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چكیده
نيمه اول صفوی یکی از اعصار طالیی هنر كتابت قرآن در ایران اســت و ســبک ها و مکاتب هنری شــاخصی در 
شــهرهای مختلف تحت حکومت صفوی پدیدار شده است. یکی از مکاتبی كه همواره در طول تاریخ ایران نقشی 
كليدی در هنرهای مربوط به كتاب آرایی ایفا كرده اســت، مکتب شــيراز می باشــد. نقطه اوج هنر تذهيب، نسخ 
دســت نویس و قرآن نگاری در شيراز را باید در سال های قرن نهم و دهم ه. ق جستجو كرد. پژوهش حاضر در پی 
پاســخ به این ســوال است كه دســتاوردهای تزیينی و تصویری قرآن های مکتب شيراز صفوی چيست؟ تجزیه و 
تحليل تزیينات و ابعاد گرافيکی نمونه هایی نفيس از قرآن های مکتب شيراز عصر صفوی با این هدف صورت گرفته 
است تا ویژگی آرایه های تصویری آثار مورد مطالعه قرار گيرد و نقش این مکتب در هنر قرآن نگاری شناسایی شود. 
روش تحقيق توصيفی- تحليلی اســت و از طریق منابع كتابخانه ای و مشاهده به انجام رسيده است. نتایج حاصل 
از پژوهش نشــان داد قرآن های مکتب شيراز صفوی از جهت ساختار، فشردگی و پيچيدگی تذهيب، جسارت در 
انتخاب تركيبات رنگی زنده، شيوه خوشنویسی و غلبه نقوش گياهی، با یکدیگر مرتبط هستند. این آثار از الگویی 
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دین مبين اســالم سرآغاز فصل تازه ای در شکوفایی فرهنگ و 
هنر ایرانی بود كه در تركيب با ســنت های هنری پيشين، دوران 
نوینی را تشــکيل داد، چنان كه عظمت ارزش های آن با كلمات 
قابل توصيف نمی باشــد. به علت شــان و منزلت ساحت مقدس 
قرآن نزد مسلمانان، صفحات این كتاب آسمانی و هنرهای بصری 
موجود در آن، مطلع پيدایش هنرهای تصویری اسالمی و محملی 
برای تکامل و زیبایی این هنرها شــد. هنرمند ایرانی نيز از همان 
آغاز برای كتابت و تزیين مصحف شــریف اهميت زیادی قائل بود 
و دستاوردهای فرهنگ و ســنن بومی هر منطقه و دوره تاریخی 
را در این زمينه به كار برد. ماحصل این تالش ها، مکاتب مختلف 
هنــر خط، تذهيب و كتــاب آرایی در ایران اســت كه ابداعات و 
تنوعات ارزشــمندی را موجب شــده اند و از گنجينه های عظيم 
هنر بصری اســالمی محسوب می گردند. با آغاز سده دهم هجری 
قمری، پيشــرفت قابل توجهی در فنــون و هنرهای ایرانی اتفاق 
افتاد و بسياری از شاخصه های هنر دوره اسالمی در عصر صفوی 

به اوج خود رسيد. شاه اسماعيل صفوی و پس از او شاه تهماسب 
با حمایت های بی دریغی كه از هنرمندان، صنعتگران و پيشه وران 
جغرافيای حکومت خود داشــتند، ســبب رونق هنرهایی چون 
كتاب آرایی و به موازات آن قرآن نگاری شدند و آثار نفيس تزیين و 
تذهيب قرآنی، خصوصاً در نيمه اول حکومت صفوی در شهرهایی 
چون هرات، اصفهان و شــيراز شکل گرفت. هدف از این پژوهش، 
شناســایی ابعاد گرافيکی و ویژگی های بصری مکتب شــيراز، در 
آرایش صفحات كتاب مقدس مسلمانان است تا سهم بسزای این 
مکتب در اعتالی هنر اسالمی ایران نمایان شود. در پی این هدف ، 
ســوال اصلی تحقيق چنين مطرح می شود: دستاوردهای تزیينی 
و تصویری مکتب شيراز صفوی در تهيه و توليد قرآن های نفيس 
خطی چيســت و ویژگی های بصری این قرآن ها چه می باشــد؟ 
ضرورت انجام چنين پژوهشــی شــناخت هر چه بيشتر اصول و 
ارزش های زیبایی شناسانه هنر اسالمی است كه در تلفيق با سنن 

ایرانی هویتی مستقل و ماندگار را به وجود آورده اند.

مقدمه

پیشینه تحقیق

ناصــر خليلــی (13۸1)، مجموعه ای از آثار هنر اســالمی را 
گــردآوری كرده و با نگاهی تاریخــی و تصاویری زیبا به ارزیابی 
از ایــن آثار می پــردازد. قرآن نگاری تا قــرن دهم هجری، پس 
از تيمور یک جلد از چهار جلدی اســت كه به دســت نوشته ها 
و نســخ نفيس اختصاص یافته اســت و آثار قرآن نگاری مربوط 
به ســال های ۸00 تــا 1000 ه. ق را در بــر می گيرد و تصاویر 
قرآن های مکاتب مختلف هنری ارائه می گردد. كيانوش معتقدی 
(13۸۷)، پژوهشــی تحت عنوان شکوه خوشنویسی و تذهيب در 
مکتب شــيراز دارد كه آثار دوره تاریخی ۸ تا ۹ ه. ق را شــامل 
می شــود. روزبهان شــيرازی نابغه خط و تذهيــب، نام پژوهش 
دیگری اســت از معتقدی (13۹1) كه در ســومين همایش دو 
ســاالنه تذهيب قرآنی در مشــهد ارائه داده اســت. وی در این 
مقاله، شيوه های تذهيب مصحف و دیگر آثار غير قرآنی روزبهان 
شــيرازی هنرمند تاثيرگذار ســده های ۹ و 10 ه. ق را معرفی 
می نماید. ســطربندی و صفحه آرایی قرآن های خطی شــيراز از 
مهدی صحراگــرد (13۹1) نيز به ابداعات و چگونگی قرارگيری 
ســطور قرآن های شيراز در ســده های ۸ تا 10 ه. ق می پردازد. 
در بررســی منابع موجود، تحقيق جامع و مشخصی كه چگونگی 
شــکل گيری شــيوه های تزیين و قرآن نگاری مکتب شيراز در 
عصر صفوی را پی گرفته باشد، یافت نشد ضمن آنکه وجه تمایز 
موضوع پژوهــش حاضر از دیگر پژوهش هــا، روش تطبيقی در 

