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 صفویه( دوره خطی در بصری در قرآن هایساختار های : عنوان مقاله)

 

 
 (هادی قاسمی رادنام و نام خانوادگی نویسنده اول )

 (دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی) 
  )  hadi_ghasemirad@yahoo.comآدرس پست الكترونيك نويسنده )

 

 

 

 
 چکیده 

 

 عميقای  و گساترده  بسايار  مفهاو   و معناا  از اسالمی دوران تمدن و هنر با ارتباط در کريم، قرآن کتابت

 نقا،،  و رنا   تذهيب، چون ديگری عناصر که خشنويسی و خط و تحول مسير تنها نه که است رخوردار

 نمای  عناصار  ايان  از هريك گرفتن نظر ودر شناخت بدون و گيرد می بر در را. .. و تجليد صحافی، کاغذ،

 صافحه  هنار  حقيقات  در .داد ارائاه  قارآن  کتابت هنر ويژه به اسالمی دوران کتابت از جامعی مفهو  توان

 برای و قرآنی آثار خاص های ويژگی و ارزش خاطر به و دارد قديم دوران کتابت هنر در ريشه امروز، آرايی

 هنار  از بخشای  عنوان به آنها تحليل و شناخت امروز، هنری آثار به بخشی هويت و کيفی سطح بردن باال

 تناو   تاذهيب،  آرايای،  صفحه سبب به صفويه دوره های قرآن ميان، اين در. است ضروری ايرانی-اسالمی

 پاژوه،،  ايان  اصلی محوريت .شوند می محسوب ارزشمند و نفيس های قرآن جزء آميزی، رن  و نقوش

 اين به رسيدن برای. بود خواهد مربوط های زمينه کليه در آن، تصويری های ارزش و قرآنی نسخ طراحی

 صافحه  اصاول  طاليای،  هاای  هنر انوا  مانند قرآنی نسخ در رفته کار به فنی و هنر های جلوه کليه هدف،

 گرفتاه  قارار  بررسی مورد تزئينی های آرايه و نگارش های شيوه انوا  صفحات، بندی ترکيب روند و آرايی

 .است

 

 

 .تذهيب تزيين، صفويه، دوره خطى، هاى قرآن آرايى، کتاب: كلیدی واژگان
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 مقدمه  

 پديده بر اسال  که است تاثيری سير داستان، اين زيرا است، تكرار درخور هم باز گفتند، بسيار چه اگر را اسال  رواج داستان

 و متحد، نا و فقير عربستان، قبايل ميالدی، ششم قرن در.  گذاشت-است حاضر تحقيق موضو  که-هنر جمله از بشری های

 بر الهی وحی آنكه تا.  شناختند می را شان اطراف های سرزمين مرد  از اندکی تعداد تنها و بودند يكديگر با نزا  در معموالً

 ی قبيله اهل اکثر توسط جديد، پيامبر اين ميالدی 026 سال در بعد سال چند و. . .  شد نازل قبايل همين افراد از يكی

 به پيامبر آن پيروان بعد سال 361.  کرد مهاجرت(  امروزی مدينه) يثرب شهر سوی به اندک، ياران با او و شد، طرد خودش،

 همان در و شد فرانسه وارد اسپانيا بيشتر و آفريقا شمال سرتاسر تصرف با شان لشكريان طاليه و رسيدند نكردنی باور قدرتی

 آن ، شد تحول اين موجب که گذاری اثر قدرت.  رسيد چين مرزهای ه ب نورديده در را هندوستان و ايران ، شرق در زمان

 نيز و مختلف های سرزمين در آن توسعه و اسال  ظهور با . داد تاثيرقرار نيزتحت را انسانی استعدادهای و قوا ساير بودکه چنان

 آن آراستن و قرآن کتابت به مسلمان هنرمندان از بسياری هجری، سو  قرن اواخر در عربی الخط رسم و عرب ادبيات استقرار

 وجود، اين با اما داشت، وجود قرآنی آيات تزيين راستای در هايی مخالفت ها سرزمين از برخی در گرچه . آوردند روی

 از اسالمی هنر از ای عرصه کمتر آن از پس و آورند پديد قرآن شكوه از نمايشی ها، قرن طول در توانستند مسلمان هنرمندان

 در قرآن آيات نوازترِ چشم ی عرضه برای آنها کوش، در الهی، کال  برابر در هنرمندان خضو ِ.  ماند جدا قرآن آيات به توجه

  . نمود پيدا تجلّی آرايی، کتاب هنر به وابسته های شاخه جمله از هنری گوناگون های شاخه و بسترها

 ناپذير انكار اسالمی دوره به آن انتقال و اسال  از پي، های تمدن از مانده باز آرايیِ کتاب پسندهای و آداب سهم چند هر

 در ها آرايه از بسياری و است قرآنی نُسخ آرايیِ کتاب از برخاسته ، اسال  جهان در هنر اين کمال و شكوه اما شك بدون است،

 با همزمان هجری، نهم قرن از آمده دست به قرآنی نسخ کيفيت و تعدد.  نمود پيدا راه نسخ ديگر به قرآنی نسخ از هنر اين

 کتاب هنر شكوه و شكوفايی نقطه عنوان به دوره اين از تا است داشت آن بر را محققان اکثريت ايران، بر تيموريان حكومت

 آل چون محلی حكا  دربار و ايلخانان ، سلجوقيان دربار در نيز آن از پي، آرايی کتاب هنر چند هر.  کنند ياد ايران آرايی

 هنر و فرهن  توسعه بر شاهزادگان و اميران بسيار توجه ، صفويه دوره در مناسب اوضا  اما بود، گرفته شكل مظفر آل و جالير

 نسخ سفارش و دربار به هنرمندان جذب جهت مطلوب بسيار شرايط خطی، نسخ تهيه جهت هنری های کارگاه ساخت نيز و

 ی دوره قرآنی نسخ تصويری های ارزش مهمترين از برخی بررسی به حاضر نامه پايان. گرديد قرآنی نسخ جمله از متعدد خطی

