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دین به مدد اتصال به رسچشمه الوهیت، مبتنی بر شعور ذاتی و فطرت زوال ناپذیر آدمی است سـرآغاز...

و ماهیت درونی آن آرمان و حقیقتی متعالی را می جوید، حقیقتی که مطلوب برش بوده و هر 

انسانی در آرزوی دست یابی و رسیدن به آن گام برمی دارد. 

دین؛ این تجربه معناگرایانه و تعالی جویانه از انسان و هستی، همواره برای بیان درومنایه های 

خود ُصوری زیبا را برگزیده است. در این راه، معنویت و تعالیت که برگرفته از تجربه دینی 

است، صورت زیبا اختیار کرده، نیاز زیبایی شناختی انسان را تعالی می بخشد و او را به فراسوی 

کامل فرا می خواند. 

کاملی که خداوند لطیف و خبیر، پیامرب را از آن آگاه منوده است؛ کاملی که در مسیر رسیدن به 

آن، دو گنج گران سنِگ قرآن و عرتت چونان چراغ راه می درخشند تا رهروان راستین به رسمنزل 

مقصود رهنمون  گردند. 

دین و هرن، ریشه در پنهان ِجان و مایه در عمق ِهستی انسان و جهان دارند. همچنان كه دین، 

مقدس و متعالی است، هرن نیز در قداست و تعالی انسان ریشه دوانده و به هامن سان كه 

دیانت بدون دستگیری پیامرب و امئه اطهار به كژی و كاستی می گراید، هرن نیز بی رهنمود ایشان 

به بیراهه می رود.

اگر دیندار به مدد دو گنج گران، از بیراهه ها و کوره راه های اعتقاد می گریزد و در رصاط مستقیم 

قدم برمی دارد، هرنمنِد دیندار نیز به لطف تاللو ُدّر و گهر پنهان و آشکاِر ثقلین، ُصور زیبا را چنان 

راِم بیان معانی و مفاهیم واال می کند که آن ُصور نیز خود تعالی و قداست می یابد.

 بی جهت نیست که پیچش و تکرار اسلیمِی حاشیه ها، برگ برگ گل ها و نوای عندلیِب جلدها، 

روایت راویان نگاره ها، تسبیح وار ذکر حق گفته و هرن را به زیور دین می آراید. 

شگفتا که هرن که خود زیور است، حال زیبایی دوچندان را از دین می ستاند و با اتصال به دو 

گنج بی انتهای کتاب الهی و عرتت پیامربش، جاودانه می گردد.

و خوشا هنگامی که هرنمند، تنها اکسیر جاودانگی را اینچنین بیابد...

هرگز منیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبــت است بر جـــریده عــــامل دوام ما

  با اتکا به پشتوانۀ هزارساله از آثار قرآنِی گنجینۀ آستان قدس رضوی، مؤسسۀ آفرینش های هرنی 

همزمان با میالد حرضت ختمی مرتب محمد مصطفی)ص(، با برگزاری دوساالنۀ تذهیب های 

قرآنی کوشیده است تا با احیاء سنت ها و مکاتب قدیم و حامیت از هرنمندان این عرصه، در 

پاسداشت گنجینۀ هرنهای ایرانی و اسالمی و تحکیم پایه های ایرانی این هرن مقدس گام بردارد. 

با گذر از فراز و نشیبی چندساله، اکنون مرَکِب این دوساالنه به منزل پنجم رسیده است. امید 

است در سایۀ عنایت حرضت علی  بن موسی الرضا)ع(، با مشارکت مذّهبان و نگارگران این مرز و 

بوم، زمینه ترویج بیش از پیش هرنهای قرآنی در ایراِن هرنپرور فراهم گردد.

  شادی غفویان 





  چکیده

ویژگی های  شناخت  اهمیت  اسالمی،  متدن  در  هرات  مکتب  هرنی  جایگاه  به  توجه  با 

آرایه ها و تزیینات این مکتب هرنی امری رضوری است. در این پژوهش به روش تحلیلی 

و توصیفی به طبقه بندی تذهیب مصاحف قرآنی این مکتب هرنی و بررسی و مشاهدۀ 

۳00 قرآن خطی متعلق به قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری پرداخته شده است. از میان 

این مصاحف، ۴0 مصحف نفیس قرآنی که ویژگی های تذهیب مکتب هرات را بهرت ارائه 

منوده اند جهت این پژوهش استفاده شده اند. جهت تحلیل تذهیب مصاحف قرانی مکتب 

هرات، تزیینات در سه بخش کلی شامل تزیینات اوراق آغازین )افتتاحیه(، تزیینات همراه 

منت و تزیینات اوراق پایانی)اختتامیه( تقسیم بندی شده1 و در نهایت نتایج به دست آمده در 

ارتباط با ویژگی های آرایه ها و تذهیب مکتب هرات ارائه شده است.

کلیدواژه: مکتب هرات، دورۀ تیموری، تذهیب، مصاحف قرآنی، کتابخانۀ مرکزی آستان 

قدس رضوی.

تحلیلی بر مصاحف قرآنی مکتب هرات
بر اساس منابع آستان قدس رضوی

* مدیر اسناد و کتابخانۀ پژوهشکدۀ نوین شهر معنوی ثامن

Tavassoli@s3c.ir

 وحید توسلی* 

مقدمه

ارجمندتریـن و مهم تریـن ودیعـه ای کـه خداونـد در قالـب کالم در 

اختیـار انسـان گذاشـته، هامنـا کتـاب قدسـی قـرآن اسـت. هرنمنـدان 

صاحـب ذوق، تزییـن و آراسـنت ایـن کتـاب مقـدس را رسـالتی الهـی 

می شـامرند کـه بـا عنایات مخصـوص خداوندی بـر عهدۀ آنان گذاشـته 

شـده اسـت. اهتـامم مسـلامنان در زیباسـازی مصاحف قرآنـی، تنها در 

کتابـت و خوشنویسـی آن تجلـی نیافـت و تذهیـب و تجلید مصاحف 

را نیـز در بـر گرفـت. آرایه ها و تذهیـب مصاحف قرآنی، یکـی از ارکان 

اساسـی شناسـایی مصاحـف قرآنـی اسـت. در هـرن تذهیـب، مذهبـان 

جهـت فهـم بهـرت مطالـب، بـه ترسـیم ریزه کاری هـا، ظرافت ها، حسـن 

ترکیـب رنگ هـا، به وجـود آوردن اشـکال بدیع و زیبا و آراسـنت صفحات 

کتـاب به صـور گوناگون می پردازنـد. در حقیقت کیفیات مختلف تهیۀ 

کتـاب در یـک کشـور، مناینـدۀ مراحـل مختلـف متـدن، ذوق، تجمـل و 

ثروت اهالی آن کشـور اسـت و مکاتب هرنی ایران، پر از این آثار ذوق 

و لطـف طبـع اسـت )بیانـی، 1۳۵۳: الف(.

در رونـد تکامل هرنهـای کتاب آرایی، مکتب هرات یکی از مقاطع 

خـاص و درخـور توجـه هـرن کتاب آرایی ایران اسـت. شـهر هـرات در 

بیشـرت دوره هـای تاریخی از مهم ترین شـهرهای خراسـان بـزرگ بوده 

اسـت؛ امـا بی تردیـد اوج رونق و شـکوفایی هـرن کتاب آرایـی مربوط 

به دورۀ تیموریان اسـت )کاوسـی، 1۳۸9: ۵1(. در کتاب آرایی مکتب 

هـرات، هرنهـای نگارگـری، خوشنویسـی، تذهیـب و تشـعیر در یک 

هم سـویی واحـد، کنار یکدیگـر قرار گرفتـه و شـاهکارهای بی بدیلی 

را به وجـود آورده انـد. در عریضـۀ احمدبن عبداللـه حجـازی در ایـن 

بـاب آمـده اسـت: در کتابخانـۀ هـر یـک از ایشـان )امیـران تیمـوری 

شـامل ابراهیم سـلطان، بایسـنغر، الغ بیـک و شـاهرخ میرزا( جامعتـی 

از فضـال، از ناسـخ و مذّهـب و مصـّور و صحـاف، بودند که ایشـان را 

در عـامل نظیـری نبـود )نجیـب اوغلـو، 1۳۸9: ۲۸۸(. در مکتب هرات، 

کتاب آرایـی قـرآن و هرنهـای مرتبـط بـا آن بـه اوج خـود رسـید. ایـن 

نسـخه ها چه از نظر موضوع و خط، چه از روی آرایش هرنی)تصویر، 

تذهیـب، نقاشـی، تجلیـد( در آن عـر قـدردان زیـاد داشـت و به هر 

طـرف ارمغـان بـرده می شـد)حبیبی، 1۳۵۵: ۳7(. اغلـب مورخیـن و 

محققیـن هـرن ایران معتقدند کـه این مکتب نقطۀ اوج نقاشـی ایرانی 

اسـت و هرنمنـدان آن بـه درجـه ای از توانایی هـای هـرنی دسـت پیـدا 

کـرده بودنـد کـه نه تنها مکاتب و هرنمندان ماقبل خـود را تحت تأثیر 

قـرار دهنـد، بلکه هرنمنـدان و مکاتب اعصار بعد از آنهـا نیز در دامنۀ 

تأثیرات شـان قرار گیرنـد )گـودرزی، 1۳۸۴: ۳۴-۵(. 

توانایـی هرنمنـدان مکتب هـرات موجب به وجود آمـدن تغییرات 

زیـادی در سـبک اجـرای تذهیـب ایـن دوره گردیـد، به طوری کـه در 

ابتـدا مکتـب هـرات میـراث گذشـتگان مـورد اقتبـاس قـرار گرفـت و 

در انتهـا، دسـتاوردهای هرنیـش با تغییـرات فراوان بـه مکتب بعدی 

انتقـال پیـدا کـرد. این تفاوت هـرنی در ابتدا و انتهـای مکتب هرات، 

زمینه سـاز دسـته بندی تزیینـات مکتـب هـرات شـد. هـرن کتاب آرایی 

مکتـب هـرات را می توان بـه دو دورۀ اّولیه )زمان حکومت شـاهرخ، 

از سـال ۸07 تـا ۸۵0 ق( و ثانویـه )زمـان سـلطنت حسـین بایقـرا، از 

سـال ۸7۵ تـا 91۶ ق( تقسـیم بندی کـرد؛ زیـرا ایـن مکتـب در یـک 

ظـرف زمانـی تقریبـاً یکصدسـاله، دو مرحلـۀ نسـبتاً متناقـض را، بـه 

فراخـور موضـع و موضوع بـه منایش می گذارد. گرچـه این دو مرحله 

نیـز بـاز همچـون دو خـط راه آهـن در افق بـه هم می پیونـدد و در 

کلّیـت خـود، مکتبـی به نام مکتـب هرات را در تاریـخ ثبت می کنند. 

هم کنـار،  گاه  و  متناقـض  گاه  مرحلـه،  دو  ایـن  بنیادیـن  ضوابـط 

ارزش هـای ویـژه ای را پدیـد مـی آورد کـه بـر اعتبـار و اسـتقرار ایـن 

مکتـب می افزایـد )آژنـد، 1۳۸7: 11(.

دورۀ اّولیـۀ مکتـب هـرات، شـامل سـلطنت شـاهرخ و فرزندانـش 

تیموریـان  واقعـی  حکومـت  »دورۀ  اسـت:  معتقـد  گروبـه  اسـت. 

بـا سـلطنت شـاهرخ، فرزنـد تیمـور، رشوع شـد... و او سـه نفـر از 

فرزنـدان خـود را نایـب منـاب امپراتـوری خویـش سـاخت: الغ بیـک 

)هـرات(،  در خراسـان  بایسـنقرمیرزا  میانـه) سـمرقند(،  آسـیای  در 

سـلطان ابراهیم در فارس)شـیراز(« )رشاتو و گروبه، 1۳7۶: ۳۵(. بدین 

لحـاظ می تـوان مکتـب هـرات را شـامل حکومت شـاهرخ بـر هرات 

و همزمـان حاکمیـت بایسـنغر و فرزنـدش عالء الدیـن دانسـت که با 

ایجـاد کارگاه هـای هـرنی و حامیت و گسـیل هرنمنـدان و صنعتگران 

شـهرهای تربیز، شـیراز و سـمرقند به هرات سـبب شـکل گیری کانون 

و مکتـب هـرات شـدند. در ایـن مقطـع، غنی سـازی متقابـل مکاتب 

مختلـف هـرنی از طریـق دسـتاوردهای اسـتادان، روند رسیع داشـت 

کـه علـت آن ارتبـاط وسـیع بیـن مراکـز هـرنی در آن دوره بـود. 

به ویـژه مهاجـرت اسـتادان و عالئـق مشـرتکی کـه بـه تاریـخ، ادبیات 

و هـرن در بیـن فرزنـدان شـاهرخ وجـود داشـت، سـبب اشـرتاکات و 

ارتباطـات تنگاتنـگ میـان مکاتـب سـمرقند، هـرات و شـیراز گردیـد 

.)۴۳-۵۲ )ارشفـی،1۳۸۲: 

دورۀ ثانویـۀ مکتـب هـرات، همزمان با فرمانروایی سلطان حسـین 

بایقـرا بـر شـهر هـرات اسـت. پـس از مـرگ شـاهرخ)۸۵0ق( تـا آغاز 

پادشـاهی حسـین بایقرا)۸7۲ق( دوره ای از اغتشـاش سیاسـی و رکود 

هـرنی بـر شـهر هـرات حاکـم شـد و پـس از آن  فضـای آرام و رشایط 

فرهنگـی موجـود در هـرات سـبب شـد کـه سـلطان حسـین با کمک 

وزیـر باکفایتـش، امیرعلیشـیر نوایـی، از حامیـان پـر و پاقـرص هرن و 

ادب گردنـد ) پاکبـاز، 1۳7۸: 7۵-7۶(. مکتـب هـرات در ایـن دوره 

یک شـخصیت قوی و مسـتقلی را شـکل داد و در میان رسزمین های 

فارسـی زبان، بـه اوج رونـق و رفاه رسـید. به گفتۀ بابـر)۸۸۸-9۳7ق.( 

کـه همزمـان در هنـد حکومـت می کـرد:»در همۀ مناطق مسـکونی 

جهـان، هیـچ شـهری همچـون هرات زیـر نظـر سلطان حسـین بایقرا 

نبـود، به خاطـر کوشـش های او، شـکوه و زیبایـی آن دو صـد چنـدان 

شد«)سـودآور،1۳۸0: ۸۵( و از همین رو بازار هرنپروری و هرنآفرینی 



در دورۀ فرمانروایـی سلطان حسـین گـرم بـود و عـر طالیـی هـرن 

نگارگـری بـه وقوع پیوسـت )کاوسـی، 1۳۸9: ۳۲۶(.

بـا مرگ سـلطان حسـین بایقـرا، حکومت های نوبنیـاد صفویان در 

ایران و شـیبانیان در ماوراء النهر ادعاهایی دربارۀ این شـهر داشـتند، 

ایـن شـهر کـه بزرگرتیـن مرکـز فنـی آن دوره بـود، در سـال 91۳ق 

توسـط شـیبک خان و سـه سـال بعـد توسـط شاه اسـامعیل صفـوی 

تـرف گردیـد و عـدۀ زیـادی از نقاشـان و هرنمنـدان شـهر هـرات 

مهاجـرت کردند)حسـن، 1۳۲0: 11۶(  ایـن موضـوع باعـث انتقـال 

شـیوه های هـرنی مکتـب هـرات بـه مراکز دربـاری تربیز، سـمرقند و 

بخـارا گردیـد. بـا بررسـی پژوهش هایـی که در گذشـته انجـام گرفته، 

کمـرت می تـوان نشـانی از تحلیـل ویژگی هـای تذهیب مکتـب هرات 

بـا اسـتناد بـه اصل مصاحـف قرآنی به دسـت آورد. اغلـب پژوهش ها 

بـه روایـت تاریخـی و تجربه نـگاری پژوهشـگر بـر نقـوش تزیینـی و 

نگارگـری محـدود بـوده اسـت. در ایـن پژوهـش با مراجعۀ مسـتقیم 

بـه بیـش از ۳00 مصحـف قـرن نهـم و دهـم هجـری، تزیینـات بیش 

از ۴0 مصحـف نفیـس قرآنـی کـه ویژگی های تذهیـب مکتب هرات 

تذهیـب  تحلیـل  جهـت  اسـت.  شـده  بررسـی  منوده انـد،  ارائـه  را 

مکتـب هـرات، تزیینـات در سـه بخـش کلـی تزیینـات اوراق آغازین 

)افتتاحیـه(، تزیینـات همراه مـنت و تزیینـات اوراق پایانی)اختتامیه( 

تقسـیم بندی شـده اسـت:

تزیینات اوراق آغازین)افتتاحیه(
ایـن تزیینـات شـامل نقـوش تذهیـب به کاررفتـه در اوراق ابتـدا 

و افتتاحیـۀ مصاحـف اسـت کـه از مهم تریـن نقـوش و آرایه هـای 

مصاحـف مکتب هرات به شـامر مـی رود. از نظر کاربـردی و ظاهری 

می توان تزیینات را در سـه شـکل برگ ظهریه، رسلوح و لوح مذّهب 

فاتحه الکتـاب تقسـیم بندی منـود.۲ نقـوش تذهیب به کاررفتـه در این 

سـه شکل شـامل انواع اسـلیمی، ختایی، کتیبه نویسـی، دندانه موشی، 

حاشـیه، رشفه، گره بندی، تشعیرسـازی، کمند و جدول اسـت و عمدتاً 

رنگ هـای اصلـی الجـوردی و زر در آنهـا بـه کار رفتـه اسـت. نقـش 

تشـعیر، تنها در حاشـیۀ اوراق ابتدایی قرآن به شـامرۀ ۲1۵ مشـاهده 

می گـردد، طـرح آن شـامل نقـوش گل و بوتـه و ابری اسـت که با هرن 

تشعیرسـازی قدیمی تریـن نسـخه های خطـی شناسایی شـده، قابـل 
مقایسـه است.۳

تزیینات ظهریه
ایـن تزیینـات بـه شـکل لوح مذّهـب و مرصع یا شمسـه ای اسـت 
کـه در اوراق قبـل از رشوع قرآن به جهـت تزیین،۴ روایت و حدیث،۵ 

درج آیاتـی دربـارۀ حرمـت قرآن مکتـوب،۶ دعای افتتاح قـرآن7 و  نام 

محـل نگهـداری یا سـفارش دهندۀ انجام نسـخه، ترسـیم می شـدند و 

می تـوان منونه هـای فراوانـی از ایـن تزیینـات را در مصاحـف قرآنـی 

مشـاهده منـود. در بررسـی مصاحـف قرآنـی مکتـب هـرات در قـرن 

نهـم تـا میانـۀ قـرن دهـم هجـری، ایـن نـوع تزیینـات در دو جـزوۀ 

قرآنـی بـه شـامره های ۳1۴۶  و ۸90 مشـاهده می شـود. عـدم وجـود 

تفاوت هـای مصاحـف  از  یکـی  بدرقـه  اوراق  تذهیـب  و  تزیینـات 

مکتـب هـرات بـا مصاحـف دورۀ صفوی اسـت.

رسلوح
ایـن تزییـن در قسـمت فرازیـن نخسـتین صفحـۀ مـنت کتاب های 

خطی و مصاحف قرانی ترسـیم می شـود. این نقش مایه در دو شـکل 

مسـتطیل سـاده یـا هرمی، بر بـاالی کتیبۀ عنوان مشـاهده می شـود. 

بـا بررسـی مصاحف قرآنی، مشـخص شـد رسلـوح و کتیبـه در ابتدای 

پنـج جـزوۀ قرآنـی بـه شـامره های ۵9۳، ۶17، ۴۲۸ ، ۸1۵ و 11۳07 

ترسـیم شـده اند. همۀ رسلوح هـا، سـاده و فاقد هرم)نیم ترنـج( بوده، 

به جـز جـزوۀ قرآنـی شـامرۀ ۸1۵، همگی رشفـه دارند. ایـن رسلوح ها 

کتیبـه ای بـه طـرح قلم دانی و دوایـری در دو یا چهار طـرف دارند که 

شـامرۀ جـزوه، بـا خـط کوفـی تزیینی و به رنـگ الجورد یا سـفیدآب، 

در آنهـا کتابـت شـده اسـت. در جـزوۀ شـامرۀ ۸1۵ به جـای دوایـر از 

رسترنـج در طرفیـن طـرح قلم دانی ترنجـی بهره گرفته شـده اسـت.

 سـه منونـه از جـزوات بررسی شـده، مزین به دو سـتون در طرفین 

کتیبـه بـا نقش هـای هندسـی، گل و بوته و اسـلیمی زر محـرر بوده، 

همچنیـن در دو جـزوه بـه شـامره های 11۳07 و ۴۲۸ نشـان شمسـۀ 

متصـل بـه کتیبـه وجـود دارد. به طورکلی اشـرتاکات زیـادی بین طرح 

زر، الجـورد،  سـفیدآب،  رنگ هـای  دیـده می شـود.  جـزوه  دو  ایـن 

سـبز)به جز در جـزوۀ ۸1۵(، شـنگرف و سـیاه در متـام جزوه هـا بـه 

بـر رنگ هـای فـوق، در مصحـف شـامرۀ  چشـم می خـورد، عـالوه 

۶17 کـه تنهـا در رسلـوح آن گل و بـرگ ختایـی الـوان دیده می شـود، 

رنگ هـای رسنـج و زرد نیـز بـه کار رفتـه اسـت.

لوح مذّهب فاتحه الکتاب
در ابتـدای رشوع قـرآن و سـورۀ آغازیـن برخـی جـزوات قرآنـی 

آرایه هـا و تزییناتـی مـنت قـرآن را فراگرفتـه کـه بـا توجـه بـه اینکـه 

بیشـرت در اطراف اّولین سـورۀ قرآن ترسـیم می شـود به »لوح مذّهب 

سـورۀ فاتحه الکتـاب« یـا »لـوح افتتاحیـه« مشـهور اسـت. با بررسـی 

مصاحـف مکتـب هـرات مشـخص شـد بیشـرتین ویژگـی تزیینـی 

کتیبـۀ مـزدوج در صـدر  فاتحه الکتـاب شـامل  لـوح  به کاررفتـه در 

و ذیـل آیـات، دندانـه موشـی)مرضّس(، حاشـیه، رشفـه، گره بنـدی، 

جـدول و کمندانـدازی اسـت. به طورکلـی بـا توجه بـه فراوانی نقوش 

می تـوان این گونـه توصیـف منـود:

رشفه در مصاحف قرآنی مکتب هرات اغلب بلند و سـاده در اطراف 

سـه وجه حاشـیۀ لوح و به رنگ الجوردی به کار رفته اسـت. حاشـیه در 



ایـن مصاحـف به صورت یک یا دو قسـمتی بر زمینۀ الجـوردی با نقوش 

گره بندی رومی و اسـلیمی اسـت که از میانۀ قرن نهم به بعد با ترکیبی 

از گل و بوته هـای ختایـی الـوان و نقـش نیم ترنجی)هرمـی( بـر راسـتای 

قائم حاشـیه مزین شـده اند. جـداول به کار رفتـه در این مصاحف مثنی، 

دولـه، سـه تحریـر و مرصع اسـت. بر اسـاس ویژگی های نقـوش می توان 

این تزیینات را در سـه دسـته طبقه بندی کرد:

دسته نخست: مصاحف قرآنی دورۀ پیشین مکتب هرات
مصاحـف ایـن دسـته در نیمـۀ اّول قـرن نهـم و در شـهر هـرات 

آثـار دورۀ  بـا  ایـن مصاحـف  تزیینـات  تزییـن شـده اند.  و  کتابـت 

اولیـۀ مکتـب هـرات و همزمـان با حکومـت شـاهرخ و کارگاه هرنی 

بایسـنغر میـرزا در هـرات قابـل مقایسـه اسـت. تزیینـات مصاحـف 

دسـتۀ اّول شـامل لـوح مذّهب و مرصـع با رنگ های اصلـی الجوردی 

و زر اسـت. ایـن لـوح، نقـش کتیبـۀ مـزدوج در صـدر و ذیـل داشـته، 

خـط کتیبـه نیـز معمـوالً بـه قلـم کوفـی تزیینـی در میـان نقـوش 

اسـلیمی اسـت. در مصاحـف ایـن دسـته نقـش اسـلیمی ها بسـیار 

پررنـگ اسـت و ایـن نقـوش در کنـار بندهـای رومـی، نقـش محوری 

دارنـد و نقـوش ختایی الـوان برگرفته از نگاره های هـرات و به صورت 

مشـاهده  تزیینـات  در  زریـن  ریسـه ای  تشـعیری  بوته هـای  و  گل 

می گردنـد. در مصاحـف این دسـته، بندهای ختایی الـوان معموالً در 

قالب هایـی جدا از بندهای اسـلیمی اجرا شـده که منونه های مشـابه 

آن را می تـوان در نگاره هـای شـاهنامۀ بایسـنغری۸ مشـاهده کـرد.

از مصاحـف دسـتۀ نخسـت می تـوان بـه قرآن هـای شـامرۀ 1۵۳ و 

۳1۴۶ و جـزوۀ قرآنی شـامرۀ ۴1۶ اشـاره کرد که همگـی در نیمۀ اّول 

قـرن نهـم هجـری کتابـت شـده و تزیینـات ممتـاز آنها نشـان از هرن 

بی بدیـل هرنمنـدان مکتب هـرات در ایـن دوره دارد. مصاحف قرانی 

بـه شـامره های ۳1۴۶ و ۴1۶  نیـز دارای کتیبـۀ سـه قسـمتی اسـت 

کـه ایـن سـنت هـرنی مکتب هـرات در دسـتۀ دوم و مکاتـب محلی 

مکتـب پیرو هـرات نیز مشـاهده می شـود.

دسته دّوم: مصاحف قرآنی مکاتب محلی پیرو هرات
دسـته دّوم شـامل مصاحفی اسـت کـه قبـل از دورۀ ثانویه مکتب 

هـرات در هـرات یـا مراکـز هـرنی دیگـر کـه زیر نظـر مرکز سیاسـی 

دورۀ تیمـوری بوده انـد، وجـود داشـته اسـت. بـا توجـه بـه روابـط 

حسـنۀ مراکـز سیاسـی ایـن دوره، میـراث هـرنی مکتـب هـرات در 

آن مراکـز گسـرتش یافتـه اسـت. در ایـن ارتبـاط مراکـز هـرنی هنـد 

)بابری و گورگانی(، شـیراز )ابراهیم میـرزا و ترکامن(، تربیز )ترکامن(، 

سـمرقند و بخـارا قابل اشـاره اسـت. در تزیینـات این دسـته خارج از 

ویژگی هـای رسـمی مکتب هـرات، تزییناتـی وجود دارد کـه می توان 

آن را جـدا از دسـتۀ اّول در نظـر گرفـت. 

مصاحـف قرآنـی بـه شـامره های ۳۲۵۵ و190 و جزوه هـای قرآنـی 

۸۲۶ ،۸90 و ۴1۴ ویژگی هـای مکتـب شـیراز را در کنـار مکتب هرات 

بـه منایـش گذاشـته اند. کتیبه هـای مـزدوج بـا طـرح ترنـج و قلم دانی 

بـه همـراه کتابـت بـر رنـگ کاغذ به خـط رقـاع، رشفه هـای باریک و 

کوتاه تـر از هـرات، نـوع ترسـیم نقوش اسـلیمی و ترکیبـات گره بندی 

جـداول کـه سـاده تر از مکتـب هـرات ترسـیم شـده، از شـاخصه های 

مکتب شـیراز اسـت. برخی از پژوهشگران نشـان های بادامی حاشیۀ 

لـوح مذّهـب مصاحـف قرآنـی بـه شـامره های ۸90 ، ۸۲۶ ، ۴1۴ ، 

۲9۸و 190 را از ویژگی هـای مصاحـف مکتـب شـیراز برشـمرده اند 

درحالی کـه می تـوان این ویژگی را در نسـخه های خطـی هرات چون 

لـوح مذّهـب افتتاح نسـخۀ بوسـتان سـعدی که زیر نظـر کامل الدین 

بهـزاد اجـرا شـده نیـز مشـاهده کـرد. دو قرآن  بـه شـامره های  ۳۲۵۵ 

و 190 سـبک طراحـی مشـابهی دارنـد کـه نشـان از انجـام تزیینـات 

توسـط یـک نفـر یـا در کارگاه هرنی خـاص دارد.

از  بـه شـامره های 1۸9، ۲۵۲،۲1۵،۲9۸ و ۴۶1  قرآنـی  مصاحـف 

مصاحـف دیگـر دسـتۀ دوم هسـتند کـه تزییناتـی بـه شـیوۀ مکتـب 

اّول، گسـرتش نقـوش  هـرات دارنـد و در کنـار ویژگی هـای دسـتۀ 

ختایـی در کنـار نقـوش اسـلیمی را می تـوان در آنهـا مشـاهده منـود 

و برخـی از تزیینـات دسـتۀ سـوم در ایـن مصاحـف به صـورت اّولیـه 

دیـده می شـود، ماننـد طـرح پروانـه ای در سـتون کنـار مـنت کـه در 

قـرآن شـامرۀ 1۸9 و نقـش نیم ترنـج کـه در حاشـیۀ قرآن شـامرۀ ۴۶1 

بـه کار رفته اسـت.

قرآن شـامرۀ 1۳7 از مصاحف مکتب دورۀ ترکامن اسـت. با تسـلط 

جهانشـاه قراقویونلو بر هرات در سـال ۸۶1ق بخشـی از گنجینه ها و 

میـراث هـرات بـه مرکـز ایران انتقـال یافـت و پـس از روی کار آمدن 

اوزون حسـن آق قویونلـو و ایجـاد روابـط حسـنه بـا امـرای هـرات، 

شـیوۀ تزیینـی هراتـی در ایـران مرکزی و در شـهرهای شـیراز و تربیز 

گسـرتش یافـت، لـذا تزیینات به کاررفتـه در این مصحـف ویژگی های 

مکاتـب محلـی پیرو هـرات را دارد.