تحليل ابعاد گرافيکی آثار است.

روش تحقیق

این مقاله بــر پایه روش توصيفی - تحليلی صــورت پذیرفته و 
اطالعات الزم با استفاده از منابع كتابخانه ای، پایگاه های مجازی موزه ها 
و مشاهده آثار جمع آوری شده است. 1۹ نمونه قرآن كه در سده های 
10 و 11 ه. ق در شــيراز تهيه و تذهيب شــده اند، مورد بررسی قرار 
گرفته است. محل نگهداری این آثار موزه ایران باستان، كتابخانه آستان 
قدس رضوی، مجموعه ناصر خليلی، كتابخانه چستربيتی دوبلين، موزه 
ســلطنتی انتاریو كانادا، گالری موزه سکلر در واشنگتن، حراج خانه 
ســاتبی لندن و گالری مجازی موزه ها است. در این پژوهش تعداد 5 
نسخه نفيس جهت تحليل و مطالعه انتخاب شده است و نمونه گيری 
از نسخه هایی صورت پذیرفته كه بيشتر دربردارنده خصوصيات ویژه 
قرآن نگاری شــيراز صفوی هستند. بر این اساس، در پژوهش حاضر 
ابتدا زمينه های هنری و اجتماعی عصر صفوی و مشخصه های كلی 
قرآن نگاری آن به اختصار بحث و به چگونگی شکل گيری مکتب شيراز 
در این دوره اشاره می شود. سپس با معرفی و تحليل نمونه ها شاخصه های 
تزیينی هر یک در جداول تطبيقی با یکدیگر مقایســه می شــوند.

تعاریف مربوط به ویژگی های بصری 

در پژوهــش حاضر، منظــور از ویژگی های بصــری كيفيت 
تزیينات، تقسيمات صفحه و تناسبات مربوط به آن و خوشنویسی 
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متن اســت. به عبارت دیگر در این مقاله، مهم ترین عناصری كه 
مورد مشــاهده قرار می گيرند و ســاختار گرافيکی اثر را تشکيل 
می دهنــد، موضوع پژوهش اســت. در ادامه این موارد به صورت 

مختصر توضيح داده خواهد شد.
تذهیب و تزیینات: تذهيب در لغت زراندود كردن اســت و 
طالكاری، و در عرف نسخه آرایی، به نقوشی گفته می شود منظم، 
كه به خطوط مشــکی و آب طال كشــيده و تزیين شــده باشند. 
ممکن اســت طالیی كه در تذهيب به كار می رود دارای رنگ های 
گوناگون باشــد كه وقتی با مقادیری نقره و مس به كار برده شود 
رنگ آن زرد، ســبز و ســرخ  بنماید (مایل هــروی، 13۷۲، ۴۲). 
تذهيب، تزیين نرم به طال و با اســلوب بــه قلم مو در كتاب ها و 
اوراق تزیينی اســت (مایل هروی، 1353، 1۲۸). نقوش اسليمی، 
ختایی1 و هندسی مذهب در نسخ خطی و كتيبه ها، قاب تزیينات 
و حواشی قرآن ها، تركيبات بدیع و چشم نوازی را پدید می آورند.

رنگ در تذهیب: اساسی ترین  رنگمایه در هنر تذهيب طالیی 
است. كيفيت رنگ طالیی، به ميزان نرمی گرد طال بستگی دارد؛ 
هر چه گرد طال، نرم تر و سایيده تر باشد، رنگ طالیی راحت تر بر 
 كاغذ جاری می شود و سطحی براق، با جال و همگون پدید می آورد.

دومين رنگی كه در هنر تذهيب كاربرد فراوان داشته و به عنوان 
رنگمایه اصلی این هنر محسوب می شود، رنگ آبی است (لينگز، 
13۷۷، ۷۶). رنگ هــای دیگری كه در تذهيــب به كار می رفته 
با توجه به ســبک و مکتب تذهيب متفاوت اســت. این رنگ ها 
عبارت اند از ســرنج، سيلو (سبز حاصل از تركيب دو رنگ دیگر)، 
زرنيخ (زرد)، شنگرف (نوعی قرمز)، جوهر كرم (قرمز دانه)، عصاره 
ریوند، قهوه ای، ســنگ الجورد، آجری، گل ماشی، سفيداب، سبز 