 .است شده نسخ اين بودن ممتاز سبب تصويری لحاظ به آنچه شناسايی يعنی پرداخت، خواهد گرافيك طراحی موضع از صفويه

 

 روش تحقیق 
 و فارسی مكتوب منابع طريق از تاريخی-نظری های زمينه و است کيفی و کمی روشهای از ترکيبی حاضر، پژوه، روش

 انتخاب تحليل و تجزيه و مطالعه برای بودن دسترس در حسب بر که صفويه دوره قرآنی های نسخه . است آمده بدست التين،

 .  شود می نگهداری ها موزه آرشيو در اختصاصی طور به که است تصاويری شامل نيز ها نمونه برخی.  است شده
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 قرآنی های آفرینش در بصری دهنده تشکیل ساختارهی

 صفوی دوره در هنر سیر

 در تصويرگری هنر تحوالت سير کلی طور به.  شد پديدار ها نوشته دست وتصويرگری تذهيب هنر درزمينه جديدی های سبك

 سال چهل از که تذهيب، در نان ترکما سياق و سبك قرن، اين ی دهه نخستين در.  کرد دنبال توان می تر راحت را دوران اين

 و ترکماناان  هنار  از ای زه آمای  کاه  بخشايد  جدياد  سابكی  باه  را خاود  جای رفته رفته داشت، رواج شيراز و تبريز در تر پي،

 تاذهيب  و ها قرآن تذهيب ميان دوران، دراين.  شد می محسوب صفوی های نوشته دست نخستين ی شاخصه و بود يموريانت

 . داشت وجود جزيی هايی تفاوت دينی غير متون

 باوده  نامعلو  شان مذهب يا کاتب نا  که چرا گيرد، می قرار آثار اين زمره در نيز ارزشمند و نفيس های نوشته ازدست بسياری

 ايان  کاتباان  تارقيم  فقادان  برای.  باشد کرده ذکر را ها آن دهنده سفارش نا  يا کتابت، محل که ندارد وجود سندی يا تاريخ و

 رقام  معماوالً  هنرمنادان  هماين  دينای  غير آثار موارد، اين برخالف اما ندارد، وجود ای کننده قانع توضيح هيچ قرآنی آثار گونه

 که شود می ديده کاتب ترقيم برای فضايی ناشناس های نوشته دست اين تمامی در تقريبأ.  است شده گذاری تاريخ و نويسی

 زماانی  در تارقيم  نگارش يقيناً اما اند، کرده اجرا دستانه خا  و ساده بسيار را نقوش اين اگرچه شده، پر تزيينی نقوش با همواره

 کاه  شاهری  شاده،  کتابات  شايراز  در ناا   فاقد های نوشته دست اين اکثر.  گيرد صورت توانست می سهولت به و تر کوتاه بس

 (3133 جيمز،. ) است بوده ق.ه دهم قرن در نويس  دست کتب تدوين مهم مرکز دو از يكی هرات همچون

 

 تشعیر

 ريز بسيار طيور و حيوانات تصاوير و خطائی مانند به تذهيب نوعی ، موی معنی به بانذهّمُ اصطالح در و آيد می شعر از لغت در

 حواشای  در ياا  جلاد  روی در زر گيری قلم با مذهب و نقاشی که بطوری باشد شده کشيده الوان ديگر با گاهی و زر با عموماً که

 دياده  شاعرا  ديوان و قطعات حواشی و جلدها از بعضی صفويان عصر آغاز در دهد نشان شايسته بطور را خود مهارت نسخ اوراق

 نماوده  تزئين  زر آب با را پرندگان و حيوانات اندا  و ها گل و ها برگ روی و زير خود تيز و تند گيری قلم از بعد نقاش که شده

 (3131 هروی، مايل. )است

 :نمود تقسيم بخ، چند به توان می را تشعير طراحی

 .اند شده طرح پرندگان و کوه و گياه و گل فقط آن در که تشعيرهای

 .قبايل کوچ های صحنه مانند است، شده طراحی اهلی حيوانات کنار در انسان تصوير آن در که تشعيرهايی

 .شير و اژدها ، شير و فيل ، سيمرغ و اژدها ميان نبرد مانند( گير و گرفت) حيوانات ميان نبرد به مربوط تشعيرهای

 .است شده کار مانند تابلو و مستقل اثر يك صورت به که تشعيرهايی

 خساروی، . )اسات  شاده  کاار  نقاشای  تاابلوی  يك اطراف مانند مشبك های حاشيه در پرندگان از نقوشی آن در که تشعيرهايی

3136) 

 

 تذهیب

 طاال  آب و مشكی خطوط با که منظم، شود می گفته نقوشی به آرايی نسخه عرف در کاری، طال و است کردن اندود زر لغت در

 (3131 هروی، مايل. ) باشد نرفته بكار آن در ديگری رن  و باشند شده تزئين و کشيده

 گذاشاته  متن کلمات نخستين سر باال در گفت توان می را تزئينی شكل مستطيل های قاب های سرمشق ترين محتمل از يكی

  برای عيار تما  سرمشق ها، سرمشق اين.  شوند می گذاشته مذهب های قرآن از برخی های سوره ابتدای در.  شود می
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 ساوره  آغااز  در قدسی کتاب قديمی های نسخه از برخی در. کنند می کار کتاب ی زمينه در که است هنرمندان و خوشنويسان

 است شده اندازی طال خط به غالباً که عنوان يك با شده خوشنويسی ای نوشته حاوی شكل، مستطيل های قالب نو  اين ها،

 (3131 ريشار،. )شوند می ديده اسليمی يا زيبا های گل از متشكل تزئينی و

 عاد   از تارس  عاالوه  به . کرد نمی طلب را آن مستقيماً خود قرآن متن زيرا داشت، خط از محدودتر رشدی قرآن تذهيب هنر 

 تاوا   ترس همين گفت توان می اطمينان و قطع با. داد می قرار تامل محل را تذهيب قرآن، متن به زايدی چيز هر دخول جواز

