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چکید ه

د و شاهزاد ه،  بود ند  که تحت حمایت  و شیراز  ایران شهرهای هرات  د و مرکز عمد ة کتاب آرایی  تیموریان  د ر عصر 

»بایسنقرمیرزا« و »ابراهیم سلطان«، شکوفا شد ند . اگرچه این د و کتابتخانه د ر ارتباط با هم بود ند ، تفاوت هایی د ر شیوة 

کتاب آرایی د اشتند  که بیان ویژگی های خاص هر یک نیازمند  تحقیق و بررسی است. هد ف از این تحقیق مقایسة د و اثر 

د رخشان از این د و مرکز است تا از این طریق بتوان به طور د قیق تر ویژگی های تذهیب هر یک از این مراکز را تعیین 

کرد . بد ین منظور یک قرآن از شیراز و یکی از هرات محفوظ د ر کتابخانة آستان قد س رضوی به منزلة نمونه هایی از 

سبک تذهیب این د و شهر انتخاب شد . نسخة شیراز برگزید ه شانزد ه سوره قرآن)827ق( به خط ابراهیم سلطان تیموری و 

نمونة هرات قرآنی جامع به خط عبد اهلل طباخ هروی)845ق( است. د ر این مقاله به روش توصیفی تذهیب این د و نسخه 

د ر سه بستر نقش، رنگ و ترکیب بررسی و سپس بر اساس اصول مقایسه تطبیقی ویژگی های د و اثر مقایسه و تحلیل شد . 

نتیجه تحقیق نشان می د هد  نقوِش قرآن  ابراهیم سلطان)به ویژه د ر صفحات افتتاح( بیشتر از نوع ختایی است و نقوش اسلیمی 

عمد تًا د ر سرسوره ها و لوح ها کاربرد  د ارد . د رحالی که تناسب یکسانی بین میزان اسلیمی و ختایی د ر قرآن عبد اهلل طباخ 

هست. د ر رنگ پرد ازی اگرچه گسترة رنگی هر د و نسخه یکسان است، د ر قرآن شیراز تکیه  بر الجورد ی است اما د ر 

قرآن هرات بر ُاخرایی. د ر ترکیب صفحات افتتاِح قرآن شیراز تکیه بر سه عنصر متن، لوح و کمند  است اما د ر قرآن هرات 

حاشیه سازی و اجرای جد اول جد اکنند ة مکرر، ُرکنی مهم است و به اند ازه د یگر ارکان صفحه اهمیت د ارد .   
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مقد مه
رشد   د ربارها  حمایت  تحت  تاریخ  مختلف  اد وار  د ر  تذهیب 
کرد  و د ر مکاتب مختلف تنوع یافت. یکی از د وره های د رخشان 
این  از  به جاماند ه  آثار  است که  تیموریان  ایران عصر  کتاب آرایی 
آن  از  که  شد ه اند   تولید   شیراز  و  هرات  شهرهای  د ر  عمد تًا  عصر 
به قد ر یک جزو د ر قطع  از برگزید ه قرآن کریم  جمله  می توان 
سلطانی بزرگ به خط »ابراهیم سلطان تیموری«)مورخ 827ق شیراز( 
و قرآنی جامع به خط »عبد اهلل طباخ هروی«)مورخ 845ق هرات( 
یاد  کرد  که نمونه های شاخصی از شیوه های کتابت و تذهیب عصر 

تیموریان به شمار  می روند .
ذوق،  با  شاهزاد گان  از  تیموری  شاهرخ  فرزند   ابراهیم سلطان 
او  بود .  اد یبان  و  د انشمند ان  به  عالقه مند   و  د انش د وست  هنرمند ، 
یاقوت  شیوة  به  و  د اشت  مهارت  قلم های شش گانه  د ر خوشنویسی 
از خود   بر هنرپروری آثاری  او عالوه  مستعصمی کتابت  می کرد . 
به جا گذاشت که کتابت پنج قرآن از آن جمله است که بین سال های 
817-829ق تولید  شد ه است. او قرآن آستان قد س رضوی را به قلم 
ثلث و ریحان د ر سال 827 ق کتابت و د ر همین سال بر حرم امام 
رضا)ع( وقف کرد  که اکنون همه شانزد ه برگ نسخه سالم ماند ه 

است. 
عبد اهلل طباخ هروی یکی از خوشنویسان سد ه نهم هجری است که 
د ر کتابخانه تیموریان د ر هرات فعالیت  می کرد . او شاگرد  »جعفر 
قلم های  بر  عالوه  بود    و  هرات  هنری  کارگاه  رئیس  بایسنقری«، 
شش گانه د ر کتابت قلم نستعلیق نیز مهارت د اشت. د ورة اوج فعالیت 
او مصاد ف است با د وره اغتشاش و آشوب د ر هرات و پراکند ه شد ن 
هنرمند ان کارگاه بایسنقر، از این رو می توان او را حلقه واسط د و 
د وره اوج د ربار هرات به شمار آورد . نسخه به جاماند ه از او قرآنی 
است د ر 361 برگ که د ر سال 845ق به فرمان عالءالد وله، پسر و 

جانشین بایسنقر، کتابت کرد ه است. 
و  تفاوت ها  شناخت  اول  د رجه  د ر  رو  پیش  تحقیق  از  هد ف 
شباهت های تذهیب د و اثر از سد ه نهم هجری د ر د و مرکز عمد ه 
قرآننگاری ایران است. زیرا این د و قرآن که آثاری از د و هنرمند  
نهم  تیموری است و د ر د و مکتب متفاوت د ر سد ه  برجسته عصر 
بازشناسی سنت های  معیاری جهت  می توانند   کتابت شد ه،   هجری 
نظر   به  هرچند   روند .  شمار  به  شیراز  و  هرات  مکاتب  تذهیب 
آنچه  باشد ،  ثابت  نسخه ها  بیشتر  تذهیب  د ر  اولیه  اصول  می رسد  
باعث تمییز مکاتب د ر د وره های گوناگون است د قت د ر جزییات 
ترکیب  و  ساختار  و  رنگ بند ی  نقوش،  طراحی  جمله  از  تزیینی 
انتخاب  عناصر مختلف تذهیب د ر صفحات نسخه هاست. همچنین 
یک محد ود ه تاریخی می تواند  د ر رسید ن به این هد ف مؤثر واقع 
شود  تا بشود  به جای کلی گویی، بر جزییات سبک شناسی متمرکز شد . 

از این رو سؤاالت این تحقیق شامل موارد  زیر است:
- نقوش، رنگ بند ی، ترکیب بند ی و ساختار اجزا و عناصر تذهیب 
ویژگی هایی  چه  طباخ  عبد اهلل  و  تیموری  ابراهیم سلطان  قرآن   د ر 

د ارد ؟
د ر  ساختار  و  ترکیب،  رنگ،  نقش،  افتراق  و  اشتراک  وجوه   -

قرآن های عبد اهلل طباخ هروی و  ابراهیم سلطان تیموری چیست؟
کمبود   می کند   روشن  را  سؤاالت  این  به  پاسخ  اهمیت  آنچه 
تحقیقاتی است که به طور د قیق و موشکافانه به ویژگی های ظریف 
به همین سبب  بپرد ازد .  قرآنی  نسخه های  تذهیب  و سبک شناسانة 
تحلیل ها  تعمیق  و  قرآن ها  د ر  تذهیب  مختلف  جنبه های  تفکیک 
تاریخ  به  مربوط  تحقیقات  د ر  مهم ترین ضرورت  مقایسه  طریق  از 
نهاد ن  کنارهم  با  که  هد ف  این  با  است.  کتاب آرایی  و  تذهیب 
سلسله ای از این تحقیقات بتوان تاریخ و سبک های تذهیب قرآن د ر 

ایران را ترسیم کرد . 

روش تحقیق
برای یافتن پاسخ این سؤاالت د ر این تحقیق به روش توصیفی به بیان  
ویژگی های تذهیب این د و نسخه بر مبنای اصول مطالعة فرم)شکل، 
با یکد یگر  این ویژگی ها  رنگ، و ترکیب( می پرد ازیم و د ر آخر 
مقایسه  می شود . برای این منظور الزم است ابتد ا متغیرهای اصلی د ر 
تحلیل تذهیب یک نسخة قرآنی تد وین شود  که این متغیرها عبارت 
است نقش، رنگ، و ترکیب د ر صفحات تقد یمی  یا وقف نامه، افتتاح، 
و  فصل  نشانه ای  سرسوره،  شامل  کاربرد ی  عناصر  میانی،  صفحات 
ابزار  با  کتابخانه ای  شیوه  به  اطالعات  گرد آوری  حاشیه.  نشانه ای 
فیش برد اری، و مید انی با ابزار مشاهد ه انجام  می گیرد  و روش تحلیل 

اطالعات به صورت کیفی بر مبنای   استد الل استقرایی است. 

پیشینة تحقیق
به  آنها  از  گروهی  است:  د سته  د و  تحقیق  این  به  مربوط  سوابق 
و  هرات  د ر  تیموری  د ورة  تذهیب  همچنین  و  تذهیب  تحول  سیر 
شیراز اختصاص د ارد  که از آن جمله  می توان از این موارد  یاد  کرد : 
»مطالعه  عنوان  با  د رپایان نامه ای  گوجی)1394(  جانی  کوه  سمیه 
قرآن  مصحفه ای  افتتاح  صفحات  تزیینات  و  صفحه آرایی  تطبیقی 
مریم  تا 9 هجری«،  از سد ه های  6  قد س رضوی  آستان  د ر  محفوظ 
تحلیل  و  »بررسی  عنوان  با  پایان نامه ای  د ر  محمد ی)1393(  خد ام 
نقوش به کاررفته د ر قرآن های سد ه 4 تا پایان سد ه 9 هجری قمری 
رضوی(«  قد س  آستان  گنجینه  د ر  موجود   قرآن های  بر  تأکید   )با 
چهارم  سد ه های  فاصله  د ر  ایران  تذهیب  باب  د ر  کلیاتی  به  صرفًا 
پایان نامه ای  د ر  توسلی)1392(  وحید   پرد اخته اند .  هجری  نهم  تا 
استناد   با  هرات  مکتب  تذهیب  و  آرایه ها  سیر  »بررسی  عنوان  با 
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رضوی«،  قد س  آستان  اسناد   مرکز  و  کتابخانه  خطی  قرآن های  به 
حبیب اهلل  است.  د اد ه  قرار  بررسی  مورد   را  هرات  مکتب  تذهیب 
عظیمی )1388( د ر مقاله ای »اد وار تذهیب د ر کتاب آرایی مذهبی 
ایرانی«سیر پید ایش و تکامل تذهیب د ر کتاب آرایی ایرانی را د ر پنج 
د وره بررسی کرد ه است که تقسیم بند ی ایشان بر مبنای تقسیم بند ی 
»کتابت  مقاله  د ر  معتقد ی)1387(  کیانوش  و  است  د وره ها  سیاسی 
د ر  تذهیب  و  خوشنویسی  شکوه  شیراز:  مکتب  د ر  کتاب آرایی  و 
به ذکر خصوصیات  نهم هجری(«  مکتب شیراز )سد ه های هشتم و 
کلی تذهیب این د وره با تمرکز بر زند گی و آثار یحیی صوفی جمالی 
آثار د و  به  پرد اخته است. د سته د وم تحقیقاتی است که اختصاصًا 
هنرمند  مورد  نظر  می پرد ازند  که مرتبط ترین آنها، این موارد  است: 
تذهیب  نقوش  تحلیل  و  »بررسی  مقاله  د ر  ماهوان)1394(  فاطمه 
قرآن  ابراهیم سلطان تیموری)نسخه محفوظ د ر کتابخانه آستان قد س 
رضوی(« ابتد ا به تحلیل نقوش تذهیب قرآن  ابراهیم سلطان تیموری 
د ر  د یگر  نسخه  با  ابراهیم سلطان  قرآن  نسخه  قیاس  با  و  پرد اخته 
همان عصر، قصد  زیبایی شناسی تذهیب های قرآنی مکتب هرات را 
د اشته است. همچنین محمد صاد ق میرزاابوالقاسمی)1396( د ر مقد مه 
د ر  محفوظ  ابراهیم سلطان  خط  به  )قرآنی  ابراهیم  مصحف  کتاب 
موزه پارس شیراز( مشخصات د قیقی از قرآن د یگری از این خطاط 
را بررسی کرد ه است. به رغم گسترد گی این تحقیقات و د قتی که د ر 
نگارش برخی به کاررفته هیچ یک از آنها هد ف تحقیق ما را پوشش 

نمی د هد . 