زنگاری، سبز چمنی (اخضر)، حل زر و حل سيم و... .
تناسبات و تقسیمات: تناسبات مفهومی ریاضی است كه در 
هنرهای تجســمی رابطه ای مناسب ميان اجزا با یکدیگر و با كل 
اثر برقرار می كند. اهميت تناســبات به علت ایجاد زیبایی بصری 
از طریق نظم اســت. تقریباً بيشــتر آثار هنر اســالمی بر اساس 
نوعی تناسب به وجود آمده اند. معروف ترین و پركاربردترین آنها 

شيوه ای است كه به نسبت های طالیی مشهور شده است. 
نسبت طالیی: نســبت طالیی از طریق برگردان كردن قطر 
نصف مربع روی امتداد اضالع آن به دســت می آید كه مستطيل 
ایجاد شــده را اصطالحاً مستطيل طالیی می گویند (آیت اللهی، 
13۶3، 11۲). به عبارتی دیگر، نسبت طالیی در ریاضيات و هنر 
هنگامی است كه نسبت بخش بزرگ تر به بخش كوچک تر، برابر 
با نســبت كل به بخش بزرگ تر باشد (حسينی راد، 13۸۲، ۷۲).  
مســتطيل طالیی به علت آنکه بهترین تاثير و جذبه را بر بيننده 
می گذارد و با نسبت های موجود در طبيعت و اعضای بدن انسان 
مطابقت دارد، از لحاظ اهميت بيشــتر از دیگر اندازه ها شــایان 

بررسی است (آیت اللهی، 13۸۲، 1۹۹ -  1۸۴). 
مستطیل پویا و ایستا: به منظور نشان دادن مفهوم تقارن 
پویا ، ساده ترین سطوح قابل اندازه گيری و قابل مقایسه مستطيل 
را می توان به دو دســته ایستا و پویا تقسيم كرد. مستطيل ایستا ، 

نســبت هایی را داراست كه با تناسبات اعداد صحيح مطابق است 
مانند 3۲ و ۴3 و مستطيل پویا تناسباتی را در بر می گيرد كه خارج 
قســمت آنها اعداد گنگ باشــد، مانند۲√ و3√  و5√  و كادر این 

.(Ghyka,1977, 126) مستطيل را پویا می گویند
خوشنویسی: هنر نگارش زیبا است. این اصطالح را در مورد 
نگارش آزاد با قلم مو یا قلم به كار می برند. خوشنویســی در دنيای 
اســالم از واالترین هنرها به شــمار می آمد و مسلمانان آن را هنر 
تجســم كالم وحی می دانستند. شــيوه های خوشنویسی اسالمی 
در دوره های مختلف و در كنار یکدیگر كاربرد داشــتند. در ســده 
پنجم ه. ق شــش قلم اساســی یا " اقالم ســته" در خوشنویسی 
رایج بود؛ نســخ، ثلث، ریحان، محقق، توقيــع و رقاع. وضع اصول 
زیبایی شــناختی این شــيوه ها را به ابن مقله نسبت می دهند كه 
تکميل قواعد آنها توســط یاقوت مســتعصمی در سده هفتم ه. ق 
انجام شد. ارزش زیبایی شناسی این هنر بيش از هر چيز در قابليت 
تنظيم و تركيب ابعاد حروف اســت. در شــيوه های مختلف، نظام 
تناسب بر اساس نقطه بنا شده كه در واقع همان پهنای نوك قلمی 

است كه خوشنویس به كار می برد ( پاكباز، 13۸۶، ۲0۸- ۲0۷).

1. زمینه های فرهنگی، هنری و مذهبی 
عصر صفوی

دوره صفویه، از مهم ترین دوران تاریخی ایران محسوب می شود 
چرا كه پس از نابودی ساســانيان، بعد از نهصد سال یک حکومت 
پادشــاهی متمركز ایرانی توانســت بر سراســر ایران آن روزگار 
فرمانروایی كند (غفاری فرد، ۲۸۴،13۸1). در سال ۹0۷ هجری، 
شاه اسماعيل با غلبه بر مخالفان و دشمنان داخلی به قدرت رسيد 
و تبریز را به عنوان پایتخت خود قرار داد. صفویان مذهب شــيعه 
را مذهب رســمی ایران قرار دادند. آغــاز دوران صفویان با نقل و 
انتقال سياســی و فرهنگی همراه بود كه در این مسير، هنرها نيز 
دســتخوش تحول شــدند. تقریباً تمام پایتخت های بزرگ هنری 
دوران های مختلفی كه هركدام در قسمتی از این سرزمين حکومت 
می كردند، تماماً داخل در سرحد سياسی كشور صفوی قرار گرفتند، 
مانند تبریز، اصفهان، شــيراز، هرات و بغداد (بهنام، 13۴۸، 10). 
شاه اسماعيل پس از اســتقرار حکومت خود در تبریز به حمایت 
هنرمندان پرداخت و بســياری از آنها را در كارگاه های دربار گرد 
آورد. شــاه تهماسب نيز كه خود خوشــنویس و هنر دوست بود با 
حمایت از هنر به ویژه كتاب آرایی در پيشرفت هنر این دوران نقشی 
تعيين كننده داشت (سيوری، 13۷۲، 13۲- 1۲۴). سبک هنری 
صفوی كه در هرات، تبریز، شيراز، قزوین و اصفهان شکل گرفت از 
قرن نهم هجری شــروع و تا نيمه اول سده یازدهم ادامه پيدا كرد.

