاه عباسي ها در صفحه ريتم متناوبي را موجب شده 
).16اند كه ويژگي بارز اين اثر محسوب مي شود (تصوير

 

 
    1525 . شماره  ثبت 15تصوير

 1396، ماخذ:  نگارندگان

  

 
     1525 . شماره  ثبت16تصوير

1393، آستان قدس رضويماخذ: كتابخانه 

  هاي مورد مطالعه صفوي و قاجارمطالعه تطبيقي قرآن
 آراييتركيبات صفحه  

) مي توان به تركيبات صفحه آرايي هر 1با توجه به جدول (
قرآن در هردوره و به تطبيق آن ها با يكديگر پي برد . اكثر 

ها از نظر تناسبات ابعاد، نسبت هاي مستطيل ايستا يا قرآن
                                                            

مقوايي بود كه در اندازه هاي مختلف و متناسب . مسطر وسيله اي چوبي يا  2
با قطع كتاب ها ساخته مي شد.اين وسيله مربع مستطيل شكل بود كه يك 
روي آن با نخ هاي ابريشمي ودر جهت طول و عرض جدول بندي مي 

 11934دهند اما در قرآن شماره  نزديك به ايستا را نشان مي
حه باشد. ماهيت صفصفوي، تناسبات پويا و يا طاليي حاكم مي

افتتاح قرآن هاي مورد مطالعه داراي تركيب بندي متقارن و 
باشند كه نهايتاً نظمي ساختاري، در صفحه را ايجاد متوازن مي

بوده و كاتبان  2ركشيها داراي مسطنموده اند. سطر نوشته

شد.كاتب اين وسيله را در زير صفحات كاغذ موردنظر قرار مي دادو با اندك 
جدول بندي شده مسطره به صورت خطوط فشاري روي كاغذ اثر نخ هاي 

  ).44:1379 (رياضي، نامرئي به صفحه كاغذ منتقل مي شد
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هنرمند با درايت و تامل فواصل را چه از نظر عرضي و چه طولي 
رعايت نموده و از بي نظمي در چينش كلمات در سطور پرهيز 
شده است. تعداد سطور در قرآن ها، داراي قابليت زوج و يا فرد 
است، اما در قرآن هاي قاجار، سطرنوشته ها زوج مي باشند 

  ).1(جدول 
  خط  

در عصر صفويه خط نسخ در ايران به شيوه اي ماندگار دست 
اند و با يافت. خطاطان بزرگ خط نسخ در اين عصردرخشيده

هاي متعدد توانستند خط نسخ ايراني را به كمال نگارش قرآن
). خط مورد استفاده براي 135:1379 برسانند (حاج سيدجوادي،
 سخ است (قليچ خاني،ها در اين دوره ننوشتن قرآن و ادعيه و نامه

صفحه افتتاح برخي از قرآن هاي مورد مطالعه ). در 398:1388
از دو يا سه خط مختلف با دانگ متفاوت در كتابت استفاده شده 

توان گفت در كتابت متن آيات است. براساس مقايسه آماري مي
خط نسخ كاربرد بسياري داشته، با اين تفاوت كه در قرآن شماره 

يز ز ثلث نمربوط به دوره صفويه كاتب عالوه بر نسخ ا 11939
در كتابت استفاده نموده است. در نگارش سرسوره به ترتيب 
خطوط رقاع، توقيع و ثلث بيشترين كاربرد را دارند. خوشنويسان 

هاي ارزشمند براي نگارش سرسوره از قلم و كاتبان در اين نسخه
زر، سفيدآب و يا الجورد بهره برده و متن در كتيبه مركزي با 

است و در تمام قرآن ها عالئم تجويدي مركب سياه كتابت شده 
جوع باشند (رمشخص مي -شنگرف  –به رنگي متفاوت با متن 

متن در كتيبه  1525و  11934). در قرآن شماره 1شود به جدول 
مركزي دچار ازدحام و فشردگي شده است. احتماال بواسطه 
فضاي محدودي كه در اختيار كاتب بوده اين ازدحام را موجب 

  شده است.
 تذهيب و رنگ در دوره صفويه و قاجاريه  

تذهيب كتاب در وجه كلي خويش مكملي بر خطاطي بود 
هاي قرآني دوره هاي اسليمي نسخه). ساقه220:1377(پوپ،

صفوي، برهرچه باريك تر و موئين شدن تمايل داشتند و به 
هاي كوچك صورت خطوط موجدار بدون حجم درآمدند. گل