1. تحوالت فرهنگی و هنری د ر د وره تیموریان 
تیمور)حکـ 771- 807ق( و د ود مانش پس از جنگ های پیاپی و 
با سیاست گذاری د ر زمینه های مختلف، برای تثبیت  کشورگشایی، 
حکومت خود  د ست به اقد اماتی گوناگون زد ند . اگرچه امپراتوری  
مرگش  از  پس  به سرعت  بود ،  کرد ه  ایجاد   تیمور  که  گسترد ه ای 
بر  جانشینان  هنرمند ان،  از  فزرند انش  و  او  حمایت  شد ،  مضمحل 
و  تیمور  مرگ  از  پس  گذاشت.  به سزایی  تأثیر  وی  همسایگان  و 
روی کار آمد ن فرزند ش شاهرخ )حکـ 807- 850ق(، پایتخت از 
اسالمی  نماد های  و  اصول  تد ریج  »به  منتقل شد .  به هرات  سمرقند  
آنان  خانواد گی  پیوند های  و  تیموریان  قبیله ای  آرمان های  جای 
برخالف  و  بست  خود   بر  »سلطان«  اسالمی  لقب  شاهرخ  نشست. 
پد رش، با خانواد ه های خاند ان مغول وصلت نکرد . هرات از روزگار 
پیشین، از کانون های مهم تمد ن شهری اسالمی بود  و از این رو د ر 
بتوان  شاید   د اشت.  د رخور  نقشی  تیموریان  جهت گیری های جد ید  
حمایت بی د ریغ شاهرخ از کتابت نسخه های مذهبی اسالمی را د ر 
قرآن های   .)163  :1387 کرد « )آژند ،  تفسیر  و  توجیه  جهت  این 
متعد د ی به فرمان شاهرخ کتابت شد  و استقبال شایسته او و خاند انش 

هرات  به  را  بسیاری  کتاب آرایاِن  و  خوشنویسان  هنرمند ان،  از 
هنرمند ش  شاهزاد ه  سلطنتی  کتابخانه  د ر  میان،  این  د ر  جلب کرد . 
بایسنقرمیرزا)802- 837ق(، چهل نفر کاتب و خطاط به راهنمایی 
بایسنقری  جعفر  به  معروف  856ق(  تبریزی )816-  جعفر  موالنا 
هنری  آثار  تولید   و  مختلف  کتاب های  تکثیر  و  نسخه برد اری  به 
انعام  اعطاء  و  گزاف  د ستمزد های  پرد اخت  با  وی  بود ند .  مشغول 
فراوان و شاهانه، هنرمند ترین استاد ان خوشنویسی و تذهیب را نزد  
خود  نگاه  می د اشت و آنان برای وی ظریف ترین آثار هنری را د ر 
خط، تذهیب، جلد سازی و صحافی به وجود  می آورد ند   )کاووسی، 
1389: 26(. پس از مرگ بایسنقر، هرات همچنان به صورت مرکزی 
برای مصور کرد ن کتاب های نفیس تا سال 851ق تحت حمایت و 

سرپرستی عالءالد وله، پسر بایسنقر، باقی ماند .
 از طرف د یگر به سبب حمایت کارگزاران و حکمرانان  تیموری 
سبک های  ترکیب  و  ایران  شرق  د ر  هنری  و  فرهنگی  حیات  از 
فرهنگِی  گرایش های  با  ایران  پراکند ه  نواحی  هنرمند ان  مختلف 
این  د ر  آمد .  پد ید   شیراز  د ر  هنرها  از  خالق  محیطی  تیموری، 
چون  هنرمند ی  و  بافرهنگ  شاهزاد گان  تیموریان  قلمرو  از  نقطه 
برای  را  صحنه  ابراهیم سلطان  و  837ق(   -786( اسکند رسلطان 
آنجا  تا  آورد ند   فراهم  هنری  و  فرهنگی  تمرکز  و  ایجاد  شکوفایی 
که د ر زمینه های اد ب و هنر به رقابت با یکد یگر و به خصوص به 
هم  چشمی با هرات، تختگاه تیموریان، برآمد ند  )آژند ، 1387: 164(. 
آنان د ر جلب هنرمند ان به د ربار خود  سرمایه گذاری می کرد ند  و د ر 
بسط و توسعه هنر کتاب آرایی و کارگاه های هنری کتابخانه هایشان 
به جان می کوشید ند . با یک نظر کلی به د ستاورد های آنان د ر شیراز، 
چیزی که بیشتر حس می شود  رویکرد های ایرانی-  اسالمی آنان است 
نه گرایش های ترکانه-  مغوالنه آنان)همان، 165(. بنابراین د ر عصر 
کتاب آرایی  و  کتابت  هنرهای  د ر  مهم  هنری  مرکز  د و  تیموریان 
تیموریان  عصر  فرهنگ  و  هنر  شکوفایی  زمینه ساز  و  آمد   پد ید  
و  اقتصاد ی  و  د ینی  و  سیاسی  امور  د ر  تیموریان  برنامه ریزی  شد . 
آنها  از  رهگیری  به  و  فرهنگی  و  علمی  مختلف  انجمن های  ایجاد  
این د وره   اهمیت  از عوامل مؤثر د ر  اهد اف حکومت،  پیشبرد   د ر 
به ویژه د ر زمینه فرهنگ و هنر است. بر این اساس، مهم ترین عوامل 
ثبات  برشمرد :  چنین  می توان  را  تیموریان  عصر  د ر  هنر  شکوفایی 
و  د ین  علمای  به  احترام  و  مذهبی  آزاد ی  اقتصاد ی،  رونق  سیاسی، 
رهبران گرایش های تصوف، شکوفایی علوم و حمایت از د انشمند ان 
و ساخت مد ارس علمی و د ینی، صاحب  منصبان و د رباریان هنرپرور 

و اجتماع هنرمند ان )کاووسی، 1389: 28-22(. 

2. عناصر و اجزای تذهیب یک نسخة قرآن
د ر طی د وران اسالمی اجزا و عناصر مختلفی به تذهیب قرآن های 
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خطی افزود ه شد . این اجزا مهم ترین محمل برای یک مذهب است 
تا بتواند  با استفاد ه از نقش و رنگ توانایی و مهارت خود  را برای 
آرایش یک نسخة قرآنی نشان د هد . عناصر اصلی و محل قرارگیری 

آن عناصر د ر تذهیب یک قرآن بد ین شرح است: 

2.  1. صفحة تقد یمیه یا وقف نامه
می شود   آغاز   نخست  برگ  پشت  از  متن  قرآن،  نسخه  یک  د ر 
و  کتاب  عنوان  کتیبه  یعنی  آغازین،  لوح  به  نخست  برگ  روی  و 
نام مؤلف اختصاص د ارد    )اورستی، 1385: 42(. د ر نسخه های قرآن 
اختصاص  بود ن-  وقفی  د ر صورت  به وقف نامه-  این صفحه  اغلب 
یافته است. د ر برخی نسخه ها پس از روی برگ نخست، د و صفحه 
را بد ون نوشته تنها با نقوش گیاهی پرکاری تزیین و پس از آن متن 
اغلب متن وقف نامه د ر  را آغاز کرد ه اند    )صحراگرد ، 1387: 17(. 
شمس های منقوش از گل های اسلیمی و ختایی به تحریر د ر می آمد ه 
و د ر قسمت باال و پایین شمسه گاه به سرترنج های کوچکی مزین  

می شد.

2.  2. صفحات افتتاح
است،  فاتحة الکتاب  ســوره  آیات  برد ارند ه  د ر  که  افتتاح  اوراق 
غنی ترین و زیباترین جلوه های بصری را د ر خود  د ارد . صفحات تمامًا 
ب افتتاح اغلب بد ون فضای خالی آراسته شد ه و پرکاری عناصر  ُمذهَّ
د چار  را  موارد ی خوانایی  د ر  است که  به حد ی  آنها  د ر  نقوش  و 
اشکال می کند . »معمواًل د ر این صفحات سوره فاتحةالکتاب و بقره 
نوشته  می شود  و د و کتیبه د ر پیشانی و پایین صفحه آمد ه است که 
کتیبه های »صد ر و ذیل« خواند ه می شود  و د ر آنها غالبًا آیاتی نوشته  
پاک  بد نی  لمس  بر  که  آیاتی  یا  قرآن  نزول  شأن  د رباره  می شود  
تأکید   می کند . گاه کتیبه های صد ر و ذیل صفحات افتتاح را همانند  
سرسوره های د یگر به شماره آیات و نام سو ه های آغازین اختصاص 
می د هند « )صحراگرد ، 1387: 17(. د ر برخی نسخه ها صفحه نخست 
بقره  د اد ه اند  و سوره  فاتحةالکتاب اختصاص  به سوره  متن را فقط 
بنابراین می توان گفت اگرچه این  را از صفحه بعد  آغاز کرد ه اند . 
قاعد ه یعنی اختصاص د اد ن صفحه افتتاح به سوره فاتحه از قرن پنجم 
هجری رعایت می شد ، عمومیت ند اشت؛ ولی از قرن هشتم هجری به 
بعد  تقریبًا تمام مصحف ها را به این گونه تد وین  می کرد ند  )همان(.

2.  3. صفحات میانی
این صفحات عمد تًا د ارای تزیینات کم تری د ر مقایسه با صفحات 
افتتاح است. آیات سوره های میانی، معمواًل د ر پنج یا هفت سطر د ر 
مرکز صفحه و معمواًل د ر کاد ری مربع یا مستطیل شکل به تحریر 
د رآمد ه اند  و مذّهب هنرنمایی خود  را د ر قسمت سرلوح، نشان بین 
آیات،  نقوش میان سطور و جد ول کشی های حواشی عرضه  می د ارد .

  

 2. 4. صفحه ترقیمه یا انجامه
جزِء آخرین قسمت از صفحات اصلی د ر یک نسخه قرآنی است. 
نجیب مایل هروی د ر کتاب آرایی د ر تمد ن اسالمی ترقیمه را چنین 
نیز د ر عرف  تعریف می کند : »ترقیمه د ر اصطالح نسخه نویسان و 
گفته   بلند ی  یا  کوتاه  عبارات  و  کلمات  مجموعه  به  نسخه شناسی 
می شود  که کاتب پس از آنکه متن کتاب را تمامًا مکتوب کرد ه، به 
د عا و صلوات پرد اخته و از نام ونشان خود  و هم از زمان و مکان 
کتابتش د ر آن یاد  نمود ه است«  )مایل هروی، 1372: 595(. معمواًل 
متن اختتامیه قرآن د ر کتیبه مربع شکلی به تحریر د رآمد ه و اطراف 
د ر  خود   که  است،  گرد ید ه  احاطه  ساد ه ای  با جد ول کشی های  آن 

برگیرند ه گل و ختایی های ریزنقشی است.