2. ویژگی های قرآن نگاری عصر صفوی

ارزشــمندترین آثــار تذهيب قرآنی در ایــن دوره، در هرات، 
شــيراز، اصفهان و قزوین شــکل گرفته اســت و جالل و شکوه 
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تذهيب دوران تيموری، جای خود را به ظرافت و نازك خيالی های 
تذهيــب در دوره صفوی می دهــد. دوره تيموریان از ادوار مهم، 
پررونق و اعالی هنر به شمار می رفت و سالطين تيموری مشوق 
انــواع هنرها از جمله كتاب آرایی و تذهيب بودند. قرآن های این 
دوره بــه خصوص آنها كه برای شــاهرخ و بایســنقرميرزا فراهم 
شده اند، در زمره زیباترین تذهيب كاری ها قرار می گيرند. طال و 
الجورد یکی از عوامل اصلی كار آنها بود و برای آرایش و تذهيب 
قرآن كاربرد زیادی داشــت (برزیــن، 13۴5، ۴0-3۸). در این 
دوره، نقوش لطيف و ریز نقش پيچيده و ظریف جایگزین نقوش 
درشت باشکوه شــد. تيموریان از عناصر هندسی كمتر استفاده 
می كردند و برای ترنج ســوره نيز اهميتــی قائل نبودند بنابراین 
بــه تدریج آن را حــذف كردند ( لينگــز، 13۷۷، 1۸۹-1۷1). با 
رواج تزیينات گياهی به شکل طبيعی و گاهی اشکال پرندگان با 
اسلوب چينی فن تذهيب طبيعت گراتر شد (دیماند، 13۸3، ۸۲). 
ســبک تيموری با گل های طوماری اســليمی و نخلک ها غالباً با 
تسمه های درهم بافت تصویر می شد. اكثر آثاری كه با این سبک 
تزیين شــده به هرات و تبریز تعلق دارد، اما برخی از آنها نيز به 
شيراز منسوب اســت (حبيبی، 1355، ۴0-3۹). صنعت تذهيب 
كه در دوره تيموری راه كمال را پيمود، در زمان صفویه نيز ادامه 
پيدا كرد. هنر تذهيب دوره صفوی همچون بســياری از هنرهای 
اســالمی با طریقت معنوی و آموزه های عرفــان و تصوف پيوند 
نزدیکی داشت به نحوی كه شرح حال نویسان از اغلب هنرمندان 
مذّهــب با عنوان موالنا كه تکریمی معنوی اســت، یاد كرده اند. 
قرآن های دوره صفوی همواره به فالنامه، دعای ختم، دعا و گاهی 
هرســه مورد ختم می شــده اند. همين امر سبب گردید تا سطح 
پوشيده از تذهيب شامل كتيبه ها، ترنج ها، سرلوحه با تسمه های 
پهن و گره ســازی با عرض 5 تا ۶ ميلی متــر در تزیين این گونه 
صفحات بيشــتر به كار رود و هنرمندان بيــش از پيش بتوانند 
هنر خود را به نمایــش بگذارند. در این دوره مذّهبان بر ظرافت 
و پهنای نوار حاشــيه افزودند. حاشــيه های تو در تو كه با تاج و 
كتيبه تركيب می شــد، از یک پهلو به نيــم ترنجی تکيه می داد 
و آن ضلعــش كه رو به عطف نســخه بود بــا خطوطی رنگارنگ 
مکرر می شــد و از اطراف سه ضلع دیگرش شرفه هایی ظریف به 
سوی لبه های كاغذ كشيده می شد. رنگ آبی كه معموالً تيره تر از 
دوره های پيش بود با دو رنگ مایه طالیی مایل به زرد و مایل به 
ســبز اصلی ترین رنگ های تذهيب در این دوره بود (اتينگهاوزن، 
13۷۹، 1۹۷۴- 1۹۶۸). ســاقه های اســليمی نسخه های قرآنی 
دوره صفویه، به هرچه باریک تر و مویين شــدن تمایل داشتند و 
به صورت خطوط موجدار بدون حجم درآمدند. گل های كوچک 
چندپر با رنگ های مختلف نظير سفيد، قرمز و صورتی به صورت 
شــکوفه های كوچک در ميان اسليمی ها قرار گرفتند. تذهيب در 
دوره صفوی از مرزهای ایران فراتر رفت؛ چنانچه گاهی نمی توان 
تشخيص داد كه مصحف تذهيب شده قرن دهم یا یازدهم ایرانی 
است یا هندی یا عثمانی ( لينگز،13۷۷، 1۸۹). خطوط نسخ، ثلث 

و تعليق در این زمان كمال ترقی خود را طی كردند.

3. شكل گیری مكتب شیراز صفوی

در سال ۹0۹ هجری (1503 ميالدی)، شيراز به دست صفویه 
افتاد. شهر شيراز پس از اوایل قرن هشتم هجری قمری یکی از 
مراكز مهم هنر تذهيب كتب دســت نویس به شمار می آمد. اما 
ظاهراً نقطه اوج این هنر در شــيراز را باید در سال های ۸۹۶-

۹۲۶ ه. ق جستجو كرد. در نيمه دوم قرن نهم ه. ق، تعداد كتب 
تذهيب شده آنچنان رو به تزاید گذارد كه شيوه مشهور نقاشی 
تركمنی را متحول كرد. نقاشــان شــيرازی تا اوایل سده دهم 
ه. ق، سبک و سياق تركمنی را به كار می گرفتند. در این دوران 
این شــيوه جای خود را به ســبک صفوی بخشيد سبکی كه از 
ســال ۹۲۶ ه. ق تا به سال ۹۸۸ ه. ق متداول بود. نقاشی شيراز 
در این دوران نوعی برداشــت و تفســير هنرمنــدان از تذهيب 
دست نوشته های پایتخت به حساب می آمد. اسامی تعداد اندكی 
از نقاشان شيرازی نيمه نخست سده دهم ه. ق برای ما شناخته 
شــده، در آن روزگار نقاشــان چهره را "مصــور" و تصویرگران 
دست نوشــته ها را "مذهب" می ناميدند (خليلی،13۸1، 1۴۴). 
صاحب گلســتان هنر در معرفی هنرمندان برجســته شيراز در 
ســده نهم و دهم هجری از موالنا شــمس الدین محمد ظهير، 
موالنا روزبهــان، ميرزا عبدالقادر حســينی و حافظ عبدا... یاد 

می كند (قاضی احمدقمی، 13۶۶، ۲۸).