 کاه  کارد  تضامين  را ای نتيجاه  آن به نيل و داد سوق صحيحی مجاری در دقيقاً را تذهيب رشد جريان که بود هيبت احترا  با

 . اند القول متفق آورش، حيرت صحت به همگان

.  اسات  آيات ميان فاصله و سوره سرلوحه امكانات اين ترين شاخص. کند می تحريك را مذهب که است های مجال دارای قرآن

 خاوب .  آورد مای  فاراهم  حاشايه  در زينتای  نشانهای منظم تكرار برای مجالی نيز آيه ده يا پنج هر دهنده نشان عالئم عالوه به

 شاكل  باه  زينتای  داخال  ساجده  واژه) شاود  می نموده تزيين نشانی با نيز اين لذا کند، سجده متن کجای در بداند قاری است،

 نتيجاه  در و ساوره  نخستين افتتاح باشد، داشته تزيينی چنين جای سوره افتتاح وقتی که استطبيعي(  است گرفته قرار مسجد

 (3133 لينگز،. )گردد برخوردار چشمگيری نمايی هنر از بايد کتاب کل افتتاح

 

 اسلیمی

 و کناد،  مای  پار  را هايحاشايه  زينت ساير و شمسه و ترنج درون که است اسليمی است شبيه درخت به مختلفی جهات از آنچه

 وظاايف  از يكای  قطعااً  هماين  و نادارد  اشاره جهتی به خود خودی به اسليمی هست، نيز صفحه اصلی بخ، محيطی قاب غالباً

.  اسات  ماادی  فاوق  و راز رمازو  پر موجودی اش، پيچيدگی خاطر به اسليمی ، گذشته اين از و است قرآن تذهيب در آن اصلی

 به.  آيد می در حروف، تاثير افزاي، خدمت در گيرد، می قرار خط زمينه در که وقتی و است زنده موجودی که درخت مانند

 را قارآن  موزون آهن  منظمی فواصل در کوچك ترنج خصوصاً نگاره يك مدا  تكرار با که است ضرباهن  تصوير اسليمی عالوه

 (3133 لينگز،. )دارد مقامی چنين عالم مراتب همه در بلكه زمين در تنها نه و کند می القاء

 درخچه يا درختی چونان تعدد   هايی خم و پيچ دارای که شود می گفته هايی بندی گره و نقوشی به آرايی، نسخه در اسليمی

 هاا  شاخه اسليمی، نقوش در مذهب. باشد زده چن  هم در و درآميخته هم ه ب آن ی ها برگ و ها شاخه ساقه، که پيچان ای

 ، دقات  ی هماه  باا  گاهی بيننده که آفريند می نقشی و تابيده هم به دقيق، هايی سازی قرينه و نمعيّ ای فاصله با را ها ساقه و

 و هاا  ساوره  سار  جلدها، پشت و روی از اعم ها نسخه ، مختلف مواضع در. بيابد تواند نمی را برگها و ها وساقه ها شاخه راهگذر

 .  اند برده کار اوراق حواشی و ها لوحه سر

 خاالف  بار . اسات  بوتاه  و گال  پايچ  در پايچ  نقوشای  دارای صرفاً و است نازك و ظريف آن طرح که اسليمی از ای گونه: ختايی

 بارگ  و گال  صاورت  به را خطايی طرح نقاش، يا مذهب.  است درخت نق، متضمن و تر قوی و تر درشت آن طرح که اسليمی

. کنناد  مای  برپاا  غوغاائی  گياه های شاخه روی عشقبازی و سرايی نغمه با پرندگان که همچنان آرايد؛ می شده گسترده تزئينی

.  شاود  می ديده قديم خطوط فواصل و نقّاشی قطعات حواشی و ترنج و رقمعّ و سوخت و ضربی جلدهای روی در خطائی نقوش

 (3131 هروی، مايل)

 

 شمسه

 ، شمساه .  رود می کار به نيز گون ستاره تزئينات مورد در که است کوچك خورشيد معنای بهاشعه( و خورشيد آور ياد) شمسه

 پشات  و روی وساط،  در شاكل  اين.  گويند می شرفه آنها به اصطالحاً که اطراف به هايی شعا  دارای و است زراندود و منقوش

  و آراسته، غيره و بوته و گل يا اسليمی نقوشی با جلد، روی شمسه از.  گيرد می قرار کتاب آغاز بدرقه صفحات از پس نيز و جلد
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 وساط  در. اناد  کارده  می کتابت سفيد يا زر با را عنوان يا کتاب نا  غيره و رقا  و نسخ، ، ثلث مانند خطوطی با شمسه وسط در

  (3131 هروی، مايل. )نويسند می را حزب و خمس و عشر عاليم شمسه،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   شرفه انواع ،2: تصویر                                                           فردوسی،معروف شاهنامه نسخه شمسه، ،1: تصویر 

                                                تهران گلستان كاخ كتابخانه ق.ه 388 ، بایسنقری به
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 سازی جدول

 معماوالً . اناد  کشايده  می سطور فواصل در يا و نوشته صفحه گرداگرد که است متوازی خطوط کشان جدول و مذهبان عرف در

 و باشاد  تزئينای  است ممكن و شود کشيده خط يك با و باشد ساده است ممكن جداول. گرفتند می بر در را صفحه سوی چهار

 مسطّر توسط جدول پرداخت نخست حال همه در. باشند کرده تحرير را آن جانب دو يا يك يعنی باشد محور و خط چند دارای

 نساخه . اناد  کارده  مای  مجدول نقره، زرو با را آن کتاب صفحات کتابت از پس و شده می نقشی صفحه روی بر جدول ستاره يا

. اسات  رفتاه  فارا  جدول از يا و کرده پيدا اتصال جدول به سطرها و ها بيت حرف آخرين با نخستين که شود می ديده نيز هايی