2.  5. د یگر عناصر
باید   قرآنی،  نسخه  یک  د ر  مرسوم  صفحه های  معرفی  از  پس 
تا  می کنند   ترغیب  را  ب  ُمذِهّ د یگر،  عناصری  که  کرد   یاد آوری 
فضایی برای آفرینند گی و هنرنمایی آمیخته با متن قرآن پد ید  آورد ؛ 
که از آن جمله سرلوحه سوره، نشان َخمس، نشان َعشر، نشان ختم 
ختم  نشان  به جز  می باشند .  کمند   و  جد ول  سجد ه،  عالمت  آیات، 

آیات، د یگر نشان ها د ر حاشیه صفحات قرار می گیرد . 
سرلوحة سوره متشکل از نام سوره، تعد اد  آیات و کلمه مکّیه یا 
مد نّیه  )که حکایت از محل نزول آن، مکه یا مد ینه، د ارد ( است، که 
معمواًل به خطی غیر از خط متن قرآن نوشته می شود  و زمینه خط 
آن د ارای اسلیمی است. این سرلوحه به وسیله ترنجی به صورت افقی 
می یابد )لینگز،  امتد اد   بیرونی  حاشیه  تا  د ارد   و  اشاره  کاغذ  لبة  به 
1377: 73(. از نشان های شمارند ة آیات نشان خمس است. این نشان 
برای فصِل هر پنج آیه د ر حاشیه هر صفحه رسم می شود . این نشان 
واژه  به خط کوفی  اغلب  د رون آن  ع است و  یا مرصَّ ب  ُمذَهّ غالبًا 
خمس  د هند ه  نشان  شکل  نوشته اند .  ر  ُمحرَّ به صورت  را  »خمس« 
آیات بیشتر ترنجی است و شرفه های بلند  د ارد . گاه د رون این نشان 
ُجَمل  براساس  این حرف  قد ر عد د ی  »ه« می نویسند  زیرا  را حرف 

عد د  پنج است)شیمل، 1382: 31(.
از د یگر نشان های شماره آیات، نشان َعشر است که جهت فصل 
بی است که بر  هر د ه آیه به کار  می رود . این نشان نقش رنگین ُمذهَّ
حاشیه نقش  می کنند . کلمه »َعشر« را د ر میان آن به زر، سفید اب یا 
د یگر رنگ ها  می نویسند . این نقش را »سر َعشر«، »َعشر مذهب« یا 

»َعشر زرین« نیز می نامند   )مایل هروی، 1372: 700- 701(.
از د یگر عالمت های رایج د ر تذهیب قرآن که هر کاتب و ُمذهِّبی 
ملزم به مشخص کرد ن آن است، عالمت سجد ه است. این عالمت را 
نیز همانند  د یگر عالمت ها د ر حاشیه نقش می کنند . »شکل این نشان 
غالبًا مربع یا مستطیل ناقص است. به این صورت که واژه »سجد ه« 
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ر اند رون یک شکل  را به خطی همچون کوفی یا ثلث رنگین محرَّ
نیم د ایره  مربع،  این  اضالع  از  یکی  بر  و  می کشند   مستطیل  یا  مربع 
د ر  کامل  مربع  صورت  از  را  آن  و  می کنند   رسم  وارونه  مثلثی  یا 
د ر  که  را  آیات  ختم  عالمت   .)28  :1387 می آورند « )صحراگرد ، 
به  معمواًل  می گیرد ،  قرار  واژه  آخرین  باالی  غالبًا  و  آیه  هر  پایان 
نقش های گوناگون همچون گل چند پِر زرین، ستاره یا نقش زنجیری 
گرد  و گاه د وایر زرین کار کرد ه اند . معمواًل د رون د وایر زرین واژه 
»آیه« نوشته شد ه است. »همچنین د ر برخی نمونه ها د رون نشان ختم 
آیات یکی از حروف َابجد  را که قد ر عد د یاش برابر با شماره آیه 

باشد  نوشته اند « )صحراگرد ، 1387: 27(.
جد ول نیز یکی د یگر عناصر اصلی تذهیب است. واژه جد ول د ر 
لغت به معنای جوی است و د ر عرف ُمذِهبان و جد ول کشان، خطوط 
موازی که گرد اگرد  صفحه و یا د ر فواصل سطور می کشید ه اند . عمومًا 
َالوان می کشید ه اند .  د یگر  و  سیلو  نقره، شنگرف،  زر،  با  را  جد ول 
به همین د لیل د ر اد بیات فارسی گاه با عباراتی از قبیل جد ول زر، 
جد ول شنگرف، جد ول الجورد ی و جد ول سیم مواجه  می شویم 

)مایل هروی، 1372: 607(. 

3. بررسی تذهیب آثار
3. 1. قرآن  ابراهیم سلطان تیموری 

3. 1. 1. معرفی نسخه 
 ابراهیم سلطان یکی از بهترین کاتبان قرآن سد ه نهم هجری است 
لنتز و لوری آنها را  که تاکنون چند  نسخه از او شناخته شد ه که 

.)Lents and Lowry, 1989: 334�5( فهرست کرد ه اند
قد س  آستان  کتابخانه  قرآن های  مجموعه  از  شماره414  نسخه 
و  کامل  رقم  که  باشد   او  از  باقی ماند ه  اثر  مهم ترین  شاید   رضوی 
مصحف  این  است.  موجود   و  سالم  827ق  یعنی  آن  کتابت  تاریخ 
ریحان  و  ثلث جلی)د رشت(  قلم  به  قرآن  سوره  د وازد ه  از  منتخبی 
خفی)ریز( د ر ابعاد  61×80 سانتی متر است که پس از قرآن منسوب 
به بایسنقر)ش 98، کتابخانه آستان قد س رضوی(، یکی از بزرگ ترین 
و  خانبالغ ضخیم  اثر  این  کاغذ  می آید .  به حساب   قرآنی  مصاحف 
د ارای تزیینات بسیار زیبای سد ه نهم هجری است که ممکن است 
تحت  شیراز،  سلطنتی  کارگاه  د ر  تهیه شد ه  نسخه های  زمره  د ر 
مد یریت ُمذهِّب نامور آن روزگار »نصر سلطانی« باشد . نام کاتب 
امام هشتم )ع(  بر آستان  این مصحف  بر وقف  و وقف نامه ای مبنی 
متنی  همچنین  می گرد د .  مشاهد ه  آخر  صفحه  زّرین  ترنج  میان  د ر 
به صورت مورب به قلم تعلیق خوش و زرین، گزارش مرمت و تجلید  
کتابخانه  »ُمال حسین صحاف باشی« صحاف  توسط  را  ُمصَحف  این 
آستان قد س رضوی د ر زمان »رکن  الد وله« نشان می د هد . جلد  نسخه 
کتابخانه  معاصر  هنرمند ان  عمل  گل ومرغ  طرح  با  رو  د و  روغنی 

تصویر1. صفحة آغاز متن قرآن د ر صفحات افتتاح قرآن  ابراهیم سلطان، 
827ق، 80 × 61 سانتی متر، کتابخانه آستان قد س رضوی

)صحراگرد  و د یگران، 1391، ج.1: 198(.

تصویر 2. ابریسازی د ر میان متن صفحات افتتاح، همراه با گل و برگ و 
هاشورهای شنجرفی، جزییاتی از تصویر 1.

تصویر  3. یکی از صفحات میانی قرآن  ابراهیم سلطان، 827ق، کتابخانه 
آستان قد س رضوی )صحراگرد  و د یگران، 1391، ج.1: 201(.
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آستان قد س رضوی است )صحراگرد  و د یگران، 1391، ج.1: 197(.

3. 1. 2. بررسی نقوش
قاب  است:  اصلی  قاب  سه  از  متشکل  نسخه  این  افتتاح  صفحات 
کتیبه های باال و پایین )معروف به لوحه ای صد ر و ذیل( و قاب میانی 

مخصوص متن)تصویر1(.
د ر قاب میانی پنج سطر از آیات سوره فاتحةالکتاب به خط ریحان 
زرین محرر)قلم گیری شد ه( برزمینه اصلی کاغذ کتابت شد ه و فواصل 
با  د ر جهت هماهنگ شد ن  است که  ابریسازی شد ه  مابین سطور 
بد ین وسیله  و  شد ه اند   د ورگیری  قهوه ای  قلم  همان  با  زمینه  نقوش 
کاماًل متمایز از متن د ید ه می شود . این ابری ها را با هاشورهای مورب 
و موازی ایجاد  کرد ه اند  و از گل های ختایی د رشت پنج پر و سهَپر، 
که  اغلب با خطوط قهوه ای قلم گیری شد ه پوشید ه شد ه است. د ر 
د اد ه شد ه و  آنها حجم  به  قهوه ای  لکه گذاری های  با  سرگلبرگ ها 

تضاد ی با زمینه ُاخرایی ایجاد  کرد ه است)تصویر 2(. 
هر  د ر  و  شد ه  کتابت  کاغذ  ساد ه  زمینه  بر  میانی  صفحات  متن 
صفحه د و سطر باال و پایین به قلم ثلث سیاه محرر و فضای بین آنها 

پنج سطر به قلم ریحان زرین کتابت شد ه است)تصویر 3(. 
طالیی  جد ول  با  شکل  مربع  کاد ری  د رون  وقفیه  صفحه  متن 
با قلم ثلث طالیی د ر پنج  تحریرد ار احاطه گرد ید ه است. این متن 
سطر کتابت شد ه و فواصل بین سطور با ابری سازی ساد ه ای منقوش 
قلم گیری  با  ختایی  د رشت  برگ های  و  گل  حاوی  که  گرد ید ه 
قهوه ای است. د ور جد ول طالیی رنگ میانی حاشیه ای الجورد ی با 
نقوش واگیره اسلیمی به رنگ طالیی قرار د ارد . لبة بیرونی حاشیه 
ترنج  د و  آن  ذیل  و  صد ر  د ر  و  است  الجورد ی  کوتاه  شرفه های 
کوچک مد ور با زمینه طالیی و حاشیه باریک الجورد ی منقوش 
اسلیمی  نقوش  و  ثلث  با خط  سراسر  ترنج ها  زمینه  است.  گرد ید ه 
پوشاند ه شد ه و حاشیه الجورد ی آن آکند ه از گل و برگ های ریز 
ختایی به رنگ های طالیی و سفید اب و شنجرف است. د ر طرف 
راست و چپ کاد ر میانی مربع شکل، د و سرترنج با زمینه الجورد ی 
ترسیم شد ه که سراسر با گل و برگ های ختایی مزین گرد ید ه است. 
که  شد ه  ترسیم  باد امی شکل  ترنجی  چپ  سمت  پایین  گوشه  د ر 

د ربرگیرند ه متن افزود ه مرمتگر د وره قاجار است.
عصر  شیراز  سبک  د ر  بخصوص  و  د وره  این  د ر  سرسوره ها  لوح 
تیموری، شامل انواعی از کتیبه های قلمد انی است. د ر صفحه افتتاح 
این نسخه، کتیبه های سر سوره مملو از تزیینات و نقش و نگارهای 
خاصی است که به گفته د یوید  جیمز احتمااًل از حد ود  سال 772ق 
رایج شد )تصویر5( و ویژگی بارز آن نوع خاص نقوش ختایی است 
برزمینه  طالیی  نازک  و  ظریف  برگ های  به صورت  عمد تًا  که 

الجورد ی نمایش یافته است )جیمز، 1381: 38(.