دسته سوم: مصاحف متأخر )پسین( هرات
ایـن دسـته از مصاحـف قرآنـی بـه شـامره های 117، ۲۵7، ۲00۵، 

17۶، 1۸1، ۲10 و ۲0۳ تزییناتـی مربـوط بـه اواخـر دورۀ تیمـوری و 

ابتـدای دورۀ صفـوی دارد کـه ویژگی هایی از مکتب پسـین نگارگری 

هـرات را نشـان می دهـد. در ایـن مصاحـف شـاهد فراوانـی بندهای 

ختایـی الوان به نسـبت نقوش اسـلیمی هسـتیم که به مـرور در دورۀ 

صفـوی افزایـش می یابـد به نحـوی کـه فضـای اجـزای لـوح مذّهـب 

افتتاحیـه مزیـن بـه نقـوش ختایـی الـوان و نشـان های ترنجی شـکل 

کوچـک بـه نقـش اسـلیمی اسـت. حاشـیۀ ایـن مصاحـف شـامل دو 

بخـش پهـن الجوردی و سـیاه باریک اسـت و در طـرف قائم آن نقش 

نیم ترنجـی ترسـیم شـده کـه به مـرور، انـدازۀ آن برابـر طـرح سـتون 

کنـار مـنت ترسـیم می شـود) این نقش به صـورت ابتدایـی در مصحف 

شـامرۀ ۲9۸ دسـته دوم قابـل مشـاهده اسـت(. رشفه هـای باریـک و 

بلنـد الجـوردی همچون آثار گذشـتۀ هـرات در اطـراف مصاحف این 

دسـته ترسـیم شـده اسـت. در برخـی از مصاحـف ایـن دوره جدولی 

بـا نقوش ابری در اطراف حاشـیه ترسـیم شـده که امتـداد آن بر روی 

نیم ترنـج نیـز ترسـیم می گـردد و تداعی کننـدۀ بنـد الجـوردی اسـت 

کـه در مصاحـف دورۀ سـلجوقی کل لـوح و نشـان متصـل بـه آن را 

احاطـه می کـرد.

در صفحـۀ افتتـاح قـرآن به جای کتابت، بیشـرت به تزیینـات پرداخته 

شـده اسـت و نشان آن ضخامت، بیشرت دو ستونی است که در طرفین 

افقـی مـنت ترسـیم گردیـده و باعـث شـده فضـای کمـرتی جهـت مـنت 

قـرآن در نظـر گرفته شـود. در همۀ مصاحف مکتب هرات سـوره های 

حمـد و ابتـدای سـورۀ بقـره در دو لـوح متناظـر کتابـت شـده9 و در 

کنـار دندانه موشـی هاشـوری کـه نشـان از سـنت گذشـتۀ هـرات دارد 

از دندانه موشـی های زریـن و زراندوزی شـده مزیـن بـه نقـوش ختایی 

الـوان بهـره گرفته شـده کـه اختصاص بـه این دسـته دارد.

 در بسیاری از مصاحف مکتب هرات کتابت جلی و خفی نویسی 

به کار رفته اسـت. در مصاحف این دسـته بخش جلی نویسـی، سـتون 

کنـار مـنت را قطـع منی کنـد درحالی کـه در مصاحـف دسـتۀ دوم و 

قرآن هـای شـامرۀ190، ۸۲۶ و ۸90 سـتون کنـار مـنت بـه دو بخـش 

تقسـیم شـده است. سـنت کتاب آرایی مصاحف دستۀ سـوم در دورۀ 

صفـوی نیـز امتـداد پیـدا کـرده اسـت کـه از جملـۀ آنهـا می تـوان به 

مصاحـف قرآنـی شـامرۀ ۲0۶) کتابـت 97۵ق(، 1۵۶)کتابـت 9۸0ق(، 

197) کتابـت 9۸۴ق( و ۲1۴1) کتابـت 9۸۵ق( از گنجینـه قرآن هـای 

خطـی کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضوی اشـاره کرد.

تزیینات همراه منت قرآن
ایـن آرایه هـای کاربـردی، بـه همراه مـنت و جهت تزییـن و تکمیل 

مفاهیـم آن ترسـیم می شـوند کـه شـامل اشـکال حـاوی رشح آیـات، 

نشـان پایـان آیـات و رسسـوره های میـان قـرآن اسـت. اشـکال حـاوی 

مصاحـف  اوراق  حواشـی  در  کـه  اسـت  نشـان هایی  آیـات،  رشح 

قرآنـی ترسـیم می شـوند. این نشـان ها شامل خمس )نشـان پنـج آیه(، 



عرش)نشـان 10 آیـه( سـجده و تحزیب هسـتند که هر کـدام با طرح 

و رنگـی مشـخص در کنـار مـنت قـرآن بـه کار می رونـد. نشـان پایـان 

آیـات به صـورت گـوی، گل چندپر یا سـادۀ زرین در انتهـای هر آیه و 

رسسـوره ها در قالـب کتیبه هایـی در میـان مـنت قـرآن و جهت منایش 

نـام سـوره، تعـداد آیـات و محـل نـزول سـوره، به خـط ثلث، رقـاع یا 

کوفـی تزیینی ترسـیم می شـوند.

نشان خمس
بـا توجـه بـه سـنت های گذشـته در تزییـن و تذهیـب مصاحـف 

قرآنـی، جهـت مشـخص کردن هـر پنج آیه، نشـانی به شـکل دایره یا 

بادامـی در کنـار اوراق مصاحـف مکتـب هرات ترسـیم شـده اسـت. 

در بررسـی نشـان های خمـس مصاحـف مکتـب هـرات، بـا توجـه به 

انتقـال و مهاجـرت هرنمنـدان، سـبک های هـرنی مختلفـی بر اسـاس 

سـنت های گذشـته اجـرا شـده و می توان مـوارد اسـتثنای مختلفی را 

مشـاهده منـود.10 در برخـی از مصاحـف از دو نـوع دایـره و بادامـی 

به عنـوان نشـان خمـس بهـره گرفتـه شـده اسـت ماننـد قرآن هـای 

شـامرۀ 17۶ کـه در اوراق ابتـدا دارای نشـان بادامـی بـوده و مابقـی 

اوراق مزیـن بـه نقوش دایره اسـت. از میان ۲۲ قرآنی که نشـانه های 

خمـس آنهـا مورد تحلیل و بررسـی قرار گرفته اسـت، 17 قـرآن دارای 

نشـان بادامی و ۴ قرآن11 دارای نشـان دایره هسـتند، لذا نقش غالب 

نشـان خمـس مصاحـف قرآنی مکتب هرات به شـکل بادامی اسـت. 

نشـان های بادامـی بسـته بـه کتابـت لفـظ خمـس بـه خـط کوفـی 

تزیینـی و عـدم وجـود کتیبـه بـه دو دسـتۀ تقسـیم شـده اند کـه در 

ادامـه و در کنـار دسـتۀ سـوم که به شـکل دایره هسـتند، به بررسـی 

آنهـا خواهیـم پرداخت.  

دستۀ نخست: نشان های بادامی شکل زرین با کتیبۀ کوفی
این دسـته از نشـان های خمس بادامی شـکل، معموالً در مصاحف 

نفیـس و ممتـاز دورۀ تیمـوری اجـرا شـده و بـا نشـان های خمـس 

قرآن هـای دورۀ ایلخانـی در نیمۀ اّول قرن هشـتم هجری، اشـرتاکاتی 

در تزیینـات دارنـد و کلمـۀ خمـس بـه خـط کوفـی تزیینـی در میان 

آنهـا نقـش بسـته اسـت. مصاحف قرآنـی شـامرۀ 1۴۵، ۳۲۵۵ و جزوۀ 

قرآنـی شـامرۀ ۴1۴ نشـان بادامـی حاشـیه ای الجـوردی و مزیـن بـه 

نقـوش اسـلیمی زّریـن دارد و دو رشفـۀ بلند الجـوردی در طرفین باال 

و پاییـن آن ترسـیم شـده و سـایر رشفه هـا کوتاه تـر هسـتند. این نوع 

رشفه بیشـرت در مصاحف شـیراز دورۀ تیموری مشـاهده می گردد که 

پیشـینۀ آن بـه دورۀ آل اینجو می رسـد.

گونـه ای دیگـر از نشـان های خمـس دسـتۀ اّول، طرحـی شـامل 

دوایـر متداخـل بـه همـراه زائـده ای در بـاال دارند و مزیـن به نقوش 

اسـلیمی و ختایـی هسـتند کـه در میـان آن کلمـۀ خمـس بـه خـط 

کوفـی تزیینـی سـفید بـر زمینـۀ الجـوردی کتابـت شـده اسـت. ایـن 

نشـان ها حاشـیه ای زریـن مزین به طـرح حلزونی، مشـابه نقوش گل 

و پیچ هـای ابـری دارنـد.

مصحـف قرآنـی شـامرۀ 1۸9 نشـانی با حاشـیه ای مزیـن به نقوش 

گل و بوته ختایی و جزوۀ قرآنی شـامرۀ ۶17 نشـانی لوزی با حاشـیۀ 

سـاده و زرین دارد.

دستۀ دوم: نشان های الجوردی مزین به گل و بوته های ختایی
نشـان های ایـن دسـته اغلـب متعلـق بـه مصاحـف محلـی پیـرو 

هـرات اسـت، تنهـا منونـۀ اسـتثنا در قرآن شـامرۀ 1۵۳ قابل مشـاهده 

اسـت کـه در آن نشـان خمـس بادامـی و دایره ترسـیم شـده و در آن 

حاشـیه ای زریـن مزین بـه نقوش پیچـان ابری، نشـانۀ تزیینی مکتب 

هـرات، بـه چشـم می خـورد. متامـی منونه هـای این دسـته حاشـیه ای 

زریـن بـا زمینـه ای الجـوردی و مزیـن بـه گل و بوته هـای ختایـی و 

ریسـه ای الـوان دارد کـه فاقـد کتیبـه بـه خـط کوفـی )واژۀ خمـس( 

اسـت. در دو قرآن شـامرۀ ۸90 و ۲9۸ حاشـیۀ نشـان، مرضس بوده و 

مابقـی به صورت سـاده اسـت. 

دستۀ سوم: خمس دایره نشان
ایـن نشـان در دو مصحـف قرآنـی متعلق بـه اواخـر دورۀ تیموری 

و ابتـدای دورۀ صفـوی دیـده می شـود. نشـان خمـس ایـن مصاحف 

مشـابه نشـان عـرش آنهـا اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه نشـان عـرش بـر 

زمینـۀ الجـوردی کتابت شـده، اما نشـان خمس دسـتۀ سـوم بر زمینۀ 

زر کتابـت شـده اسـت. بعـد از مکتـب هـرات بـه ایـن سـنت رنگـی 

به علـت عـدم شـناخت برخـی مذهبـان دورۀ صفـوی کمـرت  توجـه 

شـده اسـت. ویژگی هـای اصلـی ایـن دسـته نقـش پیچـان ابـری در 

حاشـیۀ زریـن ایـن نشان هاسـت. نشـان خمـس در مصاحـف 1۸1، 

۲00۵ و ۲۵۲ دارای نشـان دایره ای به سـبک دسـتۀ سـوم اسـت که به 

علـت وجـود زائـده ای در بـاالی آنها در دسـتۀ اّول قرار گرفته اسـت.



نشان عرش
نشـان عـرش در حاشـیۀ مـنت مصاحـف قرآنی بـه جهت شـامرگان 

ده تایـی آیـات ترسـیم می شـوند. ایـن نشـان در همۀ مصاحـف مورد 

بررسـی به صـورت دایـره بـا زمینـه ای بـه رنگ الجوردی ترسـیم شـده 

اسـت. هـر نشـان عـرش شـامل دوایـر متداخلـی اسـت کـه فضایـی 

در درون دوایـر ایجـاد شـده اسـت. بـر اسـاس وجـود یـا عـدم وجود 

کتیبـه ای بـه خـط کوفـی تزیینـی در میانـۀ نشـان های عـرش، ایـن 

نشـان ها را می تـوان در دو دسـته تقسـیم کـرد:

دسـتۀ نخسـت: نشـان های مـدّور الجـوردی مزیـن بـه گل و 

بوتـۀ ختایی
نشـان های مصاحـف این دسـته بـه طرح دوایـر متداخل بـا زمینۀ 

الجـوردی مزیـن بـه نقـوش گل و بوته ختایـی الوان و زریـن بوده که 

شـبیه نشـان های خمس دسـتۀ دوم است

دستۀ دوم: نشان های مدّور الجوردی با کتیبۀ کوفی
این نشـان با بیشـرتین فراوانی در مصاحف مورد بررسـی مشـاهده 

می گـردد و شـامل دوایـر متداخلی اسـت کـه در میانـۀ آن واژۀ »عرش« 

بـه قلـم کوفی تزیینـی نازک و معموالً به سـفیداب بر زمینـۀ الجوردی 

یـا زر کتابـت شـده اسـت. مصاحـف و جـزوات قرآنـی شـامرۀ ۳۲۵۵، 

11۳07، ۳1۴۶، ۴1۸ و 1۴۵ حاشـیۀ الجـوردی مزیـن به نقوش اسـلیمی 

دارند و در مصحف شـامرۀ ۴۲۸ ترکیبی از اسـلیمی و ختایی مشـاهده 

می گـردد. از میـان نشـان های ایـن دسـته، حاشـیۀ نشـان عـرش هفـت 

مصحـف بـه شـامره های 117،17۶ 1۵۳، 1۸1، ۲10، ۲۵۲ و ۲00۵ مزین 

بـه نقـوش پیچان ابـری و مابقی به صورت سـاده هسـتند. 

نشان تحزیب 
نشـان تحزیـب )جـزء، حـزب، ِورد، نصـف حـزب، ربع، ُثـن، منزل 

و ركـوع( در حاشـیۀ اوراق بـه جهـت بخش بنـدی مـنت قـرآن بـه کار 

مـی رود. در مصاحـف مـورد بررسـی، نشـان هایی بـا واژگان حـزب یا 

نصـف )حزب( مشـاهده می شـود. این نشـان ها در مصاحف متعلق 

بـه اواخـر دورۀ تیموری به کار رفته اند. نشـان حزب معموالً به شـکل 

لـوزی یـا بازوبنـدی اسـت و در میانـۀ هـر حـزب قـرآن، ایـن نشـان 

به صـورت نصـف ترسـیم می شـود. در جـزوۀ قرآنی شـامرۀ ۶17 طرح 

نصـف حـزب به صورت نشـانی شـبیه خمس ترسـیم شـده اسـت.

نشان پایان آیات
ایـن نشـان کـه بـه نشـان آیـه یا فصـل آیـات نیـز معروف اسـت، 

به صـورت طرحـی زریـن در انتهـای هـر آیـه ترسـیم می گـردد. در 

مصاحـف قرآنـی مکتـب هـرات ایـن نشـان بـر اسـاس طـرح بـه دو 

دسـته تقسـیم می شـود:

دستۀ نخست: گل های زرین چندپر
در طـول تاریـخ ایـن دسـته از نشـان ها در کل مصاحـف قرآنـی 

نفیـس دیـده می شـوند و در مکتـب هـرات تفاوتـی بـا نشـان های 

گذشـته ندارنـد. شـکل کلـی نشـان به صـورت گل هـای چندپـر بـوده 

و کنـارۀ بیرونـی نشـان، دالربهایـی وجـود دارد کـه تداعی کننـدۀ گل 

است. بازشـده 

دستۀ دوم: گوی زرین
ایـن دسـته از نشـان ها از یـک دایـره یا دوایـری بـه دور یک طرح 

گـره یـا گل چندپـر تشـکیل شـده اند. برخـی از نشـان ها بـا خطوطی 

بـه چنـد پـر تقسـیم و بـا خال هایـی بـر روی محـل تالقی هر پـره با 

خـط بیرونـی گوی، مزین شـده اند که بـه گوی زریـن اخرتمنا معروف 

هسـتند. در نـام گذاری نشـان های گوی زرین بر اسـاس طـرح میانه، 

ترکیبـی از گـوی بـا گل چندپر یا گره مشـاهده می شـود.



نشان سجده
از مجمـوع  مصاحـف مکتـب هـرات، دو قـرآن متعلـق بـه قـرن 

دهم هجری به شـامره های  1۸1 و ۲00۵  نشـان هایی جهت سـجدۀ 

واجـب دارنـد و مابقـی مصاحـف بـه کتابـت واژۀ سـجده بـه رنـگ 

شـنگرفی اکتفـا کرده انـد. هـر دو مصحـف نشـان ترنـج بادامـی بـا 

جدولـی از نقـوش پیچـان ابـری در اطـراف دارنـد. 

نشان ابرک
نشـان ابـر یـا ابـرک، جزئـی از اصـول هفت گانـۀ تزیینـی نقاشـی 

ایرانـی بـوده و در کتـب قـرن دهـم هجـری، نـام آن در کنار اسـلیمی، 

ختایـی و گـره آورده شـده اسـت. ایـن نشـان برگرفتـه از نقـش پیچـان 

ابـری و گل و بوته هایـی اسـت که به صورت گچ بـری در تزیین دیوارها 

بـه کار رفته انـد و می تـوان منونه هایـی از ایـن نقـش را در نگاره هـای 

نسـخه های شـاهنامۀ بایسـنغری)۸۳۳ق( در کاخ گلسـتان و خمسـۀ 

نظامـی)۸۳۵ق( در مـوزۀ مرتوپولیـنت بـه کتابـت و رسپرسـتی جعفـر 

بایسـنغری مشـاهده منود. 

برخـی از مصاحـف مکتـب هـرات به صـورت جلی و خفی نویسـی 

بخـش جلی نویسـی،  بیشـرت  عـرض  بـه  توجـه  بـا  شـده اند،  کتابـت 

هرنمنـدان مکتـب هـرات دو سـتون در طرفیـن بخـش خفی نویسـی 

ترسـیم کردنـد کـه در برخـی از مصاحـف ممتاز به نقوش پیچـان ابری 

و ختایی مزین شـده اسـت. این نشـان به نام ابرک شـناخته می شـود.

رسسوره 
رسسـوره ها کتیبه هایـی هسـتند جهـت منایـش ابتـدای سـوره های 

قـرآن کـه در آن نـام سـوره، تعـداد آیـات و محـل نزول سـوره کتابت 

شـده اسـت. در بیشـرت منونه هـای  بررسی شـده، هر مصحـف قرآنی، 

نیـز  مصاحفـی  امـا  دارد  طراحـی  در  کـم  تنـوع  بـا  رسسـوره هایی 

مشـاهده می شـود کـه دارای انـواع رسسـوره ها هسـتند ماننـد قـرآن 

شـامرۀ 1۸9 کـه بالـغ بـر 10 نـوع رسسـوره در آن دیـده می شـود. بـا 

توجـه بـه نـوع تزیینـات می تـوان رسسـوره های مکتـب هـرات را بـه 

سـه نـوع تقسـیم کرد:

دستۀ نخست: رسسورۀ مزین به نقوش دندانه موشی هاشوری
سـاختار کلـی ایـن دسـته از رسسـوره ها از یـک کتیبـۀ ترنجـی یـا 

قلم دانـی محصـور در یک قاب مستطیل شـکل تشـکیل شـده اسـت. 

خـط کتیبـه بـا دندانه موشـی های سـاده و مـرضس مزیـن شـده و بر 

زمینۀ خطوط هاشـور شـنگرفی و زر به همراه نقوش اسـلیمی یا گل 

و بوته ختایی ترسـیم شـده اسـت. 

دسـتۀ دوم: رسسـوره های قلم دانی و ترنجی مزین به اسـلیمی 

و ختایی
سـاختار ایـن دسـته از رسسـوره ها یـک طـرح قلم دانـی یـا ترنجی 

دارد کـه در میانـۀ آن کتیبـه ای بـا عنـوان نـام سـوره و تعـداد آیـات 

نـگارش یافتـه اسـت. خـط کتیبـه در میـان نقوش اسـلیمی یـا ختایی 

ظریـف و مویـی کتابـت شـده و در اطـراف طـرح مرکـزی به وسـیلۀ 

نقـش رسترنـج یـا نقوش لچکـی یـا گل و بوته های ختایی یا ریسـه ای 

الوان مزین شـده اسـت. خط برخی از رسسـوره ها همچون مصاحف 

شـامرۀ ۲1۵ ، ۲9۸و ۴1۴ بر روی زمینۀ کاغذ انجام یافته اسـت که با 

کتیبـۀ لـوح مذّهب مصاحف سـبک شـیراز دورۀ تیمـوری هم خوانی 

دارد. مصحف قرآنی شـامرۀ 1۸1 تزیینات رسسـورۀ این دسـته را دارد 

امـا کتیبـۀ آن فاقد عنوان رسسـوره اسـت.

دستۀ سوم: رسسوره ها با عنوان نگاری ساده درون کتیبۀ مستطیلی
ایـن رسسـوره ها فاقـد هـر گونـه تزییـن هسـتند و مشـخصات 

سـوره های قـرآن، با خطـی متفاوت از منت و در قابی مستطیل شـکل، 

کتابت شـده اسـت. 

تزیینات اوراق پایانی)اختتامیه(
در مصاحـف قرآنـی مکتـب هـرات، ایـن تزیینـات بـه علـت عدم 

کتابـت دعـای اختتامیه ترسـیم نشـده اسـت. تزیین رقـم کاتب فقط 

در مصحـف شـامرۀ ۲9۸ و جـزوۀ قرآنـی شـامرۀ ۴1۴ و لـوح مذّهب 

بـرگ پایانـی مصحف شـامرۀ ۲1۵ و 1۳7 ترسـیم شـده اسـت.



نتیجه گیری
بـا توجـه بـه پژوهش های گذشـته می تـوان گفت کمرت پژوهشـی 

بـا بررسـی ده ها مصحف، به توصیف کامـل تذهیب مصاحف قرآنی 

مکتـب هـرات پرداختـه اسـت. در پژوهش حارض به صورت روشـمند 

اجـزای تذهیب یک مصحف قرآن دسـته بندی شـده تـا تصویر بهرتی 

را پیـش روی چشـم مخاطبـان قـرار دهـد. وجـود مصاحـف نفیـس 

متعـدد از مکتـب هـرات نشـان از حامیت هـای حکومتـی و حضـور 

)مذهـب، جدول کـش،  سـلطنتی  کتابخانـۀ  در  مختلـف  هرنمنـدان 

حـل کار، زرکـوب و الجوردشـوی( دارد و تأییـدی بـر مطالـب منابـع 

دورۀ تیمـوری اسـت. از ویژگی هـای مصاحـف قرآنـی مکتـب هرات 

توجـه کمـرت بـه تزیینـات اوراق بدرقـۀ ابتـدا و انتهـای قـرآن و عـدم 

رنگ هـای  حاکمیـت  همچنیـن  اسـت،  قـرآن  ختـم  دعـای  کتابـت 

به کاررفتـه در آرایه هـا و تذهیـب مکتب هرات بیشـرت زر و الجوردی 

اسـت. تفـاوت درصـد اسـتفاده از ایـن رنگ هـا یکـی از مبانی تحلیل 

هـرنی تذهیـب مکتـب هرات اسـت.

خطـوط بیشـرت مصاحـف قرآنـی نفیـس مکتـب هـرات، برعکـس 

دورۀ صفـوی کـه بـه خـط نسـخ اسـت، بیشـرت بـه خطـوط ثلـث و 

ریحـان بـا دانگ جلی اسـت. وجـود مبانی دینی و اعتقـادی متفاوت 

حاکـامن تیمـوری در دورۀ حکومـت شـاهرخ و حسـین بایقـرا سـبب 

تفـاوت ضوابـط بنیادین در تذهیـب دوره های مختلف مکتب هرات 

گردیـد و در دوره هـای مختلـف ارزش هـا و ویژگی هایـی پدیـد آمـد 

کـه سـبب ترسـیم سـبک های متفـاوت تذهیـب شـد. در دورۀ اولیـه 

مکتـب هـرات شـاهد غلبـۀ نقـوش اسـلیمی و گره بنـدی رومـی بـر 

نقـوش ختایـی بوده)دسـتۀ اّول لـوح مذهـب افتتاحیـه( در حالی که 

هرچـه بـه اواخـر دورۀ تیمـوری نزدیـک می شـویم نقـوش ختایـی 

بیشـرت ترسـیم شـده و در نهایت از اوایل قرن دهم هجری )هم زمان 

بـا به وجـود آمدن دسـتۀ سـوم لـوح مذهـب افتتاحیه( سـبک گیاهی 

و نقـوش ختایـی نقشـی اساسـی در تزیینـات داشـته اند.

در دورۀ اوّلیـۀ مکتـب هـرات، تذهیـب رسـمی و دارای چهارچـوب 

مشـخص بـوده اسـت، به طور منونـه می توان گفـت بندهـای گل و بوته 

و اسـلیمی همچـون دورۀ ثانویـه در هـم پیـچ منی خورنـد و اغلـب در 

فضاهـای مجـزا اجـرا می شـده اند. در تذهیـب مصاحـف قرآنـی مکتب 

هـرات نقـوش بنـد رومی و گره در کتیبه ها و حواشـی همۀ مصاحف به 

رنگ زر و سـفیداب ترسـیم شـده و قالب هایی را به جهت ترسیم نقوش 

ختایـی و اسـلیمی ایجـاد کرده اند. در مصاحف دسـتۀ اوّل، کتیبۀ مزدوج 

صـدر و ذیـل لـوح مذهـب افتتاحیـه سـه قسـمتی ترسـیم شـده و خط 

کتیبـه، کوفـی تزیینـی اسـت در حالی کـه در اواخر دورۀ تیموری)دسـتۀ 

سـوم( به دو صورت گره بندی و دو نشـان ترنجی در طرفین محل کتابت 

رسسـورۀ فاتحه الکتاب قابل مشـاهده اسـت و خط کتیبه بیشـرت به رقاع 

و ثلـث کتابـت شـده اسـت. به جز مصحـف شـامرۀ 1۵۳ و جـزوۀ قرآنی 

شـامرۀ ۸1۵ در دو یا چهار طرف کتیبۀ مصاحف دسـتۀ اوّل و مصاحف 

دارای رسلـوح افتتاحیـه، دوایـری ترسـیم شـده اسـت کـه از ویژگی هـای 

مصاحـف دورۀ اوّلیـۀ مکتب هرات اسـت.

طـرح دندانه موشـی در بیشـرت مصاحـف مکتـب هـرات ترسـیم 

شـده اسـت. تفـاوت دورۀ اّولیـه و ثانویـۀ مکتـب هـرات در نقـوش 

بیشـرت   اولیـه  دورۀ  مصاحـف  اسـت.  دندانه موشـی  طـرح  داخـل 

طـرح هاشـوری دارد و خطـوط قـران در یـک قالـب دیـده می شـوند 

درحالی که دسـتۀ سـوم دارای رنگ زمینۀ زر و نقوش ختایی اسـت و 

وجـود رنـگ زمینه سـبب جدا شـدن خطـوط قرآنی از یکدیگر شـده 

اسـت. بـا بررسـی مصاحـف قرآنـی مکتـب هـرات مشـخص گردیـد، 

رشفه هـا همگـی بـه رنـگ الجـوردی اسـت و بیشـرت طرح یـک رشفۀ 

بلند و یک رشفۀ کوتاه، به صورت یکی در میان، ترسـیم شـده اسـت. 

نشـان رشح آیـات در بیشـرت مصاحـف قرآنـی شـامل نشـان های 

و سـجده  تحزیـب  نشـان های  بـه  کمـرت  و  اسـت  و عـرش  خمـس 

توجـه شـده اسـت. نشـان عـرش در مصاحـف مورد بررسـی به شـکل 

دایـره و نشـان خمـس به صـورت بادامـی ترسـیم شـده اسـت. در دو 

مصحـف بـه شـامره های 117 و ۲10 مربوط به اواخـر مکتب هرات، 

نشـان های عـرش و خمـس یکسـان و به شـکل دایره ترسـیم شـده اند 

و تفـاوت آنهـا در رنـگ زمینـۀ دایـرۀ مرکـزی اسـت کـه در آن نشـان 

خمـس الجـوردی و نشـان عـرش بـه رنگ زر ترسـیم شـده اسـت. این 

سـنت رنگ گـذاری تـا دورۀ صفـوی نیـز اجـرا می شـده اسـت.

        نشان خمس                      نشان عرش   



پی نوشت
1- بـا توجـه بـه دسرتسـی پژوهشـگر بـه اصـل مصاحـف قرآنـی کتابخانـۀ مرکـزی 

آسـتان قـدس رضـوی، سـعی شـده مصاحفـی انتخـاب شـود کـه تذهیـب فاخـر و 

نفیـس داشـته اسـت. همچنیـن تذهیـب بیـش از هفتـاد درصـد مصاحـف مـورد 

بررسـی بـرای اولیـن بـار در ایـن پژوهـش معرفـی شـده اسـت.

۲- برخـی از پژوهشـگران و محققـان، لـوح مذّهـب سـورۀ فاتحه الکتـاب را کـه 

به صـورت کتیبـۀ مـزدوج اسـت، رسلـوح نام گـذاری کرده انـد، اّمـا ایـن پژوهـش بـه 

جهـت سـیر بهـرت پژوهـش، بیـن نقـش رسلـوح و لـوح مذّهـب تفـاوت قائل شـده 

اسـت؛ رسلـوح نقشـی بـر فـراز صفحـه و بـاالی مـنت در نظـر گرفتـه شـده کـه در 

ابتـدای برخـی از جـزوات قرآنـی یا در آثار مکتب شـیراز دورۀ صفـوی و در ابتدای 

سـورۀ بقـره بعـد از دو لـوح مذّهب سـورۀ حمد که در دو صفحه کتابت می شـده، 

اجرا می شـده اسـت.