 و اناد  آراساته  ديگار  زماانی  در اناد،  نداشاته  جدول پرداخت کتاب از پي، که را هايی نسخه گاهی که نمايند می ها نمونه اين

 (3131 هروی، مايل. )اند کشيده جدول

 ايان  وجاود  قرآنای،  هاای  نسخه در.  است شده می داده قرار جدول يك در معموالً متن متأخرتر، اسالمی خطی های نسخه در

 اساتفاده  ديرتار  جادول  از قرآنای  غيار  خطی های نسخه در که حالی در شده، ديده ق 2 سده آغاز از واقعی، قاب يك يا جدول

 کشای،  جدول که آيد می نظر به. گيرد می بر در نيز را ها حاشيه درون توضيحات و ملحقات ، متن کشی جدول گاه. است شده

 شاود  می آغاز هستند، کارتر پر قابی دارای –پايانی مزدوج صفحه با همراه –واقع در که آغازين مزدوج صفحه يا صفحه تزيين از

 کاه  اسات  باوده  نگاری کتيبه الگوهای احتماالً قاب اين منشأ.  يابد می گسترش خطی نسخه صفحات تمامی کشی جدول به و

 (3131 اُورستی،. ) کند می احاطه را نوشته های لوح که زينتی قاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 صفویه دوره در كشی جدول از نمونه دو ،8: تصویر                                                           

 

 رنگ

 تفاوق  سرخ سر بر هم و سبز سر بر هم آبی شرق در چهار ، قرن در کوتاهی خيز و افت دوران از بعد عنصر، نخستين طال رن 

 مرتبه در آبی و کرد حفظ را خود اوليه شيوه طال غرب، در که حالی در رسيد طال از همتر ای مرتبه به زود خيلی و يافت بارزی

 شاد،  افازوده  هاا  رن  اين به که ديگری رن  هر بينيم می که دريافت واقعيت اين از توان می را رن  دو اين اهميت. ماند دو 

 مسااوی  رحمات  باا  و اسات  اليتنااهی  حضارت  رن  آبی. است کرانگی بی نماد آبی،( 3133 لينگز،. ) است داشته فرعی مقامی

 اسام  . اسات  گرفتاه  فارا  را چيز همه که است آسمان نامتناهی، اين اصلی نماد. گيرد می فرا را چيز همه من رحمت زيرا است؛

 زيارا  اناد،  کارده  ترجماه  مطلق خير و درستی به نيز را رحمت و مهر پر بسی معنای به "الرحمن" يعنی مقا ، اين مناسب الهی

 است، آسمان خود تالیِ تنها نيز دريا منتها، بی رحمت برای بودن نماد در . است رحمت وصف اصلی های ريشه متوجه معنا اين

 .نمايد می آسمان صورت به و گيرد می را آن رن  که
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 طاال . گيارد  مای  قارار  ورص ا  عاالم  همه ورای در بذاته لذا و است روح نماد خورشيد، همچون طال، است؛ گرانی بی نماد آبی اگر

 هاا  آن شاكل  به تا کند می مشكی را حروف دور ناچار ، نويسد می طال با که خطاطی که حدی تا( گريزد می) صورت از ماهيتاً

 کناار  در آبای  پاس  .است ظهور يا تعليم معنای به بالعرض و علم، نماد بالذات زرد همچون است، نور رن  چون طال. بدهد جلوه

 مای  تقويات  شادت  باه  را يكاديگر  کاه  دارند تضاد قدر آن طال و آبی. است کردن ظاهر به ميل که است رحمتی معنای به طال

 نيسات  چنادان  گرمي، اندك و نيست گر  رنگی اما کند، می تعديل را آبی ژرفای و عمق که است سرزندگی دارای طال کنند،

 .شود می واقع موثر خوبی به قداست حالت ايجاد در آيد می دست به مجمو  در که سردی . برسد آبی سردی پای به که

  

 صفویه های قرآن خصوصیات

 از بسياری در. است جلدی تك های نسخه شده، کتابت ايران در و داشته تعلق ق.ه دهم قرن به که هايی قرآن از عظيمی بخ،

 داخال  و کوچاك  و بازرگ  هاای  انادازه  در که ديد توان می ا ر نسخ و محقق ، ثلث خطوط از ای آميزه صفحه هر در ها، نمونه

 دسات  برخی در . است رفته کار به خوشی و درشت محقق يا نسخ خط تنها ها، نوشته دست باقی در.  است ه شد نوشته کتيبه

 تاذهيب  يی زيبا به است، قرآن متن دو  نيمه سرآغاز حقيقت در که کهف، ی سوره از آيات نخستين حاوی صفحات ها، نوشته

 ( 3133 جيمز،. ) است کرده مشخص را هرجزء ابتدای متن گرداگرد شده تذهيب های تسمه ، ها نمونه بعضی در شده،

 که هايی خط برگيرندهی در که ی بيشتر های قسمت يا دو به که داشت صفحات مورد در خاصی خصوصيات صفويه های قرآن

 خطاوط  هماراه  کاه  رسايد  مای  هفات  تا ها قسمت اين شمار اغلب. شدند می تقسيم بود، متفاوت و متناسب های اندازه دارای

 در( .  3136 فار،  شايساته ) گرفتناد  مای  قرار استفاده مورد تذهيب کيفيت بردن باال برای تزيينی های شيوه عنوان به عمودی

 تمايال  شادن  ماويين  و بارياك  چاه  هر به اسليمی های ساقه صفويه، دورهی در قرآنی های نسخه کردن عمرصّ و مذهب مورد

 اولياه  هاای  نساخه  از بيشاتر  نيز آنها پرکاری و تافتگی درهم که آمدند می در حجم بدون دار موج خطوط صورت به و داشتند

 شاكوفه  صاورت  به که است صورتی و قرمز ، سفيد نظير مختلف های رن  با چندپر کوچك های گل حضور ديگر تغيير و است

 تذهيب کار در محمد سلطان و بهزاد راهنمايی به ارجمندی اساتيد دوره اين در.  دارند حضور ها اسليمی ميان در کوچك های