تصویر 4. صفحه ترقیمه و وقف نامه قرآن  ابراهیم سلطان، 827ق، مشهد ، 
کتابخانه آستان قد س رضوی، )صحراگرد  و د یگران، 1391، ج.1: 200(

تصویر  5. نقوش ختایی به کاررفته د ر لوح سرسوره صفحه افتتاح،
جزییاتی از تصویر 1

تصویر6. لوح سرسوره د ر صفحات افتتاح قرآن  ابراهیم سلطان،
جزییاتی از تصویر 1

تصویر  7. سرسوره صفحات میانی، جزییاتی از یکی از صفحات قرآن  
ابراهیم سلطان )صحراگرد  و د یگران، 1391، ج.1: 201(
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با جد ول کشی زنجیرهای زرین  لوح  د ورتاد ور  نیز  نسخه  این  د ر 
احاطه گرد ید ه و قاِب نقش قلمد انی با زمینه الجورد ی و مملو از گل 
و برگ های ختایی به رنگ های طالیی، شنجرفی، سبز و فیروزه ای 
است . د ر مرکز طرح قلمد انی بیضی شکل، ترنج هایی به صورت افقی 
به رنگ زمینه کاغذ ترسیم شد ه و د رون آن سراسر با اسلیمی های 
واگیره  د و  د ر  و الجورد ی  طالیی  رنگ های  به  قوس  پیچان شش 
تعد اد   و  سوره  نام  میانی  ترنج  د ر  همچنین  است.  گرد ید ه  منقوش 
آیات کتابت شد ه است. نقوش سرترنج  ها گل های شاه عباسی چند َپر 

د ر مرکز و گل های ختایی شنجرفی د ر د و طرف است)تصویر 6(. 
تزیینات سرسوره های صفحات میانی ساد هتر است. د ر این کتیبه ها 
اسلیمی تک  رنگ طالیی  تزیینات  مبنای  سه قوس بزرگ حلزونی 
کتیبة  بیرونی  حاشیه  د ر  و  برگرفته  د ر  را  حروف  د ور  که  است 
سرسوره، نیم ترنج های الجورد ی پوشید ه از نقوش ختایی تک  رنگ 

ساقه و برگ قرار د ارد )تصویر  7(. 
و  طراحی  لحاظ  از  که  قرآن  متن  به  مربوط  عناصر  د یگر  از 
تنوع    پذیری د ر  د وره های گوناگون، قابل تأمل است نشان ختم آیات، 
است.  سجد ه  نشان  و  آیه(  عشر)د ه  نشان  آیه(،  خمس  )پنج  نشان 
نشان های ختم آیات د ر صفحات افتتاح که د ر قسمت باالیی انتهای 
هر آیه قرار گرفته، به شکل د ایره ای  الجورد ی است که گلی ختایی 
بر آن نقش بسته و د ور آن را نواری طالیی فرا گرفته و با د و خط 
ختایی  گل  شاخه  چند   الجورد ی  زمینه  د ر  است.  شد ه  بسته  سیاه 
آراسته اند   و شنجرف  سفید   و  سبز  با گل های  همراه  طالیی رنگ 
پوشید ه  د ایره ای  به صورت  د یگر  د ر صفحات  نشان  این  )تصویر   8(. 
از رنگ طالیی است و د ر مرکز با نقطه توُپر شنجرفی تزیین یافته 
است. از قسمت شنجرفی مرکز د ایره خط هایی به رنگ مشکی و 
نقطه  د ر  که  آن رسم شد ه  به سمت محیط  د ایره  شعاع  د ر جهت 
تالقی آنها با محیط د ایره، با لکه گذاری های الجورد ی تزیین یافته 
کلی  فرم  د ارای  آیه  پنج  نشان های  نسخه  این  د ر  است  )تصویر9(. 
دایره اي در مرکز و حاشیهاي پهن و تذهیبکاري شده که د ر نهایت 
آیه  پنج  نشانههاي  تمامي  ایجاد کرد ه است.  را  به سرو  فرمی شبیه 
است. همچنین  تقارن عمود ي  د اراي محور  یا سرترنج  فرم سرو  به 
در نشانهاي عشر با تقسیمات مساوي درون د ایره الگوي اصلي که 
واگیره نام د ارد حول محور تقارن مرکزي تکثیر و تکرار ميشود  
و د ر برخی ابتد ا و انتهای فرم سروی با شرفه بلند  امتد اد  یافته است 

)تصویر10 و 11(.
حواشی مذّهب د ر اوراق افتتاح این نسخه نیز از تزیینات پرکاری 
برخورد ار است. حاشیه بیرونی یا کمند  که به قسمت سفید  کاغذ 
می رسد  د ر سه جهت صفحه ترسیم شد ه است و د ر میانه طول و 
انتهای  د ر  و  گرد ید ه  قطع  ترنج هایی  توسط  آن،  پایین  و  باال  عرض 
حاشیه که به عطف کتاب تالقی د ارد ، د و نیم ترنج ترسیم شد ه است. 

تصویر 8. نشان ختم آیات د ر صفحات افتتاح، جزییاتی از تصویر 1

تصویر 9. نشان ختم آیات د ر صفحات میانی، جزییاتی از تصویر 3

تصویر 10و 11. نشان خمس )سمت راست( و عشر )سمت چپ( د ر قرآن  
ابراهیم سلطان. د رون این نشانها برخالف معمول به جای کلمات خمس و 

عشر، کلمه »وقف« را نوشته اند ، جزییاتی از تصویر 3

تصویر 12. جزییاتی از کمند  و جد ول کشی صفحه افتتاح قرآن 
ابراهیم سلطان، جزییاتی از تصویر 1
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نیز  و  ختایی  گل های  و  اسلیمی ها  با  نیم ترنج ها  و  ترنج ها  د رون 
گل های پنج َپر و سه َپر ُملون تزیین یافته است )تصویر 12(. د ر سراسر 
حاشیه فضاهای مثبت و منفی الجورد ی و زرینی به نقوش واگیرهای 
ُمزین است که شرفه هایی ظریف از سه جانب آن به حواشی سفید  
راه پید ا می کنند  و نقوش را د ر مرزهای انتهایی به اطراف مرتبط  
با  زرین  زنجیره ای  جد ول  افتتاح  صفحه  د ر  می سازند )تصویر13(. 
نقش گره و قلم گیری های قهوه ای  رنگ، جهت جد اسازی کتیبه های 
باال و پایین و کتیبه میانی و همین طور ایجاد  فاصله و تضاد  رنگی با 

کمند  نقش گرد ید ه است)تصویر14(.

- رنگ د ر تذهیب قرآن  ابراهیم سلطان تیموری
گستره رنگ های به کاررفته د ر قرآن ابراهیم سلطان  شامل   الجورد ی، 
طالیی، فیروزه ای، شنجرف)قرمز(، سبز، قهوه ای،   اخرایی، سیاه، سفید  
و سرنج )نارنجی( است. اما نکته شایان توجه د ر مبحث مطالعه رنگ 
و  هر رنگ  به  یافته  اختصاص  ایرانی، سطوح  قرآن های  تذهیب  د ر 
نحوه هم نشینی رنگ هاست. د ر صفحات افتتاح بیشترین تنوع رنگی 
به چشم می خورد  و د ر هر بخش سطوح اختصاص یافته به رنگ ها 
سطح  بیشترین  یعنی  است  الجورد ی  زمینه  کمند   د ر  است.  متفاوت 
الواح باال  یافته است. این رنگ زمینه  رنگ به الجورد ی اختصاص 
این  د ر  غالب  ترتیب رنگ  بد ین  و  نیز هست  این صفحات  پایین  و 
بصری  فضای  فامش  تیرگی  سبب  به  که  است  الجورد ی  صفحه  د و 
سنگینی ایجاد  کرد ه است )تصویر 1(. اما ُمذهب با استفاد ه از رنگ 
و  د ارد   اختصاص  قرآن  متن  به  که  صفحه  مرکز  د ر  زمینه  روشن 

همچنین استفاد ه مکرر از رنگ طالیی تالش کرد ه تا حد ی تأثیر 
که   رنگی  بهترین  د یگر  سوی  از  د هد .  کاهش  را  الجورد   رنگ 
می تواند  خطوط و نقوش طالیی را نشان د هد  رنگ الجورد ی است. 
د راین باره مارتین لینگز  می گوید : »اهمیت این د و رنگ را می توان 
این  به  که  د یگری  رنگ  هر  می بینیم  که  د ریافت  واقعیت  این  از 
فرعی  مقامی  آبی[  و  به طال  ]نسبت  افزود ه شد ه، همواره  رنگ ها 
تقریبًا د ر همه سبک ها و د وره ها  می توان  د اشته است. به عالوه، 
مصحفی پید ا کرد  که تذهیب های آن منحصراً از رنگ های آبی و 
طال تشکیل گرد د ، و همین انحصار ممکن است د ر صفحات خاصی 
د ر مصحف هایی که صفحات  شود ، حتی  د ید ه  نیز  از هر مصحفی 
د یگرشان د ارای تذهیب های چند رنگ است«  )لینگز، 1377: 76(. 
گل های ختایی که بسیار ظریف و پرکار بر سطح کتیبه های باال و 
فیروزه ای،  رنگی  تنوع  با  منقوش گرد ید ه اند ،  افتتاح  پایین صفحات 
سبز، شنجرفی و طالیی بر زمینه الجورد ی؛ چشم نوازی بصری ایجاد  
کرد ه، به نحوی که تیرگی زمینه را متعاد ل و از نظر کنتراست رنگی 
با قسمت زمینه قرآن که به رنگ کاغذ است نزد یک شد ه است. 
ترنج ها و سرترنج ها به رنگ زمینه کاغذ و پوشید ه با گل های ختایی 
رنگ  غلبه  که  است  سرنجی  و  فیروزهای  و  سبز  و  رنگ  طالیی 
و  کرد ه  تعد یل  را  پایین  و  باال  کتیبه های  و  کمند ها  د ر  الجورد ی 

چشم را د ر کل صفحه افتتاح به چرخش د ر می آورد .
رنگ  سه  شامل  افتتاح  صفحات  د ر  آیات  ختم  نشان های  رنگ 
برای  ُمذهب  می رسد   نظر  به  است.  شنجرف  و  طالیی  الجورد ی، 
ایجاد  تمرکز چشم بر پایان آیه، د ر زمینه از رنگ الجورد ی استفاد ه 
کرد ه و برای ایجاد  تعاد ل بصری با متن قرآن و همینطور تعاد ل د ر 
برگ های ختایی  و  به هر رنگ گل  یافته  اختصاص  میزان سطوح 
طالیی رنگ را بر زمینه الجورد ی منقوش و جهت گرمابخشید ن به 
استفاد ه کرد ه  از د و لکه شنجرفی میان گل ها  سرد ی رنگ طالیی 
است. زمینه الجورد ی با نوار باریک طالیی احاطه گرد ید ه که د ر 
از  با زمینة کاغذ؛  ایجاد  کنتراستی خفیف  برای  بیرونی آن،  محیط 

قلم  گیری الجورد ی استفاد ه شد ه است)تصویر  8(.
تنوع رنگی د ر صفحات میانی بمانند  صفحات افتتاح نیست. غلبه 
رنگی با رنگ زمینه کاغذ است. اطراف متن قرآن د ارای جد ول های 
ساد ه پنج خط تحریرد ار است؛ که د ر قسمت میانی به رنگ طالیی 
قلم  با  جد ول  د اخلی  و  بیرونی  حاشیه  د ر  و  قهوه ای  قلم گیری  با 
الجورد ی خط  کشی شد ه است. پنج سطر میانی متن قرآن به رنگ 
با قلم مشکی به  ایجاد  تعاد ل  پایین جهت  طالیی و د و سطر باال و 
رنگ های  با  حروف  منفی  فضاهای  همچنین  د رآمد ه اند ؛  تحریر 
فیروزه ای، مشکی و طالیی رنگ شد ه است تا همانطور که د ر تضاد  
با یکد یگر هستند  همد یگر را بشد ت تقویت کنند  و د ر مجموع به 
غلبه رنگ طالیی جهت ایجاد  حالت قد است متن قرآن کمک کند .