4. ویژگی های بصری قرآن های 
مكتب شیراز صفوی

برای خوانش درست قرآن های شيراز در دوره صفوی و یافتن 
ویژگی هــای بارز هر یک از آنها، باید تجزیه و تحليل بصری را با 
دقت و تفحص در اجزای تشــکيل دهنــده قرآن ها انجام داد. از 
این رو در این پژوهش، تحليل آثار در سه بخش كلی تدوین شده 
اســت: بخش نخست به معرفی پنج نســخه نفيس از قرآن های 
شيراز صفوی می پردازد و شامل صفحاتی از شروع، ميانه و پایان 
قرآن ها می شــود تا از این طریق بررســی جامع این نسخ هر چه 
بهتر و كامل تر محقق گردد. بخش دوم توصيف ساختاری عناصر 
بصری و اجزای تزیينی قرآن ها را در بر می گيرد و آخرین بخش 
تطابق و تحليل آثار در كنار یکدیگر و یافتن مشابهات و افتراقات 
اســت كه در جداول تزیينات بصری شاخص، شيوه خوشنویسی، 

تقسيمات صفحه و رنگ صورت می پذیرد.

4-1. معرفی آثار
با تاملی بر صفحات قرآن های شــيراز كه از ســده های حکومت 
صفویان بر جای مانده، تنوع تزیينات، رنگ، خوشنویســی و نقوش 
بدیع به كار رفته در آنها را می توان مشاهده كرد كه در تركيب بندی 
مدبرانه ای بر جالل و زیبایی قرآن ها افزوده اند. در بررسی ویژگی های 
بصری و تزیينی این قرآن ها، ابتدا نمونه های مورد بحث در جدول 1 ، 

معرفی و سپس هر یک از عناصر تحليل می گردد.
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تصویر صفحات میانی /  اختتامتصویر صفحات بقرهتصویر صفحات افتتاحنام

(1)
ره 

ما
 ش

آن
قر

قرآن تک جلدی، شيراز ۹5۲ ه. ق، قطع 1۷×۶/ ۲۶ سانتيمتر، كاغذ مطبق زرد پررنگ،كاتب روزبهان محمد طبعی شيرازی

(2
ه (

مار
 ش

آن
قر

قرآن تک جلدی، شيراز،۹۷۲ ه. ق، قطع 3۲×۲0 سانتيمتر،كاغذ ترمه با صيقل كامل و شيری رنگ،كاتب (جمال الدین) حسين الفخار شيرازی

(3
ه (

مار
 ش

آن
قر

قرآن تک جلدی، شيراز، حدود ۹5۷- ۹31 ه. ق، قطع۲1× 3۲/5 سانتيمتر، كاغذ مطبق شيری زرافشان، كاتب روزبهان محمد طبعی شيرازی

(4
ه (

مار
 ش

آن
قر

قرآن تک جلدی، شيراز، حدود ۹5۷- ۹31 ه. ق، ۲5×3۷ سانتيمتر، كاغذ مطبق شيری رنگ با الیه نازكی از جال، هنرمند ناشناس

(5
ه (

مار
 ش

آن
قر

قرآن به خط ریحان، محقق، ثلث و نسخ، زمينه خط زرافشان، ۹۲۷ ه. ق، ۲۹× ۴۲/۷ سانتيمتر،كاتب و مذهب روزبهان محمد طبعی شيرازی

جدول1- معرفی قرآن های نمونه. 

بررسی ویژگی های تزیينی قرآن نگاری مکتب شيراز عصر صفوی

(http://www.cbl.ie  خلیلی،1381، 189- 150و):مأخذ
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4-2. تحلیل آثار

4-2-1. تذهیب و تزیینات شاخص قرآن های شیراز
تزیينات قرآن های شيراز در صفحات شروع، ميانه و پایانی با یکدیگر 
تفاوت دارند. اوراق افتتاح كه در بر دارنده آیات ســوره فاتحه الکتاب 
است، غنی ترین و زیباترین جلوه های بصری را در خود دارد. صفحات 
تماماً مذهب، افتتاح اغلب بدون فضای خالی آراسته شده و پركاری 
عناصر و نقوش در آنها به حدی است كه در مواردی خوانایی را دچار 
اشکال می كند، تنها در حواشــی خارجی ۴0% از قرآن ها می توان 
فضایی جهت تنفس بصری مشــاهده كرد. آیات آغازین سوره بقره 
نيز با تزیيناتی مختصرتر از افتتاح در جدولی مســتطيل شکل قرار 
گرفته اند. این صفحه و دیگر صفحاتی كه آیات سور ميانی قرآن را در 
خود دارند، دارای تذهيباتی مشابه می باشند و هنرنمایی مذهب در 
پيشانی، سرسوره، جدول كشی، نقوش پراكنده ميان سطور و عالئم و 

تقسيمات قرآنی قابل مشاهده است. 