 (3133 رهنورد،. )داشتند دست ادبی و مذهبی های کتاب
 

 صفویه دوران در تذهیب ساختارهای

 زمان تا که هايی رن  ساير و سرخ رن  اقسا  کاربرد گير چشم افزاي، و آبی رن  ته شده تيره شيوه اين شاخص های ويژگی

 ترکياب  اماا . اسات  نشااط  باا  و سارزنده  حادودی  تا حال عين ودر پرشكوه ای جلوه با اغلب شد، می محسوب فرعی های رن 

 اساليمی  باه  چياز  همه ديگر رن ، از گذشته.  ميدادند ترجيح کماکان هنرمندان بعضی را طال و آبی خاص و برگزيده کمابي،

 را آن کام  کام  ناد،و  نباود  قائال  اهميتی هم سوره ترنج برای و کردند می استفاده کمتر قدسی عناصر از تيموريان.  بود وابسته

 رو کوچاك  هاای  ترنج. شد می دور سرعت به که داشت تعلق ای گذشته به ها ويژگی اين دو هر صفويان دوره در. کردند حذف

 لباه  از ياا  هاا  ترنج اين از که بود مانند پرتو های شرفه و حاشيه به اسليمی ترين نزديك شاخص ويژگی غالباً هنوز اما بيرون به

 معاادل  هايچ  ديگار  دوره اين در. کرد می کمك ضلع، چهار از ضلع سه قيد از تذهيب شدن آزاد به و زد می بيرون قاب خود،

 باه  زر باا  کااری  تاذهيب (  3133 لينگاز، . ) شاد  نمای  يافت مغولی و مملوکی های مصحف تذهيب از پر ت صفحا برای واقعی

 بوتاه  و گال  کاه  هساتند  بزرگی های حاشيه دارای دوره اين های قرآن از بسياری. کرد ترقی صفويه دورهی هنرمندان وسيلهی

 کااربرد  دوره ايان  در الجاورد  شانگزف،  سابز،  زرد، زر، چاون  هايی رن  و است شده نق، آن بر باريك های ساقه با الوان های

 و نساتعليق  خاط  باه  فارسی ترجمهی سطور، بين ما ساختن زرافشان قرآن، در نظم و تحرير پرکاری، ، کاری ريزه.  است داشته

 دورهای  های قرآن های ويژگی از متن با ارتباط در قرآنی صفحات آراي، آرا ، و صالبت پر های رن  از استفاده شنجرف، رن 

 (3136 فر، شايسته. )است صفويه
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 صفویه نقوش خصوصیات

 بعدها که نقوش جمله از. گرفت قرار دوران اين تاثير صفوی دوره اوايل.  شد عمده تحوالت دچار دوره اين در نيز تزيينی نقوش

 برخای  در تيماوری  دوره در هرچناد  کاه  باود  مااری  اساليمی  نقا،  يافات  پررنا   حضوری و شد ظاهر صفوی سرلوحهای در

 هاايی  شبكه آن از غير به. رفت کار به وسيعی شكل به نق، اين صفوی دوره در . شود می ديده آن اوليه های نمونه مينياتورها

 اوايال  در و کرد می اشغال را ميانی فضای و سرلوح حاشيه از قسمتی اکثرأ که بود رايج توری های بافته شبيه ، نقوش از ظريف

 .است صفوی دوره خاص ويژگيهای که شد باب دوره اين اوايل از نيز ها حاشيه در سازی تشعير. داشت رواج صفوی دوره

 غالاب  رنا  . خورد می چشم به تزيينات در انگيز اعجاب هايی پيچيدگی و ظرافت ايجاد به تمايل صفوی نقوش در کلی طور به

 ناارنجی  و زرد سابز،  شانگرف،  نظيار  ديگار  های رن  منتها است، الجوردی و طاليی همچنان دوره اين تذهيب در رفته کار به

 به کمتر تيموری دوره تاثير تحت فرعی رنگهای صفوی دوره اوايل در. رود می کار به بيشتر تيموری، دوره به نسبت نيزکمابي،

 رنگهاای  نفا،  تر وسيع ل شك به نارنجی نظير رنگهايی کاربرد با خصوص به بعد به يازدهم قرن از تقريبأ اما ، خورد می چشم

 باه  تار  خاالص  رنگها، که قاجار دوره برخالف ، اند پخته و ترکيبی بسيار عمدتأ صفوی دوره رنگهای. شود می چشمگيرتر فرعی

 (3133 رهنورد،.)رفتند می کار

 

 قرآنی نسخ وپایانی میانی، آغازین، صفحات در دهنده تشکیل ساختارهای

 های قالب برای واژه چندين شرقی اسالمی سرزمين واژه فرهن  در ساختمان يك ورودی ی دروازه همچون کتاب، يك سرآغاز

 هاا  کتااب  آغاازين  ماذهب  تزيينات وصف برای( سرلوح) اصطالح از غالباً داران مجموعه و کتابداران. دارد وجود شكل مستطيل

 مای  يافات  متون صدر در کرّات به و معموالً که شكلی مستطيل مذهب قابهای يا نوارها وجود (3131 ريشار،. )اند کرده استفاده

 تازئين  ناو   ترين شايع ، اند همراه ها آن با غالباً که هايی جدول و ها قالب اين هستند، ايرانی آرايی کتاب هنر از جزئی و شوند

 ماذهبان  نازد  در قارآن  انتهاايی  و آغاازين  صفحات در ونگار نق، پر تذهيب از استفاده .شوند می ديده ها کتاب در که هستند

 تاذهيب  باه  را قارآن  صافحات  تماا   حاشيه بعدها شد، می تذهيب شده ياد صفحات در سوره عنوان تنها ابتدا در.  داشت رواج

 .آراستند

 مای  مشاخص  را ماتن  محادوده  هاای  کشی جدول معموالً.  است آغازين صفحات از تر ساده کمترو ميانی صفحات در تزئينات