تصویر13. اسلیمی و شرفه های به کاررفته د ر تزیینات کمند ،
جزییاتی از تصویر 1

تصویر14. جزییاتی از جد ول زنجیرهای با نقش گره د ر صفحات افتتاح 
قرآن  ابراهیم سلطان، جزییاتی از تصویر 1
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کتیبه سرسوره د ر صفحات میانی، از تنوع رنگی بیشتری برخورد ار 
است. د ر این قسمت میزان سطوح اختصاص یافته به رنگ الجورد ی 
بیشتر از طالیی است و فضاهای منفی طرح قلمد انی؛ سراسر با رنگ 
با  کتیبه سرسوره  اطراف  است. جد ول های  پوشید ه شد ه  الجورد ی 
زمینه الجورد ی، توجه و تمرکز چشم بینند ه را بر آغاز سوره و نام 
از رنگ های  ایجاد  توازن  برای  آن جلب می کند . ُمذهب همچنین 
مشکی، سفید ، شنجرفی، سبز و فیروزه ای به صورت لکه گذاری میان 
نقوش استفاد ه کرد ه و جهت تعد یل فضای تذهیب سطوح الجورد ی را 
با نقوش و گل و برگ های ختایی طالیی مزین کرد ه است)تصویر  7(.

رنگ نشان های ختم آیات د ر صفحات میانی با غلبه رنگ طالیی 
ایجاد   جهت  می خورد که  چشم  به  آن  شکل  د ایره  فرم  زمینه  د ر 
کنتراست با زمینه کاغذ با قلم مشکی د ورگیری شد ه که مزین به 
نقطه های الجورد ی د ر محیط د ایره است )تصویر9(. د ر نشان های 
خمس و عشر از رنگ های الجورد ی، طالیی، شنجرف، سبز و سفید  
به  یافته  اختصاص  سطوح  میزان  مشخصی  به طور  و  شد ه  استفاد ه 

رنگ های طالیی و الجورد ی بیشتر است )تصاویر10 و 11(.

- ترکیب بند ی و ساختار صفحات مذَهب 
آنچه د ر باب  ترکیب بند ی و ساختار د ر تذهیب وجود  د ارد  بیشتر 
صفحات  این  تذهیب  صرفًا  زیرا  است  افتتاح  صفحات  به  معطوف 
است که د ارای اجزا و عناصر متعد د ی است که روابط بصری شان 
قابل بحث و بررسی است.  هرکد ام از صفحات افتتاح از یک جد ول 
مستطیل شکل تشکیل شد ه است. این جد ول از نوع زنجیرهای زرین 
و ضخامت تقریبی 9 میلیمتر است که حد فاصل بین د و لوح باال و 
پایین سرسوره، قاب میانی حاوی متن و کمند  از یکد یگر را تعیین  
می کند . سه سوی بیرونی جد ول زنجیرهای زرین را حاشیه بیرونی یا 
کمند  با نقش واگیره اسلیمی به عرض 3/5 سانتی متر فراگرفته است و 
رئوس آن با شرفه های پیکانی نسبتًا کشید ه به طول 2/8 سانتی متر به 
حاشیه سفید  کاغذ گسترش یافته است. این شرفه ها تا حد ی از فضای 
خالی بین حاشیه بیرونی سه سویه )کمند ( با لبه های بیرونی کاغذ را 
 تصویر 18. نوارهای تزیینی عمود ی برای جبران اختالف اند ازه عرض متن باُپر می کنند . یکی از د الیلی که صفحات افتتاح د ر نسخه های قرآنی 

لوح ها )نگارند ه(

تصویر 19. جد اول زنجیرهای تفکیک کنند ة سطوح، )نگارند ه(.

تصویر 15.تنوع رنگ های به کاررفته د ر بخشهای مختلف صفحه افتتاح 
قرآن  ابراهیم سلطان، جزییاتی از تصویر 1

تصویر16. طرح خطی صفحات افتتاح جهت بازشناسی ترکیب عناصر و 
ارتباط بصری آنها با یکد یگر )نگارند ه(.

تصویر 17. سطوح اصلی ترکیب، )نگارند ه(
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مکتب شیراز د ر قیاس با ُنَسخ همان عصر ُپرکارتر به نظر  می رسد  
و از ظرافت بیشتری برخورد ار است، پرد اخت و به کارگیری همین 
عناصر ظریف تذهیب د ر حاشیه بیرونی آن  می تواند  باشد . مجموعًا 
پنج ترنج )مد ور تاجد ار( و سه نیم  ترنج سطح یکپارچه نوار کمند  
هر  اصلی  د ایره  قطر  است.  کرد ه  تقطیع  منظم  نسبتًا  فواصل  به  را 
ترنج  د اخلی  طول  قسمت  د ر  که  است  سانتی متر   6/5 معاد ل  ترنج 
به 7/5 سانتی متر می رسد . حواشی و جد اول به کاررفته د ر صفحات 
افتتاح این نسخه محد ود  به همین کمند  و جد ول زنجیره ای ظریف 
ش  قرآن  شیراز)مانند   آثار  د یگر  د ر  آن  تکرار  توجه  با  که  است 
خصوصیات   از  یکی  می تواند   رضوی(  قد س  آستان  416  و  417، 
ترکیب بند ی تذهیب صفحات افتتاح قرآن های مکتب شیراز تیموری 

باشد )تصویر16(.
سطح د رون جد ول هر صفحه متشکل از سه قاب اصلی است: قاب 
لوح های صد ر و ذیل هریک به عرض 12/8 و طول 42 سانتی متر و 
قاب میانی به عرض 34 و طول 37 سانتی متر. بیشتر فضای صفحات 
افتتاح را این سه قاب د ر بر می گیرد ، همچنین توجه خاص ُمذهب به 
بزرگ بود ن لوح سرسوره باال و پایین د ر این نسخه قابل تأمل است. 
نکتة شایان توجه د یگر اقد ام خاص ُمذهب برای جبران اختالف بین 
عرض لوح سرسوره و قاب میانی است. او این اختالف را با ترسیم د و 
نوار عمود ی به عرض 2/5 و طول 34 سانتی متر)برابر با طول فضای 

متن( جبران کرد ه است)تصویر17، 18، 19(.  
آیات  نشان های شمارشگر  به  میانی محد ود   تذهیب د ر صفحات 
قرآن های  تذهیب  د ر  رایج  قواعد   از  همگی  که  سرسوره هاست  و 
ایرانی پیروی می کند  و به سبب محد ود  بود ن اجزا و عناصر نکتة 
با  برابر  طولی  با  افقی  به صورت  سرسوره ها  ند ارد .  توجهی  شایان 
حاوی  ترنجی  د رونشان  و  شد ه  تنظیم  صفحات  متن  جد ول  عرض 
کتیبه سرسوره به قلم ثلث است و فواصل اطراف ترنج تا جد ول د ور 
چهار لچکی حاوی نقوش ختایی ظریف طالیی است. این ساختار د ر 

همه سرسوره ها با اختالفی اند ک تکرار شد ه است. 
مربع  د رون یک  است که  کاتب  رقم  نسخه حاوی  پایان  صفحة 
با حاشیه مذهب به قلم ثلث زرین کتابت شد ه و فضای بین السطور 
ابری سازی شد ه است. د و سرترنج بزرگ مشابه با نشان خمس باال و 
پایین این مربع به صورت متقارن قرار د ارد . گفتنی است ترنج باد امی 
را  آن  و  است  متأخر  افزود ه  انجامه  صفحه  گوشة  مورب  شکل 

نمی توان د ر ارزیابی تذهیب د وره تیموری مورد  بررسی قرار د اد .

3. 2. قرآن عبد اهلل طباخ هروی
3. 2. 1. معرفی نسخه

که  است  هجری  نهم  سد ة  مشهور  خوشنویسان  از  طباخ  عبد اهلل 
ذکرش د ر رساله ها و تذکره های بسیاری آمد ه از جمله قاضی احمد  

از د ارالسلطنه هرات  او  می گوید : »موالنا عبد اهلل طباخ  د ر وصف 
آفاق شد  و  باال گرفت و مشهور  او  ترقی کرد ه کار  آنجا  د ر  بود ؛ 
خطوط را خوش نوشت و د ر تذهیب و وّصالی قد رت د اشته و اکثر 
عمارات د ارالسلطنه هرات به خط اوست«)قاضی احمد ، 1383: 27(.  
یکی از مهم ترین و نفیس ترین نسخه های قرآنی موجود  د ر مجموعه 
این  می باشد .  به خط  وی   قرآن شماره 153  قد س رضوی،  آستان 
بهاد رخان« کتابت شد ه  به سفارش »رکن السلطنه عالءالد وله  قرآن 
است. او همان عالءالد وله پسر بایسنقر است که پس از وفات پد ر 
میراث د ار کارگاه هنری هرات شد  و د ر سال 845ق، زمان کتابت 

این قرآن ولیعهد  شاهرخ بود . 
عبد اهلل طباخ این قرآن را به سه قلم نسخ و محقق و رقاع د ر هر 
صفحه11 سطر بر کاغذ د ولت آباد ی با ابعاد  34/5 × 48/8 سانتی متر 
با مرکب مشکی کتابت کرد ه است. جلد  این قرآن سوخت عالی با 
نقش ترنج و سرترنج و کتیبة بازوبند ی حاوی آیة الکرسی بود ه و د ر 
د رون جلد ش کتیبه ای است که از تعلق نسخه به خزانه سلطان حسین 
بایقرا حکایت  می کند . واقف قرآن »ابوتراب ملقب به اعتقاد خان« 
فرزند  غیاث الد ین محمد  رازی این قرآن را د ر تاریخ د هم ربیع الثانی 
1040ق وقف آستان امام هشتم )ع( کرد ه است )صحراگرد  و د یگران، 

1391، ج.1: 209(.

3. 2. 2. بررسی نقوش
سه  د ربرگیرند ه  قبلی  نسخه  مانند   هم  نسخه  این  افتتاح  صفحات 
د ر  بزرگ  قاب  یک  و  پایین  و  باال  د ر  لوح  د و  است:  اصلی  قاب 
میان صفحه که د ربرگیرند ه متن قرآن است )تصویر20(. البته عناصر 
چند ان  ابراهیم سلطان  قرآن   د ر  که  هست  اینجا  د ر  هم  د یگری 
برجسته نشد ه بود ند  و آن حاشیه سازی های مکرر به د ور قاب متن 

و الواح است. 
متن د ر صفحه افتتاح با جد ول زنجیره ای طالیی رنگ احاطه شد ه 
و اطرافش د و حاشیه ُمذَهب است که یکی نقش ترنج های بازوبند ی 
حاشیة  د یگری  و  برگرفته  د ر  را  متن  و  لوح ها  اطراف  گرد   و 
هند سی  نقوش  با  همراه  نیلوفر  گل  نقش  با  که  است  باریک  تری 
گرد اگرد  همه اجزای د رونی را احاطه کرد ه است. نقوش به کاررفته 
د ر حاشیه ها تک گل های ختایی د رشت است. حد فاصل تمام اجزای 
این صفحات با جد ول های زنجیرهای ظریف و باریک طالیی ترسیم 

شد ه است )تصویر 21(. 
مزین  مشکی  قلم گیری  با  َابری سازی  به وسیله  قرآن  متن  زمینه 
گرد ید ه و زمینه آن مانند  قرآن  ابراهیم سلطان با هاشورهای متقاطع 
برخالف  اما  شد ه  منقوش  الجورد ی  نقطه ای  سه  و  طالیی  رنگ 
نسخه یاد شد ه فاقد  گل های د رشت قلم گیری شد ه است )تصویر 22(. 
د ر البه الی متن، به خصوص هنگام شروع سوره د ر قاب میانی؛ نقوش 
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این   . بسته است  نقش  بر صفحه کاغذ  به صورت جد اگانه  اسلیمی 
به خصوص  کلمات،  میان  خالی  فضای  کرد ن  پر  برای  نقوش صرفًا 
فضای باالی بسم  اهلل کاربرد  د ارد )تصویر 23(. آیات د ر هفت سطر د ر 
قاب میانی به صورت د و د سته سه سطری به خط نسخ و یک کتیبه 

د ر وسط به خط محقق جلی)د رشت( کتابت شد ه است. 
صورت  خاصی  تزیین  طباخ،  عبد اهلل  نسخه  میانی  صفحات  د ر 
نگرفته است. با یک جد ول  کشی صفحه به سه کتیبه به خط محقق 

جلی؛ د ر باال، پایین و مرکز صفحه و د ر میان آنها د و قاب هر یک 
حاوی چهار سطر به خط نسخ است )تصویر 24(. به نظر می رسد  د و 
اما  یافته  اختصاص  تذهیب  برای  عمود ی  فضایی  نسخ  سطور  طرف 
د ر حال حاضر این فضاها فاقد  هرگونه تذهیب است. د ر قرآن های 
سد ة د هم  می بینیم همین نوارها مملو از تزیینات اسلیمی و ختایی 
برگ  آخرین  پشت  بر  طباخ،  عبد اهلل  نسخه  ترقیمة  صفحه  است. 
د وتحریر  زرین  جد ول کشی  با  صفحه  این  است )تصویر 25(.  قرآن  

تصویر 21. ترنج های تزیینی حاوی نقوش ختایی که د ر حواشی اطراف لوح و 
متن به کاررفته است.