۳- کاتـب ایـن مصحـف، در انتهـای قـرآن، ابراهیم سـلطان گورکانـی، حاکـم شـیراز 

بـه تاریـخ۸۳7ق ذکـر شـده اسـت. بـا بررسـی رقـم کتابـت ایـن مصحـف بـا جزوۀ 

قرآنـی ۴1۴ و نـوع زر به کاررفتـه در رقـم  کتابـت بـا تزیینـات و همین طـور نـوع 

تذهیـب لـوح افتتاحیـه منی تـوان رقـم و تاریـخ کتابت را تأییـد منود، با ایـن حال با 

مقایسـۀ نـوع نقـوش و رنگ های به کاررفتـه در این مصحف بـا نگاره ها و تذهیب 

مصاحـف قرآنـی دورۀ ثانویـۀ مکتـب هـرات می تـوان تذهیـب ایـن مصحـف را 

متعلـق بـه اواخـر قـرن نهم یـا ابتـدای قرن دهـم هجری دانسـت. این موضـوع را 

احمـد گلچین معانـی در راهنـامی گنجینـۀ قـرآن )1۳۴7( بـه تفضیل آورده اسـت.

۴ - لوح مذّهب و مرصع ابتدای قرآن شامرۀ ۲۲۶1، کتابخانۀ آستان قدس رضوی

۵ - روایتی از حرضت علی)ع(، قرآن شامرۀ 1۴1، کتابخانۀ آستان قدس رضوی

۶ - آیـات »الیمّسـه اال املطهـرون« و »تنزیـل مـن رب العاملیـن« )سـورۀ واقعـه: 

و۸0(  79

7 - دعای افتتاح،  قرآن شامرۀ ۲197، کتابخانۀ آستان قدس رضوی

۸ - شاهنامۀ بایسنغری)۸۳۳ق(، مجموعۀ کاخ گلستان، شامرۀ 71۶

9- در مکتـب شـیراز دورۀ صفـوی سـورۀ حمـد در دو لوح متناظـر افتتاحیه کتابت 

می شـده است.

10- ماننـد جـزوۀ قرآنـی شـامرۀ ۲1۸۳ کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی بـه تاریـخ 

7۶7ق کـه نشـان خمـس دایـره ای و بـا طرحی هامننـد مصاحف اواخر قـرن نهم و 

ابتـدای قـرن دهـم هجـری هـرات دارد و این نشـان می دهد که نشـان خمس یک 

قـرن بعـد از تاریـخ کتابت، تذهیب شـده اسـت.

11- نشـان خمـس بـا طـرح دایـره در قرآن هـای اواخـر دورۀ تیمـوری و اوایل دورۀ 

صفـوی آمـده و در میانـۀ آنهـا واژۀ خمـس بـر زمینۀ زر کتابت شـده اسـت.
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اهمیت مطالعه در زمینۀ تذهیب های قرآنی
هامن گونـه کـه می دانیـم هـرن »تذهیـب« همگام با خوشنویسـی 

و به واسـطۀ اهمیـت نـگارش و نسـخه برداری کالم الهـی، از هـامن 

سـده های آغازیـن، موردتوجـه هرنمنـدان جهـان اسـالم و به خصـوص 

ایـران قـرار گرفـت و بـا وجـود آنکـه نزدیـک بـه چهـار سـده وظیفۀ 

تذهیـب و تزییـن مصحـف بر عهدۀ خود خوشنویسـان بـود، حدوداً 

دست نوشـته های  تذهیـب  وظیفـۀ  هجـری  پنجـم  سـدۀ  آغـاز  بـا 

قرآنـی، هرنمنـدان مسـتقل خـود را پیـدا کـرد و از آن پـس در کنـار 

بـه  نیـاز  می شـویم.  روبـه رو  »مذهـب«  نـام  بـا  »کاتـب«  امضـای 

پدیدآمـدن شـغل ها و تخصص هـای مرتبـط در چرخـۀ کتاب آرایـی 

ایرانـی )همچـون صحافـی، کاغذسـازی، جدول کشـی، ورّاقـی و...( با 

درجـات اهمیـت مختلـف در کارگاه هـای هـرنی، عالوه بر بـاال بردن 

کیفیـت اجرایـی در تهیـۀ مصحـف، نتیجـۀ دیگـری نیز داشـت و آن، 

فراهـم آمـدن فرصتی تازه بـرای هرنمنایی هرنمنـدان ایرانی در عرصۀ 

صفحه آرایـی و آرایه هـای هـرنی بود تـا به صورت تخصصی شـاخه ای 

از هـرن را در ایـران پایه گـذاری کننـد کـه بعد هـا در رسارس قلمـرو 

رسزمین هـای اسـالمی مـورد اسـتفاده و گاه تقلیـد قـرار گرفـت.

 امـا باوجـود عالقـۀ مسـترشقین بـه حـوزۀ مطالعـات هرن هـای 

سـایۀ  در  همـواره  تذهیـب  هـرن  گذشـته،  سـدۀ  یـک  در  اسـالمی 

هرنهایـی چـون معـامری و خوشنویسـی اسـالمی مانـده و هیچـگاه 

نتوانسـته به عنـوان هـرنی مجـزا در کانون توجه محققیـن این عرصه 

قـرار گیـرد. هـر چند در بسـیاری از موارد هم زیرشـاخه ای از نقاشـی 

ایرانـی یـا نقاشـی عربـی بـه حسـاب آمده اسـت.

در همیـن راسـتا مارتیـن  لینگـز، رشق شـناس و کارشـناس برجسـتۀ 

هرنهـای اسـالمی، معتقـد اسـت: »بـا آنکـه خـط و تذهیـب در کنـار 

معـامری، خـود از مهم تریـن دسـتاوردهای متـدن اسـالمی بـه حسـاب 

می آینـد، امـا بـه ایـن هرنهـا بـه انـدازۀ معـامری توجـه و اعتنا نشـده 

است.«

تأثیر گـذار  بـه هـرنی فاخـر و  بـه نظـر می رسـد پرداخـنت  پـس 

و  ایرانی اسـالمی  کتاب آرایـی  توسـعۀ  رونـد  در  تذهیـب  همچـون 

شـناخت پیشـینه و خاسـتگاه و از همـه مهم تر»سبک شناسـی« آن 

در گسـرتۀ ده قـرن و ارائـۀ مباحثـی تحلیلـی و سـاختارمند در حـوزۀ 

مطالعـات علمی تاریخ هرناسـالمی یکی از رضوریات امروز اسـت که 

متأسـفانه کمـرت بـه  آن توجـه شـده اسـت.

شـایان ذکـر اسـت، اهمیت مطالعـه در زمینۀ تذهیب هـای قرآنی 

که خاسـتگاه اصلی هرن تذهیب ایرانی اسـت و تا اواخر سـدۀ ششـم 

هجـری مهم تریـن بسـرت )در غیـاب نقاشـی و نگارگری( برای رشـد و 

شـکوفایی کتاب آرایـی ایرانـی اسـت، تنهـا محـدود بـه سبک شناسـی 

ایـن هـرن نبـوده و نیازمند بررسـی زمینه های شـکل گیری تذهیب در 

مصاحـف بـا ارائـۀ منونه هـای مسـتند، در کنـار ترسـیم تاریـخ تحـول 

  چکیده

هرن تذهیب در کنار خوشنویسی و نقاشی ایرانی، سه رکن اصلی در چرخۀ هرن کتاب آرایی 

پیدایش،  پیشگامان  از  ایرانیان  باوجودآنکه  می آید؛  شامر  به  اسالمی  دوران  در  ایران 

رواج دهندگان و برترین پدیدآورندگان آن بوده اند، جایگاه این هرن در میان دیگر هرنها 

قرار گرفته است. در  اهمیت توسعه و پیرشفت آن کمرت مورد توجه محققین غربی  و 

همین زمینه و با تأملی بر مجموعه کتب، رساالت و مقاالت منترششده در جهان )در چند 

دهۀ اخیر( دربارۀ هرن اسالمی و هرن ایرانی، درمی یابیم که رویکرد اکرث پژوهشگران هرن 

اسالمی بیش از همه متوجه خوشنویسی و نقاشی ایرانی بوده و مسائلی همچون پیشینه و 

خاستگاه تذهیب، مکاتب تذهیب و ویژگی هر دورۀ تاریخی، ساختار و ترکیب  بندی، مبانی 

طراحی، تکنیک های اجرایی، هرنمندان و سبک کار آنان و نقد تحلیلی مستقل دربارۀ این 

هرن کمرت به صورت تخصصی و علمی بررسی و تجزیه و تحلیل شده و متأسفانه در ایران نیز 

عموم آثار منترششده در زمینۀ تذهیب، کتب آموزشی بوده اند که فاقد اطالعات تاریخی و 

تحلیلی دقیق درمورد این هرن ارزشمند هستند. 

از طرفی مسئلۀ پیدایش تذهیب همگام با توسعۀ خوشنویسی و به واسطۀ تزیین کالم الهی 

و شکوفایی آن در جغرافیای فرهنگی ایران، را می بایست از چشم اندازی توصیفی تحلیلی و 

فن شناسانه در حوزۀ نسخه شناسی و آموزش هرن در ایران مطالعه منود. روش های شناخت 

پدیده ای چون هرن تذهیب، به ویژه قالب ها و مکاتب مختلف آن را باید تا آنجا که می شود، 

موشکافانه نقد و بررسی کرد.

 ایران به دلیل نقش محوری خود در شکل گیری هرناسالمی، از هامن ابتدای قرن بیستم در 

کانون توجه مورّخان، پژوهشگران، مجموعه داران و موزه داران هرناسالمی بوده است، به 

همین جهت در این گفتار برآنیم تا اهمیت پرداخنت به چنین موضوعی را با توجه به آثار 

منترششدۀ محققین غیر ایرانی )از دیرباز تا امروز( بررسی کنیم .

کلیدواژه: تذهیب های قرآنی، نسخه شناسی، کتاب آرایی، سبک شناسی
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و سـیر تغییـرات آن، پیدایـش مبانـی طراحـی و اسـتفاده از نقـوش 

اسـتلیزه )بـا ریشـه های ساسـانی و مانـوی(، ترکیب بندی هـای رنگـی 

و اسـتفاده از ورقـه طالسـت کـه از سـده های میانی جای خـود را به 

تنـوع الـوان و پیچیدگـی و ظرافـت نقـوش داده بود.

آن چنـان کـه ایـن روش منـدی در کار پژوهشـی علمی، عـالوه بـر 

داشـنت اشـاراتی به زمینه هـای تاریخی، اجتامعی و فرهنگی هـر دوران، 

اهمیـت حامیـان هرنی و هرنمندان خـالق و طراز اّول )و جریان سـاز( و 

اختصاصات سـبکی آنها را بیش از پیش به مخاطب امروز می شناسـاند، 

زیـرا در حـوزۀ مطالعات هرن اسـالمی و به خصوص کتاب آرایی اسـالمی 

جای خالی نگرش های تازه خالی اسـت و اغلب گامن می شـود که جای 

بحـث و سـخن تـازه ای وجود نـدارد، حال آنکه یافـنت متنی تخصصی و 

علمـی دربـارۀ تجزیـه و تحلیل یک سـبک خاص از تذهیب هـای قرآنی 

متعلـق بـه یک دورۀ تاریخی یا خانـدان مذّهب یا بازخوانی محصوالت 

یـک کارگاه هـرنی خاص بسـیار دشـوار می مناید.

ایـن مسـئله نیازمنـد دانـش و ارشاف علمـی و عملـی پژوهشـگران 

بوده و البته آشـنایی با شـیوه های طراحی و اجرایی نیز در این مسـیر 

بسـیار راه گشاسـت، بـه همین سـبب بیشـرت پژوهش های منترششـده 

در ایـن زمینـه )در خـارج از ایـران( منحـر بـه پژوهش هایـی از نـوع 

توصیفـی یـا تطبیقـی هسـتند و اطالعـات نویسـندگان از محـدودۀ 

و  رنـگ  )قالـب،  مذّهـب  اثـر  یـک  ظاهـری  ویژگی هـای  توصیـف 

نقـوش(، مقایسـۀ چنـد اثـر بـا یکدیگـر و در نهایت معرفـی هرنمندی 

مذّهـب )در صـورت وجـود امضـا( فراتـر منـی رود و اسـاس بحث های 

نسخه شناسـانه منحـر به منت پژوهـی و هرنهایی چون خوشنویسـی 

و مینیاتـور می شـود. پـس شـاید بتوانیـم تذهیـب ایرانـی را از معدود 

حوزه هـای آسـیب ندیدۀ هـرن و فرهنـگ ایـران در طول دوران اسـالمی 

به شـامر آوریـم که برخالف نگارگری، خوشنویسـی یا معـامری و دیگر 

هرنهـا، دچـار تکـرار و تحسـین محض نشـده و در طـول دوران حیات 

طوالنـی اش عـالوه بر توسـعه و شـکوفایی، جمـع کثیـری از هرنمندان 

خـالق را نیـز حاصـل داده امـا بدون شـک جایـگاه حقیقـی آن تاکنون 

کمـرت بازگـو شـده اسـت. پـس اهمیـت پرداخـنت بـه موضـوع مهمـی 

همچـون تذهیب هـای قرآنـی کـه از هامن آغاز تـا پایـان روزگار قاجار 

بیشـرتین بار گرافیکی و تزیینی در مصاحف را برعهده داشـته  و نقد و 

تحلیل دوره های مختلف تاریخی و بررسـی های فن شناسـانه مستقل، 

از سـوی محققیـن و نسخه شناسـان ایرانـی نیازمنـد شـناخت دقیق از 

مجموعـه پژوهش هـای منتـرش شـده در جهان اسـت.

ویژگی هـای علمـی و پژوهشـی آثار محققیـن غیر ایرانی در 

زمینـۀ مطالعات تذهیب هـای قرآنی؛ مرحلـۀ آغازین 
بیـش از یک سـده اسـت که همزمـان با شـکل گیری مجموعه های 

معرفـی  و  پژوهـش  مسـئله  جهـان،  نقـاط  اقصـی  در  هرناسـالمی 

جنبه هـای مختلـف آثـار هـرن ی یافت شـده از رسزمین هـای اسـالمی 

مـوزه داران  و  پژوهشـگران  دغدغه هـای  اصلی تریـن  از  یکـی 

غیر ایرانـی بـوده اسـت. در همیـن راسـتا و در میـان پژوهش هایـی 

کـه در دهه هـای آغازیـن قـرن بیسـتم منتـرش شـده اند، بـا توجـه به 

اینکـه مفهـوم تـازه ای بـا عنـوان »هرناسـالمی« در حـال شـکل گیری 

و توسـعه بـود، نتایـج بسـیاری از مقـاالت، کاتالوگ هـا یـا کتـب در 

زمینـۀ مطالعـات هرناسـالمی، اطالعـات کلـی تاریخ هـرنی )از هـرن 

خاورمیانـه و ماملـک عربـی( اسـت کـه بـدون درنظـر گرفـنت محـل 

دقیـق تولیـد آثـار یا آگاهی از سـبک و شـیوۀ خاص هـرنی متعلق به 

یـک دورۀ تاریخـی یـا جغرافیـای خـاص فرهنگی، محـدود به معرفی 

اشـیا و انتشـار تصاویـر و منایـش آثـار در موزه هـا، کتابخانه هـا و 

می شـد. خصوصـی  مجموعه هـای 

 در ایـن دورۀ خـاص )و پـس از جنـگ جهانـی دوم(، بـه دلیـل نبود 

متخصصیـن و کمبـود منابـع، آثـار تحلیلـی و مباحـث فن شناسـانۀ 

کمـرتی در حـوزۀ هـرن اسـالمی منتـرش شـد؛ بـا توجه بـه این پیشـینه، 

پژوهش هـای فنـی دربـارۀ هـرن کتاب آرایی اسـالمی )که آثار هـرن ایران 

نیـز زیرمجموعـه ای از آن بـه حسـاب می آمد و کمرت هویت مسـتقلی 

بـرای آن متصـور بود( فقـط آلبوم های تصویری با انـدک توضیحات )و 

شناسـنامه( درباره نُسـخ خطی بودند که به فراخور سلیقۀ نویسندگان 

یـا مالـکان آثـار، منونه هایـی از صفحات افتتاحیـه، میانی )بـا تزییناتی 

همچـون مینیاتور، تشـعیر و زرافشـان( یـا انجامۀ آنها منترش می شـد.

 ایـن مسـئله زمانی کـه مـوزه داران، باستان شناسـان و کارشناسـان 

متخصصـی از دهه هـای ۵0 و ۶0 میـالدی وارد عرصـۀ تحقیقـات هرن 

اسـالمی شـدند، وارد مرحلـۀ نوینـی گردیـد و کتاب هایی بـا عناوینی 

چـون »هرناسـالمی« و »هـرن و معـامری رسزمین هـای اسـالمی« بـا 

هـدف طبقه بنـدی سـاختارمند هرنهـا بـر اسـاس مدیـوم )و مـواد و 

و  حکومتـی(  )سلسـله های  تاریخـی  دوره هـای  سـاخت(،  مصالـح 

مراکـز تولیـد منتـرش شـد. از ایـن مرحلـه بـه بعـد مـوزه داران و بـه 

تبـع، پژوهشـگران بنـا بـه دالیـل موجهی که داشـتند گاهی اسـتفاده 

از عناویـن جغرافیایـی کلـی ماننـد ایـران بـزرگ، ماوراءالنهـر و... را 

ترجیـح می دادنـد ولی خوشـبختانه فنون و هرنی هـای مختلف )مثل 

خوشنویسـی، فلـزکاری، معـامری یـا سـفالگری( دارای پژوهشـگران 

مسـتقلی شـدند، کـه به طـور تخصصـی تحـوالت و گسـرتۀ فنـی و 

تاریخـی یـک هـرن یـا صنعـت را مـورد بررسـی قـرار می دادنـد.

بـه همیـن جهـت عـالوه بـر انتشـار کتـب و رسـاالت مسـتقل و 

تخصصی، انتشـار کتاب هایی در قالب مجموعه مقاالت هرن اسـالمی 

نیـز مرسـوم شـد کـه در میـان مطالـب آنهـا نیـز می شـد معرفی یک 

یـا چنـد اثـر، تجزیه و تحلیل یک سـبک هـرنی ویژه یـا زندگی نامه و 

آثـار یـک هرنمند تأثیرگذار را مشـاهده کرد. این دوران رسنوشت سـاز 

در حوزۀ مطالعات هرن اسـالمی، روزگار کشـف و نقد بود و ماحصل 

آن ارائـۀ نظریاتـی مهـم در مـورد جنبه هـای گوناگـون هـرن اسـالمی 

سـنت گرایی  و  زیبایی شناسـی  عرفانـی،  فلسـفی،  مباحـث  از  بـود، 

گرفتـه تـا سبک شناسـی و فن شناسـی.

بـا ایـن همـه امـروز وقتـی بـا دقـت بـه برخـی از ایـن دسـت 

جـای  می نگریـم،  بیسـتم  قـرن  میانـی  دهه هـای  پژوهش هـای 

خالـی بسـیاری از جدی تریـن مباحـث تاریخ هـرنی را در آمیختگـی 

و  حـدس  )و  مسـتند  نه چنـدان  داوری هـای  یـا  نظریه پردازی هـا 

گامن هـای غیرعلمـی به دلیـل آشـنایی نداشـنت پژوهشـگران بـا زبان، 

فرهنـگ یـا تکنیک هـای عملی( و عـدم تدوین مبانی زیبایی شناسـی 

در برخـی رشـته های هـرنی و نقـد هرنهـا و صناعـات کشـورهای 

اسـالمی، به وضـوح به چشـم می خـورد کـه موضـوع هـرن تذهیـب 

ایرانـی یکـی از بارزتریـن مصداق هـای آن اسـت.

از طرفـی نبـود متونـی در زمینـۀ سبک شناسـی علمـی و همچنین 

نقـد و تحلیـل مؤثـر در مجموعـۀ پژوهش هـای مربـوط بـه هـرن 

تذهیـب در آثـار محققیـن غیر ایرانـی در میانـۀ قـرن بیسـتم )کـه به 

بـاور نگارنده متأسـفانه چندین دهه اسـت کـه در میان پژوهش های 

داخلـی هـم مشـاهده می گـردد(، هرچنـد نقطه ضعفی جدی  اسـت 

امـا روش منـدی و تـالش محققیـن غربـی در طبقه بنـدی و انتشـار 

اطالعـات مجموعه هـای موزه ها و کتابخانه هایشـان مبتنی بر سـنتی 

چند صد سـاله  نگارش تاریخ  هرن در جهان غرب و دنیای مسـیحیت، 



در کنـار ایـده راه انـدازی یـک بانک اطالعاتـی جامـع )کـه همچنـان 

آکادمیـک  رویکـرد  و  نـدارد(  وجـود  ایـران  در  تخصصـی  بصـورت 

)راه انـدازی رشـته های دانشـگاهی در زمینـه مطالعات هرناسـالمی( و 

رصف هزینـه و برنامه ریـزی دقیـق و اصولی، باعث گردیده تا بسـیاری 

از پژوهش هـای ایـن دوران )پایان نامه هـای دکـرتی و کتـب تألیفـی( 

به عنـوان اساسـی ترین منابـع مطالعـات هرن هـای اسـالمی تا بـه امروز 

شـناخته شـوند، تا آنجا که با وجود بسـیاری از نارسـایی ها و اشتباهات 

تاریخـی یـا تکنیکی و فارغ از هرگونه تعصب یـا جانب داری، همچنان 

مـورد اسـتفادۀ پژوهشـگران ایـن عرصـه قـرار می گیرنـد. نکتـۀ جالب 

توجـه در ایـن میـان، توجـه بـه انتشـار کتاب هایـی تصویرمحـور بـا 

معرفـی آثـاری کمیـاب و کمـرت دیده شـده و نگارش روایـت تاریخ هرن 

بـر اسـاس منونه هـای شـاخص از هـر دوران )در یک یا چند مـوزه( بود 

کـه بـه خصـوص راه را برای مطالعات تطبیقی همـوار می کرد. هرچند 

همچنـان تفکـر تاریخ نویسـی بـر ارائه نقـد و تحلیل غالـب بود.

هـرن  زمینـۀ  در  منترششـده  پژوهش هـای  شـاخص ترین  میـان  از 

تذهیب هـای قرآنـی )کـه مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه ایـن موضـوع 

بـه منونه هـای زیـر اشـاره کـرد: پرداخته انـد( می تـوان 

آرتور پوپ و دیگران، 19۳۸م، »سیری در هرن ایران«؛

رابینسون، 19۶۵م، »نقاشی ایرانی« 

اورنس بنیون، 197۲م، »هرن مینیاتور ایرانی« 

مارتیـن لینگز و یاسـین حمیـد سـفادی، 197۶م، »هرن خـط و تذهیب 

قرآنی«

ارنست کونل، 1977م، »اسلیمی«

بازیل گری، 1977م، »نقاشی ایرانی«

ریچارد اتینگهاوزن، 197۸م، »نقاشی ایرانی«

رابرت هیلن براند، 19۸۲م، »تصاویر سلطنتی در نقاشی ایرانی«

 دیوید جیمز، 19۸۸م، »قرآن های عر مملوک«

تومـاس لنتـز و گلـن لـوری، 19۸9م، »تیمور و دیدگاه شـاهانه؛ هرن و 

معامری عـر تیموری« 

»کتاب هـای  199۲م،  دیگـران،  و  دروش  فرانسـوا  جیمـز،  دیویـد 

لنـدن« خلیلـی  نـارص  مجموعـۀ  در  هرن اسـالمی 

ابوالعالء سودآور، 199۲م، »هرن دربارهای ایران«

استفانو کاربونی، 199۳م، »نقاشی تغزلی و حامسی ایران«

عبادالله بهاری، 199۶م، »بهزاد«

فرانسیس ریشارد، 1997م، »جلوه های هرن پارسی«

نبیـل صفـوت، ۲000م، »صفحـات زریـن؛ نسـخ قرآنـی در مجموعـۀ 

شـاکر«  قصان 

شیال کنبی، ۲00۲م، »عر طالیی هرن ایران«

لینـدا کامـاروف و دیگـران، ۲00۲م، »میـراث چنگیز خـان؛ مجموعـۀ 

هـرن دورۀ ایلخانـی«

مارکـوس فریـزر، ۲00۵م، »نقـوش هندسـی بـر روی طـال: بررسـی 

جزئـی قرآنـی از دورۀ مملـوک«

مارتین لینگز، ۲00۵م، »هرن خط و تذهیب قرآنی«

و  شـیرازی  هرنمنـدان  ترکـامن،  »حاکـامن  ۲00۶م،  اولـوچ،  اللـه 

عثامنـی« مجموعـه داران 

کالیـن ف. بیکـر، ۲007م، »نسـخه های قرآنی: خوشنویسـی، تذهیب 

طراحی« و 

مقـدس  کتابخانـۀ  در  رشیـف  »مصحـف  ۲00۸م،  سـالمه،  خـادر 

اورشـلیم«

دوید ج. راکسزبرگ، ۲00۸م، »نگارش کالم الهی«

الین رایت، ۲009م، »اسالم؛ ایامن، هرن و فرهنگ«

مژده انوستاشـی، ۲010م، »بزرگداشـت 1۴00سـالگی قرآن؛ مجموعۀ 

نسـخ خطـی نفیس قرآنـی در کتابخانه هـای ترکیه«

چارلز ملویل و باربارا برند، ۲011م، »حامسۀ شاهان ایرانی«

آدل آدامـوف، ۲01۲م، »نسـخ خطـی، نقاشـی و طراحی هـای ایرانـی 

در مـوزۀ هرمیتاژ«

رابرت هیلن براند، ۲01۲م، »مطالعات هرن کتاب آرایی اسالمی«

الیـن رایـت،۲01۳م، »نگاهـی به کتاب آرایی مکتب شـیراز سـدۀ نهم 

هجری« 

دویـد ج. راکسـزبرگ، ۲01۳م، »آلبوم هـرن ایرانی موجود در کتابخانۀ 

توپقاپی رسای استامبول«

منیـژه بیانـی و آدل آدامـوف، ۲01۶م، »نقاشـی ایرانـی در مجموعـۀ 

کویت« الصبـاح 

قرآنـی؛  کتاب آرایـی  »هـرن  ۲01۶م،  دیگـران،  و  فرهـاد  معصومـه   

ترکیـه« اسـالمی  و  تـرک  مـوزۀ هرنهـای  مجموعـۀ 

نگاهی به تحقیقات تذهیب های قرآنی در ترکیه
عـالوه بـر مجموعـه پژوهش هـای ذکرشـده، در سـه دهـۀ اخیـر 

آثـار ارزشـمندی نیـز از سـوی هرنمنـدان، پژوهشـگران و چهره هـای 

منتـرش  قرآنـی  تذهیب هـای  زمینـۀ  در  ترکیـه  کشـور  دانشـگاهی 

گردیـده کـه به واسـطۀ وجـود منونه هـای نفیسـی از مصاحـف ایرانی 

در گنجینـۀ موزه هـا و کتابخانه هـای آن کشـور، بسـیار جالب توجـه 

هسـتند. هـر چنـد بخشـی از ایـن آثـار بیشـرت بـا رویکردی آموزشـی 

و گاهـی تنهـا بـرای معرفـی هـرن تذهیـب سـامان یافته انـد، امـا در 

مـواردی چنـد، ایـن آثار رویکـردی تحلیلی و تاریخی بـه این موضوع 

پژوهش هـای  و  فارسـی  منونه هـای  بـا  مقایسـه  در  کـه  داشـته اند 

داخلـی از اهمیـت علمـی باالتـری برخوردارنـد. بـه همیـن جهت از 

نظـر روش شناسـی و نسخه شناسـی الگویـی مناسـب بـرای محققیـن 

ایرانـی به شـامر می آینـد. 

از میـان شـاخص ترین پژوهش هـای منترششـده در زمینـۀ هـرن 

تذهیب هـای قرآنـی در کشـور ترکیـه )به زبان ترکی و انگلیسـی( نیز 

می تـوان بـه منونه هـای زیـر اشـاره کـرد:

ایلهان اوزکچیه، 199۳م، »هرن تذهیب ترکی و آرایه های تذهیبی«

سینان گوزن، ۲00۳م، »هرن تذهیب ترکی«

مینه اوزین، ۲00۳م، »هرن تذهیب اسالمی«

عمـر فـاروق اتابـک، ۲011م، »هرنهـای دکوراتیـو تـرک و اسـالمی؛ 

خوشنویسـی و تذهیـب«

ایلهان اوزکچیه، ۲01۴م ، »هرن تذهیب ترکیه«

سام اونات، ۲01۵م، »هرن تذهیب اسالمی«

هرچنـد در هـر دو بخـش )پژوهشـگران غربی و تـرک(  منونه های 

بیشـرتی موجـود هسـتند و آثـار معرفی شـده در ایـن گفتـار تنهـا به 

تذهیب هـای  پژوهـش  عرصـۀ  در  کارآمـد  آثـار  مهم تریـن  معرفـی 

قرآنـی پرداختـه و شـاید بتـوان در بسـیاری از کاتالوگ هـا )موزه هـا 

و کتابخانه هـای رسارس دنیـا( و کتـب هـرن اسـالمی دیگر نیـز تصاویر 

و اطالعاتـی در ایـن راسـتا به دسـت آورد کـه در جایـگاه خـود قابـل 

بررسـی هستند.

ماحصـل آنکـه بـا تأملـی بـر تاریخچـۀ هـرن کتاب آرایـی ایرانـی 

درمی یابیـم کـه قلمـرو پژوهش هـا در زمینـۀ تذهیب هـای قرآنـی، 

همـواره بـر پژوهش هـای غربیـان اسـتوار بـوده اسـت. البتـه سـهم 

محققیـن ایرانـی و تـرک را نیـز در چنـد دهـۀ اخیـر در بازمنایـی و 

گره گشـایی از اصـول و قواعـد مبتنی بر شـیوه های بومی کشـورهای 

خاورمیانـه نبایـد از نظر دور داشـت. مقالۀ حارض در حکم مقدمه ای 

ایـن  در  غیرایرانـی  محققیـن  شـاخص  پژوهش هـای  معرفـی  در 

زمینـه بـوده و هـدف آن آشـنایی محققیـن و دانشـجویان کشـور بـا 

روش منـدی و چارچـوب نظـری در این نوع آثار اسـت کـه در صورت 

مطالعـه هریـک از منابع معرفی شـده، نتیجه ای مفید برای شـناخت 

و تحلیـل بیشـرت در آثـار پژوهشـی حاصـل خواهـد آورد.
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مقدمه

آناتولـی کـه در منابع قدیم ماملک روم1 نام داشـت، قسـمت رشقی 

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

عقب نشـینی امپراتـوری بیزانـس، تحـت تسـلط سـلجوقیان مسـلامن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ایـن نوشـتار به معرفی و وارسـی آثار یادشـده اختصـاص دارد. 