 .است آغازين صفحات تزئينات بيرونی کادر اندازه با برابر موارد اکثر در يابد می اختصاص اصلی جداول که فضايی کل.  سازد

: سر سوره، عالمت پايانی آيات، رموز سجاوندی، فاصله بين سطور، حاشايه   قرآن میانی صفحات در دهنده تشکیل های زیبایی

 سی، عشر و خمس، جزء و حزب، سجده.و حاشيه نوي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  صفویه دوره های سوره سر از هایی نمونه ،8:تصویر
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 است شده تزئین موشی داندان و زر و نقوش با كه ها سطر بین فاصله ،5: تصویر          آیات پایانی های عالمت از هایی نمونه ،4:تصویر

 

 
 .ق.ه 1121 شیرازی، نصیر خط به صفویه، دوره در نویسی حاشیه از ای نمونه ، 6: تصویر

 

 
 حاشیه در خمس ای نمونه ، 1: تصویر

 

 باا  درارتباط ختم دعای.  کنند اضافه قرآن متن انتهای به نيز را فالنامه و«  ختم دعای»  که بود اين بر رسم پايانی صفحات در

 باه  معماوالً  که فالنامه، اين تفسير و توضيح بود، عربی الفبای حروف حاوی نيزنموداری فالنامه.  شد می قرائت قرآن متن اتما 

 نياز  ناماه  فاال  و ختم دعای.  کرد می بيان حروف اين از هريك با ارتباط در را طالع نحس و سعد شد، می نوشته فارسی زبان

 (3133 جيمز،. ) شد می تذهيب غالباً متن، پايانی ی صفحه دو همانند
 در نمونه های که از  تزئينات تما  صفحه استفاده شده است، نقوش و تقسيمات تشابه زيادی با صفحات افتتاحيه دارد. 
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مستوفی شیرازی برای مظفر الدین شاه كتابت گردیده است، به خط صفحه فهرست، این قرآن به سفارش میرزا محمد علی  ، 3: تصویر

 ، منبع تصویر كتابخانه كاخ گلستان.1822محمد شفیع ارسنجانی، كتابت 
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 صفویه دوره خوشنویسان

 عين در و شد پيدا اسالمی خطوط انوا  در تازه درخششی.  است خوشنويسی برای رونقی پر دوران اسال  دنيای در دهم قرن

 های هنر و است شده کتابت خط اين به ها قرآن اکثر و گرديده تثبيت مجيد کال  کتابت برای نسخ خط که است عصری حال

 . است رسيده خود اوج به قرآنی

 نسخ و ثلث خط خوشنويسان ترين معروف از که عباسی رضا علی مانند اند، درخشيده بزرگی بسيار خطاطان صفويه دوره در

 . هستند معروف(   ) الرضا موسی بن علی حضرت آستانه مشهد، و قزوين و اصفهان در او های نگاری کتيبه و است صفوی دوره

 برد نا  نستعليق خط خوشنويس ترين بزرگ ق،.ه 3621 در مفتول قزوينی سيفی حسنی ميرعماد از بايد نيز نستعليق خط در

 درستی به را نستعليق خط که اوست کتابت با و است خط اين در قرآنی هنر اوج که است مانده باقی وی از قرآنی چند که

 . دانست ايران اسالمی های خط عروس ميتوان

 خطاطان. کرد پيدا را خود خاص قواعد و اصول و يافت ماندگار شيوه و شد کمال دارای ايران در نسخ خط صفويه، عصر در

 مانند برسانند، کمال به را ايرانی نسخ خط توانستند متعدد های قرآن نگارش با اند درخشيده عصر اين در که نسخ خط بزرگ

. است کرده می کتابت قرآن سه سالی گويند می که قمی ابراهيم آقا و صادق محمد آقا لولو، هاشم محمد تبريزی، عالءالدين

 . است نيريزی احمد ميرزا يعنی صفوی عصر نويس نسخ ترين بزرگ استاد وی

 

 نیریزی احمد

 آقا شاگردان سلك در بعد و کرد مشق ارسنجانی صادق محمد آقا خدمت در چندی و گاربود روز نويسان نسخ بزرگترين از

. آورد خاصی شيوه و سرآمد استاد از تا پرداخت مشق به و رفت نيريز به قم از استاد مرگ از پس و آمد در قمی ابراهيم محمد

 و نيريز متولد را خود است نگاشته ق.ه 3321 سال به که قرآن ترقيم در او. شد مقيم اصفهان در 3366 سال حدود در وی

 نيز او نسبت و گشود جهان به ديده فارس استان شهرهای از يكی نيريز شهر در وی حقيقت در. کند می معرفی اصفهان ساکن

 در آن نگارش که است دعايی کتاب مانده جای به تاريخ ذکر با او از که آثاری ترين قديمی از يكی.  است نكته همين نشانگر

 می معرفی النيريزی احمد فخرالدين محمد سلطان فرزند را خود اثر اين ترقيم در وی است رسيده پايان به ق.ه 3633 سال

 . کند

 نيريزی احمد. فراگرفت اصفهان در کلی به را خوشنويسی هنر نيريز در نوجوانی و طفوليت دوران گذراندن رغم به احمدنيريزی

 سلطان شاه حكومت دوران تما  در. داشتند نزديك و دوستانه روابط باوی حسن سلطان شاه رسيدن قدرت به روزهای اولين از

 کارترين پر از يكی ولی. کند خوشنويسی را ها نوشته دست تا شد می داده نيريزی احمد به های ماموريت دربار سوی از حسين

 تمرينات ادعيه، کتب و قرآن از متعددی های نسخه از او آثار. است ايرانی نسخ در خوشنويسی استاد گرانقدرترين و کاتبان

 تكامل در نيريزی اهميت ق.ه ها 3323 سال به متعلق اصفهان ستون چهل کاخ در قرآن کتيبه و الكل الك با کار خوشنويسی،

 ( 3133 جيمز،. )است نسخ خط تعالی و

 قطعاً وی خطی های قرآن شمار که اند داده نسبت را قرآن 326 تا 33 کتابت او به برخی است، کرده کتابت قرآن چندين وی