نظير سفيد، قرمز و صورتي به صورت  چندپر با رنگ هاي مختلف
ها قرارگرفتند شكوفه هاي كوچك در ميان اسليمي

هاي ). در دوره قاجار هنرمندان با الهام از سبك189:1377(لينگز،
هاي نويني را ابداع كردند هاي پيشين خود سبكمتداول در زمان

و تذهيب و تشعير به منتهي درجه اوج و شكوفايي رسيد و استفاده 
هاي اناري مرصع رواج يافت ز نقوش شاه عباسي و ختايي و گلا

). اسليمي، تاج، ترنج، نيم ترنج، گل ختايي، شاه 40:1345(برزين،
عباسي، كمند، شرفه، دندان موشي، حل كاري، گره، جداول سه 

تحرير، تسمه اندازي و طال اندازي از جمله مواردي هستند كه 
در تذهيب قرآن هاي منتخب به صورت متداول استفاده شده 

) مشخص 2است و اين چيدمان بصورت كامل در جدول شماره (
هاي صفوي فاقد كتيبه سرلوح بوده وليكن در شده است. قرآن

دارد  اختصاصآثار قاجار يك سوم قاب تزئين، به كتيبه سرلوح 
ها در دو دوره تاريخي مذكور كه تفاوت بارز بين اين قرآن

دازي ها مزين به طالانباشد. نقوش و تزئينات بين سطور قرآنمي
 11934-باشند وليكن در دو قرآن صفوي دندان موشي مي

هاي پيچدار و عالوه بر دندان موشي، هاشور و اسليمي-11939و
  ). 2ت ( جدول اندكي گل و بوته  نمايان اس

رنگ هايي كه مذهبان در قرآن ها به كار گرفته اند همواره 
رنگ هاي زنده، درخشان و شفاف اند و خصوصيات آنها در عين 
تضاد، هماهنگي و تناسب را در اثر به وجود آورده است.كاتبان 

سياه و براي صفوي و قاجار براي نوشتن متن آيات از مركب 
عالئم تجويد از شنگرف ياري گرفته اند. رنگ هايي چون زرد، 
ارغواني، سبز، سيلو، الكي، صورتي، آبي، نيلي، سياه و سفيد در 
تذهيب مورد استفاده قرار گرفته، اما رنگ هايي چون الجورد، 
زرين و شنگرف جزء ثابت ترين رنگ ها در اين دو دوره تاريخي 

ي باشند با اين تفاوت كه در قرآن هاي م -صفوي و قاجار  -
قاجار  شنگرف نسبت به دوره صفوي به ميزان بيشتري وارد 
تذهيب شد. لذا با مقايسه اي كه بر روي قرآن ها انجام پذيرفت 
رنگ هاي اصلي تذهيب در دوره صفوي زرين و الجوردي و در 

.)3دوره قاجار زرين، الجوردي و شنگرف بوده است (جدول 
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مطالعه دوره صفوي و قاجار محفوظ در كتابخانه آستان قدس رضوي و كتابخانه  موردصفحه بندي و خوشنويسي در قرآن هاي   .1جدول
  مجلس شوراي اسالمي

  قرآن
16521 

  قرآن
1340 

  قرآن
1525 

  قرآن
3337 

 قرآن
11939 

قرآن
11934 

 قرآن
246 

 قرآن
1504 

نسخه هاي قرآن    
 تحليل آثار

 قاجار  قاجار  قاجار قاجار صفوي صفوي صفوي صفوي  دوره تاريخي

 نامشخص
ترمه آهار 
و مهره 
 شده

پارچه كتان و 
دولت  اصفهاني خانبالغ سمرقند دولت آبادي مهره

  نوع كاغذ  آبادي

برگ 576 نامشخص برگ207  برگ206  برگ614  برگ1020  برگ176    تعداد اوراق نامشخص 
16,5×27,5   10×18,3   20×30   7,2×11,6 17×26,5 21,5×31 18×29 19×31  ابعاد صفحه

حه
صف

ت 
يبا
رك
ت

 

6/1   8/1   5/1   6/1 5/1 √2  6/1 6/1 تناسبات ابعاد 
 صفحه

 متقارن
 متوازن

 متقارن
 متوازن

 متقارن
 متوازن

متقارن
 متوازن

 متقارن
 متوازن

متقارن
 متوازن

 متقارن
 متوازن

متقارن
 متوازن

 تركيب بندي

6  6  6  6 5 5 7 6  تعداد سطور

طر 
س

شته
نو

 