تصویر 22. تزیینات بین السطور د ر صفحات افتتاح قرآن عبد اهلل طباخ هروی، 
جزییاتی از تصویر 20

تصویر 23. نقوش سلیمی د ر البه الی نوشته ها جهت پرکرد ن فضا،
جزییاتی از تصویر 20

تصویر20. صفحة نخست افتتاح قرآن عبد اهلل طباخ، 48/8 × 34/5 سانتی متر، 
کتابخانه آستان قد س رضوی)صحراگرد  و د یگران، 1391، ج.1: 210(

تصویر 24. صفحات میانی قرآن عبد اهلل طباخ هروی
)صحراگرد  و د یگران، 1391، ج.1:  208(

تصویر 25. صفحه ترقیمه قرآن عبد هلل طباخ، مأخذ تصویر: آرشیو موسسه 
آفرینش های هنری آستان قد س رضوی
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پایین و قاب  باال و  به سه قاب تقسیم شد ه که د و قاب تزیینی د ر 
میانی مستطیل شکل عمود ی میان آنها قرار گرفته است. قاب میانی 
د ارای هشت سطر به قلم توقیع است که د ور هر سطر آن َابری سازی 
منقطع  هاشورهای  با  آنها  میان  خالی  فضای  و  شد ه  ترسیم  ساد ه ای 
ُپر شد ه است. قاب های تزیینی  طالیی رنگ و سه نقطه الجورد ی 
این  با  است،  پیشین  د ر صفحات  لوح سرسوره  بازنمای  پایین  و  باال 
تفاوت که فاقد  نام سوره و مشخصات آن است و زمینه لوح را با 
از   یکی  آراسته اند)تصویر26(.  منقوش  تشعیر  به شیوه  نقوش ختایی 
این قاب وجود  اسلیمی ماری د ر آن است که  ویژگی های تزیینات 

یکی از نخستین موارد  کاربرد  این نقش است. 
د ر باال و پایین متن صفحات افتتاح قرآن عبد هلل طباخ، د و لوح نقش 
بسته که محل نوشتن نام سوره، تعد اد  آیات و محل نزول سوره به 
پایین، جد ول  خط کوفی تزیینی است. د ورتا د ور کتیبه های باال و 
زنجیرهای زرین ظریفی ترسیم شد ه و د ر میان آنها ترنجی افقی است 
که سراسر آن با واگیره شش تایی اسلیمی های سه پیچ مزین گرد ید ه 
است. خطوط اسلیمی های منقوش د ر لوح سرسوره صفحه افتتاح د ر 
مقایسه با نسخه  ابراهیم سلطان د رشت تر شد ه و از ظرافت کم تری 
برخورد ار است. د و نوار عمود ی کوتاه د ر د و طرف کتیبه ها د ید ه 
می شود  که به منظور هم عرض سازی کتیبه با قاب میانی متن قرآن 
ترسیم شد ه است. د و واگیره از نقوش اسلیمی منقطع سراسر د و نوار 

را پوشاند ه است )تصویر27(.

فاقد   طباخ  عبد اهلل  نسخه  میانی  صفحات  د ر  سرسوره  لوح های 
هرگونه تزیینات و نقوش می باشد . اسم سوره به رنگ طالیی؛ د ر 
میان تقسیم  بند ی مخصوص صفحات میانی، و د ر جد ول ساد ه زرین 
نقش است.   فاقد   و  بی  رنگ  د رآمد ه است. صفحه کاغذ  به کتابت 

)تصویر28(.
د ر  و  زرین  شانزد ه َپر  گل  افتتاح  صفحات  د ر  آیات  ختم  نشان 
صفحات میانی گلی هفت َپر  می باشد . زمینه گل برگ ها یک د ست 
قلم  گیری  مشکی،  قلم  با  آن  د ور  و  شد ه  پوشید ه  طالیی  رنگ  با 
تا  کرد ه  تالش  مذّهب  می رسد   نظر  به  است )تصویر29(.  گرد ید ه 
نشان های ختم آیات را د ر د ل سطرها جای د هد  و گاهی به تناسب 
شکل حروف پایانی آیه؛ نقش را بر آن سوار کرد ه یا د ر میان آیات 
قرار د هد)تصویر30(. همچنین د ر طراحی نشان ها د ر قیاس با نسخه  
تا ساد ه نگاری  به طبیعت نگاری د ارد   تمایل  ابراهیم سلطان؛ ُمذِهب 
کوچک  د ایره ای  شکل  به  میانی  صفحات  د ر  نشان  این  )انتزاعی(. 
است که زمینه آن سراسر طالیی و بر محیطش نقطه های الجورد ی 
د ر فواصل منظم ترسیم شد ه است و بر مرکز د ایره نقطه شنجرفی 

نقش بسته است.
د ر حاشیه  نسخه  این  َخمس )پنج آیه(  وعشر)د ه آیه(  نشان های 
صفحات میانی قرار د ارد ، صورت تکامل یافته نشان های سد ه هشتم 
هجری است. تکامل آنها بیشتر د ر ظرافت و هماهنگی فرم نقوش، 
اند ازه متناسب و رنگ پرد ازی نمایان است تنها تفاوتشان د ر حذف 

عد د  »خمس« و »عشر« از وسط آنهاست)تصویر31 و 32(.
نشان خمس به فرم ترنجی مد ور با زمینه مرکزی الجورد ی است 
که بر روی آن گل و برگ های اسلیمی طالیی رنگ نقش بسته است. 
د ارد   مانند   ابر  نقوش  که  نواری طالیی  با  زمینه الجورد ی  اطراف 
احاطه شد ه است. د ر الیه بعد  با نوار باریک الجورد ی کنگره د اری 
بلند   و  باریک  با شرفه ای  ترنج  د ر قسمت سر  احاطه گرد ید ه که 
امتد اد  می یابد  و د ر امتد اد  محور تقارن به سمت پایین نشان، مزین به 
شرفه کوتاه الجورد ی است. نشان های عشر فرمی د ایره شکل د ارند  
که د ایره اصلی آن با زمینه الجورد ی ُمنَقش به اسلیمی و ختایی مزین 
باریک طالیی  رنگی مزین  نوار  با  گرد ید ه است. د ور محیط د ایره 
شد ه است، د ر الیه خارجی با قلم الجورد ی نواری باریک به د ور 
محیط د ایره قلم  گیری شد ه و بر روی آن به فواصل منظم شرفه های 

کوتاهی منقوش گرد ید ه است.
ابراهیم سلطان،  قرآن  مانند   طباخ  عبد اهلل  نسخه  افتتاح  صفحات 
این  د ر  همچنین  است؛  د اد ه  اختصاص  خود   به  را  تذهیب  بیشترین 
با  اصلی  کاد ر  طرف  سه  هجری  نهم  سد ه  قرآن های  مانند   نسخه 
آن  زمینه  سراسر  نسخه  این  د ر  که  می شود   احاطه  حاشیه)کمند ( 
الجورد ی است و پوشید ه از نقش اسلیمی واگیره با ریتم ساد ه است. 
برخالف نسخه  ابراهیم سلطان د ر حاشیه بیرونی کمند  قرآن عبد اهلل 

26. قاب تزیینی باالی صفحه ترقیمه قرآن عبد اهلل طباخ هروی، اجرای این 
تزیینات به شیوه تشعیر است. جزییاتی از تصویر 25

تصویر 27. لوح د ر صفحات افتتاح قرآن عبد اهلل طباخ هروی،
جزییاتی از تصویر 20. 

تصویر 28. سرسورة »القارعة«، نمونه ای از یک سرسوره د ر صفحات میانی، 
جزییاتی از تصویر 25
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طباخ؛ شرفه های د ورتاد ور کمند  کوتاه اند  و به همین د لیل حاشیه 
پهن تری د ر اطراف صفحه به چشم می خورد . د ر کاد ر مستطیل شکل 
ُمذَهب صفحه افتتاح، جد ولی از نقوش واگیره د ار گل نیلوفر منقوش 
شد ه  که با جد ول زنجیره ای زرین باریکی از کمند  حاشیه تفکیک 
نسخ  تذهیب  د ر  عمومًا  زنجیرهای  جد ول  است )تصویر33(.  شد ه 
قرآنی برای جد اسازی و تفکیک اجزاء د ر صفحه به کار  می رود  

که د ر قرآن های سد ه نهم هجری ظریف تر و نازکتر شد ه است. 
گرد اگرد  متن و کتیبه ها را حاشیه ا ی نسبتًا پهن، پوشید ه از نقش 
از  نقوشی  با  ترنج ها  د رون  می گیرد .  بر  د ر  سرترنج  و  ترنج  مکرر 
گل های ختایی و برگ های اسلیمی منقوش گرد ید ه است. د ر قیاس 
با نقوش صفحه افتتاح قرآن  ابراهیم سلطان، نقوش حواشی و جد ول 
است)تصویر34(،  شد ه  اجرا  هند سی تر  و  د رشت تر  نسخه  این  د ر 
زیرا قوس و خمید گی به کاررفته د ر طراحی گل و برگ های ختایی 
نسخه  ابراهیم سلطان تبد یل به شکستگی خطوط د ر ترسیم ترنج های 
به  فقط  ب  ُمذِهّ میانی  د ر صفحات  است.  د رشت گرد ید ه  و  مکرر 
ترسیم جد ول های ساد ه د وتایی یا سه تایی، بسند ه کرد ه است و فاقد  

نقش و تزیینات اند .