 (3136 جوادی، سيد حاج. )است تعداد اين از کمتر
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 دوره صفویه معرفی گزیده ای از قرآن های نفیس

 صفحه، هر در سطر سه و بيست متر، سانتی 31×3 اندازه در ترمه، کاغذ تبريزی، عالءالدين خط به ،ق.ه 316 تاريخ به قرآن

 با جدول دارای خطی نسخه از صفحات. است شده اندازی طال سطرها بين که مرصع و زرين حواشی با بقره سوره .نسخ خط

 .سرلوح از نقشی با اول صفحه است، شده نگاشته مذکور های آيه آن بر و هستند طالپوش غبار

 

 .ق.ه 959 تبریزی عالءالدین كاتب نسخ، خط بقره سوره، 9: تصویر

1915 شماره گلستان، كاخ كتابخانه: نگهداری محل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 صفحه، هر در سطر دوازده. متر سانتی 16×23 اندازه بالغ، خان کاعذ نيريزی، احمد ممتاز خط به ق،.ه 3333 تاريخ به قرآن

 .طاليی رن  به رقا  خط به سوره عناوين. شده نوشته قرمز مرکب با تجويدی عالئم و سياه نسخ با متن

 تافته طوماری صورت به اسليمی سطور، بين اندازی طال ، موشی دندان و برگ و وگل عالی تذهيب مرصع، مُذهّب سرلوح دارای

 از شده تذهيب متن پيرامون. سفيد صورتی، طاليی، سياه، نارنجی، آبی، از متشكل تذهيب در شده استفاده های رن  هم، به

. است شده تزيين موشی دندان با و کار پر ها سطر بين فاصله آبی، های خط دور با نارنجی و طاليی رنگهای در برگهای و گل

 .است شده تزيين چهارپر گلهای صورت به و آبی قرمزو سياه، طاليی، رن  از آن در که ها دواير از شده تشكيل آيات عالئم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .ق.ه 1111 نیریزی احمد كاتب نسخ، خط، 9: تصویر

 .643 شماره گلستان، كاخ كتابخانه: نگهداری محل
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 .ق.ه 1111 نیریزی احمد كاتب نسخ، خط19: تصویر

 .643 شماره گلستان، كاخ كتابخانه: نگهداری محل
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 نتیجه گیری

 است محسوب جهان تمدن تاريخ بلكه اسال  عالم تمدن تاريخ سودمند مباحث از اسالمی تمدن در آرايی کتاب و نويسی نسخه

 اسالمی های تمدن ار يكی فرهنگی و معنوی جالل و شكوه اسباب و علل از ای پاره آن چندی و چونی و چگونگی از آگاهی که

 انتقال و اسال  از پي، تمدنهای از بازمانده آرايی کتاب و سازی کتاب پسندهای و آداب سهم هرچند. کند می تبيين را بشری

 مجيد قرآن از برخاسته اسال  جهان در آرايی کتاب و کتاب لباب و لب يقين و بقطع اما است ناپذير انكار اسالمی تمدن در آن

 .  است

 و ابزار شرايط آوردن بدست از پس کاتب که طوری به است داشته خاص آدابی کاتبان ميان در کتابت تحريرکردن، نوشتن،

 سرما در و کرده نمی کتابت طهارت بودن که طوری به است بوده می مقيد نيز کتابت مكان و زمان به بايست می کتابت اسباب

 .است برده نمی تحرير به دست تشنگی و گرسنگی هنگا  به و پرداخته نمی کتابت به شديد گرمای و

 قرن، اين ی دهه نخستين در.  کرد دنبال توان می تر راحت را صفوی دوران در تصويرگری هنر تحوالت سير کلی طور به

 تيموريان و ترکمانان هنر از ای آميزه که بخشيد جديد سبكی به را خود جای رفته رفته تذهيب، در ترکمانان سياق و سبك

 .بود

 در مفهومی تأثيری که بصری عناصر بخ، نمود، تقسيم مختلفی های بخ، به توان می را تزئينات قرآنی های آفرين، در

 گره، کمند، لچك، لوح، سر کتيبه، ترنج، نيم ترنج، سر ترنج، شمسه، ختايی، اسليمی، تذهيب، تشعير، مثالً ندارد مكتوب

 قرآن شناسی زيبايی بحث و بصری ساختار در ها روش و عناصر اين تمامی که برد نا  رن  و سازی جدول ترصيعی، تذهيب

 .دارند بسزايی نق، نفيس خطی های

 رن  ساير و سرخ رن  اقسا  کاربرد گير چشم افزاي، و آبی رن  ته شده تيره صفويه دوره در تذهيب شاخص های ويژگی

. است نشاط با و سرزنده حدودی تا حال عين ودر پرشكوه ای جلوه با اغلب شد، می محسوب فرعی های رن  زمان تا که هايی

 به چيز همه ديگر رن ، از گذشته.  ميدادند ترجيح کماکان هنرمندان بعضی را طال و آبی خاص و برگزيده کمابي، ترکيب اما

 آن کم کم نبودند،و قائل اهميتی هم سوره ترنج برای و کردند می استفاده کمتر قدسی عناصر از تيموريان.  بود وابسته اسليمی

 کوچك های ترنج. شد می دور سرعت به که داشت تعلق ای گذشته به ها ويژگی اين دو هر صفويان دوره در. کردند حذف را

 لبه از يا ها ترنج اين از که بود مانند پرتو های شرفه و حاشيه به اسليمی ترين نزديك شاخص ويژگی غالباً هنوز اما بيرون به رو

 معادل هيچ ديگر دوره اين در. کرد می کمك ضلع، چهار از ضلع سه قيد از تذهيب شدن آزاد به و زد می بيرون قاب خود،

 . شود نمی يافت مغولی و مملوکی های مصحف تذهيب از پر صفحات برای واقعی

 می استفاده مفهومی و راهنما عناصر و عالئم از قرآنی، نسخ وپايانی ميانی، آغازين، صفحات در دهنده تشكيل ساختارهای در