4-2-1-1. کتیبه مرکزی
آیات سوره حمد درون طرحی تزیينی به نام ترنج جای دارند 
كه در فرمی بيضوی در مركز صفحه حضور دارد و به علت فضای 
محدودی كه ایجاد كرده، از طول ســطور كاســته است. طالیی 
و آبــی دو گزینه اصلی در رنگ آميزی ترنج های مركزی اســت. 
نوشتار متن با سفيداب و سياه بر زمينه زرین و با طالیی بر زمينه 

آبی رنگ نگارش شده است (تصویر1).

4-2-1-1-1. نقوش میان سطور
ميان ســطور در اوراق افتتاح بوته اندازی الوان شــده است، این 
نقوش شامل بندهای اسليمی مویين و گل های ختایی كوچکی است 
كه به صورت پراكنده در ترنج مركزی حضور دارند. در صفحات آیات 
آغازین سوره بقره، تزیين ميان سطور دندان موشی۲ هایی محرر است 
كه بر بوم طالیی مزین به شــکوفه های كوچک قرار دارد. این اصول 
در غالب صفحات اختتام نيز تکرار شده است در حالی كه در اوراق 

ميانی زمينه آیات قرآن سفيد و بی نقش می باشند (تصویر۲).
        

4-2-1-1-2. نشان فصل آیات
مذهبان برای پایان آیات نشــانی ویژه در نظر گرفته اند كه در 
ميان ســطور قرار می گيرد. ۴0%  از قرآن های شيراز در صفحات 
افتتاح فاقد عالمت فصل آیه هستند و در سایر نمونه ها این نشان 
نقش گلی مدور است كه در موضع خاتمه آیه قرار دارد. در صفحات 
ميانی و پایانی نيز عالمت فصل، دوایری زرین می باشد كه با نقاط 

كوچک قبه مانند بر محيط آن آراسته شده است (تصویر3).

4-2-1-2. کتیبه پیشانی
پس از افتتاح مملو از نقش و تذهيب، تزیينات پرمایه به یکباره 
در صفحات بعد به سادگی نمی گرایند بلکه كتيبه ای به نام پيشانی 
به عنوان نمادی از تزیينات مفصل صفحات پيشين و مدخلی جهت 

 تصویر 1- ترنج مرکزی مربوط به قرآن های4و2. 
ماخذ: (خلیلی، 1381، قرآن شماره41 و45) 

 تصویر 2- تزیینات بین سطور مربوط به قرآن های 3 ،4 و 5.
(www.cbl.ie خلیلی، 1381، قرآن شماره 40،41 و) :ماخذ

 تصویر3- نشان فصل آیات مربوط به قرآن های 1 تا 5. 
(www.cbl.ie  خلیلی، 1381، 189- 155و) :مأخذ

 تصویر4- کتیبه پیشانی سوره بقره، مربوط به قرآن های 1و4.
ماخذ: (خلیلی، 1381، قرآن شماره 39 و41)

قرائت آیات آغازین قرآن، چشم خواننده را به متن هدایت می كند. 
قرآن های شيراز در صفحات افتتاح فاقد پيشانی اند و این كتيبه تنها 
پيش از شروع سوره بقره در صفحه تعبيه شده است. پيشانی قرآن های 
شيراز، مستطيلی كم عرض با ریتم منظمی از سطوح مثبت و منفی 
است كه نقوش گل ها و سرترنج های كوچک زرین و رنگين به نسبت 
متوازنی در بوم آن پراكنده شده اند. شرفه3 هایی یک در ميان متنوع 
نيز از جانب باالی پيشــانی به فضای سفيد راه یافته اند (تصویر۴).
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4-2-1-3. کتیبه سر سوره
در نسخه های خطی قرآن، سرسوره عبارت است از نام و عنوان 
سوره ها كه مزین به نقوش گياهی و هندسی زیباست و با زر و الوان 
تذهيب شده است. در صفحات افتتاح قرآن های شيراز بخشی مجزا 
به نام كتيبه سرسوره وجود ندارد  ولی در۴0% از آنها سرعنوان هایی 
مختصر، كوچک و گم در تركيب بندی دیده می شود. این قرآن ها 
عموماَ از بقره سرسوره دار شده اند كه عرض مستطيل آن بيشتر از 
دیگر صفحات اســت. مشخصات سوره درون ترنجی مركزی جای 
گرفته و تمامی عناصر حول محور آن چيدمان شــده اند؛ فرم های 
مثلثی، رنگ پس زمينه و دورگيری ســياه اطراف ترنج، جهت نيم 
تاج های كناری و فضاهای منفی همگی در راستای تاكيد بر ترنج 
تركيب شده اند تا نوشتار در پالن اول دیده شود. رنگ های سرسوره 
زنده و چشمگير انتخاب شده و حضور حتمی زر و الجورد در این 
كتيبه جهت برقراری توازن رنگی صفحه می باشــد. نقوشی چون 
گل شــاه عباســی۴- كه از گل های مخصوص صفوی است- ، گره 
چينی5 در اطراف كتيبه، اســليمی دهان اژدری و جدول كشی های 
ستاره نشان از مشخصه های بصری این كتيبه می باشند (تصویر5).

4-2-1-4. قاب تزیینات
قاب اصلی كه تمامی كتيبه ها و تزیينات را در خود جای داده 
اســت، در افتتاح ۸0% از آثار شامل شکوفه های زرین و رنگين با 
ســاقه های باریک و اسليمی های طوماری۶ و مواج بر بوم الجورد 
است و نقوش آن با مشــکی دورگيری شده اند. ارتباط و انسجام 
اجــزای متعدد صفحات افتتاح توســط تســمه های زنجير مانند 
اطراف كتيبه ها حفظ شــده است. این تسمه ها با گره های چينی 

تزیين مضاعف شده اند (تصویر۶).