خصوصیات تذهیب آناتولی

قـرآن شـامرۀ ۲9۳ محفـوظ در گنجینـۀ قرآن آسـتان قـدس رضوی، 

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

7۳7ق بـه دسـت محمدبن شیخ یوسـف االباری کتابـت شـد. اطالعـی 

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

دیگـر در همیـن سـال، 7۳7ق، محفـوظ در کتابخانـۀ چسـرتبیتی 

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

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

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

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

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

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

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

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

)ماننـد »بـکل« در تصویـر 1( کامـالً تشـخص یافتـه اسـت. افـزون بر 

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

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

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

جیمـز ریشـه های زبانـی ترجمـۀ ترکـی قـرآن چسـرتبیتی بـه لهجـۀ 

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

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

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

کـرده باشـند. این نوع تقسـیم بندی در ایـران رایج نبوده اسـت.۲ این 

نسـخه ۳۵۶ بـرگ دارد و بـا مرکب سـیاه در صفحات هفت سـطری با 

چکیده

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

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

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

سدۀ ششم، خاصه ماوراءالنهر، ریشه دارد که سابقه اش به قرآن وقفی زمردملک )م۴۵۲7(، 

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

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

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

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

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

و شامل آفریقا جایگزین شد. 

کلیدواژه: قرآن نگاری، نسخه های خطی، آناتولی، تذهیب، زمردملک، آستان قدس رضوی
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منونه ای از سبک متعارف آناتولی است. 



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

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

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

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

ماننـد قرآن وقفی ابوالربکات رازی در سـال ۴۲1ق )ش۳۳۲۴ آسـتان 

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

کتابت شـده اسـت. ایـن ویژگی در قـرآن چسـرتبیتی )تصویر1( نیز 

دارد.  وجود 

تذهیـب این نسـخه به ماننـد خطـش، ویژگی هایـی منحربه فرد 

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

خمـس در حاشـیۀ صفحـات بـه شـکل رسترنجی بـا زمینۀ گـرد زرین 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قـرآن الجایتـو بـه خـط احمـد سـهرودی )701-707ق( در مـوزۀ هرن 

صوفـی  یحیـی  قرآن هـای  و  )ش۵۳۸(  اسـتانبول  اسـالمی  و  ترکـی 

جاملی،۳ تولیدشـده در شـیراز )پارس ۴17(، نقوش درشـت و ضخیم، 

و قلم گیری هـا بـا کم دقتـی اجـرا شـده اسـت.  

جهـت یافـنت ریشـه های ایـن سـبک بایـد بـه آثـار متقـدم نظـری 

رضـوی(  قـدس  آسـتان  )کتابخانـۀ   ۴۵09 ش  قـرآن  در  انداخـت. 

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

جـزء ۲1 از قرآنـی سـی پاره بـه انـدازۀ 1۸× 1۵/۵س.م در ۶۵ بـرگ 

سـورۀ   ۴۴ آیـۀ  از  بخشـی  بـه  مربـوط  آغازیـِن  صفحـات  اسـت.۴ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نقش بسـته اسـت. 

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

نقطه هـای تزیینـی شـنجرفی اسـت کـه بـاالی آخریـن واژۀ هـر آیـه 

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

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

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

ویژگـی مهـم تذهیـب ایـن نسـخه اسـتفاده از سـبز زنگاری سـیر 

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

در اجـرای نقـوش سـبب شـده اسـت تذهیـب نسـخه فاقـد جـالل و 

شـکوه و درخشـندگی تذهیـب نسـخه های ایرانـی باشـد. مثـالً رنگ 

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

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

 درخشـندگی رنـگ در ایـن آثـار مشـخص نیسـت، ممکـن اسـت در 

نتیجـۀ اسـتفاده از مـواد اولیۀ نامرغوب یـا عدم  توانایـی مذهبّان در 

رنگ سـازی باشـد.

شـباهت برخـی خصوصیـات ایـن قـرآن بـا قـرآن شـامرۀ ۴۵۲7 

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

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

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

هجـری پـرده برمـی دارد. )تصویـر۴( در قـرآن سـی پارۀ یادشـده کـه 

زمردملـک، دخـرت سـلطان محمودبغراخان، از حاکـامن آل افراسـیاب، 

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

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

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

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

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

حـال سـاختار و هندسـۀ ابتدایـی خـط قرآن هـای ۴۵09 و ۲9۳ را در 

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

انـدازۀ عـرض قلـم و کشـیدگی حروف در قـرآن یوسـف االباری وجود 

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

حـروف هنـوز پیـرو اصـول محقـق ایرانی اسـت. 

بـا ایـن حـال ویژگی هـای تذهیب قـرآن زمردملک به روشـنی گواه 

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

ویژگـی تذهیـب ایـن قـرآن درشـتی و عدم ظرافت نقوش و اسـتفادۀ 

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

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

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

شـنجرفی جهـت رنگ آمیـزی زمینۀ برخی رسسـوره ها اسـتفاده شـده 

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

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

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

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

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

امـا رسانجـام تذهیـب آناتولـی نامشـخص اسـت. متأخرتریـن اثـر 

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

حسـینی سـمنانی در مجموعۀ آسـتان قـدس رضوی )ش۴11( اسـت. 

ایـن اثـر که به سـال 77۸ق تهیه شـده ویژگی های تکامل یافتۀ سـبک 

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

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

آناتولـی به سـبک دورۀ عثامنیان دانسـت. 

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

شـده، بـا ۵0 بـرگ در ۲۸×۳7س.م و صفحـات پنـج سـطری کتابـت 

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

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

نیـز بـه منایـش می گـذارد. 

صفحـات افتتـاح ایـن نسـخه کـه بـه جـزء هشـتم مربـوط اسـت 

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

درج شـامرۀ جـزء و سـه سـطر در میانـۀ صفحـه مربـوط به آیـۀ 111 

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

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

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

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

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

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

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

سـبز زنـگاری نقـش بسـته کـه رنـگ اصلـی تذهیـب آناتولـی اسـت، 

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

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

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

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

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

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

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

تصویر۳. قرآن ش ۴۵09، کتابخانۀ آستان قدس رضوی، بدون رقم و تاریخ، منونه ای از تذهیب و کتابت سبک 

آناتولی در سدۀ ششم یا اوایل سدۀ هفتم هجری.  
تصویر۴.  قرآن شامرۀ ۴۵۲7 )کتابخانۀ آستان قدس رضوی(، کاتب و واقف زمردملک بنت محمودبغراخان، 

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



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

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

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

آناتولـی اسـت. اختـالط ایـن دو شـیوۀ تذهیـب حاصـل الگوبـرداری 

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

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

البتـه شـواهد نشـان می دهـد در اواخـر سـدۀ هشـتم هجـری در 

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

در بخشـی از یـک قـرآن در مجموعۀ خلیلـی، ش۵7۸، )جیمز، 1۳۸0: 

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

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

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

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

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

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

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

شـده کـه احتـامل حضـور مذهبّـان مناطق دیگـر در آناتولـی را پیش 

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

همچنیـن پیرشفـت چشـمگیر در اجـرای نقـوش، می تـوان بـه دهـۀ 

آخـر سـدۀ هشـتم و اوایـل سـدۀ نهـم هجری منسـوب کرد. 

خامته

و  رضـوی  قـدس  آسـتان  در  محفـوظ  قرآن هـای  اسـتناد  بـه 

در  آناتولـی  تذهیـب  دریافـت  می تـوان  دیگـر،  مجموعه هـای 

سـدۀ ششـم تـا هشـتم هجـری شـکل گرفـت. شـباهت آثـار متقـدم 

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

بغراخان قراخانـی و گسـرتۀ جغرافیایـی تسـلط سیاسـی ایـن خاندان، 

ریشـۀ ماوراءالنهـری ایـن سـبک را نشـان می دهـد. نفـوذ فرهنـگ 

ماوراءالنهـر در شـکل گیری سـنن قرآن نـگاری و کتاب آرایـی آناتولـی 

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

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

نـکات بسـیاری از ایـن جریـان مبهـم اسـت:

با توجه به فاصلۀ جغرافیایی، چگونه سـنن تذهیب از ماوراءالنهر 

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

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

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

چـه علـت تذهیب آناتولی در سـدۀ هشـتم بـا رکود ناگهانـی مواجه 

شـد و مذهبّـان ایـن منطقه بـه الگوبـرداری ناقص از تذهیـب ایرانی 

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

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

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

سـاز و کاری روی داده اسـت؟

پانوشت

1. نک: حمدالله مستوفی، 1۳۸1: 1۴۵

۲. همۀ قرآن های ایرانی تقسیم بندی هفت، چهارده، ده و سی پاره داشته اند. 

تقسیم بندی چهارجلدی نیز کم و بیش مرسوم بوده است.

۳. برای اطالعات بیشرت نک: صحراگرد، 1۳۸7: 1۳7

۴. برای اطالعات بیشرت نک: صحراگرد و دیگران، 1۳91: 1۲۳-1۲0
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اواخر سدۀ هشتم آناتولی
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معرفی سه منونه تذهیب قرآنی )قرن سیزدهم ه. ق( 

موجود در کتابخانه و موزۀ ملی ملک

مقّدمه
هرن تذهیب از مهم ترین هرنهای تصویری مسـلامنان از نخسـتین 

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

صفحـات مصحـف رشیـف بـوده و تـا بـه امـروز میـراث سـرتگی از 

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

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

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

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

نقـش و جایـگاه سـّنت های حاکـم یـا میثاق هـای متـدوام تاریخـی 

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

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

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

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

همیـن مـنت عظیم می توان مشـاهده منـود که هرنمند مّذهب سـعی 

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

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

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

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

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

در قرآن هـای قـرن سـیزدهم هجـری، یعنـی آغـاز حاکمیـت خانـدان 

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

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

مذکـور مّدنظـر ایـن پژوهـش بـوده و ترتیـب بررسـی منونه هـا بـر 

اسـاس تقـّدم تاریـخ کتابت نسـخ لحاظ شـده اسـت.

منونۀ نخست
قرآن مجید به شامرۀ ثبت 90/1؛ 

کاتب: محمدشفیع بن محمداسامعیل وصال شیرازی؛ 

تاریخ کتابت:1۲۶0 هجری؛ 

نوع خط: نسخ؛ نوع کاغذ: ترمه؛ 

نوع جلد: روغنی گل و بوته پشت و رو

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

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

بـه میرزاکوچـک اسـت کـه دورۀ حیـات او بـه سـال های1197 تـا 

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

و مـوزۀ ملّـی ملـک به خـّط اوسـت )قلیچ خانـی، 1۳۸9: ۲۶۵و۲۶۶(. 

بـا دو  آغازیـن  قـرآن مجیـد کـه در صفحـۀ  برخـالف سـایر نسـخ 

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

تک صفحـۀ آغازیـن حـاوی سـورۀ یـس اسـت. 

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

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

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

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

و بـرگ ریـز و نرمـی نقـش می شـود. )مجـرد تاکسـتانی، 1۳7۵: ۲۸( 

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

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

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

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

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

به هم پیوسـته  نقـوش ختایـی  از  نـواری  را  ایـن صفحـه  حاشـیۀ 

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

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

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

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

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

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

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

رسلوحـه، شـکلی هندسـی ماننـد مسـتطیل ترسـیم شـده اسـت، کـه 



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

می نوشـتند یـا نـام کاتب یـا مؤلف را )مایـل هـروی،1۳۸0: ۲۸۳( منت 

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

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

بـه صـورت مّذهـب مرّصـع منایش داده شـده اسـت.

فضـای میانـۀ آیـات به وسـیلۀ رنـگ طالیـی و طـرح دندان موشـی 

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

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

اشـکال هندسـی شـش ضلعی  النـه زنبـوری هسـتند کـه اقطـار آن 

یکدیگـر را قطـع کرده انـد. 

مطابـق شـیوۀ مرسـوم کتاب آرایـی، صفحـات میانـی در حاشـیه 

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

قرارگیـری کمنـدی حـاوی نقـش ختایـی بداهـه بیـن سـطرهای آیات 

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

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

حاشـیۀ جداکنندۀ منت از بخش حاشـیه در همۀ صفحات با اسـتفاده 

از رنـگ طالیی پوشـش داده شـده اسـت. 

نکتـۀ قابـل تأمل دربارۀ این نسـخه وجود دعـای کمیل در صفحات 

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

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

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

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

هفتگانه هـرن تزئینی ایران قرار داده اسـت.

منونه دوم
قرآن مجید به شامرۀ ثبت ۶7۳1 ؛ 

کاتب: علی نقی بن عبدالحسین نیریزی؛ 

تاریخ کتابت: 1۲۶۲هجری؛ نوع خط: نسخ؛ 

نوع کاغذ: ترمه؛ 

نوع جلد: روغنی آسیب دیده.

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

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

کـه توسـط مهندس سیدمحسـن میرحیـدر۲ در بهار 1۳9۳بـه کتابخانۀ 

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

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

صفحـات آغازیـن ایـن نسـخه مشـتمل بـر سـورۀ فاتحـه و ابتدای 

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

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

در  یادشـده  طـرح  اسـت.  شـده  پوشـانده  رقیـق  شـنگرف۳  رنـگ 

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

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

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

نیـز بـرای پوشـش طـرح محرابـی رسلوحـه و کمنـد باریـک عمـودی 

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

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

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

از تذهیـب صفحـات آغازین این مصحف رشیف برداشـت می شـود، 

کیفیتـی پاییـن از میـزان طراحـی، تحریـر۴ و رنگ گـذاری متأثـر از 

نگاهـی عجوالنـه و خام دسـتانه در کار اسـت.  

منایـش مـنت در این نسـخه در صفحـات آغازیـن و صفحات بعدی 

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

سـطور آیـات قـرآن را کمنـدی مشـتمل بـر دو خـط مـوازی بـدون 

هیچ گونـه  از  کلـامت  پیرامـون  فضـای  و  دربرگرفتـه  رنگ گـذاری 

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

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

خـاّص، آیـات را از یکدیگـر جـدا سـاخته اند.

منونه سوم
قرآن مجید به شامرۀ ثبت ۴ ؛ 

کاتب: علی رضابن محمدعلی پرتو اصفهانی؛ 

تاریخ کتابت: 1۲97 هجری؛ 

نوع خط: نسخ؛ 

نوع کاغذ: ترمه؛ 

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

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

به قرن سیزدهم هجری است که میرزاآقاخان اصفهانی متخلّص به پرتو 

در ربیـع االوّل 1۲97ق بـه دسـتور شـاهزاده میـرزا معتمدالدوله۵ کتابت 

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

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

مدح فرهادمیرزا رسوده شـده است.

دو صفحه آغازین این مصحف مشـتمل بر سـورۀ فاتحه و ابتدای 

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

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



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

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

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

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

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

تکرارشـونده چشـم  نوازی مـی  کنند.

بخـش رسلوحـۀ صفحـه مبتنـی بـر طـرح محرابـی نیـز بـا هـامن 

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

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

عمـودی طرفیـن مـنت، از رنـگ سـیاه بـرای پوشـاندن زمینه اسـتفاده 

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

فضـای اطـراف آیـات را ابرک هـای دندان موشـی بـا زمینـۀ طالیـی 

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

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

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

مـنت بـا  نقـش ترنج تکرارشـونده با پـس زمینۀ الجـوردی و کمندهای 

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

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

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

ترصیـع شـده خودمنایـی می کند.

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

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

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

تذهیـب دندان موشـِی فضـای اطـراف آیات نیز به هامن سـادگی کار 

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

هرگونـه تذهیب اسـت. در نقطۀ فوقانی بعضـی صفحات در طرحی 

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

بـوده کـه به رنگ هـای شـنگرف و طالیی مزین اسـت.

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

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

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

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

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

ایـن صفحـات مربـوط بـه همیـن کتیبـه  هایـی اسـت کـه بـه شـیوه 

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

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

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

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

نتیجه  گیری

 بررسـی سـه منونـه از قـرآن  هـای مّذهـب قـرن سـیزدهم هجـری 

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

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

را در قالب بندی هـای ذیـل ترتیـب داد:

تنّوع تذهیب مصحف رشیف در منونه  های قرن سـیزدهم بر اسـاس 

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

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

دالیـل مختلـف و متعّددی را به همراه داشـته باشـد.

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

»ختایـی« و »بنـد رومـی« بارز اسـت.

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

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

است. نگرفته 

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

مقـام ارزیابـی تزئینـات آن، »نسـخه ۴« و »نسـخه 90« را در مرتبـه 

نخسـت و »نسـخه ۶7۳1« را در مرتبـه دّوم بـه ترتیـب ارجحیـت و 

نفاسـت قـرار دهیم.

پی نوشت

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

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

حاشـیه قرار مـی  گیرد.

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

سـاختامنی و معامری و مدرّس دانشـگاه تهران اسـت.

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

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

)قلیچ خانـی، 1۳۸۸، ۲۳۸(

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

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

مشـکی، محصـور می منودنـد.

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

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

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

منابع

اّول، تهـران،  ایـران، چـاپ  - آژنـد، یعقـوب، )1۳9۳(، هفـت اصـل تزئینـی هـرن 

پیکـره. انتشـارات 

- قلیچ خانـی، حمیدرضـا )1۳۸۸( فرهنـگ واژگان و اصطالحـات خوشنویسـی و 

هرنهـای وابسـته، تهـران: روزنـه.

- قلیچ خانـی، حمیدرضـا )1۳۸9( آثـار وصـال شـیرازی بـا تاریخـی پـس از زمـان 

وفاتـش، نامـۀ بهارسـتان، سـال یازدهـم، دفـرت 17.

- کارگر، محمدرضا )1۳90( کتاب آرایی در متدن اسالمی ایران، تهران: سمت.

- لینگـز، مارتیـن)1۳77( هـرن خـط و تذهیـب قرآنـی، ترجمـۀ مهـرداد قیومـی 

گـروس. تهـران:  بیدهنـدی، 

- مایـل هـروی، نجیـب )1۳7۲( کتاب آرایی در متّدن اسـالمی، مشـهد: آسـتان قدس 

رضوی.

- مایـل هـروی، نجیـب )1۳۸0( تاریخ نسـخه پردازی و تصحیح انتقادی نسـخه های 

خطی، چ اّول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی.

- مجرد تاکستانی، اردشیر،)1۳7۵( شیوۀ تذهیب، چ دوم، تهران: رسوش.



مقّدمه
اواخـر  از  به عنـوان هـرنی مسـتقل،  یـا زیرالکـی،  نقاشـی الکـی 

دورۀ صفویـه شـکل گرفـت و در دورۀ افشـاریه، زندیـه و قاجاریـه 

بـه اوج کـامل خـود رسـید. »موضوع نقاشـی الکی، بیشـرت گل و بوته 

یـا گل و مـرغ اسـت کـه تأثیـر دیـداری آن لطیف تـر و طوالنی تـر 

 .)۴۶ )آغداشـلو،1۳7۶،  می رسـد«  نظـر  بـه  دیگـر  مضمون هـای  از 

»فرنگی سـازی شـیوه ای از نقاشـی بـود کـه از اوایـل دورۀ صفـوی در 

ایران رواج یافت و با آمدن  نقاشان اروپایی به ایران رواج  فزون تری 

یافـت. محمدزمـان، شـفیع عباسـی، بهرام سـفره کش و فرزنـدان آنها 

هـم بـا این اسـلوب هـرنی کار کردند. اسـلوب فرنگی سـازی در ایران 

و رشـد و بسـط آن در نیمـۀ دوم سـدۀ یازدهـم هجـری، تأثیـری 

خرسـندکننده بـر گل و مرغ سـازی داشـته و آن را هرچـه بیشـرت بـه 

سـنت هـرنی ناتورالیسـتی اروپـا نزدیک تـر کـرده اسـت. »از بررسـی 

آثـار نقاشـی در نیمـۀ اّول سـدۀ دوازدهـم هجـری )نسـخه پردازی، 

مرقع سـازی، جلدهای الکی، قلم دان نگاری و میناکاری( پیداسـت که 

هـرن و فرهنـگ صفـوی از جامعـۀ ایران محو نشـده بلکه سـنت های 

تصویـری آن به ویـژه بـا شـیوۀ فرنگی سـازی ادامـه یافته اسـت؛ البته 

منی تـوان تأثیـر نقاشـی های الکـی را در تحـوالت نقاشـی ایـن دوره 

انـکار کـرد. نقاشـی الکـی یـا زیرالکـی کـه در جلدهـا و جعبه هـا و 

قلم دان هـا و قاب آیینه هـا بـه کار می رفـت، درحقیقـت منشـأیی در 

نگارگـری ادوار پیشـین ایـران داشـت.« )آژنـد، 1۳۸9، 7۳۳(

از چهره هـای برجسـتۀ نقاشـی الکی می توان بـه محمدعلی بیک، 

محمدباقر)آقاباقـر(، علـی ارشف، محمدصـادق، آقاصـادق، آقانجف، 

افشـار،  محمدحسـن  مهرعلـی،  عبداللـه،  محمدعلـی،  میرزابابـا، 

محمدحسـن خان، اسـامعیل جالیـر، آقالطفعلـی صورتگر، ابوالحسـن 

غفـاری و محمـد غفـاری اشـاره کـرد کـه میـراث پراکنـده و نامنظـم 

قبـل خـود را بـه شـیوه ای نو تنظیم کردند و شـکل دادند و سـبکی را 

به وجـود آوردنـد کـه در کارگاه هـای هـرنی دربـار شـکوفا شـد.

معرفی چند اثر گل و مرغ
یکی از کاربردهای گل و مرغ سـازی، سـاخت جلد در نسـخ خطی 

اسـت. در ادامـه، 9 منونـه از ایـن نسـخ بررسـی می شـود. دیوان هـای 

اشـعار نسـخ خطـی آسـتان قـدس رضـوی از لحـاظ زمـان تحریـر و 

نـگارش بـه قـرون 9و10 و 1۳ و 1۴ق طبقه بنـدی می شـوند: )رجـوع 

بـه جدول شـامرۀ ۲(

قـرن 9: دیـوان کـامل خجنـدی؛ قـرن 10: دیـوان خـرسو دهلـوی؛ 

قـرن 1۳: دیـوان دشـتی، کلیات سـعدی، دیـوان انوری، دیـوان حافظ؛ 

قـرن 1۴: بوسـتان سـعدی، دیـوان حافـظ، دیـوان حسـن غزنوی. 

در ادامـه، هریـک از آثـار گل و مـرغ این نسـخ به تفصیل بررسـی 

شـده، ویژگی های آن برشـمرده می شـود.

نسخۀ دیوان  كامل  خجندی
مشـخصات نسـخه: شـامره ۴7۳۸، به خط نستعلیق محمود خامری، 

مـورخ صفـر ۸۶7ق، کاغـذ نخـودی، بـرگ اوّل یک طرف با ترنـج و طرف 

دیگـر بـا رس لـوح زیبـا و ظریـف بـه زر و الجـورد، جـدول بـه تحریـر و 

زر و الجـورد، جلـد روغنـی دورو، روی جلـد گل و بـرگ زریـن بـا ترنج و 

زمینۀ مشـکی، پشـت جلـد گل و برگ زمینـۀ گلـی،  ۲0/۵×1۲/۵، وقفی 

نائینی)گلچین،1۳۶1،ج7، ۴97(.

جلـد: ایـن  جلـد زیبـا مزیّن  بـه  ترنجی  در وسـط  دو رسترنج اسـت  

كـه  در قسـمت  بـاال و پاییـن  كادر قـرار گرفتـه اسـت. داخـل  ترنـج  

و رسترنج هـا مجموعـه ای  از گل  كار شـده  اسـت. گل اصلـی از منـای 

روبـه رو و در بهرتیـن حالت رسـم شـده اسـت. ایـن  مجموعه  تركیبی  

از گل های  رز)سـوری ، ورد(، نسـرتن ، همیشـه  بهار و انواع  برگ  اسـت. 

تصویـری از پرنـده در اثـر ترسـیم نشـده اسـت. زمینـۀ  ترنـج  اصلی  و 

وسـط  تیره تـر از زمینـۀ  اطـراف  اسـت. در رسترنج هـا نیـز شـاخه  گلی  

منفرد كار شـده  اسـت .

چکیده

منابع مکتوب و مستند فارسی، ازجمله کتاب ها، رساله ها، مرقعات و نسخ خطی برای 

شناخت ابعاد هرنی و تاریخی هرنهای نگارگری، طراحی و خوشنویسی ایرانی، بسیار 

ارزشمند به شامر می روند. مصورسازی این کتب ادبی، علمی و تاریخی تحوالت بزرگ 

و منحربه فردی در هرن تصویرآرایی اسالمی ایجاد کرده است. درحقیقت آشنایی عمیق 

و همه جانبه با اصول نگارگری ایرانی با مطالعه و مشق نظری و علمی آثار موجود در 

مرقعات و نسخ خطی می تواند با هرن نقاشی عر حارض هامهنگی کاملی را فراهم سازد 

و قابلیت احیا و استفاده از شاخصه های نقاشی ایرانی را به وجود آورد. بنابراین یکی از 

راه های رسیدن به ارزش های هرنایرانی، ارتباط نزدیک با سنت های هرنی این رسزمین، 

درک و معرفی نسخه های خطی کهن ایران اسالمی است. به همین سبب این آثار، مطالعۀ 

وسیعی را می طلبد و مقالۀ حارض، گامی کوچک در این مسیر و قطره ای ناچیز از دریای 

بی کران مجموعۀ آستان قدس رضوی است که به پژوهش دربارۀ 9 نسخۀ خطی مزین به 

گل و مرغ در حوزۀ ادبیات فارسی مربوط به سده های نهم تا چهاردهم می پردازد، این 

نسخ را از لحاظ تاریخی و شیوۀ اجرایی بررسی منوده و شاخصه های نقاشی گل و مرغ 

این نسخه ها را بیان می دارد.

کلیدواژه: نسخه های خطی، هرناسالمی، نقاشی گل و مرغ، موزه و کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی، سدۀ  9تا 1۴ق.

* کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هرن شاهد تهران

Fahime.Farzaneh@yahoo.com

معرفی چند جلد گل و مرغ در نسخ خطی 
دیوان های اشعار آستان قدس رضوی

 فهیمه فرزانه* 



حاشـیۀ  زمینـۀ  اطـراف  ترنـج  پوشـیده  از پیچش هـای  گل  ختایی  با 

رنـگ  طالسـت كـه  به  صـورت  یك چهـارم  كار شـده  اسـت . )تصویر ۲( 

زمینـۀ بیرونـی  كمـی  روشـن تر از زمینۀ  گل  وسـط  اسـت. در اطراف  

كادر،  دو حاشـیۀ  سـاده  بـا جدول كشـی  طالیـی  دیـده  می شـود كـه  

قسـمتی  از آن  جهـت  مشخص  شـدن  طـرح  و رنـگ  بزرگ منایـی  شـده  

است .

نام کتاب: دیوان کامل خجندی

شامرۀ ثبت اموال: ۴7۳۸

روش تهیه: وقف

مولف ناظم: کامل الدین مسعود خجندی

واقف: میرزارضاخان نائینی

نگارگر:   -

نوع زبان: فارسی

تاریخ وقف:  مرداد 1۳11 

تعداد سطر: 1۵

نوع خط: نستعلیق

سال چاپ یا تحریر: ۸۶7ق

خطی/ چاپی : خطی

تعداد اوراق: ۲۳۲

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینۀ اثر: مشکی

ابعاد: طول: ۲0/۵ سانتی مرت ، عرض: ۵ / 1۲سانتی مرت

محل نگهداری نسخه: کتابخانۀ آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی

نسخۀ دیوان  امیرخرسو دهلوی:
مـورخ   نسـتعلیق،  خـط   ،10۵۳7 شـامرۀ  نسـخه:  مشـخصات 

سـال90۲ ق، مقطع هـا بـه زر پختـه و الجـورد، دو صفحـۀ اّول دارای 

تذهیـب مرصـع و متناظـر، حاشـیۀ دو صفحـۀ اّول دارای ترنجـی بـه 

زر، مجـدول بـه زر و الجـورد، کاغذ دولت آبـادی۳7۴گ، جلد روغنی 

گل و مـرغ، عمـل آقـای هاشـم ظریـف تربیزیـان مذهـب کتابخانـۀ 

آسـتان قـدس رضـوی، قطـع وزیـری ۲۵×1۵، خریـداری آسـتان قدس 

   .)1۲۵ رضوی)گلچیـن،1۳۶1،ج9، 

گل  و مـرغ  حـارض اثـر مرحوم  ظریـف  تربیزیـان ، از هرنمندان  معارص 

مشـهدی  اسـت كـه  سـال ها در كتابخانـۀ  آسـتان  قـدس  رضوی  مشـغول  

بـه كار بوده اسـت. در ایـن  اثـر، تركیبی  كم تراكـم   بـر روی  زمینۀ   مرغش  

كارشـده  كه  گل  اصلی  آن  از لحاظ  تركیب  در یك  سـوم  باالی  كادر و مرغ  

آن  در مركـز تصویـر و بـه رنگ روشـن  قرارگرفتـه  اسـت . در اثـر بیشـرت از 

دو نـوع  گل  اسـتفاده  نشـده  و غنچه ها و برگ ها و تزیینـات،  اطراف  گل  

اصلـی  به وجـود آمده  اسـت . رنگ گل  اصلی  اثر،  صورتـی  و رنگ  گل ها و 

غنچه هـا در قسـمت  یك  سـوم  پاییـن  كادر، صورتی  كم رنگ  اسـت.

گل اصلـی از منـای روبـه رو و پرنـده از منـای پهلـو کارشـده اسـت. 

اجزای  كادر از سـه  قسـمت  تشـكیل  شـده  اسـت كه   دو حاشـیۀ  ساده  

و باریـك  بـر روی  زمینـۀ طالیـی  و حاشـیۀ میانـی  كـه  پهن تر اسـت با 

تزییـن  گلی  سـاده  و چهارپر بـر روی  زمینۀ  تیره  به وجود آمده  اسـت . 