 فاصله سجاوندی، رموز آيات، پايانی عالمت سوره، سر مثال عنوان به دارد مستقيمی ارتباط مكتوب متن با مستقيماً که گرديد

 قرآن درك و قرائت نو  و مفهو  معنا، در توان می که سجده و حزب و جزء خمس، و عشر نويسی، حاشيه حاشيه، سطور، بين

 .باشد داشته را انكاری غيرقابل تأثيرات

 خطاطان. کرد پيدا را خود خاص قواعد و اصول و يافت ماندگار شيوه و شد کمال دارای ايران در نسخ خط صفويه، عصر در

 مانند برسانند، کمال به را ايرانی نسخ خط توانستند متعدد های قرآن نگارش با اند درخشيده عصر اين در که نسخ خط بزرگ

. است کرده می کتابت قرآن سه سالی گويند می که قمی ابراهيم آقا و صادق محمد آقا لولو، هاشم محمد تبريزی، عالءالدين

 روز نويسان نسخ بزرگترين از نيريزی احمد. است نيريزی احمد ميرزا يعنی صفوی عصر نويس نسخ ترين بزرگ استاد وی

 اسالمی، هنر. . . دارد ديگری در ريشه يكی که يابيم می در بگيريم، نظر در را ظاهری زيبايی و باطنی جمال اگر . گاربود

 ای زيبايی ديگر، عبارت به يا اسالمی هنرهای زيبايی. است اسال  مرهون بلكه نيست، نژادی و قومی نبوغ مديون را خود زيبايی

 .است خاموش و پنهان آموزشی شود، می منتقل محيط به و جوشد می اسال  از طبيعی طور به که
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 ماخذ و منابع فهرست 

 .بهارستان ،نامه تهران ،( گلستان کاخ نفيس های قرآن از برخی در رقا  خطوط معرفی(. )3132)حسين ها، بيگی احمد

 ارشاد و فرهن  وزارت انتشارات تهران،(. ايرانی نقاشی آموزش و هنر آيين) ختايی، های گل(.3131)پرويز خرمی، پور اسكندر

 .اسالمی

 تهران،نامه(.  رُشار) احمد بنی شيرين ،(شناختی گونه و مادی های ويژگی) اسلمی، خطی های نسخه(. 3131)پائوال اُورستی

 .31-11ص ،32 و33دفتر ، دو  و اول شماره ششم، سال بهارستان،

 .شادرن  ونشر چاپ تهران،. افالطون نظر در هنر(. 3136)سعيد مطلق، بينايی

 نشر تهران، بهتاش، پيا (. خليلی ناصر اسالمی های هنر های مجموعه از چهار  جلد) آراستگی، کمال(3133)ديويد جيمز،

 . کارن 

 .  کارن  نشر تهران، بهتاش، پيا (. خليلی نلصر اسالمی هنرهای مجموعه از دو  جلد) استادانه، کارهای( 3136)ديويد جيمز،

 .کاررن  نشر تهران،. بهتاش پيا (. خليلی ناصر اسالمی هنرهای مجموعه از سو  جلد) تيمور، از پس(. 3133)ديويد جيمز،

 وزارت انتشارات تهران،(. امروز تا آغاز از مجيد اهلل کال  کتابت در سيری) قدسی، کلك(. 3133)کمال جوادی، سيد حاج

 .اسالمی ارشاد و فرهن 

 .هنر دانشگاه تهران،. تيموری دوره در آن تحول وسير خطی های قرآن تصويری های ارزش(. 3136)زهرا خسروی،

 .آبان کتاب انتشارات تهران،. نگارگری در نهفته رموز(.3133)مرتضی حسينی، امير خلج

 .هنر جمال انتشاراتی موسسه تهران،. حروف طراحی و خوشنويسی(. 3133)امير نبرد، رضائی

 .سمت انتشارات دو ، چاپ تهران،. آرايی کتاب(. 3133)زهرا رهنورد،

. بخشان روح. (.  آرايی کتاب و شناسی نسخه ، پژوهی متن مباحث در مقاله چهار) آرايی کتاب(. 3131)فرانسيس ريشار،

 .مكتوب ميراث ،انتشارات تهران

 هنر مطالعات موسسه تهران،.  فر شايسته مهناز ،0اسالمی هنر آثار مجموعه اسالمی، خشنويسی(. 3133)حميد ياسين سفادی،

 .اسالمی

 .هنر ماه ،332 شماره تهران،(.اصفهان ستون چهل ی موزه مذهب قرآنی خطی ی نسخه دو بررسی(. )3136)مهناز فر، شايسته

 شورای مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه در نقيس های قرآن تصاوير گزيده) بهارستان، مصحف(.3133)اهلل احسان شكرالهی،

 .شادرن  تهران،(. اسالمی

 معاصر فرهن  تهران،نشر. ايرانی خوشنويسی بر آمدی در(. 3132) رضا حميد خانی، قليچ

 انسانی علو  کتب تدوين و مطالعه سازمان تهران،.اسالمی عرفان در شناسی زيبايی مبانی(. 3132)علی صيقالنی، کريميان

 (.سمت)دانشگاهها

 .،گروس تهران. هندی بيد قيومی مهرداد.قرآنی تذهيب و خط هنر(.3133) لينگز،مارتين

 . رضوی قدس آستان های پژوه، بنياد ، مشهد. اسالمی تمدن در آرايی کتاب(. 3131) نجيب هروی، مايل

 .نگارگر(. تذهيب طراحی راه در گا  اولين) اسليمی مكتب(. تا بی) مليح ناصری،

 .نگارگر(. مينياتر و تذهيب طراحی) اسليمی مكتب(. 3133)مليح ناصری،

 .آلمان ،(سال هزار طول در ايران هنرمندان نگار و خط به) ايران، مصحف ،(3136)باقر محمد سيد شوشتری، نجفی
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