 برابر  برابر  برابر برابر برابر برابر برابر برابر  طولي فواص
  ل

 سطور

 برابر  برابر  برابر برابر برابر برابر برابر برابر   عرضي

 رقاع  رقاع  رقاع رقاع رقاع رقاع ثلث توقيع  صدر و ذيل

 ها
يبه

 كت
 در

سي
نوي

وش
خ

 

    
    

  تصوير

 نسخ  نسخ  نسخ نسخ نسخ/ثلث نسخ نسخ نسخ  مركزي

    

  تصوير

 زر  زر  زر شنگرف سفيدآب سفيدآب الجورد زر  صدر و ذيل

قلم
گ 

رن
 

 سياه  سياه  سياه شنگرف سياه سياه سياه سياه   تحرير
 سياه  سياه  سياه سياه سياه/ زر سياه  سياه سياه  مركزي

 شنگرف  شنگرف  شنگرف شنگرف شنگرف شنگرف شنگرف  شنگرف  تجويديعالئم 

كتابخانه 
مجلس 
شوراي 
 اسالمي

كتابخانه 
مجلس 
شوراي 
 اسالمي

كتابخانه 
آستان قدس 

 رضوي

كتابخانه 
آستان قدس 

 رضوي

كتابخانه 
مجلس شوراي 

 اسالمي

كتابخانه 
مجلس 
شوراي 
 اسالمي

كتابخانه 
آستان قدس 

 رضوي

كتابخانه 
آستان 
قدس 
 رضوي

 محل نگهداري

  1396، ماخذ : نگارندگان



 پژوهشي پژوهشنامه خراسان بزرگ-فصلنامه علمي |58

تذهيب و تزئين در قرآن هاي مورد مطالعه دوره صفوي و قاجار محفوظ در كتابخانه آستان قدس رضوي و كتابخانه مجلس  .2جدول 
  شوراي اسالمي

 تصاوير  تذهيب در صفحات افتتاحيه

وره
 د

 تقسيمات

 
 
 

  
  

  
نسخه هاي 

 قرآن

رير
تح

سه 
ول 

جد
 

1 د
كمن

 

ري
 كا
حل

 

زي
ندا
ه ا
سم

 ت
ياه
 س
رير

تح
 

شور
 ها

شي
 مو

ان
دند

 

ي)
روم

بند
ره(

 گ

سي
عبا

اه 
 ش

يي
ختا

 
رفه

 ش
نج
 تر

يم
 ن

نج
اج تر
 ت

مي
سلي

 ا

*  _  _  *  *  _  *  _  _  *  _  *  *  _  *  وي
صف
 

  قرآن
1504 

*  *  *  *  *  _  _  _  _  *  _  *  *  _  *  وي
صف
    قرآن

246 

*  _  _  *  *  _  *  *  _  *  _  *  *  _  *  وي
صف
 

  قرآن
11934 

*  *  _  *  *  *  *  *  _  *  *  *  *  _  *  وي
صف
 

  قرآن
11939 

 

*  _  -  *  *  _  *  *  *  *  *  *  *  *  *  جار
 قا

  قرآن
3337 

*  _  *  *  *  _  *  *  *  *  _  *  *  *  *  جار
 قا

  قرآن
1525 

*  _  _  *  *  _  *  *  *  *  _  *  *  *  *  جار
 قا

  قرآن
1340 

*  *  _  *  *  _  _  *  *  *  _  *  *  *  *  جار
 قا

  قرآن
16521 

                                                            
مي كشندبه طوري كه جدول دو صفحه را احاطه مي  خطوطي گويند كه با فاصله معين از جدول، در سه طرف صفحه (قسمت باال، پايين و سمت مقابل عطف). 1

  .)767:1372 (هروي،كند 
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  1396، ماخذ : نگارندگان
مطالعه دوره صفوي و قاجار محفوظ در كتابخانه آستان قدس رضوي و كتابخانه  مورد هاي قرآن در رنگ  و آيات نشان . 3جدول

  مجلس شوراي اسالمي

 رنگ در صفحات افتتاح  نشان آيات

وره
 د

 تقسيمات
 

 
 
 

  نسخه هاي
 قرآن

 فرعي  اصلي

 

 

 تصوير
 

نج
 تر

دپر
 چن

گل
 

ين
 زر

ره
داي

 