3. 2. 3. رنگ د ر تذهیب قرآن عبد اهلل طباخ هروی
گستره رنگ های به کاررفته د ر قرآن عبد اهلل طباخ شامل: الجورد ی، 
ُاخرایی، سفید ، مشکی، طالیی، شنجرف، سرنج )نارنجی(، فیروزهای 
و سبز  می باشد . د ر این نسخه هم مانند  قرآن  ابراهیم سلطان بیشترین 
تنوع رنگی د ر صفحات افتتاح به چشم  می خورد ؛ با این تفاوت که 
د ر نسخه پیشین به د لیل کمند  عریض د ر سه طرف قاب اصلی صفحه 
و زمینه الجورد ی آن و همینطور لوح های سرسوره بزرگ تر؛ غلبه با 

رنگ الجورد ی بود  اما د ر نسخه عبد اهلل طباخ به د لیل ترسیم حواشی 
د ر میان قاب متن قرآن و همین طور کوچک تر شد ن سطح لوح های 
ُاخرایی  و  طالیی  رنگ  به  که  سطوحی  میزان  کمند ،  و  سرسوره 
اختصاص یافته بیشتر است. نشانه ختم آیات کاماًل به رنگ طالیی 
است، د ر حالی که د ر نسخة ابراهیم سلطان میزان سطح به کاررفته از 
رنگ الجورد ی د ر نشان ختم آیات گسترد ه تر است. زمینة کمند  
همانند  نسخه ابراهیم سلطان سراسر به رنگ الجورد ی است و نقوش 
اسلیمی که بر آن نقش بسته؛ برای ایجاد  تضاد  رنگی با رنگ طالیی، 
سفید  و مشکی منقوش گرد ید ه است. د ر کاد ر مستطیل اصلی صفحة 
افتتاح، به د لیل استفاد ه از د و حاشیه با غلبه رنگ ُاخرایی و همچنین 
ترسیم جد ول های زنجیرهای طالیی رنگ و قاب متن قرآن که بر 
زمینه نباتی کاغذ کتابت شد ه و بیشترین فضای صفحه افتتاح را به 

خود  اختصاص د اد ه اند ، غلبه با رنگ ُاخرایی است  )تصویر20(.
تنوع  ابراهیم سلطان  نسخه  همانند   قرآن،  این  میانی  صفحات  د ر 
رنگی وجود  ند ارد  و کاتب از رنگ مشکی د ر کتابت سطور قرآن 
استفاد ه نمود ه و رنگ طالیی و الجورد ی د ر ترسیم جد ول های ساد ه 

تحریرد ار به  کار گرفته شد ه است)تصویر24(.
د ر نشان های خمس و عشر صفحات میانی، میزان سطوح اختصاص 
یافته به رنگ الجورد ی بیشتر است و از طالیی د ر حاشیه باریک 
اطراف آن و ترسیم نقوش ظریف اسلیمی بر د ایره مرکزی استفاد ه 
شد ه که موجب تعاد ل بصری می گرد د ، این شیوه رنگ پرد ازی د قیقًا 
برخالف قرآن  ابراهیم سلطان است. د ر آن قرآن نشان های خمس و 
عشر به رنگ طالیی است و حاشیه اطراف به رنگ الجورد ی است 

)تصویر31 و 32(.

3. 2. 4.  ترکیب بند ی و ساختار  صفحات قرآن عبد اهلل طباخ
هرکد ام از صفحات افتتاح از یک جد ول مستطیل شکل تحریرد ار 
این جد ول   است.  شد ه  تشکیل  سانتی متر   26  × ابعاد40  با  تایی  سه 
گرد اگرد  حاشیه بیرونی سه سویه)کمند ( به عرض 2/2 سانتی متر را 
فرا گرفته و د ر سمت بیرون منتهی به لبه کاغذ با شرفه های کوتاهی 
به طول حد ود  1 سانتی متر مزین گرد ید ه است. کاد ر مستطیل میانی 

تصویر  29. نشان ختم آیات د ر قران عبد اهلل طباخ هروی، جزییاتی از تصویر 20

تصویر 30. نشان ختم آیات د ر صفحات میانی قرآن عبد اهلل طباخ،
جزییاتی از تصویر 20

تصویر 31 و 32. نشان خمس)سمت راست( و نشان عشر)سمت چپ( د ر 
قرآن عبد اهلل طباخ، جزییاتی از تصویر 20
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با جد ول زنجیرهای زرین به عرض 2/5 میلیمتر و طول 33 سانتی متر 
به صورت  نیلوفر  گل  به  حاشیه ای )مزین  آن  د رون  و  شد ه  احاطه 
لوح های  د ورتاد ور  است.  گرفته  قرار  میلیمتر   6 عرض  به  واگیره( 
سرسوره و قاب میانی متن، حاشیه د یگری به عرض 1/5 سانتی متر 
قرار د ارد  که سرتاسرش د ر فواصل منظم با نقش یک ترنج مکرراً 
منقوش گرد ید ه است. ترنج های میان حاشیه به عرض 1/2 و طول 4 
سانتی متر است. استفاد ه از د و حاشیه د ر کاد ر مستطیل شکل اصلی، 
موجب شد ه فضای کم تری به قاب های اصلی متن؛ که شامل لوح های 
ابعاد   با  متن  میانی  قاب  و  سانتی متر   3/2  × ابعاد 15/3  با  سرسوره 
15/3 × 16/8 سانتی متر می باشند ، اختصاص یابد )تصویر35(. د رون 
لوح سرسوره، ترنج بازوبند ی به طول 11/5 و عرض 2/6 سانتی متر 
نقش بسته که د ر مقایسه با ترنج میانی قرآن ابراهیم سلطان طویل تر و 
از عرض کم تری برخورد ار است )تصویر36(. نکتة شایان توجه اقد ام 
خاص ُمذِهب برای جبران اختالف بین عرض لوح سرسوره و قاب 
میانی است. او این اختالف را با ترسیم د و نوار عمود ی د ر د و طرف 
با عرض  )برابر  سانتی متر   3/2 طول  و   1/5 به عرض  سرسوره  لوح 
فضای متن( جبران کرد ه است. از آن طرف د ر نسخه ابراهیم سلطان، 
مذّهب این اختالف را با افزود ن نوار عمود ی د ر د و طرف متن قرآن 
جبران کرد ه است )تصویر37(. این صفحات کاماًل متقارن هستند  و 
نقطه تمرکز صفحه بر متن است. یعنی تزیینات بخصوص لوح ها و 
کمند ها طوری طراحی شد ه که چشم را به نقطه میانی صفحه یعنی 

محل د رج متن هد ایت می کند . 
د ر تزیینات د رون هر عنصر نیز ریتم های متفاوتی به کاررفته است. 

رایج ترین نوع ریتم متناوب ساد ه است که با تکرار متناوب عناصر 
نقش  با  ساخته شد ه  ترنج های  کمند   د ر  نمونه  برای  ایجاد     می شود . 
اسلیمی به صورت تکرار شد ه و ریتمی ساد ه پد ید  آورد ه است. این 
نکته د ربارة نقوش اسلیمی و ختایی هم صد ق می کند . ریتم ایجاد شد ه 
د ر این نقوش با استفاد ه از تکرار قوس حلزونی پد ید  آمد ه است و 

تصویر 35. تصویر ترکیب بند ی و ساختار اجزای تذهیب د ر صفحات افتتاح 
قرآن عبد اهلل طباخ، مأخذ: نگارند ه

تصویر 33. نقوش اسلیمی توُپر د ر کمند  قرآن عبد اهلل طباخ،
جزییاتی از تصویر 20 

تصویر 34. جزییاتی از یکی از حاشیه سازی های قرآن عبد اهلل طباخ،
جزییاتی از تصویر 20

تصویر 37. تصویر خطی صفحه سمت راست افتتاح د ر قرآن
عبد اهلل طباخ هروی، )نگارند ه(

تصویر 36. رفع اختالف اند ازه عرض لوح ها با استفاد ه از د و نوار عمود ی 
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نقوش بر این قوس ها حرکت  می کند . تکرار این قوس ها د ر جهات 
مختلف د رون عناصر تذهیب به چشم  می خورد . 

با  بیان کنند ه حالت حرکت است. حرکت را  ریتم به خود ی خود  
د نبال  کرد ن عناصر تکرارشوند ه به خوبی می توان د رک کرد . د ر این 
یکی  می خورد .  چشم  به  صفحات  د ر  حرکت  گونه  د و  نیز  مورد  
لوح  و  کمند   د ر  شد ه  ایجاد   ریتم  با  که  مستقیم  مسیر  د ر  حرکت 
به وسیله تکرار نقوش ایجاد  می شود  و د یگری حرکتی که با استفاد ه 

از قوس های حلزونی د ر جهت مختلف ایجاد  شد ه است. 

 4. مقایسة تذهیب د و نسخه 
قرآن  د و  تذهیب  شیوه  اشتراک  و  افتراق  وجوه  شناخت  برای 
مورد  بحث الزم است اجزای بررسی شد ه با یکد یگر مقایسه شود . 
خالصه ای از  ویژگی های نقش، رنگ و ترکیب د ر قرآن های مورد  

بحث به تفکیک د ر جد اول پیش رو آمد ه است. 

4. 1. نقوش 
ابراهیم سلطان  قرآن  نقوش  می د هد   نشان  جد ول  به  کلی  نگاهی 
نقوش  با  ختایی  نقوش  این  البته  د ارد .  تکیه  ختایی  نقش  بر  بیشتر 

است.  متفاوت  کمی  طباخ  عبد اهلل  قرآن  تذهیب  د ر  مرسوم  ختایی 
این نقوش بیشتر ساقه ها و برگ هایی است که با یک رنگ، عمد تًا 
عبد اهلل  قرآن  د ر  ختایی  نقوش  حالیکه  د ر  است  شد ه  اجرا  طالیی 
د ر  طالیی  رنگ  و  است  رنگارنگ  برگ های  و  گل  بیشتر  طباخ 
آنها کم تر به کاررفته است. عالوه بر این د ر عناصر و اجزای تذهیب 
قرآن  ابراهیم سلطان مانند  لوحه ها و حواشی و کمند ها بیشتر نقوش 
ختایی به کاررفته است. اما د ر قرآن عبد اهلل طباخ زمینه لوح ها، کمند  
و عناصر اصلی د یگر)مثل نشان ها( بیشتر بر پایه نقوش اسلیمی است. 
ضمنًا نقش اسلیمی د ر قرآن ابراهیم سلطان از نوع توخالی است و این 

نقش د ر قرآن عبد اهلل طباخ توپر و تکرنگ است. 
از  به کاررفته و خبر  نو  به شیوه ای  نقوش  قرآن عبد اهلل طباخ  د ر 
شد .  خطی  نسخ  تذهیب  مبنای  د هم  سد ة  د ر  که  می د هد   ابد اعاتی 
گل های  است.  رنگارنگ  ختایی  نقوش  طراحی  نحوة  آنها  از  یکی 
پنج پر و برگ ها و ساقه های شکل یافته بر مبنای قوس حلزونی د ر 
این نسخه متفاوت از سبک قرآن ابراهیم سلطان است. عالوه بر این 
شیوه رنگ پرد ازی این نقوش که از رنگ های آبی و سبز و ُاخرایی 
و سفید  تشکیل شد ه د ر سد ه د هم بسیار رواج یافت. د ر حالی که این 
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نقوش د ر قرآن  ابراهیم سلطان عمد تًا طالیی است. رنگ طالیی د ر 
تذهیب سد ه های بعد  کاربرد ش محد ود  شد . 

د ر زمینه د یگر نقوش مانند  جد ول زنجیره ای و غیره، این د و نسخه 
از جد ول  استفاد ه  به طوری که  می توان  د ارند .  شباهت های زیاد ی 
این  تذهیب  مبانی  و  اصول  را جزو  تفکیک سطوح  د ر  زنجیرهای 

د وره تلقی کرد . 