درون جلـد: داخـل اثـر نیـز تصویـری از یـک شـاخه گل نرگـس 

دیـده می شـود کـه ترکیـب قرینـه در عیـن بی قرینگی بـر روی زمینۀ 

تیـره دارد. رنـگ و سـایه پردازی، سـاده و بی پیرایـه اسـت. هرنمنـد با 

تکنیـک پـرداز گل را سـایه زده اسـت.

نام کتاب: دیوان امیرخرسو دهلوی                                                             

شامرۀ ثبت اموال: 10۵۳7

روش تهیه: خریداری 

مؤلف، ناظم: امیرخرسو دهلوی

واقف:   -

نگارگر: ظریف تربیزیان

زبان: فارسی

تاریخ وقف:  - 

تعداد سطر: 1۵

نوع خط: نستعلیق

سال چاپ یا تحریر: 90۲ ه ق

خطی/ چاپی : خطی

تعداد  اوراق: ۳7۴

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینه اثر: مرغش

ابعاد کتاب:۲۵سانتی مرت طول، 1۵ سانتی مرت عرض 

محل نگهداری نسخه: کتابخانۀ آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی

نسخۀ کلیات سعدی
تاریـخ  نامعلـوم،  کاتـب   ،10۲۵۸ شـامره  نسـخه:  مشـخصات 

کتابـت1۲۲۶-1۲۲۲ق، خـط: نسـتعلیق 1۴سـطری مـنت و هامـش1، 

بـه  کمنـد۲  دارای  شـنگرف  بـه  عناویـن  آهارمهـره،  نباتـی  کاغـذ: 

کار  زر و الجـورد، رسلوح هـا  و  تحریـر  بـه  زر و جـدول  و  تحریـر 

نشـده،۳01 بـرگ۲۸×19س.م، جلـد: دو رو، رو رنـگ روغنـی گل و 

بوتـه بازسازی شـده، داخل: حاشـیۀ زریـن و مزین بـه گل نرگس روی 

زمینـۀ الکـی، عطف: میشـی تریاکـی، خریداری آسـتان قـدس رضوی 

.)۲1۵ 1۳۴9ش)گلچیـن،1۳۶1،ج9،  در 

روی جلـد: مجموعـه ای  ازگل  بـا انـواع  غنچه هـا و گل هـای  متنوع  

بـا تراكمـی  نسـبتاً بـاال بـر روی  زمینـۀ  دارچینـی  تیـره  كارشـده  اسـت  

كـه  پرنـده ای  در آن  بـه  چشـم  منی خـورد. گل هـای  اصلی  و بـزرگ  اثر 

در یك  سـوم  وسـط  كادر قـرار گرفتـه  كـه  بیشـرت از منای روبـه رو بوده 

و توجـه  بیننـده  را در اولیـن نـگاه  بـه  خـود جلـب  می كنـد. گل های 

متنوعـی کـه شـامل گل هـای  صدتومانی ، صدبرگ ، نسـرتن ، ادریسـی ، 

كوكـب  و... اسـت. شـاخه ها نیـز از مركـز بـه  اطـراف  بـاال و پاییـن  

كشـیده  شـده اند، به گونـه ای کـه اثـر از همـه جهـات خوانایـی دارد. 

منبـع نـور نیـز به صـورت منتـرش از روبه روسـت. غنچه هـا و گل های  

كوچك تـر و برگ هـا نیـز همـراه  بـا تزیینـات  فضـای  اثـر را پركرده اند. 

تنـوع  رنگـی  گل هـا زیـاد بـوده  و فضـای  رنگینـی  را ایجـاد كـرده 

 اسـت . پـرداز گل هـا كـم  و هرنمنـد بیشـرت از قابلیـت  سایه  روشـن  

آبرنگـی  اسـتفاده  كـرده  اسـت .

حاشـیه ای سه قسـمتی، اثـر را احاطـه منـوده اسـت؛ حاشـیۀ میانی 

گل های چهارپر بر زمینۀ قرمز دارد و دو حاشـیۀ دیگر جدول، سـاده 

طالیی اسـت.

نام کتاب: کلیات سعدی                                                            

شامره ثبت اموال: 10۲۵۸ 

روش تهیه: خریداری برای آستان قدس

مؤلف، ناظم:  شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی

واقف:   -

نگارگر:  -

زبان:  فارسی

تاریخ وقف:  -



تعداد سطر: 1۴ سطر

نوع خط: نستعلیق

سال چاپ یا تحریر: 1۲۲۶ ه ق

خطی/ چاپی: خطی

تعداد اوراق: ۳01     

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینۀ اثر: دارچینی

ابعاد کتاب: ۲۸سانتی مرت طول،  19سانتی مرت عرض

محل نگهداری نسخه: کتابخانۀ آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی

درون جلـد: شـاخه   گل  نرگـس  بـا غنچه هایـش  در مركـز كادری  بـا 

زمینـۀ  قرمـز الکی، قـرار گرفته  كه  حاشـیه ای  باریك  بـا تزیینات طالیی  

ظریـف  بـر روی  زمینـۀ  تیـره  كار شـده  اسـت . اثـر،  پردازی  بسـیار كم  

دارد و بیشـرت بـا تكنیـك  سایه  روشـن  آبرنگـی  تكمیـل  شـده  اسـت . 

برگ هـا و غنچه هـا تـا حـدودی قرینه انـد. 

نسخۀ دیوان  انوری
مشـخصات نسـخه: شـامره107۲۶، خط نستعلیق سـدۀ سیزدهم، 

بـا یـک رسلـوح مذهـب مرصع پـرکار، دو صفحـۀ آغاز دارای تشـعیر، 

مجـدول بـه  زر و دارای تحریـر و کمنـد، عناویـن بـه شـنگرف، کاغـذ 

نخـودی و فسـتقی آهـار مهـره، 1۲۲گ، جلد روغنـی دو رو با عطف 

چرمـی۲0×1۴، وقفـی محمد ایرانی مجـرد )گلچیـن،1۳۶1،ج9،1۲7(.

اسـت،   بروسـان   مرحـوم   هرنمنـد  از  اثـری   گل   مجموعـۀ  جلـد: 

گل هـای  متنـوع  و گوناگـون  كه  بـا تركیبی  مرتاكـم  از گل ها و غنچه ها 

در كنـار یكدیگـر چیـده  شـده اند. تركیـب کلـی  به  صورت  عمـودی  و 

ترکیـب گل هـا به گونـه ای اسـت کـه از هـر طـرف  گـردش  دارد. گل 

اصلـی در مرکـز و در یک سـوم وسـط قـرار گرفتـه و از منـای روبـه رو 

کار شـده اسـت. شـایان ذکر اسـت که در این  مجموعه  هیچ پرنده  ای 

تصویر نشـده اسـت. گل های  متنوع اثر شـامل صدتومانی، ادریسـی ، 

نسـرتن ، غنچه هـای  سـوری ، گلنـار، كوكـب  و گل  رعناسـت. تعـداد 

گل هـا و غنچه هـا بیـش از برگ هاسـت و بـا نـگاه اّول تنهـا گل ها به 

چشـم می آینـد.

   اثـر بـر روی  زمینـۀ  تیـره  اجـرا شـده  كـه  بـا سـه  حاشـیه  احاطـه  

گشـته،  دو حاشـیه  با روش  حل كاری  طالیی  و حاشـیۀ  وسط  حاشیه ای  

سـاده  از گل هـای  ختایـی  بـر روی  زمینـۀ  تیـره  به  چشـم  می خورد. 

نام کتاب: دیوان انوری 

شامرۀ ثبت اموال: 107۲۶

روش تهیه: وقفی 

مؤلف، ناظم:  اوحدالدین  محمد بن اسحاق  انوری

واقف: محمد ایرانی مجرد

نگارگر: عبدالعلی بروسان

زبان: فارسی

تاریخ وقف: بهمن 1۳۵0 

تعداد سطر: 1۴ 

نوع خط: نستعلیق 

سال چاپ یا تحریر: ۵0 1۲ق

خطی/ چاپی: خطی

تعداد اوراق: 1۲۲  

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینۀ اثر: قهوه ای

ابعاد: ۲0 سانتی مرتطول، 1۴سانتی مرتعرض              

محل نگهداری نسخه: آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی

نسخۀ دیوان  دشتی به شامرۀ  10552
»ایـن نسـخه از محمدخـان، فرزند حاجی خان، متخلص به دشـتی 

اسـت بـه خط نستعلیق11سـطری، خط میـرزا رضا معـروف به کلهر 

بـه سـال1۲9۴ق، دارای رسلـوح مذّهب و مرّصع بـا دو کتیبه، مجدول 

بـه زر و تحریـر، دارای کمنـد، عنوان هـا بـه شـنگرف، کاغـذ حنایـی 

آهارمهـره، زرافشـان،1۵0گ، جلـد روغنـی دو رویـه گل و بوتـه عمل 

آقـای آلفتـه، مذّهـب کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی، ابعـاد ۳1×۲0، 

خریـداری آسـتان قـدس رضـوی مـرداد1۳۴9« )وفادارمـرادی،1۳7۶، 

ج1۵،۳۶۶(.

جلـد: ایـن  اثـر دسـته گلی  زیبـا بـا سـاختار و شـاخه های  مشـخص  

یـك  كادر عمـودی   پاییـن  صفحـه  رشوع شـده  و در  از  کـه   اسـت 

رشـد و منوكـرده  اسـت. در مركـز كادر، گل هـا و پرندگانـی  عاشـق  بـه 

چشـم می خورنـد كـه  در بهرتیـن  وضعیـت  قرارگرفته انـد و در مركـز 

توجـه  چشـم  مخاطـب  هسـتند. پرنـده از منـای پهلـو و گل اصلـی از 

منـای روبـه رو ترسـیم شـده اسـت. قرارگرفـنت گل هـا در پـس برگ هـا 

و سایه روشـن پردازی ها، القـای ژرفـا می منایـد. در پاییـن  كادر نیـز 

از برگ هایـی  در حالـت  قرینـه  بهـره  گرفتـه  شـده  كـه  هرچـه بـه 

 مكان هـای  باالتـر كادر می رویـم  از آن قرینگـی  خـربی  نیسـت . كل 

 اثـر بـا رنگ هـای  روشـن  و پرتأللـؤ بـر روی  زمینـۀ تیره  كارشـده كه  با 

جدول كشـی  زیبـا و حاشـیه هایی  پـركار  احاطـه  گردیـده  اسـت.  

اثـر بـا سـه  حاشـیه  احاطه  شـده  كـه  دو حاشـیۀ  داخلـی  و بیرونی 

  زمینـۀ  تیـره  و نقشـی  سـاده  با طـال دارد، حاشـیۀ   میانی  را بـا  تذهیبی 

 درشـت  رنگیـن  بر زمینۀ  تیـره  پیرامون گل  ومـرغ  كادربنـدی  كرده اند. 

در قسـمت داخلـی اثـر، تصویـری از یـک شـاخه گل همـراه بـا 

غنچه هـا، بسـیار سـاده بـا رنگ هـای روشـن بـر روی زمینـۀ مشـکی 

کارشـده اسـت.

نام کتاب: دیوان دشتی                                                              

شامره ثبت اموال: 10۵۵۲

روش تهیه: خریداری شده در مرداد1۳۴9

مؤلف، ناظم: محمدخان متخلص به دشتی 

واقف:  -

نگارگر: عیسی آلفته

زبان: فارسی

تاریخ وقف:  -

تعداد سطر: 11

نوع خط: نستعلیق اثر میرزا رضا کلهر

سال چاپ یا تحریر: 1۲9۴ق

خطی/ چاپی : خطی

تعداد اوراق: 1۵0

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینۀ اثر: مشکی کارشده با طال

ابعاد کتاب: ۳1سانتی مرت طول و ۲0سانتی مرت عرض

محل نگهداری نسخه: کتابخانۀ آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی

نسخۀ دیوان  حافظ 
نسـتعلیق  شکسـته  خـط   ،10۳9۲ شـامره  نسـخه:  مشـخصات 

1۴سـطری، تاریخ کتابت سـدۀ1۳هجری، کاتب نامعلـوم، کاغذ نباتی 

آهارمهـره، جلـد روغنـی دو رویـه؛ بـرون: گل و بوته و بلبـل و درون: 

یک شـاخه گل سـنبل در زمینۀ مشـکی )کار شـیراز، آقالطفعلی( این 

جلـد دارای قابلـق زیبـای میشـن بـا جدول بنـدی شـطرنجی طالیـی 

اسـت. خریداری شـده در مـرداد1۳۴9. )فاضـل هاشـمی،: 1۶۸(.

جلـد: گل  و مـرغ  حـارض مجموعـه ای  زیبـا از چیدمـان  گل هـای  

متنـوع  همـراه  بـا تزیینـات و غنچه هـای  فـراوان اسـت  كـه  پرنـده ای  



نغمه خـوان  بـر روی  شـاخۀ  اصلـی  آن  دیـده  می شـود. هرنمنـد عالقۀ 

زیـادی بـه زمینه هـای تیـره به خصـوص مرغـش و طرح های شـلوغ و 

پـرکار داشـته و بیشـرت جلدهـای او طرح هایـی شـلوغ و خیره کننـده 

دارد. از سـاقه ها و برگ هایـی  كـه  به روشـنی  و كامالً واضـح  در اثر به  

تصویـر درآمـده،  پیداسـت  كـه  نقاش  توجـه  خاصی  به  حركت  سـاقه ها 

در آثـارش  داشـته  اسـت . گل  صدبـرگ  بـزرگ  در یك سـوم  بـاالی  كادر و 

باالتریـن  قسـمت  تصویـر و دو غنچـه  در نزدیكـی  گل  اصلی  قـرار دارد 

و تـك  پرنـده ای  بر روی  شـاخۀ  زیـرگل  در حال  رسدادن  دلدادگی  اسـت.

قرارگیـری  گل هـای  سـنبل ، میخـك ، نسـرتن ، صدبـرگ  و غنچه هـا، 

تزیینـات  زیبـای  اثـر را افـزون  منـوده  اسـت. وجـود پرنـده و حضـور 

گل هـای زیبـا با رنگ های درخشـان، همـه و همه شـادابی و طراوت 

حیـات را بـه بیننـده نشـان می دهد.  زمینۀ  اثر مشـکی  بوده ، حاشـیۀ  

شـنجرفی  مایـل  بـه  قرمز بـا طرحی  از رنگ  طـال گل  و مـرغ  را احاطه  

كـرده ، حاشـیۀ  بیرونـی  با طرحـی  از گل های  رنگی  بـر روی  زمینۀ  تیرۀ  

حاشـیۀ دوم  را تشـكیل  می دهـد و بـا جدول بنـدی  طالیـی  كادر بـه  

امتام  می رسـد.

داخـل اثـر تصویـری از تک  شـاخۀ گل سـنبل که بسـیار زیبـا پرداز 

خـورده، دیـده می شـود. زمینـۀ کار مشـکی بـوده کـه بـا جدولـی 

طالیـی احاطـه شـده اسـت.

نام کتاب: دیوان حافظ                                                               

شامره ثبت اموال: 10۳9۲

روش تهیه: خریداری مرداد1۳۴9

مؤلف، ناظم: شمس الدین محمد حافظ

واقف: -

نگارگر: آقا لطفعلی شیرازی

زبان: فارسی

تاریخ وقف:-

تعداد سطر: 1۴

نوع خط: شکسته نستعلیق

سال چاپ یا تحریر: سدۀ 1۳ق

خطی/ چاپی: خطی

تعداد اوراق:-

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینۀ اثر: مشکی

ابعاد: نامعلوم

محل نگهداری نسخه: کتابخانۀ آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی

نسخۀ دیوان حسن غزنوی به شامرۀ ۴673
 »این نسـخه به خط نسـتعلیق تحریر محمدحسـین جنابدی، مورخ 

محـرم101۲ق، جلـد روغنی گل و بوتـه دار و دورو، کاغذ نخودی، جدول 

شـنگرف، تحریـر در مـنت و هامـش، هر صفحه به طور متوسـط۴0بیت، 

ابعـاد ۲۴/۵×1۵، وقفـی نایینـی« )گلچیـن،1۳۶1،ج7،۳97( در کتابخانـۀ 

آسـتان قـدس رضوی موجود اسـت.

ایـن جلـد زیبـا دارای ترکیبـی مرتاکـم از گل هـای ادریسـی، صدبـرگ، 

نسـرتن، نرگس و... با تزیینات فراوان و برگ های متنوع اسـت که سـطح 

زمینـه را پـر کرده انـد. گل های بزرگ و اصلـی در مرکز کادر قـرار دارند و 

رشوع حرکت گل ها از مرکز به جهات مختلف اسـت. مرکز توجه اثر در 

یک سـوم وسـط کادر اسـت که گل های اصلی و بزرگ چیدمان شـده اند. 

یک سـوم باال و پایین کادر ترکیبی ازگل های کوچکرت و غنچه هاسـت که 

نـگاه مخاطـب را با حرکت سـاقه ها به اطراف می کشـاند. 

در ایـن اثـر پرنـده ای دیـده منی شـود و کل اثـر بـر روی زمینـه ای 

تیره کار شـده اسـت. حاشـیۀ داخلی و بیرونی با جدول کشـی و طرح 

شـطرنجی طالیی رنـگ بـر روی زمینـۀ تیـره قـراردارد. حاشـیۀ میانـی 

نیـز بـر روی زمینـۀ قرمـز شـنجرفی بـا طرحـی از گل هـای چهارپـر 

است. اجراشـده 

نام کتاب: دیوان حسن غزنوی                                                            

شامره ثبت اموال:۴۶7۳

روش تهیه: وقفی 

مؤلف، ناظم: حسن غزنوی

واقف:نائینی

کاتب: محمد حسین جنابدی

زبان: فارسی

تاریخ وقف: مرداد 1۳11

تعداد سطر:۴0بیت

نوع خط: نستعلیق

سال چاپ یا تحریر:101۲ محرم

خطی/چاپی: خطی

تعداد  اوراق: -

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینۀ اثر: مشکی

ابعاد کتاب: ۲۴/۵سانتی مرت طول و1۵سانتی مرتعرض

محل نگهداری نسخه:کتابخانۀ آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی

نسخۀ دیوان  حافظ به شامره ۴63۴:
گل  ومـرغ  جلـد دیـوان  حافـظ   تركیبـی  زیبـا دارد،  گل  صدتومانـی 

 بـزرگ  اصلـی  در قسـمت  یك سـوم  بـاالی  كادر و دو مرغ  در قسـمت 

نسـرتن   گل هـای   كادر  وسـط   قسـمت   در  دارنـد .  قـرار   پایین تـر 

سـفیدرنگ  و سـنبل  بنفـش ، بـر زیبایی  اثر افزوده  اسـت . تنـوع  رنگ، 

تزیینـات و غنچه هـا و  برگ هـا وگل هـای  مختلـف و متعـدد و متنوع  

از نـكات  قابل  ذكـر ایـن  اثـر اسـت. رشوع  گل هـا و سـاقه ها از لبـۀ  

پایین  كادر بوده، شـاخه ها به  طرف  باال كشـیده  شـده  اسـت . تنوعی 

بسـیار زیبـا  ازگل هـای  میخك ، سـنبل ، نسـرتن ، صدتومانـی  و... در اثر 

دیـده می شـود كه  پردازهـای لطیف  هرنمند، زیبایی  آنهـا را دوچندان  

كرده  اسـت .

ترسـیم گل هـا و غنچه هـا از زوایای مختلف و زیـر و رو قرارگرفنت 

برگ هـا و سایه روشـن کاری زیبـا و پردازهـای لطیـف، نشـان از القای 

عمـق در ایـن گل ومـرغ دارد. حاشـیه ای سـاده بـه رنـگ طالیـی بـر 

روی زمینـۀ مشـکی، اثـر را احاطـه منوده اسـت.

در داخـل اثـر تصویـر گل  نرگـس  بـا سـه  شـاخه  و تعـدادی  بـرگ ، 

بـه  همـراه  گل هایـی  ریز  در قسـمت  پایین  بـر روی  زمینـۀ تیره  نقش 

بسـته و کل مجموعـه بـا پـردازی زیبـا، سـایه خـورده اسـت. تركیـب  

بسـیار سـاده بـوده  کـه در عیـن  بی قرینگـی،   قرینـه ای  ضمنـی دارد.  

نام کتاب: دیوان حافظ 

شامره ثبت اموال: ۴۶۳۴   

روش تهیه: خریداری 

مؤلف، ناظم: حافظ

واقف:   -

نگارگر:   -

زبان: فارسی

تاریخ وقف:  - 

تعداد سطر: 1۵

نوع خط: نسخ

سال چاپ یا تحریر:  -                                      



خطی/چاپی : خطی

تعداد اوراق: ۲1۶

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینۀ اثر: قهوه ای

ابعاد کتاب : 17/۵سانتی مرت طول و 10سانتی مرت عرض 

محل نگهداری نسخه: کتابخانۀ آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی
نسخۀ بوستان  سعدی به شامرۀ  102۴6

ایـن  اثـر زیبـا مجموعـه ای  از گل هـای  متنوع اسـت  كـه  در جهات  

مختلـف  در كادر چیـده شـده اند به  گونـه ای  كـه  گروهـی  از گل ها رو 

بـه  بـاال و گروهـی  رو بـه  پاییـن  هسـتند و گروهی نیـز از همه طرف 

قابل رؤیت انـد.

گل هـای  اصلـی  در یك سـوم  كادر بـاال ترسـیم شـده اند کـه شـامل  

دو گل  بـزرگ  سـوری  اسـت.  گل هـای  بزرگ  بعـدی نیـز  در مركز كادر 

قـرار گرفته انـد. انـواع  گل هـای  سـوری )ورد، رز(، صدتومانی ، نسـرتن ، 

میخـك ، ادریسـی ، كوكـب ، میخك  و... در این  اثر مشـهود اسـت كه  بر 

روی  زمینۀ  قهوه ای  تیره   كارشـده  اسـت . برگ های  سـبز یكنواختی  در 

كل  كادر پراكنـده  شـده امـا سایه  روشـن  و پـرداز گل هـا كم  اسـت. در 

ایـن  اثـر اگرچـه  جـزو كتـب  قـرآن  و ادعیه  نیسـت  ولیكـن  هرنمند از 

كشـیدن  پرنـده  درآن  امتناع  منوده  اسـت .

حاشـیه ای  بـه  رنـگ  طالیـی  و سـاده، بـر روی  زمینۀ  تیـره  كل  اثر را 

احاطـه  منوده  اسـت .

در داخـل اثـر، تـک شـاخه گل نرگـس بـا چندیـن غنچـه و گل بـر 

زمینـۀ مشـکی بـه تصویـر درآمـده اسـت. سایه روشـن اثر بـا تکنیک 

پرداز کار شـده اسـت.

نام کتاب: بوستان سعدی                                                              

شامره ثبت اموال:10۲۴۶

روش تهیه: خریداری

کاتب: میرعلی هروی

واقف:  -

نگارگر:  -

زبان: فارسی

تاریخ وقف:  -

تعداد سطر: 1۲

نوع خط: نستعلیق

سال چاپ یا تحریر:  -

خطی /چاپی: خطی

تعداد اوراق: 1۵9

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینۀ اثر: قهوه ای 

ابعاد کتاب: ۲۵ سانتی مرت طول و1۶سانتی مرت عرض

محل نگهداری نسخه: کتابخانۀ آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی



نتیجه
الـف( در نقاشـی ایرانـی، گل هـا در متـام جهت ها نقش شـده اند. 

در آثـار گل و مـرغ و گل و بوته هـای مجلّدهای آسـتان قدس رضوی، 

اغلـب، بوتـۀ گل را از روبـه رو، غنچه هـا و جوانه هـا را از جهت هـای 

متفـاوت، مـرغ را از پهلـو و گل اصلـی را از سـه رخ می بینیـم. در این 

آثـار نیـز ماننـد نقاشـی سـنتی ایرانـی گویـا هـر بخـش تصویـری، از 

قانـون ویـژۀ خـود بـرای جهـت دیـد و ژرفامنایی پیـروی می کند.

 ب( در منایـش مـرغ یـا پرنـده در متـام آثـار مـورد پژوهـش، از 

بهرتیـن زاویـۀ دیـد )منـای نیـم رخ( اسـتفاده شـده اسـت.

 ج( بیشـرت آثـار گل و مـرغ موردپژوهـش هامننـد گل و مـرغ 

مکتـب شـیراز کمـرت امضـا و تاریـخ دارد )باورهـای عارفانـه( مگر در 

آثـار موردپژوهـش همچون)دیـوان انـوری، دیـوان دهلـوی و دیـوان 

دشـتی( کـه امضـا دارد، در دیگـر آثار، تاریـخ و امضا دیده منی شـود. 

روی  بـر  قلم مـو  اثـر  آنکـه  بـدون  می خواهـد  اروپایـی  هرنمنـد 

تصویـر دیـده شـود، بـه سـطح های کم رنـگ و پررنـگ )سایه روشـن( 

یک دسـت برسـد، ولـی نقـاش ایرانی می خواهـد نقطه های پـرداز در 

اثـر دیـده شـوند )ایـن روش بـا نقطه کاری های پوانتالیسـم در شـیوۀ 

امپرسیونیسـم اواخـر قرن19اروپایـی ارتباطـی نـدارد( و بـه نوعـی 

احساسـی از تجلـی نـور در بیننده ایجـاد کند، که بـا مفاهیم عارفانه 

و مذهبـی همـراه بـوده و ریتـم و رضب آهنـگ زیبایـی را در اثـر بـه 

منایـش می گـذارد.

د( جدول بنـدی، به طورمشـخص، در متـام آثـار گل و مـرغ و گل و 

بوتـۀ موردپژوهـش به چشـم می خـورد کـه گاه با کادربندی سـاده و 

خطـی بـه رنـگ طالیـی خالصـه شـده و گاه دارای دو یا چند حاشـیۀ 

متفـاوت و پـرکار اسـت که دورتادور اثـر را احاطه کـرده و بر زیبایی 

آن افـزوده اسـت. قطعـات دیوان انوری، دیوان دشـتی، دیوان حسـن 

غزنوی و کلیات سـعدی سـه حاشـیه و دیوان کامل خجندی و دیوان 

حافظ دو حاشـیه دارد. 

به طـور اجاملـی و خالصـه  نتایـج فـوق می تـوان  بـه  بـا توجـه 

مقایسـه ای بـر نسـخ خطی مورد بررسـی آسـتان قدس و نیـز مکاتب 

اصفهـان، شـیراز و قاجـار داشـت که در جدول شـامرۀ1 آمده اسـت:

جدول شامرۀ 1( مقایسۀ ترکیب بندی در مکاتب اصفهان، شیراز، قاجار و نسخ خطی آستان قدس 

مكتب  اصفهان  )صفویه، سدۀ11 هجری(نسخ خطی آستان قدس )سدۀ 11تا1۴هجری(
مكتب  شیراز )زندیه، سدۀ 

12هجری(

مکتب قاجار 

)سدۀ 13 هجری(

در این آثار، گل اغلب بر محور تقارن اثر تصویر 

شده است.

در آثار نقاشی  گل  و مرغ  مکتب اصفهان، 

اغلب، درخت  یا درختچه )مكان  استقرار 

مرغ ( بیرون  از محور تقارن  اثر تصویر 

شده  است .

در آثار نقاشی  گل  و مرغ  مکتب 

شیراز )زندیه ( بیشرت بوتۀ  گل  

بر محور تقارن  اثر تصویر شده  

است )درخت  زندگی (

در آثار نقاشی گل و مرغ مکتب قاجار 

اغلب بوتۀ گل بر محور تقارن قرار دارد.

ترکیب بندی در برخی آثار پویا )دیوان حافظ( و در 

برخی دیگر آرام و بدون حرکت است)دیوان دهلوی، 

دیوان خجندی، دیوان دشتی (

تركیب بندی ، متحرك  و فعال  است .
تركیب بندی، بدون  حركت  و آرام 

است 
ترکیب بندی، ایستاست.

برخی آثار )دیوان غزنوی، بوستان سعدی، دیوان انوری، 

کلیات سعدی( یک کانون توجه دارد )گل(

 برخی آثار )دیوان حافظ، دیوان دشتی، دیوان دهلوی، 

دیوان خجندی( چند کانون توجه دارند )گل و مرغ(

اثر، یك  كانون ِ توجه  دارد. )مرغ (
اثر، چند كانون  توجه  دارد )گل ، مرغ 

و زمین (
اثر چند کانون توجه دارد. 

مرغ قابل شناسایی نیست.مرغ ، قابل شناسایی  نیست )مفهومی (مرغ ، قابل شناسایی  است  )طبیعی (مرغ قابل شناسایی نیست.

در همۀ آثار، مرغ از منای پهلو به منایش گذاشته 

شده است.

به  كامل ترین  زاویۀ  دید برای طراحی  مرغ  

توجه  نشده  است .

بهرتین  زاویۀ  دید برای  تصویر کامل 

مرغ  انتخاب  شده  است  .

بهرتین زاویه دید برای تصویر کامل مرغ 

انتخاب شده است.

قرارگاه مرغ، در همۀ آثار مورد پژوهش، بوته یا گل 

صدبرگ است.

قرارگاه  مرغ ، در اغلب آثار، درختچۀ 

فندق ، شكوفه  یا درختی تناور است .

قرارگاه  مرغ ، در اغلب آثار، بوته، 

 مرغ  یا گل صدبرگ  است  )مفهومی  

و منادین (

قرارگاه  مرغ ، در اغلب آثار، بوتۀ گل  ، 

دست، فضاهای معامری و... است.

نسخ خطی، گاه دارای امضا بوده )دیوان دهلوی، 

دیوان انوری، دیوان دشتی( و گاه تاریخ و امضا ندارد 

)دیوان حافظ، کلیات سعدی، دیوان غزنوی(

گل  و مرغ  مكتب  اصفهان )صفوی ( اغلب 

امضا و تاریخ  دارد.