4-2-1-4-1. جدول کشی
جدول كشی،  خطوطی بر دورادور صفحه مذهب یا منقش است 
كه چند ردیــف از این خطوط رنگين و متداخل، بر قاب تزیينات 
صفحات ميانی قرآن های شيراز محيط شده اند و از ویژگی های مهم 
بصری این صفحات به شمار می روند. طالیی، شنگرف، سياه و در 
مواردی الجوردی، رنگ های جداول را تشکيل می دهند. در تمامی 

قرآن ها ضخامت جداول طالیی بيشتر از دیگر رنگ ها است.

4-2-1-5. حواشی

4-2-1-5-1. حاشیه داخلی مذهب
حواشــی مذهب در اوراق افتتاح حضور دارند،  كما اینکه 33% از 
قرآن های دارای اختتام نيز از تزیينات پركار حواشی داخلی سود 
می برند. نقوش این حواشی شامل اسليمی ها و شکوفه های رنگين، 
فضاهای مثبت و منفی الجــوردی و زرین، ردیفی از بادامک ها، 
تاج های كوچک و ترنج هایی دل نشان است كه شرفه هایی ظریف 
از سه جانب آن به حواشی سفيد راه پيدا می كنند و نقوش را در 

مرزهای انتهایی به اطراف مرتبط می سازند.

4-2-1-5-2. نشان های حاشیه خارجی 
 نشان های حاشيه ســفيد صفحه، نقوشی نمادین و مذهب اند 
كه «تخميس» و» تعشير» نام دارند و دسته های پنج و ده آیه ای 
را در هر صفحه مشخص می كنند. این عالئم به شکل ترنج هایی 
مدور و لوزی با رنگ های غالب نســخه و یا بادامک هایی با نقش 

 تصویر5- سرسوره قرآن های 2،4.  
ماخذ: (خلیلی، 1381، قرآن شماره 41،40)

 تصویر6- اسلیمی طوماری قاب تزیینات، مربوط به قرآن 5.
(www.cbl.ie) :ماخذ

 تصویر7- نقوش حواشی مذهب داخلی صفحات افتتاح و اختتام قرآن های 4و 5. 
(www.cbl.ie  خلیلی، 1381، قرآن شماره 41 و) :ماخذ
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نخلک طالیی و شمســه هایی زرین با ســتاره ای در مركز رسم 
شده اند و شرفه هایی بسيار باریک همانند شعاع های نور از اطراف 
آنها سر بر آورده است (تصویر۸). ۸0% از قرآن های شيراز صفوی 

از شمارنده و ۶0%  از شرفه در صفحات خود سود می برند.
ركابه، نخستين كلمه صفحه های فرد كتاب است كه در پایين 
و ســمت چپ حاشــيه، پيش از صفحه زوج، با قلمی ریز نوشته 
می شود. این عالمت در ۶0%  از قرآن های شيراز جهت راهنمایی 

خواننده كتابت شده است.

4-2-2. صفحه آرایی و تقسیمات 
در تقسيم بندی صفحات افتتاح قرآن های شيراز، تعبيه كتيبه 
صدر و ذیل متداول نيست و به علت شلوغی و پيچيدگی تذهيب، 
فضای سفيد به ندرت وجود دارد، تنها از البالی شرفه های حواشی 
خارجی می توان مجالی جهت اســتراحت چشم یافت. همچنين 
حاشــيه مذهب سه جانبه با وسعت ســطوح یکسان در صفحات 
افتتاح همه قرآن های آن رعایت شــده اســت.تعداد سطور آیات 
حمد در هر صفحه چهار ســطر، با طول نابرابر اســت. در ابتدای 
سوره بقره، كتيبه پيشانی ترسيم شده است كه وسعت سطوح آن 
كمتر از سرسوره می باشد و موجب كشيدگی كادر صفحه راست 
نسبت به صفحه مقابل شده است. تقسيم بندی سه كتيبه ای كه 
از دوره تيموری رواج داشــته در آرایــش ۴0% از قرآن های این 
دوره نيز دیده می شود، بر اساس آن پس از سرسوره، كتيبه متن 
به چند قســمت تقسيم می شود؛ مســتطيل های افقی و مذهب، 
ســطرهای شــروع، ميانه و پایانی صفحه را با اندازه و رنگ قلم 
متفاوت در خود جای داده اند، در فضای خارج از سه كتيبه جلی، 
متن آیات در دسته های خفی، مابين فضای خالی كتيبه ها نوشته 
شــده و دو ســتون باریک عمودی در دو جانب كناری قاب قرار 
گرفته اند.  حضور این ستون ها از طول سطور كاسته است. حاشيه 
سفيد عطف باریک و حاشيه مقابل آن به علت وجود نشان پهن تر 

می باشد. در صفحات ميانی قرآن، حضور كتيبه سرسوره فضایی 
معادل دو الی سه سطر از نوشته های همان صفحه را اشغال كرده 
اســت. در صورت صفحه آرایی ســه كتيبه ای در اوراق بقره، این 

اصل در صفحات اختتام نيز رعایت شده است. 