4. 2. رنگ
نکته  بارزترین  رنگ پرد ازی،  تفاوت های  و  شباهت ها  زمینه  د ر 
این است که گستره رنگی تذهیب این د و نسخه یکسان است یعنی 
اثر رنگ های الجورد ی، طالیی، سفید ، سبز، شنجرف،  د و  د ر هر 
از  بیش  تفاوت ها  اما  است  به کاررفته  ُاخرایی  و  سیاه،  فیروزهای، 
همه د ر زمینه میزان سطوح اختصاص یافته به هر رنگ و همچنین 
موارد  کاربرد  این رنگ هاست. برای نمونه رنگ الجورد ی د ر قرآن  

افتتاح  د ر صفحة  به ویژه  است،  زیاد ی  سطوح  د ارای  ابراهیم سلطان 
رنگ  همین  است.  به کاررفته  لوح ها  و  کمند   زمینه  د ر  که  نسخه 
د ر قرآن عبد اهلل طباخ برای زمینه به کاررفته است اما مذهب برای 
استفاد ه  ُاخرایی  رنگ  از  افتتاح  صفحات  مکرر  حاشیه های  زمینه 
کرد ه است و از آنجا که سطوح مربوط به حواشی بیشتر از کمند  
است. عالوه  ُاخرایی  قرآن  این  افتتاح  د ر صفحه  غالب  رنگ  است 
از  استفاد ه  چگونگی  د ر  توجهی  شایان  و  بارز  تفاوت های  این  بر 
از  ابراهیم سلطان  قرآن   د ارد : د ر  رنگ طالیی و الجورد ی وجود  
رنگ طالیی برای زمینه نشان های َخمس و َعشر و الجورد ی برای 
نوار حاشیه استفاد ه شد ه و د ر قرآن عبد اهلل طباخ از این د و رنگ 
به صورت معکوس )الجورد ی برای زمینه و طالیی برای نوار حاشیه( 

استفاد ه شد ه است. 

4. 3. ترکیب
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د ر  ترکیب بند ی این د و قرآن نیز موارد  مشترک و متفاوت زیاد ی 
به چشم می خورد . د ر تذهیب هر د و قرآن تقارن اصل مهم ترکیب 
است. به خصوص د ر صفحات افتتاح عناصر و نقوش به کاررفته کاماًل 
بر متن قرآن  نیز  افتتاح قرآن  متقارن هستند . تمرکز هر د و صفحة 
است. یعنی عناصر طوری تنظیم شد ه اند  که متن قرآن د ر مرکز توجه 
مذهبان  کند .  قرآن حرکت  سطور  به طرف  مستقیمًا  و چشم  باشد  
این د و نسخه تمرکز را به وسیله اختصاص فضای مربع بزرگ میان 
صفحه به متن و تنظیم عناصر د یگر به عنوان نقوش حاشیه د ر اطراف 

متن ایجاد  کرد ه اند . 
د ر  د ارد .  وجود   جزییات  د ر  تفاوت هایی  شباهت ها،  به رغم  اما 
لوح  و  عناصر کمند   برجسته ترین  و  مهم ترین  ابراهیم سلطان  قرآن  
به  تقریبًا تمام سطح صفحه را  این د و عنصر به همراه متن  است و 
خود  اختصاص د اد ه اند . عنصر د یگر این د و صفحه جد ول زنجیره ای 
است که صرفًا برای تفکیک عناصر استفاد ه شد ه است. اما د ر قرآن 
عبد اهلل طباخ عالوه بر عناصر یاد شد ه چند  حاشیه باریک و ضخیم 
لوح ها  به ویژه  عناصر،  این  بر  بصری  تأکید   که  د ارد   وجود   نیز 
از  ضخیم  حاشیه  نوع،  سه  د ر  که  حواشی  این  می د هد .  کاهش  را 
نقش ترنج بازوبند ی و حاشیه باریک با نقش گل و گره، و جد ول 
زنجیره تشکیل شد ه است. رنگ اخرایی زمینه این حواشی به همراه 
ضخامت و سطحی که به خود  اختصاص د اد ه اند  از تأکید  بر لوح ها  

می کاهد  و توجه را به متن جلب  می کند . 

نتیجه گیری
از مقایسه د و قرآن عبد اهلل طباخ هروی و  ابراهیم سلطان تیموری 
که هر د و به یک د وره تاریخی اختصاص د ارند  و با اختالف اند ک 
حد ود  بیست سال از هم تولید  شد ه اند   می توان به نکات مهمی از 
شیوه های خاص د و مرکز مهم کتاب پرد ازی ایران د ر سد ة نهم هجری 
د ست یافت. به طور کلی تذهیب این د و اثر د ر برخی زمینه ها کاماًل 
منطبق و مشابه هستند  اما تفاوت هایی د ر برخی جنبه ها د ارند  که 
است.  شهر  د و  هنرمند ان  از  زیبایی شناسانه  نگرش  د و  نشان د هند ة 
وجوه اشتراک و افتراق این د و قرآن را به طور خالصه  می توان به 

این صورت بیان کرد :
- شباهت د ر شکل نقوش به ویژه د ر شکل نقش اسلیمی به کاررفته 

د ر تذهیب؛
- گستره رنگی مشابه شامل الجورد ی، طالیی، ُاخرایی، شنجرف، 

فیروزهای، سبز، سیاه؛
- عناصر یکسان تذهیب د ر هر د و قرآن شامل شکل لوح، کمند ، 

نشان های خمس و عشر و جد ول زنجیره؛
- تفاوت د ر شکل نقوش ختایی. نقوش ختایی قرآن  ابراهیم سلطان 
را   سطوح  مواج  به صورت  که  است  طالیی  برگ  و  گل  د سته های 
می پوشاند  اما د ر قرآن عبد اهلل طباخ نقوش ختایی شامل گل پنج پر و 
برگ ها و ساقه هایی با شکل مشخص و رنگین است که بر پایه قوس 

حلزونی منتشر  می شود؛
به هر  مربوط  به کارگیری رنگ ها و سطوح  نحوه  د ر  تفاوت   -

 حرکت تمرکز ریتم تقارن موقعیت قرآن
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بسیار  الجورد ی  رنگ  تکیه بر  ابراهیم سلطان  قرآن   د ر  رنگ. 
نوار  افتتاح و  لوح ها و کمند  صفحه  به طوری که زمینه  زیاد  است 
است.  الجورد ی  همگی  سرسوره ها  اطراف  زمینه  و  نشان ها  د ور 
تذهیب  استاند ارد   نقوش طالیی شکل  با  ترکیب  د ر  این الجورد ی 
از  استفاد ه  طباخ ضمن  عبد اهلل  قرآن  د ر  اما  است.  شیراز  قرآن های 
رنگ الجورد ی د ر زمینه برخی عناصر مثل کمند  از رنگ ُاخرایی 
هم بسیار زیاد  استفاد ه شد ه که  می توان گفت رنگ غالب د ر صفحه 
نیز نحوه  افتتاح ُاخرایی است. همچنین د ر نشان های َخمس و َعشر 
استفاد ه از این د و رنگ د ر د و قرآن یاد شد ه معکوس است: د ر قرآن 
قرآن  د ر  اما  است  الجورد ی  د ور  و  طالیی  مرکز  سلطان  ابراهیم 
عبد اهلل طباخ مرکز نشان الجورد ی و نوار د ور طالیی است. اما د ر 
قرآن  ابراهیم سلطان به علت اند ازه بزرگ لوح های صد ر و ذیل و 
کمند  الجورد ی حاشیه تأکید  بصری بر این عناصر است اما د ر قرآن 
عبد اهلل طباخ به علت استفاد ه از چند  حاشیه به د و متن و لوح ها، 
تمرکز از روی لوح و کمند  کاهش یافته و بر متن افزایش یافته است. 
بر  نیز  کمند   الجورد ی  زمینه  با  حواشی  این  زمینه  رنگ  تفاوت 

کاهش نقطه تمرکز لوح ها مؤثر بود ه است. 

 پی نوشت 
ر: جد ول، خط و تصویری که توسط خط بسیار باریک و  1. محرَّ

نازک محصور شد ه باشد )همان: 779(.
2. متن و حاشیه شد ه)قلیچ خانی، 1388: 416(.

د ر  که  د رختان،  و  گل وبوته  حیوانات،  و  پرند گان  تصاویر   .3
حاشیه کتاب ها به کار گرفته می شد ه، به خصوص تصویر حیوانات 
را تشعیر می گویند . این نوع طراحی ظریف و زیبا برای صفحه آرایی 
و زیبا کرد ن حواشی صفحات کتاب ها به کار می رفته است و بیشتر 

با رنگ طالیی و گاه رنگ آمیزی همراه بود ه است)همان، 90(.
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Timurid era is one of the well-known time of artis tic 
and artichetural developments in the his tory of Per�
sian arts from the point of form and content. His to�
rians believe that the prosperity of the arts and archi�
tecture originate with the special procedure of Timur 
and his successors to patronage of Persian artis ts and 
architect. Hirat and Shiraz through Timurid era were 
the main centers of the art of Book that thrived un�
der patronage of the Timurid princes Baysunghur (d. 
837AH / 1434 AD( and Ibrahim Sultan )d. 837 AH 
/ 1434 AD(. Although the two scriptoriums of Hirat 
and Shiraz liased, there were different s tyle in the 
art of book. Although illus tration of the poetic books 
has been s tudies extensively for the form, content, 
as tis ts and schools, the other diciplines of the arts of 
book among them paper�making, illumination, and 
book-bonding have not been well s tudied. The main 
purpose of the article is a comparison s tudy on two 
significant Qur`an manuscripts in order to determine 
the main features of Illumination in the two centers 
of book-making. Two significant Qur`ans copied in 
Shiraz and Herat held by As tan Quds Radawi select�
ed as indicators of Illumination S tyle: firs t one is a 
selected suras of Qur`an copied in Shiraz by Ibrahim 
Sultan in 827 AH/1424 AD. The Qur`an endowed to 
Imam Riza Shrine by Ibrahim Sultan. The second 
one is the Qur`an copied by Abdallah Tabbakh Hi�
ravi, the well-known calligrapher of timurid era in 
845 AH/ 1441 AD. He copied the Qur`an for the li�
brary of Alaʿal-Dawla ibn Baysunghur in Hirat. In 
this descriptive article the main variant of illumina�
tion including motives, colors, and composition of 
elements in the beginning pages and other elements 
among them sura-headings, verse dividers, and verse 
conters compared and analysied. The ques tions of 
the s tudy are: What are the features of motives, col�
ors, and composition of illumination in the Qur`an of 
Ibrahim Sultan and Abd allah Tabbakh?
What are the differnces and resembalances of 

motives, colors, and composition in illumination 
of the Qur`an of Ibrahim Sultan and Abd allah 
Tabbakh?The conclusion shows that in the beginning 
pages )safahāti iftitāh) of Ibrahim Sultan`s Qur`an 
Khatā`ī is the main motif and Islimi is used in su-
ra�headings and lawhs. Additionally, the form of 
khata`i is compeletly different from Hirat s tyle. The 
s tyle with the very fine pedicals and leafs backed to 
the illuminations of Qur`ans copied after 772 AH/ 
1372 AD under patronage of Muzaffarids in Shiraz. 
Khata`i and Islimi have used in equally in Abd-allāh 
Tabbākh`s Qur`an. The s tyle used in the form of 
leafs is different as well. Colored flowers between 
khata-is is another feature of Hirat s tyle. Although, 
number and type of colors used in the both manu�
scripts is similar, surface level assigned to each color 
is different particularly in the use of azura and ochre. 
In Ibrahim Sultan Qur`an surfave level assigned to 
azura is much more than Abdallah Tabbbakh Qur`an 
since the background of mos t elements of illumina�
tion, particularly in the beginning pages )Safahāti 
iftitāh(, is painted with azura. While the background 
of margins and sura-headings in Abdallah Tabbakh`s 
Qur`an is dedicated to ochre. In composition of the 
pages, in particular the beginning pages, both illu�
minitors palces emphasis on the 3 elememts of matn 
)the surface assigned to the text(, lowh )the horizon�
tal shape contained a cartouch and motive) and ka�
mand )the three�sided margin which surrounding all 
the elemets of the page). But the illuminator of the 
Abdallah Tabbakh`s Qur`an used multiple margins 
intermediate text and kamand. 
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