گل  و مرغ  مكتب  شیراز )زندیه ( 

کم تر امضا و تاریخ  دارد )باورهای 

عارفانه (

گل  و مرغ  مكتب  قاجار امضا و تاریخ 

دارد.

محل نگهداری

تعداد

نگاره نوع خط

گل و مرغ درجلد 

و داخل نگارگر کاتب سال تحریر شامرۀ عمومی عنوان

کتابخانۀ آستان قدس 1 نستعلیق جلد - محمود خامری ۸۶7 ق ۴7۳۸ دیوان کامل خجندی

کتابخانۀ آستان قدس ۲ نستعلیق جلد ظریف تربیزیان - 90۲ ق 10۵۳7 دیوان امیرخرسو دهلوی

کتابخانۀ آستان قدس ۲ نستعلیق جلد و داخل - - 1۲۲7 ق 10۲۵۸ کلیات سعدی

کتابخانۀ آستان قدس 1 نستعلیق جلد بروسان - 1۲۵0 ق 107۲۶ انوری

کتابخانۀ آستان قدس ۲ نستعلیق جلد و داخل آلفته کلهر 1۲9۴ ق 10۵۵۲ دیوان دشتی

کتابخانۀ آستان قدس ۲ شکسته جلد و داخل آقا لطفعلی - 1۳ق 10۳9۲ دیوان حافظ

کتابخانۀ آستان قدس 1 نستعلیق جلد - - 1۳11 ق ۴۶7۳ دیوان حسن غزنوی

کتابخانۀ آستان قدس ۲ نسخ جلد و داخل - - - ۴۶۳۴ دیوان حافظ

کتابخانه آستان قدس ۲ نستعلیق جلدوداخل - میرعلی هروی - 10۲۴۶ بوستان سعدی

پی نوشت

1 . در اصطـالح کتاب آرایـان، کرانه هـای سـه گاه در صفحـه را می گفتنـد. فـرق آن 

بـا حاشـیه در آن اسـت کـه حاشـیه بـا مـنت از نظـر موضوع کیـان یـا در متقابل آن 

اسـت امـا هامـش هیـچ گونـه تقابل ندارد و چه بسـا مقولـه ای جدا و غیرهمسـان 

بـا منت باشـد )هراتـی، 1۳7۸: ۶1(.

۲ . نوعـی جـدول کـه سـه طـرف هـر صفحه )به جز سـمت عطـف( را می پوشـاند 

و همـواره بـا جـدول اصلـی فاصلـه دارد و فاصلـۀ حاصـل به وسـیلۀ عنـارص تزیین 

تذهیـب آراسـته می شـوند )هراتـی، 1۳7۸: ۶1(.

منابع

- لورنـس بینیـون ویکلنسـون)1۳۶7( تاریخ نقاشـی ایران، ترجمۀ محمـد ایرامننش، 

چ اّول، تهـران: امیرکبیر.

- آژند،یعقوب )1۳۸0( تاریخ ایران دورۀ صفویان، چ اّول،تهران: شفقی.

- آژند،یعقوب )1۳۸9( نگارگری ایران، ج1و۲، چ اّول، تهران: سمت.

- آژند،یعقـوب و دیگـران )1۳۸۵( مجموعـه مقـاالت نگارگـری مکتـب اصفهـان، 

تهـران: فرهنگسـتان هـرن. 

- پاکباز، رویین)1۳7۸( دایره املعارف هرن، چ اّول، تهران: فرهنگ معارص.

- پاکبـاز، روییـن)1۳79( نقاشـی ایـران از دیربـاز تـا امـروز، چ اّول، تهـران: زریـن و 

. سیمین

- دیبا،لیـال )1۳7۴( نقاشـی زیرالکـی در هرنهای ایران،ترجمۀ پرویـز مرزبان، تهران: 

فرزان روز.

- شـهدادی، جهانگیر )1۳۸۴( دریچه ای بر زیبایی شناسـی گل و مرغ، تهران: کتاب 

خورشید.

آقالطفعلـی  آغداشـلو)منت()1۳7۶(  جاسـم)گردآورنده(وآیدین  غضبان پـور،   -

فرهنگـی میـراث  تهـران:  اّول،  چ  صورتگرشـیرازی، 

- فاضل هاشـمی، محمدرضـا )1۳۸0( فهرسـت کتب خطی کتابخانـۀ مرکزی و مرکز 

اسـناد آسـتان قدس رضوی، ج17، مشـهد: آستان قدس.

- کریـم زاده تربیـزی، محمدعلی )1۳7۸( احوال و آثار نقاشـان قدیـم ایران ، ج1و۲، 

تهران.

- کن بـای، شـیال)1۳۸۲( نقاشـی ایرانـی، ترجمـۀ مهـدی حسـینی،چ دوم، تهـران: 

دانشـگاه تهـران.

- گـری، بازیـل )1۳۵۵( نگاهـی بـه نگارگری در ایـران، ترجمۀ فیروز شـیروانلو، ج۲ 

،چ اّول، تهـران: توس. 

- گـری، بازیـل )1۳۶9( نقاشـی ایرانی،ترجمـۀ عرب علـی رشوه، چ اّول، تهران: عر 

جدید.

- گلچین معانـی، احمـد )1۳۶1( فهرسـت کتـب خطـی کتابخانـۀ مرکـزی و مرکـز 

اسـناد آسـتان قـدس رضـوی، ج9، مشـهد: چاپخانـۀ دانشـگاه مشـهد.

- محمدحسـن، زکی )1۳۶۴( تاریخ نقاشـی در ایران، ترجمۀ ابوالقاسـم سـحاب، چ 

سـوم، تهران: سحاب.

- مرآتی، رامین)1۳90( گلشن، مؤسسۀ کتابخانه و موزۀ ملی ملک، چ اّول،تهران.

- وفادار مرادی، محمد )1۳7۶( فهرسـت کتب خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکزاسـناد 

آسـتان قدس رضوی، ج1۵، مشـهد: آسـتان قدس رضوی.

- هامبـی، لویـی)1۳7۶( هـرن مانـوی و زرتشـتی،ترجمۀ یعقـوب آژنـد، چـاپ اّول، 

مولی. تهـران: 

جدول شامرۀ ۲( معرفی تاریخی نسخ خطی دارای اثر گل و مرغ



مقدمه

هرنمندان در ماده ترف می کنند و آنچه پیش روی ما می نهند 

یا به گوش ما می رسانند ماده ای است که آن را از صورتی به صورت 

دیگر درآورده اند. داستان هرن و اثر هرنی، به عبارتی، داستان ترف در 

ماده و حظ بردن از ترف در ماده است. نگارۀ ساخنت کاخ خورنق، از 

کامل الدین بهزاد، نیز چنین داستانی دارد. این نگاره، هم خود محصول 

ترف دست هرنمند در ماده است و هم ترف هرنمندی دیگر )سمنار 

معامر( و کارگران را در ماده روایت می کند.

ساخنت کاخ خورنق

»خورنق معرب خورنه محلی در یک میلی نجف در عراق عرب است 

كه به سبب قری كه نعامن بن امرؤالقیس )از ملوك لخم(  برای یزدگرد 

اّول ساسانی ساخت،  مشهور است. بعدها قر خورنق وسعت یافت 

ولی در قرن چهارم میالدی ویران بود. ]...[ صاحب برهان آرد: و آن 

عامرتی بوده بسیار عالی كه نعامن بن منذر به جهت بهرام گور ساخته 

بود و عجامن یك قر آن را خورنگه نام كردند. یعنی جای نشسنت 

بطعام خوردن«  )دهخدا(

»ساخنت كاخ خورنق«  روایتی از کتاب خمسۀ نظامی است و كامل الدین 

 بهزاد آن را در اواخر قرن نهم هجری قمری نقاشی كرده است.

این نقاشی ۲1 مرد در موقعیت های مختلف مشغول ساخنت  در 

بنایی اند که اکنون به نیمۀ کار رسیده و قرار است کاخ خورنق باشد. در 

این نگاره 7 نفر باالی بنا مشغول كارند و 1۴ نفر روی زمین و یک نفر هم 

در میانۀ این دو، روی نربان است. هر فعالیتی در آن تقریباً دوتایی انجام 

می شود؛  دو نفر بیل می زنند و مالط درست می كنند،  دو نفر ظرف های 

خالی مالط را می آورند،  دو نفر ظرف های پر را می روند كه به باال برسانند، 

دو نفر خشت ها را شكل می دهند، دو نفر خشت های خشك شده را 

از بیرون وارد صحنه می كنند، دو نفر، یكی با پشتۀ خاك و دیگری با 

مشك آب به سوی مالط ها می روند، مرد قرمزپوشی آجر به باال پرتاب 

می كند، مرد دیگری باالی بنا آن را می گیرد،  یك نفر سیاه پوش ظرف مالط 

را به باال هدایت می كند، کسی روی دیوار آن را با ریسامن باال می كشد 

و دو نفر هم در باالترین نقطۀ بنا با وردست هایشان مشغول چیدن 

آجرها هستند و  به نظر می رسد آن که باالتر از همه آجر ها را می چیند و 

منای آجرچین ایوان بنا را شكل می دهد، معامر است. چنان كه در كتاب 

معامری تیموری در ایران و توران آمده است،  آجرهایی که در این نگاره 

دیده می شود نیز مربع شكل است )ویلیرب و گلمبك، 1۳7۴: 1۳۸(. فقط 

یك نفر در این میان تنهاست و او هامن است كه از پله های نردبان پایین 

می آید. نردبان هشت پله دارد و آن كه پایین می آید از هر دو سو پایی بر 

پلۀ چهارم و پای دیگر بر پلۀ پنجم دارد. او میان نردبان است، به عبارتی 

میان زمین و آسامن، اّما رو به زمین. 

نگارۀ بهزاد ساخنت کاخ خورنق را روایت می کند، اما بنایی که در این 

نگاره تصویر شده است بیش از آن  که کاخ رؤیایی خورنق باشد، خاک 

و زمین است. 

نبود تباین رنگی میان بنا و زمین موجب می شود که ما تا مدت ها 

دیوارهای بنا را جزیی از زمینی ببینیم که بنا را بر آن می سازند. در نقاشی 

ایرانی، به دلیل رنگ گذاری تخت و به کارنرفنت رضبه قلم که تا حدی 

می تواند جهت سطوح را مشخص کند از تضاد رنگی، تزیین و قلم گیری 

برای تشخیص و متایز دو سطح از  هم استفاده می شود. در این  جا، اّما 

میان سطح افقی زمین و سطح عمودی بنا نه از تضاد خربی هست و 

نه از تزیینات رنگی. گویی این، هامن زمین است که تا نزدیکی های 

کادر نقاشی باال آمده است. این مسأله وقتی واقعی تر جلوه می کند 

که ما پیش تر در نقاشی ایرانی عالوه بر سطوح تخت، انسان را نیز با 

دور شدن اش کوچک تر نیافته باشیم. پس به خوبی می توانیم بپذیریم که 

آن ها که باالی دیوار کار می کنند ممکن است در سطح زمین، اما جایی 

دورتر مشغول باشند. با این حال، آن چه مانع تصور دوم می شود یکی 

عنارص واضحی هم چون نردبان و داربست است و دیگر، نقش کمرنگ 

آجرچینی دیوار.

نویسندگان كتاب معامری تیموری در ایران و توران پس از آن  كه از 

سه نوع داربست چوبی در دورۀ تیموری نام می برند،  داربست هایی 

هم چون داربست حارض در این نگاره  را از نوع سوم می دانند كه »عبارت 

از چوب بستی بود كه سكوی آن مستقیامً  روی پایه های چوبی قرار 

می گرفت كه در بنا كار گذاشته شده و از آن پیش آمده بود.« )ویلیرب و 

گلمبك، 1۳7۴: 1۴1( نوع اول داربستی بود كه هیچ نقطۀ اتصالی به بنا 

نداشت  و نوع دوم داربست آزادی بود كه فقط چند نقطۀ اتصال به بنا 

داشت. چنین اطالعات،  از قلم پژوهشگران معامری نشان می دهد که 

پدیده های پیرامون بهزاد تا چه حد برای او مهم بوده است. مشاهدۀ 

دقیق بهزاد از تعبیه شدن یك داربست كنار یك دیوار گواه این نكته است 

كه او نه تنها به داربست و حركت روزمرۀ كارگران یك ساختامن، بلكه به 

هر امر دیده شدنی روزگارش بارها و بارها نگاه كرده و چه بسا از روی 

آنها پیش طرح های فراوانی هم زده است.

فقدان تزیین در این نگاره چنان مؤثر است که در آن به جز ماده، 

باقی چیزها در درجۀ دوم اهمیت قرار می گیرند؛ ماده، چه به منزلۀ مادۀ 

نقاشی در کار و چه به منزلۀ مادۀ معامری در موضوع این اثر.

به کار می بردند:  را  رنگی  مادۀ  نوع  دو  ایرانی  نقاشان  در گذشته، 

مادۀ رنگی معدنی یا »جسمی« که از خاک و سنگ به دست می آمد 

و مادۀ رنگی آلی یا »روحی« که از گیاهان و حرشات گرفته می شد. 

مادۀ رنگی معدنی به دلیل جسمی بودن اش، بیشرت برای پوشاندن سطوح 

اصلی نقاشی به کار می رفت و مادۀ رنگی روحی به دلیل شفافیت و 

فقدان قدرت پوشانندگی، بیشرت در پرداخت و آشکارکردن عنارص نقاشی 

استفاده می شد. علت ارزش رنگ دانه های جسمی را »بایستی در قدرت 

پوشانندگی فوق العاده، دوام نسبتاً خوب فیزیکی و شیمیایی و پایداری 

آنها در برابر رنگ پریدگی« )فرهمندبروجنی، شامرۀ 7: 91( دانست. 

یکی از معانی لغوی »پرداخت« جالدادن و روشن کردن است )دهخدا( 

که متضمن »آشکارگی« است. »پرداخت«، به طورکلی یعنی آشکارکردن 

چیزی. آنچه ما امروزه از آن به »پرداز« و »قلم گیری« در نقاشی ایرانی، نام 

چکیده

ایـن نوشـته حاصـل خوانشـی دیگـر از نـگارۀ سـاخنت کاخ خورنـق، از کام   ل الدیـن بهـزاد، 

اسـت. نـگاره را بهـزاد بـرای نسـخه ای از خمسـۀ نظامی گنجه ای سـاخته اسـت. نویسـنده 

بـر آن اسـت کـه بهـزاد داسـتان نظامـی را به سـادگی و مطابـق بـا مـنت نظامـی بـه تصویر 

درنیاورده و در آن متناسـب با فهم و اندیشـۀ خود ترف کرده اسـت. کاخ بهزاد، برخالف 

کاخ خورنق نظامی، کامل و آراسـته و پرتجمل نیسـت؛ بلکه بنایی اسـت نیمه کاره، سـاده 

و برآمـده از خـاک. روایـت بهـزاد روایـت کار و دسـت و تـرف در خـاک و مـاده اسـت؛ 

روایـت آدمیـان اسـت که در مـاده ترف می کننـد و آن را برای زیسـنت برمی آورند؛ روایت 

آفرینشـگر اسـت کـه بـا اثـر خـود در حقیقت بنـای مرگ خـود را برمی افـرازد.

پیکار خاک و کاخ
تجزیه وتحلیل »ساخنت کاخ خورنق« اثر کامل الدین بهزاد

 جواد مدرسی هوس* 

* کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه شاهد

modaresijavad@gmail.com



می بریم سبب آشکارشدن جهان )کوه ها، درخت ها، بناها، انسان ها و...( 

در اثر نقاشی می شود. در ساخته شدن رنگ مادۀ معدنی در نقاشی ایرانی، 

زمین بی واسطه نقش اصلی را ایفا می کند. رنگ هایی هم چون الجورد، 

شنگرف و زرنیخ از همین دسته اند. در مقابل، رنگ های روحی باواسطه 

به زمین می رسند. به این معنی که نقاش رنگ هایش را این بار از موادی به 

دست می آورد که زمین از طریق گیاهان و حرشات به او داده است.

در برخی از آثار نقاشی ایرانی، احتیاط نقاش در به کار بردن رنگ های 

روحی در تزیینات به خوبی منایان است. ساخنت کاخ خورنق از همین 

جمله است. بهزاد، اگر چه آشکارگی را در پرداز چهره ها  و نقش خفیف 

قلم گیری در این اثر محدود کرده، اما باز این نقش آن چنان نیست که 

مانع از حاکمیت رنگ مادۀ جسمی در این اثر شود. 

بنایی باال می رود با ساخته شدن اش. در این باالرفنت آنچه حرف اوّل 

را می زند مادۀ جسمی و زمینی است. ماده ای که هم رنگ مادۀ معدنی 

است و هم خاک و خشت. هر دو در باالرفنت و پوشانندگی  به آب 

به مثابه حالل نیازمندند. آب در حاللیت اش با مادۀ رنگی روان شدن آن 

را در پی دارد و در حاللیت اش با مادۀ ساختامنی، مالط را. مالطی که 

»مخلوطی بود از آهک کشته و ماسه« )ویلرب و گلمرب، 1۳۸۴: 1۳۶(. زمین 

در این تصویر تبدیل به اثر معامری می شود و هم زمان مادۀ زمینی تبدیل 

به اثر نقاشی. هر دو در مقام زمین می پوشانند، یکی بسرت اثر نقاشی 

را، کاغذ را، و دیگری که جهان را، عرصه فعالیت انسان را. اشاره به مادۀ 

جسمی و زمین در جای جای این اثر چنان آشکار است که حتی می توانیم 

به جرئت بگوییم سخن بهزاد در این اثر، در وهلۀ اّول، زمین و دیالکتیک 

آفرینش جهان از طریق زمین است.

برخالف روایت نظامی  که نقش اصلی ساخنت بنا در آن همواره با 

یک نفر )معامر( است، در کار بهزاد بنا به دست بیست ویک نفر ساخته 

می شود؛ بیست ویک نفری که همه با هم در مرتبۀ ساخنت اند. در واقع 

کار بهزاد این پیام را به ما می دهد که برخالف روایت نظامی، ساخته شدن 

فرایندی انسانی، جمعی، زمان بر، سخت و رنج آور است. 

نگارۀ ساخنت کاخ خورنق تصویری است که برای کتاب خمسۀ نظامی 

تهیه شده است. نظامی در جایی از داستان در وصف »سمنار«، معامر 

کاخ خورنق، می گوید:

» چابکی چرب دست و شیرین کار

سام دستی و نام او سمنار

 دستربدش همه جهان دیده

به همه دیده ای پسندیده«

نظامی می گوید »دستربد« سمنار را همۀ جهان دیده و جهان با هر 

دیدگاهی که به آن نگریسته آن را پسندیده است. اما »محصول کار« 

در کار بهزاد کجاست؟ محصول کار بهزاد، البته همین کاخ نیمه کاره ای 

است که در حال ساخته شدن است. در حقیقت، او با کارش، محصول 

کار نظامی  را در مقطعی از »نیمه کارگی« متوقف نگه داشته است تا به 

این ترتیب، نه »دستربد« و »محصول کار«، که »دست« و »کار« را در 

جهان آشکار کرده باشد.

تا دست در کار نباشد چیزی هم ساخته منی شود. دست اگر در کار 

نباشد انسان توانایی بناکردن و از همین رو سکنا گزیدن در جهان را ندارد. 

انسان بر پاهایش می ایستد، به پهلو و پشت دراز می کشد، با چشامنش 

ورانداز می کند، با هوشش سبک سنگین می کند، اما با دستانش می سازد 

و درست می کند. در اینجا، در »ساخنت« نوعی »درستی« نیز به چشم 

می خورد. دست می سازد، به این معنی که به زمین شکل می دهد. مادۀ 

زمینی در آغاز صورتی دست نخورده و »بی شکل« دارد. دست انسان آن را 

صورتی دیگر می بخشد و به آن شکل می دهد. دست انسان است که آن 

را از صورتی آغازین به صورتی خواسته بدل می کند. هر ساختنی حکایتی 

از حضور دست انسان است. ساخنت کار خورنق حکایت حضور دوگانۀ 

دست انسان در ساخنت کاخ و در ساخنت نگاره است. 

»چابکی چرب دست و شیرین کار

سام دستی و نام او سمنار

دستربدش همه جهان دیده

به همه دیده ای پسندیده

کرده چندین بنا به مر و به شام

هریکی در نهاد خویش متام

رومیان هندوان پیشۀ او

چینیان ریزه چین تیشۀ او

گرچه بناست وین سخن فاش است

اوستاد هزار نقاش است«

اصوالً معامری، به خاطر خصلت کاربردی و پیوندش با زمین و ماده، 

نه می تواند و نه به خود اجازه می دهد که از واقعیت ملموس زندگی به 

اندازۀ دیگر هرنها، از جمله نقاشی، فاصله بگیرد. اما نظامی آن  جا لب به 

تحسین سمنار می گشاید که صفتی از نقاش بودن را در او می یابد. سمنار 

نیز هم چون نقاش اثرش را رصفاً برای دیدن و دیده شدن از جانب جهان 

می آفریند. چنین دیدگاه فرجام گرایانه ای از سوی نظامی  احتامالً پیرو کار 

ادبی ای شکل گرفته که بیشرت با معنا و کمرت با ماده در ارتباط است. 

دیدگاهی که در آن نقاشی از معامری و احتامالً ادبیات هم از نقاشی 

باالتر است. اما آیا کار بهزاد نیز چنین دیدگاه فرجام گرایانه ای دارد؟ آیا در 

نزد او نیز اولویت با تصویرپردازی ای است که پیش و بیش از ماده، راه 

به معنا می برد؟ اگر ما حتی فرض را بر این بگذاریم که بهزاد در انتخابش 

از منت نظامی  برای مصورسازی، با محدودیت مواجه بوده، باز منی توانیم 

بپذیریم که سفارش دهنده از خیر کاخ خورنق، با آن رفعت و شکوه، در 

فرجام کار گذشته و به بنای در حال ساختی رضا داده باشد. هم چنان که 

منی توانیم بپذیریم که بهزاد از انتخاب چنین صحنه ای هیچ نیت دیگری 

جز مصورسازی سادۀ داستان نداشته است. شاید اگر هر نقاش دیگری 

بود وسوسۀ کشیدن کاخ متام شده، اجازۀ تجسم هر تصویر دیگری را از 

او می گرفت. نظامی  چندان که کاخ ساخته شده را توصیف کرده، دربارۀ 

ساخنت کاخ چیزی نگفته است. او از ساخته شدن کاخ، به طرفه العینی 

گذشته است تا هرچه زودتر مخاطب خود را به فرجام کار و وصف 

کاخِ ساخته برساند. در واقع نظامی با دوری گزیدن از اشاره به خاک و 



ماده و فرایند ساخته شدن توسط کار جمعی، کاخ و معنا هردو را با هم 

برپا کرده است. حتی سه بیتی هم که بهزاد آن را در کارش وارد کرده 

است دربارۀ »ساخنت« و »ساخته شدن« نیست، بلکه دربارۀ امر »ساخته« 

است. تفاوت میان »ساخته شدن« و »ساخته« از قبیل تفاوت صورت 

بی شکل و شکل، دست و چهره، و ماده و معناست. بهزاد با توقف بر 

کار »ساخته شدن«، از رسیدن به معنای مورد نظر نظامی  به شکلی ابدی 

رس باز زده و با اشاره به پیکار میان خاک و کاخ به منزلۀ ماده و معنا، 

هم چنان بر خاک و ماده ارصار ورزیده است. او نه یکتایی آفرینشگر 

)معامر( را آن گونه که نظامی توصیف اش کرده، به ما نشان داده و نه اثر 

)کاخ خورنق( را آن چنان که ما توقع داریم روبه روی ما قرار داده است. او 

برای به تجلی رساندن ماده و جسمیت، چه در معامری و چه در نقاشی، 

یک جا از آفرینش گر، اثر و کاخ اسطوره زدایی کرده است. او با بنایی که 

آن را در زمین و خاک »مخفی« کرده، بیش از آنکه به جهان و معنایی 

که می سازد اجازۀ آشکارگی بدهد آن را پوشانده است تا به این ترتیب 

رازها را پوشانده و مجالی برای تجلی ماده داده باشد. دربارۀ تجلی ماده 

بر معنا، کافی است به بدن کارگرانی که تصویر کرده و به داغ ها یی که 

به شکل نعل بر پاها و بازوی بعضی از آنها دیده می شود نگاه کنیم. این 

داغ ها  زمانی مادی بودن و جسمیت این کارگران را بیشرت نشان می دهند 

که ما آن را با فصل »شکارکردن بهرام و داغ کردن گوران« از هامن داستان 

و خصوصاً با بیت آخر آن، به خوانش در آوریم:

»در چنین گورخانه موری نیست

که بر او داغ دست زوری نیست«

در داستان نظامی می خوانیم که پادشاه نعامن پس از ساخته شدن 

کاخ از سمنار  پرسید که آیا از این بهرت نیز می توانی بسازی؟ و سمنار به 

او پاسخ  داد:

» گفت اگر بایدت به وقت بسیچ

 آن کنم کین برش نباشد هیچ

این سه رنگ است آن بود صد رنگ

 آن ز یاقـوت باشــــد این از سنگ

 این به یک گنبدی مناید چهر

 آن بود هفت گنبدی چو سپهر«

پس نعامن از شنیدن این سخن برافروخته  شد و دستور  داد تا او را از 

هامن باال به زیر بیفکنند تا دیگر نتواند چنان کاخی و بهرت از آن را 

هیچ کجا بنا کند. با این حال، کاخی که سمنار ساخته بود نه تنها کاخی 

بی رونق نبود، بلکه بسیار پررونق و باشکوه هم بود:

»ز آسامن برگذشت رونق او 

خور به رونق شد از خورنق او«

اما کاخ بهزاد را که نگاه می کنیم می بینیم که اتفاقاً بی رونق است. 

این کاخ حتی ازکاخ های متعارف هم کوتاه تر است )کوتاهی بنا را از 

روی ایوانی که سمنار، دیگر آن را تقریباً به پایان رسانده است می توان 

بهزاد چنین در  باعث شده است  به راستی چه چیز  تشخیص داد(. 

جای جای کار خود از روایت نظامی  فاصله بگیرد؟ نظامی  در اوج این 

داستان می گوید:

» بی خرب بود از اوفتادن خویش

 کان بنا برکشید صد گز بیش

 گر ز گور خودش خرب بودی

یک بدست از سه گز نیفزودی«

اگر سمنار از مرگی که در انتظار اوست آگاه بود آن گاه کاخ را بلندتر از 

سه گز منی ساخت. قصد ما در این جا این نیست که بگوییم با درنظرگرفنت 

نسبت قد آدم ها  به ایوان، این کاخ تقریباً هامن سه گز است و نیز اصالً بنا 

نداریم تا ابعاد و عنارص موجود در این اثر را با مقیاس ها یی واقع گرایانه 

بسنجیم، بلکه می خواهیم این پرسش را نیز هم چون بی شامر پرسش 

دیگر به میان آوریم که »آیا باقی ماندن این بنا تا همین ارتفاع و برتری 

آفرینشگر )سمنار( در آن، به بیانی خرب از مرگی که در انتظار اوست 

منی دهد؟« آفرینشگر می سازد. دستان او نیز هم چون دیگران مشغول 

درست  کردن اند. مهم نیست که یک بدست )وجب( باالتر از آن به مرگ 

او منتهی می شود؛ مهم نیست که در هر صورت در انتها مرگ است؛ مهم 

این است که اکنون همه مشغول ساخنت اند و به میانجی همین »ساخنت«، 

این »اکنون«، »اکنون ابدی« است. 

دست، کار، ماده. این است آنچه از آن یک اثر به راه می افتد؛ تغییری 

ایجاد می شود در صورت ماده و معنایی ساخته می شود؛ پشم می شود 

پارچه، درخت می شود داربست، خاک می شود خشت، خشت می شود 

خانه. پس دست کار منی کند تا چیزی بسازد یا چیزی به جهان بیفزاید، 

می سازد تا بلکه کاری انجام داده باشد. از این جهت هر اصطالح دیگر جز 

کار، از جمله »شاهکار«، بی معنی است. از نظرگاه دست، هر اثر یک کار 

است آنجا که هنوز کارش را واننهاده است. آنجا که دست هنوز دست 

است و پای سخن هنوز به میان نیامده است )هرچند که کار نظامی  و 

بهزاد هردو در این باره شاهکار است(.

در دورۀ حاکمیت سخن و تفرعن مدرن آفرینش گر، با فراموش شدن 

دست و اکنون، ماده نیز از یادها رفت چرا که معیار درستی تغییر ماده 

در دست بود. پس انسان در حین کار و آفرینش معنا، دیگر نه به دست 

اندیشید، نه به کار و نه به ماده، بل فقط به فرجام اندیشید: به ایده. 

تیتوس بورکهارت می گفت: »از بین بردن هرگونه شادی که از خالقیت 

رسچشمه می گیرد فقط امتیاز صنعت جدید است.« )بورکهارت، 1۳7۲: 

7۴( از همین جا بود که رسخوشی کار و پیکار دست و ماده از میان رفت. 

انسان برای رسیدن به مقام واالی آفرینشگری، رسزندگی کار و فانی بودن 

انسانی اش را از یاد برد و خود را به آستانۀ مرگ رسانید.