رمز
 ق

يي
حنا

 
زرد

 
2 لو

سي
 

سبز
 

تي
صور

 
بي
 آ

ياه
 س

فيد
 س

دي
جور

 ال
رف

شنگ
 

 زر

*  *  _  *  _  *  *  *  *  *  -  *    *  _  _  وي
صف
    قرآن

1504 

*  *  *  _  _  *  *  *  *  *  _  *      _  *  وي
صف
    قرآن

246 

*  _  *  *  *  _  *  *  *  *  _  *    *  _  _  وي
صف
    قرآن

11934 

*  *  *  _  _  *  *  *  *  *  _  *    _  _  *  وي
صف
    قرآن

11939 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *  -  _  جار
 قا   قرآن

3337 

*  *  _  *  _  *  *  *  *  *  *  *    _  _  *  جار
 قا   قرآن

1525 

*  *  *  _  *  *  *  *  *  *  *  *    _  *   
_  جار

 قا   قرآن
1340 

* * _ * _ * * * * * _ *   _ * _  جار
 قا   قرآن

16521  

1396، ماخذ : نگارندگان

                                                            
  .)682:1372 (هروي،بز خالص است كه از آميزش دو رنگ حاصل مي شود . گونه اي رنگ س 2
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  نتيجه گيري 
زادگان صفوي هنرمندان ايراني و به تبع آنان شاهان و شاه

، علل الخصوص كتاب آرايي و تزئين نسخه و قاجار در حيطه هنر
رونق هاي وسيعي داشتند و اين خود موجب هاي قرآني حمايت

  .كتاب آرايي و قرآن نگاري شد
گرفته نتايج قابل  مي توان اظهار نمود كه درمطالعه صورت

. سطراندازي و چگونگي صفحه آرايي صفحات تاملي حاصل شد
هاي خطي مورد مطالعه به شكلي كامال محسوس و افتتاح قرآن

شكلي تكرار ها عمودي و نقوش داراي منظم بود. صفحه آرايي
هنا رتباط ميان پ. تعداد سطرها ، فاصله سطور و اشونده بوده است

و ارتفاع سطح نوشته تصادفي نبوده و بررسي دقيق همه اين 
عناصر ذهنيت زيبايي شناسي كاتب را فراهم آورده و نشان دهنده 

يبه . تقسيم بندي كتساختار هندسي در صفحه آرايي است اهميت
آن هاي صفوي هاي مورد مطالعه هدفمند و تمام قرها در دوره

اي د و داربوده ان –، مركزي و ذيل صدر–داراي سه كتيبه اصلي
. در قرآن هاي خطي قاجار اي هستند حاشيه هاي اصلي گسترده

استفاده از كتيبه سرلوح معمول گشت و بر فراز كتيبه صدر جاي 
، كالم اهللا با خط نسخ تطبيق قرآن هاي مورد مطالعهگرفت. در 

نات يكتابت شده و سرسوره را خط رقاع آراسته است. بيشتر تزئ
با الهام از نقوش گياهي است  ي مذكوربه كار رفته در قرآن ها

بهره گيري از نقوش هندسي كه در دوره هاي  به عبارتي ديگر
 و، اسليمي معمول بود در دوره صفوي و قاجار تيموري و ما قبل

ري از چرخش . بهره گيختايي جايگزين نقوش هندسي شدند
مه و تسگره بندي  ،قرينه و معكوس اسليمي، ختايي، شرفه

 و تركيبات رنگي هاي ظريف و گاه حل كاري، قلم گيرياندازي
؛ همه و همه در نگاهي كلي و چشم انداز مؤيد اين نكته خاص
ي ديگرهنرها رشد پوياي باشد كه هنر تذهيب صفوي به موازاتمي

هاي شاه ، گلدر دوره قاجار عالوه بر اين نقوش. داشته است
هاي خطي شده است. رنگ تزئين قرآن عباسي وارد آرايش و

الجورد زمينه زرين صفحات مذهب قرآن هاي صفوي را مزين 
نموده و رنگ خوش نماي شنگرف در كنار زرين و الجورد در 

  عصر قاجار، قرآن ها را چشم نواز كرده است.
آرايي يافته ها نشان از آن دارد كه در عصر صفوي صفحه

، پايدار و اين تداوم همراه انالو ، كتابت و نقش و نگارهايقرآن
از  رپذيريبا نوآوري هايي در عصر قاجار ادامه يافته است و تاثي

، گل و بوته اندازي به ويژه در شاه هنر غرب در رنگ پردازي
  .وره قاجار مشهود و آشكار مي باشدعباسي هاي د
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