با این همه، ساده انگارانه است اگر بگوییم اثری که بهزاد آن را نقاشی 

کرده است تهی از هرگونه خیال پردازی و معناسازی است. این اثر به 

هامن اندازه که در پی ثبت ماده در لحظۀ ساخته شدن جهان توسط 

دست ها ست، رمزپردازانه و آهنگین نیز هست. »ساخنت کاخ خورنق« نیز 

مثل هر اثر بزرگ هرنی دیگر انباشته از مسائل و پارادوکس ها ی گوناگون 

است و هامن گونه نیز از رسنهادن به هر معنای یکه ای رسمی پیچد. این 

اثر نقاشی در ضمن یادآور آن سخن میرچاالیاده دربارۀ خلقت جهان 

است که می گفت: 

»آفرینش کیهان، منونۀ نوعی هرگونه ساختامنی است. هر شهر و 

هرخانۀ نو، که بنیان می نهند، به منزلۀ تقلیدی نو از آفرینش عامل و به 

یک معنا، در حکم تکرار خلقت جهان است.« )الیاده، 1۳۸۵: ۳۵۵(
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روش هـای آموزش سـنتی و معارص در حـوزۀ نگارگری به خصوص 

نقاشـی گل و مرغ را چگونـه ارزیابی می کنید؟

آمـوزش اسـتاد و شـاگردی بـرای هرنهـای سـنتی نتیجـه ا ی بسـیار 

رسیع تـر و بهـرت درپـی دارد، بـه ایـن دلیـل کـه وقتـی شـاگردی بـرای 

یادگیـری اقـدام می کنـد، به هرحـال هفتـه ای یـک یـا دوبـار نزد اسـتاد 

مـی رود و خـود را ملـزم بـه گـوش دادن، انجـام کار و مطالعات بیشـرت، 

به صـورت انفـرادی، می کنـد و مطمئنـاً ایـن روش نتیجـه ای مطلوب تر 

خواهـد داشـت، اّمـا متأسـفانه از زمانـی کـه هرنهای سـنتی به صورت 

رشـتۀ تحصیلـی در دانشـگاه ها تدریـس می شـود و آمـوزش سـنتی به 

آمـوزش آکادمیـک تغییـر یافتـه، یادگیـری اصولـی ایـن هرنهـا دچـار 

خدشـه شـده اسـت، چـرا کـه از اسـاتید بنـام اسـتفاده منی شـود و 

شـاگردانی در دانشـگاه ها تدریـس می کننـد کـه خود هنـوز به مرحلۀ 

اسـتادی نرسـیده اند و تجربیات کافی ندارند، درنتیجـه از یک کالس۳0 

تـا ۵0 نفـره، تنهـا ممکـن اسـت چهار نفر عشـق بـه یادگیـری این هرن 

را داشـته باشـند و بقیـه به اجبار، بـرای اینکه  واحـدی را بگذرانند وارد 

کالس شـوند. از دیـد مـن تاکنـون دانشـگاه های مـا در زمینـۀ هرنهای 

سنتی نتوانسته  هرنمندی را تحویل جامعه بدهد. بنابراین هامن روش 

شـاگرد و اسـتادی اسـت کـه هرنمنـد تربیـت می کند.        

آیـا در روش سـنتی آداب خاصـی مـّد نظـر قـرار می گیـرد کـه در 

آمـوزش آکادمیـک رایج نیسـت؟

قاعدتـاً وقتـی کنـار یـک اسـتاد کارکشـته و ذوالفنـون می نشـینیم 

و سـاعت ها از او تعلیـم می گیریـم، حتـی نفـس اسـتاد در مـا تأثیـر 

از زمانـی کـه  تربیـت بشـویم،  بایـد ادب بشـویم،  اّول  می گـذارد. 

بـرای مـا تعییـن می کننـد؛ رس موقـع رفـنت، وارد کالس شـدن، طـرز 

برخوردمان با اسـتاد، اینها خیلی مهم اسـت. اینها شـاگرد را می سـازد. 

اگـر توجـه کـرده باشـید بیشـرت هرنمنـدان هرنهـای سـنتی، آدم هایی 

آرام و افتـاده  هسـتند، امـکان نـدارد از کنـار کسـی رد شـوند و سـالم 

نکننـد. بـه هـر حـال اینهـا بـرای ما درس اسـت کـه فکـر منی کنم در 

دانشـگاه ها بـه چنیـن نـکات خاصـی توجه شـود. ما دانشـجویانی را 

می بینیـم کـه بـدون اینکـه آن ادب و آداب الزم را رعایت کنند، رساغ 

اسـاتید می رونـد و منی تواننـد بـا روح هرنمنـد اسـتاد ارتبـاط برقـرار 

کننـد، رفتارشـان تربیت نشـده و خشـن اسـت. البتـه همـه این طـور 

نیسـتند ولـی برخـی تـا انـدازه ای خـام و تعلیم ندیده انـد کـه حتـی 

اسـتاد راضـی منی شـود بایسـتد و با آنها هـم کالم شـود. از نظر تعلیم 

هـم اشـتباهات بسـیاری در دانشـگاه ها رایـج اسـت، مثـالً خامنـی با 

مـن متـاس گرفـت و گفـت که عاشـق مینیاتور بـوده اسـت، اما چون 

استادشـان در دانشـگاه، خـودش صـورت را بـا قلـم مـو کار می کرده، 

ایـن دانشـجو منی توانسـته فی البداهـه  صـورت را بـا قلـم کار کنـد 

و ایـن کار را کنارگذاشـته اسـت. برایـش توضیـح دادم کـه ایـن روش 

اشـتباه اسـت. گفـت متأسـفانه دیگـر منی تواند آن دلبسـتگی سـابق 

را داشـته باشـد. بـه نظـر مـن ایـن روش برای یـک شـاگرد مبتدی که 

اّولین بار اسـت می خواهد صورت بسـازد، بسـیار اشـتباه اسـت. روش 

درسـت ایـن اسـت کـه اّول طراحـی کنـد، طـرح را روی کاغذ بیـاورد، 

روی رنـگ بـا مـداد خیلـی کم رنـگ اجـرا کنـد آن چنان کـه رّد مـداد 

روی کاغـذ منانـد، بعـد با رنـگ اُخرا قلم گیری کند و بعـد از آن رشوع 

بـه سـاخت و سـاز کنـد. ایـن روش، هـم بـه شـاگرد آرامـش می دهد 

و هـم نتیجـۀ مطلوبـی در پی دارد. اینکه اسـتادی با۵0 سـال تجربه، 

از شـاگردش بخواهـد هامننـد خـود او، فی البداهه، با قلـم روی رنگ 

صورت کار کند، بدیهی اسـت که شـاگرد مبتدی منی تواند این شـیوه 

را به طـور صحیـح یـاد بگیـرد و همیـن امـر باعـث می شـود کـه از 

ادامـۀ کار زده شـود. دربـارۀ متـام جزییـات، کار همین طـور اسـت؛ 

از فضـای زمینـه، کـوه و تپـه و درخـت و آب تـا طـرح و نقـش بنـا 

و کاشـی کاری و آجـرکاری و چوب سـازی و هـر چیـزی کـه هسـت، 

هـر یـک اصولـی دارد کـه بایـد قـدم بـه قدم بـه شـاگرد آمـوزش داده 

شـود و اگـر بخواهیـم یک جـا بـه او بگوییـم که بـرو ایـن کار را بکن و 

نفهمـد کـه می خواهـد چـه کار کنـد، به بی راهه کشـیده می شـود. در 

بسـیاری از طراحی هـا و اجـرای نقـوش کاشـی کاری  نیـز چنین ضعفی 

دیـده می شـود. مثـالً در برخـی آثار نگارگری کـه در ابعادی بسـیارریز 

انجـام می شـود، منی توانیـم بـرای طراحـی نقـوش کاشـی کاری از پرگار 

اسـتفاده کنیـم و اگـر بخواهیـم حتی روی کاغذ پوسـتی، طـرح را اجرا 

کنیـم و بعـد آن را منتقـل کنیـم، بـاز هم خطـا پیدا می کند که روشـی 

غلط اسـت. 

مـا در اجـرای نقـوش کاشـی کاری اصولـی داریـم کـه به وسـیلۀ 

دو قالـب اجـرا می شـود. ایـن دو قالـب را بـا خط کـش یـا اشـل در 

ابعـاد کوچک تـر به وسـیلۀ گونیـا می توانیـم بـا مـداد روی اصـل کار، 

طراحـی و پـس از آن موتیف هـا را یـک بـه یک اجرا کنیـم. این روش 

بسـیار سـاده اسـت کـه بعـد از سـال ها تجربـه بـه آن رسـیده ام. بـه 

خاطـر مـی آورم کـه یکـی از آثارم را سـیزده بار شسـتم، چـون روش را 

منی دانسـتم، بعـد از بـار سـیزدهم کـه مجبـور شـدم از وایتکـس هم 

اسـتفاده کنـم، به نتیجۀ نهایی رسـیدم. هرن نگارگری ما امـروز از این 

مسـائل تقریبـاً  به دور اسـت. خیلی از هرنمندان نـه طراحی و اجرای 

کاشـی کاری می داننـد نـه آجـرکاری، نـه چوب سـازی، نـه آن فضـای 

داخـل بنـا و چگونگـی ترکیب بنـدی و سـاخت اینهـا را. متأسـفانه 

منونه هایـی کـه ذکرشـد غالبـاً اشـتباه بـه شـاگرد منتقل می شـود. 

آیـا می تـوان نتیجه گرفـت در آموزش های جدیـد، مزیت و نقطه 

قّوتی نسـبت به آموزش سـنتی منی بینید؟

حقیقتـش مـن تـا امروز ندیـدم، حاال مـدت خیلی کوتاهی اسـت که 

هرن نگارگری وارد دانشـگاه شـده است. شـاید خیلی زمان بگذرد تا خود 

اسـتادها اسـتادتر بشـوند و روش تعیلم شـان درسـت شـود، ولی این امر 

مسـتلزم این اسـت که خودشـان هم به دنبال یادگیری صحیح باشـند. 

اسـتاد مهرزمـان فخارمنفـرد، متولد سـال 1۳۳۲ در شـهرری، دارای مدرک 

درجه یک هرنی از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی در رشـته گل و مرغ، 

نگارگـری را نـزد اسـاتیدی چون سوسـن آبادی، علـی ارشاقی، علی مطیع  

فراگرفـت و رشـته های تذهیـب، گل و مرغ، هرنهای الکی، نقاشـی روی 

چوب، نقاشـی روی شیشـه و پشـت شیشـه و آب رنگ پرداز را نزد استاد 

بیـوک احمـری آموخته اسـت. وی تاکنـون چندین منایشـگاه گروهی در 

داخل و خارج از کشور و یک منایشگاه انفرادی داشته است. فخارمنفرد 

بـا ابتـکاری کـه در هـرن گل و مـرغ داشـته موفـق بـه کسـب رتبه هـای 

مختلـف هـرنی شـده اسـت. از منایشـگا ه ها و رتبه هـای کسـب شـده 

ازسـوی ایـن هرنمنـد می توان مـوارد زیر را برشـمرد:

نخستین منایشگاه آثار هرنمندان زن کشور سازمان میراث فرهنگی 1۳7۳؛ 

)در رشته نقاشی زیر الکی، قلمدان، مینیاتور(؛ دریافت لوح تقدیر.                  

دومین منایشگاه دوساالنه نگارگری ایران 1۳7۴؛ در رشته تذهیب گل و 

مرغ )لوح افتخار( و در رشته نگارگری )لوح تقدیر(.

چهارمین دوساالنه نگارگری 1۳79؛ در رشته گل و مرغ )تندیس و لوح 

افتخار(، در این اثر برگزیده با عنوان"قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و 

بس"، برای اولین بار در هرن الکی، کادر شکسته شد.

جشنواره علمی فرهنگی هرنی زنان نام آور؛ لوح تقدیر. 

دومین جشنواره فرهنگی هرنی مهر1۳۸0؛ نفر برگزیده و دریافت دیپلم 

افتخار.

دومین منایشگاه پیشکسوتان هرنهای سنتی 1۳۸۳؛ لوح تقدیر.

نهمین منایشگاه بین امللی قرآن؛ نفر اول در رشته گل و مرغ.

پنجمین منایشگاه دوساالنه نگارگری؛ داور در رشته گل و مرغ.

ششمین منایشگاه دوساالنه نگارگری 1۳۸۵؛ برگزیده رشته گل و مرغ، 

دریافت تندیس و لوح افتخار )استفاده از گل های پنبه برای اولین بار در 

هرن گل و مرغ(. 

دومین منایشگاه هرنی بانوان قرآن پژوه 1۳۸۵؛ برگزیده در رشته گل و مرغ. 

دریافت لوح تقدیر از سفارت اوستیای شاملی.

منایشگاه بین املللی هرنهای اسالمی کویت 1۳۸۸؛ دریافت لوح تقدیر از 

وزارت اوقاف کویت.

هفتمین دوساالنه نگارگری ایران 1۳۸۸؛ تندیس و لوح افتخار در رشته 

گل و مرغ.

هشتمین دوساالنه نگارگری؛ لوح سپاس.

هجدهمین منایشگاه بین املللی قرآن کریم 1۳۸9؛ داور در رشته گل و مرغ.

نخستین جشنواره هرنهای معارص اسالمی طواف تا والیت؛ لوح سپاس.

اولین جشنواره فرهنگی و هرنی پروانه های امید 1۳9۳؛ داور.

بیست و یکمین جشنواره ملی هرنهای تجسمی جوانان 1۳9۳؛ داور.

بیست وسومین منایشگاه بین املللی قرآن کریم 1۳9۴؛ داور در رشته 

نگارگری.

بیست و سومین جشنواره ملی هرنهای تجسمی جوانان 1۳9۵؛ داور در 

رشته نگارگری. 

به بهانه برگزاری پنجمین دوسـاالنه تذهیب های قرآنی و حضور ایشـان 

در بخـش داوری گل و مـرغ، آسـتان هـرن گفت وگویی تخصصی پیرامون 

نگارگـری و هرنالکی با ایشـان داشـته اسـت کـه در ادامه می خوانید.

رویش گل های پنبه 
در هنـر گل و مـرغ معاصـر

گفت وگو با مهرزمان فخارمنفرد

 محمد ظریف صدر*، شادی غفوریان** 
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zarifsadr@yahoo.com

** کارشناس ارشد مطالعات ترجمه
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 احتـامالً الگوبـرداری از طـرح  دروس غربـی در هرنهـای سـنتی 

باعـث ایـن معضـالت شـده اسـت؟

ایـن هـم از گزینه هـای قابل تأمـل اسـت امـا مـن فکـر می کنم به 

دلیـل رقابـت ناسـاملی کـه بـرای ورود بـه کرسـی دانشـگاه ها وجـود 

دارد ایـن مشـکالت به وجـود آمـده اسـت. بعضـی اگـر مّدت هـا از 

رضورت وجـود دانشـگاه بـرای رشـتۀ هرنهـای سـنتی می گفتنـد بـه 

ایـن منظـور بـود کـه اطرافیـان خودشـان را وارد دانشـگاه کننـد. مـا 

اسـتادهای خیلـی خوبـی داریـم کـه هرگـز از آنها نخواسـتند که یک 

سـاعت برونـد در دانشـگاه ها بـا بچه هـا کار کننـد. متأسـفانه سـعی 

می شـود اسـتادهای قدیمـی را تـا جایـی کـه می شـود پنهـان کننـد و 

نگذارنـد معرفی شـوند.    

حساسـیت های هرنمندانـه ای که یـک هرنمند گل و مـرغ کار باید 

در کارش داشـته باشـد، بـا توجـه به طی چه مراحـل و روندی اتفاق 

می افتد؟

 هرنمنـد گل و مـرغ کار تـا انـدازه ای قضیـه اش فـرق می کنـد. حرف 

از گل و مـرغ کـه می آیـد می توانیـم هرنمندان را به دو دسـته تقسـیم 

کنیـم: یـک عـده کـه می نشـینند و بـا هـامن دسـت مایه هایی کـه از 

قبـل داشـته اند، کار می کننـد، هـامن گل های ریز و درشـتی کـه از قبل 

داشـتیم اسـتفاده می شـود و بـا هامن هـا ترکیب بنـدی می کننـد و اثر، 

بسـیار اسـتادانه هم ساخته می شود. یک شـکل دیگر گل  و  مرغ کاری، 

ایـن اسـت کـه شـناخت نسـبت بـه طبیعـت داشـته باشـند. وقتـی ما 

نسـبت به طبیعت شناخت داشته باشـیم، از نظر اخالقی هم متفاوت 

می شـویم. شـام وقتـی یـک سـاعت در باغچـه ای، باغی، جنگلـی قدم 

می زنیـد و بـه دنبـال گل هـای وحشـی ریـز هسـتید، این را با عشـق و 

عالقـه یـا عکاسـی می کنید یا می چینیـد و  طراحی می کنیـد و این امر 

قاعدتاً، روی اخالق شـام اثر خواهد گذاشـت، در مقایسـه با کسـی که 

بـدون شـناخت کار می کنـد. هرنمند با این روش خودبه خود در مسـیر 

نـوآوری و خالقیـت قـرار می گیرد. برای من همیشـه سـؤال بود که چرا 

بـرای تذهیـب، همیشـه باید از گل های پنج پر اسـتفاده کنیـم. این قدر 

خداونـد دارد به رسعـت می آفرینـد، مـا هـم بایـد برویـم و پیـدا کنیم. 

یعنـی شـام هـر بار کـه برویـد در جاهایی که ایـن گل ها وجـود دارند، 

می بینیـد فرضـاً بوتۀ رسخس را خداوند آفریده ولی چیز دیگری اسـت، 

یـک دنیا زیبایی به آن اضافه شـده اسـت. در هر رشایطـی، از نظر آب 

و هـوا، از نظـر آب و خـاک، کـود دادن، رسـیدگی و... فـرم ایـن گل هـا 

بـا هـم فـرق می کنـد. بنابرایـن هرنمنـدی کـه گل و مـرغ کار می کنـد 

خـودش بایـد بـه جسـت وجو بـرود و پیـدا کند. هـدف ما این نیسـت 

کـه تابلویـی ارائـه بدهیـم، مـا می خواهیم خودمـان را بسـازیم، وقتی 

خودمـان سـاخته شـدیم مطمئنـاً آثار مـا نیـز روی اطرافیـان و جامعه 

تأثیرگـذار خواهـد بود. تحقیق و پژوهش در طبیعت بسـیار بااهمیت 

اسـت، بـه نظـر من بزرگرتیـن اسـتادمان طبیعت اسـت و خیلی خوب 

می توانیـم از آن درس بگیریـم. دیـدی کـه یک نفر نسـبت به یک بوتۀ 

گل دارد بـا دیـد دیگـری بسـیار متفاوت اسـت، حتی سـاعتی که شـام 

بـه نظـارۀ یـک گل می پردازیـد؛ اگـر سـاعت یـازده صبح برویـد و یک 

بوتۀ گل رز یا یگ گل دیگر را ببینید با سـاعت چهار بعدازظهر خیلی 

متفاوت اسـت. گل ها دامئاً در حال تغییر هسـتند. بنابراین هر هرنمند 

می توانـد حتـی از روی یـک شـاخه گل در سـاعات مختلـف طرح های 

مختلف ارائـه بدهد. 

فرآینـد طراحـی گل به صـورت ویژه در نقاشـی گل و مرغ چگونه 

صـورت می گیرد؟

هـدف از گل و مـرغ اجـرای عیـن بـه عیـن و دقیـق از طبیعـت 

نیسـت. مـا در ذهن مـان برداشـتی را کـه از طبیعـت داریـم، پاالیش 

می کنیـم و بـه سـاده ترین شـکل ممکـن اجـرا می کنیـم. جاهایـی 

ممکـن اسـت از بوته هـای گل، خیلـی چیزهـا حذف یا کوچک شـود، 

ممکـن اسـت بـزرگ شـود، تغییراتـی کـه انجـام می شـود نتیجـه اش 

می شـود ایـن گل و مرغـی کـه می بینیـد. در هـرن گل و مـرغ جـای 

مانور بسـیار زیادی داریم. هرن گل و مرغ ما سـالیان سـال اسـت که 

نـه بـه تعـدادش اضافـه شـده و نـه شـکل گل هـا تغییـری کـرده، این 

گل هـا هامن دسـت مایه هایی اسـت که هرنمنـدان مـا از روی آن کار 

می کننـد. ایـن امـر نیـاز بـه تعلیـم دارد، یعنی مـا بایـد هرنجویانی را 

کـه عالقه منـد هسـتند، بـه طبیعـت بربیـم و بـا آنهـا صحبـت کنیـم، 

گل را انتخـاب کنیـم، از بین پنج شـاخه گل ممکن اسـت یکـی از آنها 

زیبایـی مّدنظـر مـا را بـرای اجـرا داشـته باشـد. آن وقـت می توانیـم 

روی آن، کار کنیـم. سـه گونه می شـود کار کـرد: می شـود تصویر را به 

خاطـر سـپرد کـه من ایـن را مقـداری ضعیـف می دانم چـون حافظۀ 

مـا امـروز این قدر قوی نیسـت که بـرای اجرا، کلیـات را محفوظ نگه 

دارد. می تـوان عکاسـی کـرد و می تـوان این گل ها را چیـد، البته چون 

عـکاس هـم فقـط یک جهت را نشـان می دهد، روش آخر بهرت اسـت 

چـون می تـوان از جهـات مختلـف طراحـی کـرد و زیباترین شـکل را 

بـرای اجـرا انتخـاب منود.  

دربـارۀ نحـوۀ اجـرای گل و مـرغ به صـورت سـنتی و همچنیـن 

تفاوت هـای آن بـا شـیوۀ اجـرای نگارگری، تذهیب و تشـعیر توضیح 

بفرمایید. 

اجـرای آثـار گل و مـرغ بـه دوگونـه اسـت: یـا بـر روی کاغذهایی 

کـه بـا رنگ هـای طبیعی رنگ شـده، اجرا می شـود یـا کل زمینـه ابتدا 

رنگ آمیـزی شـده و رنـگ زمینـۀ جسـمی انداختـه می شـود، پـس از 

آن گل هـا یکی یکـی رنـگ می شـود و بـا رنگ هـای گـواش سـاخت و 

سـاز می شـود. شـیوه ای کـه در دورۀ زنـد بـه کار می رفـت و بـه دورۀ 

قاجار هم کشـیده شـده خیلی زیباسـت، به هر دو شـیوه کار شـده 

و آثـار بسـیار نفیسـی به جـا مانده ولـی بیشـرت روی کاغذهایی که با 

رنگ هـای طبیعـی مثل پوسـت انـار، پوسـت بادمجان، پوسـت گردو 

و رنـگ حنـا، رُنـاس و خیلـی رنگ هـای طبیعـی دیگـر کـه کاغـذ را 

می توانـد از سـفیدی دربیـاورد، اجرا شـده اسـت. در قدیم رنگ هایی 

را اسـتفاده می کردنـد کـه گیاهـی بـوده و منشـاء طبیعـی داشـته، 

امـروزه چـون آن قـدر فرصـت نداریـم کـه دنبـال رنگ هـای طبیعـی 

برویـم، خودمـان آنهـا را بسـاییم و بـه عمـل بیاوریـم، از رنگ هـای 

گـواش اسـتفاده می کنیـم و در مرحلـۀ بعـد بـرای سـاخت و سـاز از 

آبرنـگ اسـتفاده می شـود. از نظـر پـرداز در اکـرث آثـار امـروزی فقط 

از یـک شـیوه اسـتفاده می شـود، درصورتی که مـا در قدیـم پردازهای 

مختلفـی داشـتیم و منونه هـای خوبـی از آنهـا امـروزه بـه دسـت مـا 

رسـیده اسـت. چـه روی قلمـدان و روی جلدهـا یـا آثـار روی کاغـذ. 

آن جایـی کـه نیـاز دارد تنـۀ درخت یک پـرداز عمودی افقـی بخورد و 

کامالً بافت را نشـان دهد از آن پرداز اسـتفاده شـده اسـت. آن جایی 

کـه لبـاس، یـک پـرداز خـاص می خواهـد، از آن پـرداز خاص اسـتفاده 

شـده اسـت. این طـور نبوده اسـت کـه مثل امـروز صـورت و لباس و 

تنـۀ درخـت و بـرگ و کـوه و دشـت، همـه را با یـک نوع پـرداز اجرا 

کننـد. پردازهـای مختلفـی داریم. شـاید حـدود هفت یا هشـت نوع 

پـرداز داریـم کـه منونه هـای آن موجـود اسـت. گل و مـرغ خـودش 

یک شـاخۀ مسـتقل اسـت و دامنۀ بسـیار وسـیعی هم دارد اما همۀ 

اینهـا بـه این گونـه اجـرا می شـود کـه اّول طراحـی شـده بعـد روی 

کاغـذ پوسـتی اجـرا می شـود و بعـد از آن، بـه کاغـذ اصلـی منتقـل 

می شـود. ایـن کاغـذ اصلی هـم می تواند رنگ شـود، آهارمهره شـود، 

یعنـی کامـالً بـه عمل بیاید، بعد روی آن اجرا داشـته باشـیم، یا اینکه 

اصـالً رنـگ نشـود ولـی آهارمهـره را حتـامً می خواهـد. ممکن اسـت 



روی متـام کاغـذ رنـگ قـرار بگیـرد یـا اگـر تشـعیر و گل و مـرغ و 

تذهیبـی هسـت فقط یـک زمینۀ مالیم ایجاد شـود تا سـفیدی کاغذ 

گرفتـه شـده، چشـم اذیـت نشـود. بعـد از اجـرای طـرح روی کاغـذ، 

قلم گیـری مالیـم بـا اُخـرا خواهیـم داشـت، ایـن کار حتامً بایـد انجام 

شـود. مـن کارهایـی را دیـدم کـه مدادهـا پـاک نشـده بـود درنتیجـه 

رنـگ را کثیـف کـرده بـود. وقتـی کـه بـه مرحلـۀ قلم گیـری بـا اُخـرا 

رسـید و متـام شـد، مدادی هـا را پـاک می کنیـم تـا کاغـذ متیـز شـود و  

بعـد رشوع  بـه رنگ آمیـزی می کنیـم کـه آن هـم مرحلـه بـه مرحلـه 

اسـت: اّول بایـد طـال گذاشـته شـود، مهـره زده شـود و بعـد از آن، 

رنگ هـای دیگـر بـه ترتیـب کنـار هـم قـرار گیرنـد. اّمـا در خصـوص 

رنـگ بایـد گفـت رنگ هایی که در هرن گل و مرغ اسـتفاده می شـود، 

قاعدتـاً محدودتـر اسـت. ما هیچ وقت رنگ خاکسـرتی نداریـم، انواع 

خاکسـرتی در هـرن گل و مـرغ جایـی ندارنـد ولـی در هـرن نگارگـری 

ممکـن اسـت در بسـیاری از جاهـا اسـتفاده شـود. رنگ هایـی که در 

هـرن گل و مـرغ اسـتفاده می شـوند بسـیار شـفاف، خوش رنـگ و 

متنوع انـد، سـبزها و صورتی هـای مختلـف و زرد و بنفـش کـه ایـن 

صورتی هـا پـس از سـایه زدن تبدیـل به رسخ بسـیار زیبایی می شـود.

زیرسازی کاغذ در آثار الکی چگونه انجام می شود؟ 

کاغـذی کـه ما برای نگارگری اسـتفاده می کنیم بایـد صاف و صیقلی 

باشـد، خود کاغذ خلل و فرجی دارد که با آهارزدن پُر می شـود درنتیجه 

طالیی که می خواهیم روی این کاغذ بنشـانیم جلوۀ بهرتی پیدا می کند. 

بـا آهـارزدن بـه چسـب کمـرتی احتیـاج اسـت و وقتـی چسـب کمـرتی 

اسـتفاده شـود، طال تأللؤ بیشـرتی پیـدا می کنـد. در ایـران از آهارمهره با 

نشاسـته اسـتفاده می شـود، در ترکیـه بـا سـفیدۀ تخم مـرغ، در چیـن با 

لعـاب برنـج. امروزه خیلی از هرنمندان خوشـنویس مـا از کاغذهای ترک 

اسـتفاده می کننـد. بسـته به حس و حـال هرنمند، اگر سـفیدۀ تخم مرغ 

خـوب اجـرا نشـود، کاغـذ و رنـگ را تـرَک می دهـد. امـروزه کاغذهـای 

درجه دویـی در بـازار وجـود دارد کـه سـطح بسـیار ترک خـورده ای دارند 

ولـی هرنمنـدان از آن اسـتفاده می کنند، ترک هایی که احتاملش هسـت 

در آینده باعث ریختگی رنگ شـود. روش آهارزدن ما به دوگونه اسـت، 

هـم می توانیـم سـطح روی کاغـذ را آهـار بزنیـم بعـد مهره کنیـم و هم 

می توانیـم کاغـذ را غوطه ور کنیـم، یعنی بعد از اینکه نشاسـته را داخل 

آب رسد حـل کردیـم و بـا حـرارت مقـداری بـه قـوام آوردیم، با دسـت یا 

بـا اسـفنج یـا قلم مو کاغـذ بیاوریم. در قدیم چون بیشـرت کاغذهـا دورو 

اسـتفاده می شـده کاغذ را در نشاسـته غوطه ور کرده و از هر دو طرفش 

اسـتفاده می کردنـد. پـس اوّل کاغـذ بایـد رنگ شـود، با هـر رنگ گیاهی 

که می پسـندیم، سـبز یا قهوه ای یا...، دوم آهار بخورد، مهره شـود، و بعد 

از آن رشوع  کنیـم بـه اجرای کار.

بـرای آثـار الکـی، من تقریبـاً ندیدم که کسـی مقوای کارش را بسـازد 

چـون بـه هر حـال، به مـرور زمان ایـن مقوا تـاب برمی دارد. روشـی که 

مـن بلـدم اجـرا کنم بـه این صورت اسـت که برای اسـتحکام بخشـیدن 

بـه مقـوا از رسیشـم حیوانی اسـتفاده می کنم. من، شـخصاً بعـد از این 

کـه رسیشـم را بـه عمل آوردم مقـوا را در آن غوطه ور می کنم. رسیشـم 

حیوانـی بسـیار بدبـو اسـت ولـی از نظـر کیفیـت فوق العـاده اسـت و 

به صـورت تکـه تکـه در بـازار وجـوددارد کـه حتـامً باید شسـته و با آب 

جـوش حل شـود. شـاید اگر الزم باشـد روی حـرارت مالیم قـوام بیاید و 

صـاف شـود تـا اگـر با چیـزی مخلوط اسـت، از بین برود و چسـبی متیز 

به دسـت آید، چسـبی کـه از نظر غلظت تقریبـاً به اندازۀ رشبت باشـد، 

چـون اگر غلیظ تر باشـد به خـورد کاغذ منی رود و احتـامل ورقه و کنده 

شـدن آن وجـود دارد. بایـد غلظـت آن بـه انـدازه ای باشـد کـه وقتی که 

مقـوا را درونـش می خوابانیـم، کامـالً تـا مغـز مقوا اثـر کند، بعـد از آن، 

مقـوا را درمی آوریـم، اضافـی چسـبش را می گیریـم و خیلـی بااحتیـاط 

زیـر پـرس می گذاریـم تـا متام ایـن الیه ها به هم بچسـبد، بعـد اگر نیاز 

بـود، می توانیـم با یک سـمبادۀ خیلی نرم طالسـاب، آن را صیقلی کنیم 

و مراحـل بعـدی را انجـام بدهیـم. مقوایـی کـه بـا ایـن روش به دسـت 

می آیـد، تقریبـاً غیرممکـن اسـت کـه در آینـده تـاب بـردارد چـون بـه 

هـر حـال در اثـر رسمـا و گرمـا و اختـالف درجـه این امر طبیعی اسـت، 

کارهـای مـا تـاب برمی دارد و به مرور زمان ممکن اسـت الیه الیه شـده، 

از هـم جـدا شـود یا رنگ و روغـن آن بریزد. برای پاپیه ماشـه کردن، من 

تجربه هایـی دارم، امـروز می بینـم خیلی هـا می گویند رسیـش! به نظر 

مـن ایـن کار غلـط اسـت، اوالً رسیـش معایبی دارد؛ بسـیار زود خشـک 

می شـود و هـر کاری کـه بکنیم آن حالـت روان بودن رسیشـم را ندارد. 

رسیشـم برای پاپیه ماشـه بسـیار خوب جواب داده، بعد از اینکه با قلم، 

الیه الیـه بـه کاغذ رسیشـم زدید، آنهـا را به یکدیگر چسـبانده، بگذارید 

خشـک  شـود و بعد الیۀ بعدی را بچسـبانید، در این  صورت، الیۀ بعدی 

از نظـر اسـتحکام، دقیقاً مثل چوب می شـود.

رسیـش منشـاء گیاهی ولی رسیشـم منشـاء حیوانـی دارد. بـرای آثار 

الکی ما، رسیشـم بسـیار مناسـب است. رسیشم تقریباً به دو گونه تهیه 

می شـود. این توضیحات را اسـتاد قزلباش در کتاب »گل و مرغ در هرن 

اسـالمی« بـه صورت کامـل آورده اند. رسیشـم از ضایعـات حیوانی مثل 

سـم، دم، اسـتخوان و گـوش بـه عمـل می آید. آنهـا را می پزنـد تا حالتی 

ژالتینـی پیـدا کند، سـپس صافش می کنند و بعد از خشک شـدن، آنها را 

بـه صورت خشـک و الیه الیـه در بازار می فروشـند. برای اسـتفاده، بعد 

از شسـنت رسیشـم، آن را حـرارت داده، حـل می کنیـم و پـس از صـاف 

کـردن، در ظـرف می ریزیـم تا خشـک شـود. مـن رسیشـم را به رسیش 

ترجیـح می دهـم. اگـر بـر روی رسیـش ایـن مراحـل را انجـام دهیـد و 

صـاف صـاف هـم کـه بشـود دوبـاره بـه حالـت دانـه دانـه درمی آید و 

خشـک می شـود، یعنـی بـه شـام این قـدر فرصـت منی دهد کـه در یک 

زمـان طوالنـی از آن اسـتفاده کنید. ما جلدها یا قاب آینه هایـی را داریم 

کـه قبـالً بـا رسیش چسـبانده شـده اما امروز الیه الیه شـده اسـت ولی 

بـا رسیشـم حیوانـی، این امر امـکان نـدارد اتفاق بیفتد.

کاربـرد روغـن کـامن یـا روغـن جـال و تأثیـری کـه روی رنگ هـا در 

نقاشـی الکـی می گـذارد چگونـه اسـت؟ 

تـا آنجایی که یادم هسـت همیشـه تعریف از روغن کـامن بوده که 

مـا امـروز از داشـنت آن محـروم هسـتیم، چون نه کارخانه ای هسـت که 

روغـن کـامن درسـت کنـد و نـه آدم هـا آن حـال و حوصلـه و فرصت را 

دارند. روغن کامن از روغن بزَرک و سـندروس تشـکیل می شـود که باید 

جوشـانده شـده و قوام بیایـد. این روغن، فوق العـاده آتش زا و خطرناک 

اسـت و حتـامً بایـد در فضـای بـاز تهیه شـود. تقریبـاً تا هفتاد هشـتاد 

سـال پیـش شـاید از روغـن کـامن اسـتفاده می شـد. آخرین بار شـنیدم 

حاج مصور امللکـی هنگامی که مشـغول تهیه و پخـنت روغن کامن )یکی 

از ملزومـات هـرن الکـی( بود، دچار سـوختگی شـد و بر اثـر آن به لرزش 

دسـت دچـار گردیـد کـه تا آخـر عمـرش او را آزار مـی داد. امـروز هرچه 

در بـازار داریـم روغن جالسـت، منتهـی باید بهرتینـش را انتخاب کنیم، 

روغن هـای جـال که کولیفون زیادی داشـته باشـند، بسـیار شـکننده اند. 

بایـد روغـن جالیـی را انتخـاب کنیـم که کولیفون کمرتی داشـته باشـد. 

معمـوالً روغن هـای جـال رنـگ دارد و وقتـی یـک الیـۀ تقریبـاً ضخیـم، 

تقریبـاً یـک دوم میلی مـرت، روی کار می آیـد، رنـگ کار را عـوض می کند، 

مثالً اگر در کار، رنگ بنفش داشـته باشـید، به یک رنگ تقریباً قهوه ای 

تبدیـل می شـود یـا رنـگ زرد را بـه زردی پختـه  تبدیـل می کنـد. ایـن 

اسـت کـه انتخـاب روغن جـال خیلی مهم اسـت، بایـد باکیفیت ترینش 

را انتخاب کنیم. در کشـورهای آسـیای میانه و مسـکو آثار الکی بسـیار 

زیبایـی داریـم. روسـتایی در مسـکو هسـت به اسـم پَلَخ که متـام مردم 

روسـتا کار هرنی انجام می دهند، منتهی بسـیار حساب شـده! کار استاد 

مشـخص اسـت، کار شـاگرد هم مشـخص اسـت. آنها اصالً از روغن جال 

اسـتفاده منی کننـد. یـک روغـن بسـیار خـاص دارنـد که بـا یک بـار زدن 

روی اثـر هـرنی، بـدون اینکـه رنگ داشـته باشـد، کار را هم بسـیار زیبا 

می کنـد و هـم بسـیار صـاف و صیقلـی. شـیوه ای که مـا در آثـار هرنی 

الکـی داریم به این صورت اسـت که متأسـفانه خوِد هرنمنـد همه کار را 

باید خودش انجام دهد و این باعث می شـود که وقتش تقسـیم شـده، 

وقـت کمـرتی بـرای نقاشـی رصف کنـد، ولی در آن کشـورها مـن دیدم 

یـک عـده اسـکلت کار را می سـازند، حتـی رنـگ زمینـه را هـم می زنند 

و هرنمنـد می آیـد و رصفـاً هرنآفرینـی می کنـد. کارهـای ایـن هرنمندان 

بسـیار متفاوت اسـت ولـی دربارۀ روغـن زدن این چیزی اسـت که حتی 

اسـتاد مـن همیشـه آرزو داشـت کـه ای کاش مـا هـم می توانسـتیم از 

ایـن روغـن اسـتفاده کنیـم، روغنی که بسـیار صیقلـی اسـت. در قدیم 

هـم همین طـور بـوده اسـت، همـۀ کارهـا تقسـیم می شـد، یـک نفـر 

جـدول کار می کـرده، یـک نفـر طال می سـاییده،  یک نفر کاغـذ را آماده 

می کـرده، یـک نفـر رنـگ را می سـاخته و... ولـی امـروز متأسـفانه، مـا 

همـۀ ایـن کارهـا را بایـد خودمـان انجام دهیـم. یعنی من حتـی جرأت 

نـدارم یـک پاسـپارتو بدهـم برایم برُبنـد، چـون دقـت الزم را ندارند. اگر 

رسی بـه منایشـگاه ها بزنیـد، حتـی یـک پاسـپارتو دست سـاز منی بینید، 



همه را می دهند به قاب سـاز برایشـان می برد و می چسـبانند روی کار. 

جـوان امـروز دیگـر حوصله ندارد بـا تِرلینگ کار کند چـون کار کردن با 

ترلینـگ بسـیار مشـکل اسـت، رنگ پخش می شـود، خط هـا هامهنگ 

درمنی آیـد، در نتیجـه همـه از راپیـد اسـتفاده می کننـد. آن ظرایفـی که 

مـا در هـرن گذشـته داشـتیم، در هـرن امروزمـان کمرت اسـت مگـر موارد 

خـاص. مـن دیدم که در مشـهد، این ظرافت ها بیشـرت رعایت می شـود. 

در دانشـگاه ها کـه هیـچ، چون به هر حال خوِد اسـتاد هم مهم اسـت، 

چـون بایـد خـودش بلد باشـد تا اینهـا را آمـوزش بدهد.

چگونه به تعریفی از شیوۀ شخصی خودتان رسیدید؟

بـه خاطـر مـی آورم قبـل از انقـالب، بیشـرتین آثـار الکی مـا در موزۀ 

رضـا عباسـی وجود داشـت و مـوزۀ هرنهای تزیینی که االن جمع شـده 

اسـت. هـر بار که می رفتم و ایـن آثار را می دیـدم، چراغ ها خاموش بود 

و آنها در یک فضای بسـیار تاریک و با فاصله از چشـم قرار داشـت. به 

سـختی، می شـد ایـن آثـار را از زیـر آن روغن هـای قهوه ای رنگ دیـد. از 

آنجـا تصمیـم گرفتـم که اگر قرار باشـد مـن کار الکی انجـام بدهم، کار 

را این قدر خفه نکنم تا بهرت دیده شـود. من همیشـه بیشـرت آثار را در 

قالب مسـتطیِل ایسـتاده یـا خوابیده، و کمرت به شـکل دایـره می دیدم. 

از خـودم پرسـیدم: خـوب چرا این گل ها مثل هرن نگارگـری ما منی تواند 

خـارج از مـنت وجـود داشـته باشـد؟ نتیجه اش این شـد که در شـیوۀ من 

کادر شکسـته شـد. با دیدن آثار قدما به این نتیجه رسـیدم و توانسـتم 

ایـن کار را انجـام دهـم. تـا امـروز هـم ندیدم کسـی هرن الکـی را انجام 

دهـد و بـدون تقلیـد کادر را بشـکند. دربـارۀ زمینه هـا هـم می توانـم 

بگویـم کـه زمینه هایی که در هرن الکی داریم عبارت اسـت از َمرغش یا 

َزرک یا دود شـمعی و گِل ماشـی و نظر من این اسـت که در زمینه های 

الکـی، هـر هرنمنـدی اگـر روش را بدانـد، می توانـد یک زمینـۀ متفاوت 

بسـازد، کافی اسـت که دسـت به کار شـود و در این صورت، زمینه هایی 

کـه هـر نفر می سـازد با دیگـری متفاوت خواهـد بود.

نـوآوری در گل و مـرغ چگونـه اتفـاق می افتـد؟ دربـارۀ گل هـای 

جدیـدی که وارد نقاشـی گل و مـرغ کرده اید مثل گل های پنبه توضیح 

بفرمایید.  

فقـط با تحقیق و بررسـی! تحقیـق نه به آن معنی امـروزی و خیلی 

علمـی، بلکـه بـا دیـدن و جسـت وجو کـردن که چـه تعـداد گل در آثار 

گذشـتگان مـا وجـود داشـته اسـت. امـروز گل هـای زیـادی را می بینـم 

کـه در نقاشـی گل و مـرغ مـا وجـود نـدارد، چـرا جایشـان خالی اسـت؟ 

همیـن باعـث شـد کـه مـن بیایـم و چنـد تـا از گل هـای جدیـد را وارد 

ایـن هـرن بکنـم. مـن از بچگی عاشـق گل بـودم. وقتی کـه می رفتم باغ 

پدربزرگـم، گل هـای نرگـس و سـنبلی کـه دور حـوض باغ کاشـته شـده 

بودنـد را از ریشـه می کنـدم و مـی آوردم در خانـه بـرای خـودم دوبـاره 

می کاشـتم. شـاید آن موقع هفت سـاله بودم. از بچگی عاشـق گل بودم 

ولـی شـناختی راجـع بـه هرن گل و مرغ نداشـتم تا سـال ۶1 که اسـتادم 

بـه مـن گفـت: می خواهـی بـا گل و مـرغ رشوع کنـی؟ رشوع کـه کردم 

دیـدم ایـن هامن چیزی اسـت که در ضمیر خود عاشـقش بـوده ام ولی 

منی دانسـتم، تا اینکه به اینجا رسـیدم و عاشـقانه دارم کار می کنم. البته 

قبـالً دسـت مـا خیلی باز بـود، ما هر وقت بـه اطراف تهـران می رفتیم، 

گل هـای وحشـی بسـیار زیـاد و زیبایـی می دیدیـم. امـروز ایـن تعـداد، 

خیلی کم شـده، متام فضاها تبدیل به سـاختامن های زشـت شـده و گل 

و بوته هـا از بیـن رفته انـد. حتـامً  می دانیـد کـه ایـران از نظـر گونه های 

گیاهی بسـیار متنوع اسـت و متنوع تریـن گیاهان را ما در ایـران داریم، 

بنابراین اگر بخواهیم کاری انجام دهیم دسـت مان باز اسـت و چه بهرت 

که از گل های وحشـی و خودرو اسـتفاده کنیم نه از گل های پرورشـی.

بسـیار از وقتی که در اختیار ما گذاشـتید سـپاس گزاریم. اگر سخنی 

باقی مانده بفرمایید.

اندکـی از تجربیـات چهـل سـال زندگـی هـرنی مـن بـود کـه بـا 

رنـج گذشـنت از همـه چیز به آن دسـت یافتـم، امیدوارم نـکات این 

گفـت گـو بـرای هرنجویـان مفیدفایده باشـد.

اگـر چـه ایرانیـان خوش قریحـه و هرنمنـد پیـش از ورود انـوار تابناک 

اسـالم محمـدی)ص(، بـه جـای جـای ایـن مـرز و بـوم، در هرنهـای 

مختلـف به ویـژه هرنهـای تزئینـی، پیـرشو و رسآمـد بودنـد، اّمـا بـه 

جـرأت می تـوان آغـاز هـرن گـران سـنگ تذهیـب را ورود اسـالم بـه 

ایـران و همنشـینی آن بـا کالم بی مثـال حـرضت باریتعالـی دانسـت. 

محدودیت های موجود در قرون اولیۀ اسـالم برای اسـتمرار نقاشی ها 

و حّجاری هـا از یـک سـو و خالقیـت ایرانیـان هرنمنـد از سـوی دیگر 

موجـب گردیـد تـا این هرن ارزشـمند به رسعـت به جایگاهـی ویژه و 

مانـدگار در میـان هرنهـای اسـالمی و ایرانـی دسـت یابد.

وجـه تسـمیۀ ایـن هـرن، وجـود طـال در رنگ گذاری هـای آن اسـت و 

ایـن اصـل مبتنـی بـر ایـن بـاور هرنمنـدان بـود کـه این عنـر )طال( 

لیاقـت همنشـینی بـا کالم خداونـد را داراسـت. طالیـی رنگ خالصی 

اسـت کـه از هیـچ رنگـی بـه وجـود نیامـده و بـه عنـوان تأللویـی 

درخور کالم وحی در میان مسـلامنان شـناخته شـده اسـت. رفته رفته 

خطـوط و منحنی هـای طالیـی قرآن هـای اولیه رشوع بـه تحول کرده 

و بـه شـکل گل هـا و نقـوش گیاهـی درآمـد کـه مـا بـه ازای بیرونـی 

نداشـته و منحـر بـه هرنی شـد بـه نـام »تذهیب«.

تکامـل ایـن گل هـا و نقـوش گیاهی در مسـیر تاریخی، بـه آن هویت 

مسـتقلی بخشـید، به طوری که یکی از راه های دوره شناسی تذهیب 

ایرانـی فـرم همیـن گل ها و نقوش پیرامون آن اسـت. عالوه بر این، از 

آن جـا کـه هـرن برآیند جغرافیا و فرهنگ اسـت و در منود تصویری از 

ویژگی هـای مردمـی و جوامـع بـرشی وام می گیـرد،  تفـاوت اقلیت ها 

و حامیت کننـدگان آن امـکان تقسـیم بندی ادواری رشـته های هـرنی 

بـه ویـژه تذهیـب را فراهم منوده اسـت؛ کـه از آن جملـه می توان به 

مکتـب خراسـان،  مکتب تربیز،  مکتـب قزوین، مکتب هـرات، مکتب 

اصفهان و مکاتب شـیراز اول و دوم اشـاره منود. 

نگاهی به روند برگزاری 
دوساالنۀ تذهیب های قرآنی

 مهدی  سیم ریز*
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قرآن به عنوان کتاب یگانه خلقت،  کالم وحی و معجزه حرضت ختمی 

مرتبت )ص( آنچنان در طول قرون مختلف مورد توجه بوده و هست 

که موجب شده در ادوار گوناگون از مناظر و زوایای متفاوت مورد توجه 

متامی اقشار مسلامن قرار گیرد. علام متامی همت شان را در پژوهش و 

بیان مفاهیم قرآن گامردند و هرنمندان به فراخور توان خود اهتامم شان 

را بر زینت بخشیدن این گوهر گرانقدر مروف داشتند.

می بایسـت  خوشنویسـی  از  پـس  را  تذهیـب  هـرن  شـک  بـدون 

مقدس تریـن و اصیل تریـن هـرن اسـالمی و ایرانی قلمداد منـود که در 

طـول قـرون گذاشـته دسـتخوش تغییـر و تحـوالت فـراوان بـوده و با 

فـراز و نشـیب بـه رشـد و تعالـی خود ادامه داده اسـت. ایـن هرن در 

طـول سـالیان متـامدی بـه عنوان ابـزاری کارآمـد برای طراحی کاشـی 

به ویـژه در اماکـن مذهبـی، طراحـی فـرش و سـایر  تزئینات اسـالمی 

مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و مفاهیـم عمیـق فلسـفی و عرفانـی را 

بـا خـود همـراه داشـته اسـت. در حـال حـارض بـدون اغـراق بهرتین 

هرنمنـدان مذّهـب را می تـوان در میـان ایرانیـان مسـلامن ُجسـت و 

کـامل ایـن هـرن را در جمـع هـرن ایرانـی بـه نظاره نشسـت.

بـه  توجـه  بـا  قـدس رضـوی  آسـتان  آفرینش هـای هـرنی  مؤسسـۀ 

ظرفیـت عظیم مجموعه بزرگ این آسـتان مقـدس )دارابودن بیش از 

بیسـت هـزار قـرآن نفیـس، بهرتین تذهیب هـا و جلدهـا و ...( عالوه 

بـر بازنـرش ایـن آثار بـرای الگوبـرداری هرنمندان، در راسـتای رسـالت 

خود مبنی بر حامیت، توسـعه و ترویج هرنهای اسـالمی و شـیعی و 

نیـز بهره گیـری مؤسسـاتی چون رشکت کاشـی و فـرش از نقوش خلق 

شـده، از سـال 1۳۸7 اقـدام به برگـزاری دوسـاالنۀ تذهیب های قرآنی 

مبتنـی بـر اهـداف ذیل منوده اسـت:

- اعتالی هرنهای قرآنی؛

- حفظ و احیای مکاتب ارزشمند گذشته و ترویج روش های سنتی؛ 

- معرفـی و بازسـازی آثـار نفیس موجـود در موزه هـا و کتابخانه های 

آسـتان قـدس رضـوی از ادوار مختلف تاریخی؛

- حامیـت از هرنمنـدان مذهب و نگارگر به عنوان یکی از اصیل ترین 

هرنهای اسالمی و ایرانی؛

- حامیت از جایگاه تذهیب در ایران اسـالمی در رقابت با کشـورهای 

مدعـی مالکیت این هرن )به ویژه کشـورهای حوزۀ خلیج فارس(؛

- ترغیـب و تشـویق هرنمنـدان بـه خلق آثـار اصیل اسـالمی و ایرانی 

بـا توجه بـه مفاهیـم قرآنی، دینـی و مذهبی.

در حـال حـارض عـالوه بـر دوسـاالنۀ تذهیب هـای قرآنـی چندیـن 

جشـنوارۀ بـزرگ دیگـر )شـامل جشـنواره های خارجـی و داخلـی( به 

صـورت خـاص بـه مقولـۀ تذهیـب و نگارگـری پرداخته انـد:

- جایـزه الـربده کـه از سـال ۲00۴ در کشـور امـارات متحـده عربـی 

برگـزار می شـود؛

- فسـتیوال بیـن املللی فرهنگی تذهیب و مینیاتـور الجزایر که وزارت 

فرهنـگ ایـن کشـور برگـزار کـرده و رویکـرد آن توسـعۀ ایـن هـرن در 

جهان اسـالم است؛

- دوسـاالنه ملـی نگارگـری کـه هـر دو سـال یـک بـار )بـه صـورت 

نامنظم و با جابه جایی زمانی( توسـط دفرت هرنهای تجسـمی وزارت 

فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی برگـزار می شـود؛

- جشـنوارۀ هرنهای تجسـمی فجر که به صورت سـاالنه و در بخش های 

مختلـف همچـون خوشنویسـی، گرافیـک،  کاریکاتـور، نگارگـری و... 

برگـزار می شـود؛

- جشنواره بین املللی امام رضا )علیه السالم( و ...

بـا  قرآنـی  تذهیب هـای  دوسـاالنۀ  هم ترازسـازی  حـارض،  حـال  در 

جشـنواره های مشـابه خارجـی همچون الـربده و فسـتیوال الجزایر از 

نظـر میـزان جوایز )بـه جهت تاثیرگـذاری و جذب بیشـرت هرنمندان( 

از نـکات رضوری پیـش روی ایـن جشـنواره بـه نظـر می رسـد.

هـم چنیـن برگـزاری ایـن جشـنواره به صـورت بیـن املللی بـه افزایش 

کمیـت و کیفیـت آثـار و نیـز ارتقـای دامنـه تاثیرگـذاری آن خواهـد 

انجامید.

آنچـه در ادامـه می  آیـد نگاهـی بـه برگـزاری دوسـاالنۀ تذهیب هـای 

قرآنـی در چهار دورۀ گذشـته اسـت.

دومین دوساالنۀ تذهیب های قرآنی

سال 13۸9
 بخش های مسابقه: تذهیب، گرایش های نوین، تشعیر، گل و مرغ، بخش 

جنبی  و مقاالت پژوهشی

آمار:

تعداد کل رشکت کنندگان: ۳۶7 نفر

تعداد آثار: ۴۶۴ اثر و ۲۵ مقاله

تعداد آثار راه یافته به منایشگاه: 1۵۸ اثر

هیئت انتخاب آثار:  

مجید فدائیان، علیرضا قزی و رضا مهدوی

هیئت داوران:  

مهدی عتیقی مقدم، سیدعبداملجید رشیف زاده، حسین رزاقی، حسین 

تنکابنی و طاهر نبی زاده

هیئت علمی مقاالت:

سیدعبداملجید رشیف زاده، سیدمحمدمجتبی حسینی و محمدجواد جدی

برگزیدگان بخش تذهیب:

مریم لبانی مطلق، فریدون فخری جوقان و مرضیه مینایی فرد

برگزیدۀ ویژۀ دبیرخانه: 

 رامین مرآتی

برگزیدۀ بخش گرایش های نوین: 

فریدون فخری جوقان

برگزیدگان بخش تشعیر: 

سیدمجید قاسمی و ایوب جوانکار فومنی

برگزیدگان بخش گل و مرغ:

زهرا نامور، فریناز فرهنگی راد و دالرام فقانی

برگزیدۀ بخش جنبی: 

حسن احسن

بخش مقاالت پژوهشی:

کیانوش معتقدی، مهناز شایسته فر و مریم قندهاریون

اّولین دوساالنۀ تذهیب های قرآنی  

سال 13۸7
بخش هـای مسـابقه: شمسـۀ عنـوان و دعـای قبل و بعـد از تالوت 

قـرآن کریـم، صفحـات ترصیـع )فاتحه الکتاب، امل(، تذهیب حاشـیۀ 

صفحات و نشـان ها اعم از گل آیه، جزء، حزب، سـجده، رسسـوره و 

...، گل و بوتـۀ روی جلـد و طراحـی داخـل جلد )حل کاری(

آمار:

تعداد کل رشکت کنندگان: ۲۵۲ نفر  

تعداد آثار: ۳۵۴ اثر  

تعداد آثار راه یافته به منایشگاه: 19۴ اثر

هیئت انتخاب آثار:  

حسین رزاقی، طاهر نبی زاده، علیرضا قزی و رضا مهدوی

هیئت داوران:  

محمدعلی رجبی، مجید فدائیان و عبداملجید رشیف زاده

برگزیدگان بخش مسابقه:

سید مجید قاسمی، محسن آقامیری و لیال پورخانی

منتخبین بخش مسابقه:

مهین دخت سـالک مهدوی، مرضیه مینایی فرد، خدیجه احتشـامی، 

محمدحسـین آقامیری و بهرام مهربان کردستان



سومین دوساالنۀ تذهیب های قرآنی 

سال 1391

بخش های مسابقه: مجموعۀ کامل آرایه های 

قرآن، تذهیب تک اثر، گل و بوته، گل و مرغ، 

تشعیر، مثنی سازی تذهیب، مثنی سازی گل و 

مرغ، مقاالت و پایان نامه های دانشجویی

آمار:

تعداد رشکت کنندگان: ۲۵۲ نفر

تعداد آثار: ۳91 اثر

تعداد آثار راه یافته به منایشگاه: 1۸1 اثر

هیئت انتخاب آثار:

مجید فدائیان، طاهر نبی زاده، حسین تنکابنی 

و علیرضا قزی

هیئت داوران: 

سیدمحمدمجتبی حسینی، مجید فدائیان، 

حسین تنکابنی، رضا مهدوی و رامین مرآتی

هیئت داوران مقاالت و پایان نامه های 

دانشجویی:

سیدعبداملجید رشیف زاده، محمدجواد جدی 

و محمدحسن حامدی

برگزیدگان بخش مجموعۀ کامل آرایه های 

قرآنی:

برگزیده )کار گروهی(: فاطمه منتظری، 

زهراسادات مرشف و فهیمه صنعتگر تربیزی 

تقدیر از: لیال پورخانی

بخش تذهیب تک اثر: 

نفر اّول: مریم لبانی مطلق، نفر دوم: 

زهره زمانیان، نفر سوم: محمد مرادی

تقدیرشدگان: فریدون فخری جوقان، نفیسه 

امیراحمدی و مولود ساعدی

بخش گل و بوته و گل و مرغ:

نفر اّول: عطاءالله شاکری، نفر دوم: اکرم 

ضیائی، نفر سوم )مشرتک(: لیال برزگر 

یارمحمدی و زهرا مژدکانلو

تقدیرشدگان: محبوبه مهدوی، زهرا قندهاری 

و فروغ دادخواه

بخش تشعیر:

برگزیده )مشرتک(: سیده فهیمه کاظمی یزدی 

و افسانه مهدوی

تقدیرشدگان: ریحانه رحمتی، زهرا دوستی و 

سمیه فرشچیان

بخش مثنی سازی تذهیب:

نفر اّول )مشرتک( : ریحانه رحمتی و 

سیده زینب احمدی 

تقدیرشدگان: زهراسادات مرشف، زهرا تندکار 

و زهرا امینی

بخش مثنی سازی گل و مرغ:

برگزیده: سامنه دوستی نیا 

تقدیرشدگان: زهرا تندکار و رقیه عزیزی

بخش مقاالت:

نفر اول: کیانوش معتقدی، نفر دوم: مریم 

خدام محمدی، نفر سوم: حسن محمدی

تقدیرشدگان: فرزانه فرخ فر و رضا میرمبین

بخش پایان نامه های دانشجویی:

برگزیده: مهدی مجتهدی

چهارمین دوساالنۀ تذهیب های قرآنی 

سال 1393
بخش های مسابقه: مجموعۀ کامل آرایه های قرآن، تذهیب تک اثر، 

گل و مرغ الکی، گل و مرغ آبرنگی، مثنی سازی تذهیب، مثنی سازی 

گل و مرغ و تشعیر 

آمار:

تعداد رشکت کنندگان: 17۸ نفر

تعداد آثار : ۲۵9 اثر

تعداد آثار راه یافته به منایشگاه: 1۶۳ اثر

هیئت داوران: 

سیدمحمدمجتبی حسینی، مجید فدائیان، طاهر نبی زاده، حسین 

تنکابنی و رضا مهدوی

برگزیدگان بخش مجموعۀ کامل آرایه های قرآن:

نفر دوم )کار مشرتک(: سیده زینب احمدی و ریحانه رحمتی

بخش تذهیب تک اثر:

نفر اّول: مریم لبانی مطلق، نفر دوم: مرضیه مینایی فرد، نفر سوم: 

مریم پورخرمشاهی 

تقدیرشدگان: محمد کرمی، لیال برزگر یارمحمدی و ساره صفائیان

بخش گل و مرغ الکی:

نفر اّول: سامنه دوستی نیا، نفر دوم: جواد نقش آفرین، نفر سوم: 

فریده عامری

تقدیرشده : لیال برزگر یارمحمدی

بخش گل و مرغ آبرنگی:

نفر اّول: زهرا مژدکانلو، نفر دوم: اکرم ضیائی طباطبایی، تقدیرشده: 

نرگس عزیزی

بخش مثنی سازی تذهیب:

نفر اّول )مشرتک( : سیده زینب احمدی، ریحانه رحمتی، نفر دوم: 

زهرا امینی 

 تقدیرشده: مهال عنایتی

بخش مثنی سازی گل و مرغ:

نفر اّول: سامنه دوستی نیا 

تقدیرشدگان: زهرا تندکار و مرجان عابدی

بخش تشعیر:

نفر اّول: ملیحه بنی برش

تقدیرشده: محمدرضا یداللهی فارسانی



داوری و منایشگاه آثار پنجمین دوساالنه تذهیب های قرآنی
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