4-2-3. خط و خوشنویسی
خطــوط به كار رفته در كتابت متن قرآن محدود اســت و تا 
قرن ها، نسخ مهم ترین خط در نگارش قرآن بود. در عصر صفوی 
اســتفاده از ریحان و محقق در متن اصلــی رواج پيدا می كند و 
كاربرد چند خط در كتابت متن یک صفحه، در قرآن های شيراز 
دیده می شــود، به این ترتيب كه یک صفحه دو یا سه سطر جلی 
دارد كــه در كتيبه های مذهب جای گرفته اند و دیگر ســطور به 
خطی دیگر كتابت شــده اند. قلمی كه با آن متن درشــت نویس 
نوشته شده، غالباَ محقق و ثلث می باشد. به عبارتی خط ثلث تنها 
در كتيبه و ضمائم قرآن های شيراز حضور دارد. خطوط پركاربرد 
در قرآن های این مکتب به ترتيب ثلث در تمامی نمونه ها، نســخ 
و محقق در ۶0% و ریحان در ۲0% آثار است. عالئم تجوید قرمز 
رنگ اند و طالیی، ســفيد و آبی رنگ های عناوین سور می باشند. 
اعراب گذاری ها هماهنگ با رنگ و اندازه قلم متن نوشته شده اند.

4-3. تطبیق آثار
مهم ترین ویژگی های تصویری و تزیينی قرآن های مطالعه شده، 
در چهار جدول تطبيقی عناصر تزیينی شاخص، شيوه خوشنویسی، 
تقسيمات و تناسبات و تركيبات رنگی با یکدیگر مقایسه شده اند. 

نکته قابل ذكر در جدول تطبيقی ۴،  مربوط به ابعاد صفحات 
است و بر اســاس آن عدد حاصل از نسبت طول به عرض اندازه 
) بدست آمده و با نسبت های طالیی و رایج سنجيده  طول

صفحه (عرض
شــده اســت. با توجه به آنچه گفته شــد،۶0%  از این قرآن ها از 

نسبت های پركاربرد پيروی می كنند.

 تصویر8- عالئم تخمیس و تعشیر در حاشیه قرآن های 1،2،4 و5 .
(www.cbl.ie  خلیلی،1381، قرآن شماره 39،45،41 و) :مأخذ
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جدول2- تطبیق عناصر شاخص تزیینی و بصری در قرآن های مكتب شیراز.

جدول3- تطبیق شیوه خوشنویسی در قرآن های مكتب شیراز.
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آبی، سفيد، شنگرف، زر و الجوردقرآن (1)
●●●●قهوه ای

●●●●قرمز، زرد، صورتی، آبیزر و الجوردقرآن (۲)

●●●●●آبی، قرمز، زرد، سياهزر و الجوردقرآن (3)
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جدول 5- تطبیق ترکیب بندی رنگی در قرآن های مكتب شیراز.

جدول 4- تطبیق تقسیمات و تناسبات در قرآن های مكتب شیراز.
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نتیجه
در بررســی های انجام شده، مهم ترین ویژگی هنری قرآن های 
شيراز سده ده با خصوصيات اشاره شده در تذهيب سبک صفوی 
قرابــت دارد. بــا توجه به آثاری كــه مورد مطالعه قــرار گرفته، 
در می یابيم تزیين و زیبایی بر خوانایی قرآن ها ارجح بوده تا جایی 
كه فضای سفيد خصوصاَ در صفحات آغاز و انجام به سختی یافت 
می شــود. به عبارت دیگر می توان اذعان داشــت كه این قرآن ها 
به علت تفصيل تزیينات مناســب تالوت نبوده اند و جنبه زیبایی 
و ابهت كالم قرآنی را بيشــتر می نمایاندند. تکــرار نوعی الگوی 
مشــخص در ترســيم قالب اصلی در نمونه های مورد بحث دیده 
می شــود كه تنوع جزیيات را می توان وجه افتراق آنها دانســت. 
بنابر آنچه گفته شــد در پاسخ به سوال تحقيق می توان گفت كه 
در نگارش قرآن های مکتب شيراز رونق خط نسخ در متن و ثلث 
در كتيبه ها همچنان پابرجاســت و با وجود دشواری های كتابت 
خطوط محقق و ریحان، از ظرفيت های زیبا و فرم های عمودی و 
بلند این خطوط در متن و كتيبه های مذهب استفاده زیادی شده 
اســت. همچنين شيوه ســطرهای جلی و خفی خطوط مختلف، 
با قلم ها و رنگ های متنوع در ســطور یک صفحه دیده می شود. 
تناسب موزون خوشنویســی ها، اعراب گذاری ها و تزیينات اطراف 
حــروف و كلمات، كه با فضای تزیينــی و چارچوب اثر هماهنگ 
اســت از دیگر مشخصه های این قرآن ها به شمار می رود. تزیين و 
تذهيب پركار در قرآن های شيراز مختص به صفحات افتتاح نبوده، 
سوره های پایانی را نيز در بر گرفته است. استفاده از نقش اسليمی 

ماری و بوم مزین به گل شاه عباسی، طال اندازی و دندان موشی، 
از مشــخصه های بارز در تركيب بندی نقوش و تزیينات قرآن های 
این مکتب اســت. تنوع فرم در نشان های فصل و شمارنده آیات، 
قلم گيری نقوش و نوشتار و حضور شرفه و جداول متداخل زرین 
و رنگين موجب پيچيدگی، پرمایگی و فشــردگی تزیينات شــده 
اســت و در برخی نمونه ها كه شــرفه در حواشی حضور ندارد، بر 
روی نقوش شــمارنده آیات قرار گرفته اســت. سرلوح ها با نقوش 
گل و گياه و اسليمی های باریک و در هم تنيده آراسته شده اند كه 
طبيعت گرایی در ترسيم شکوفه های ریز طالیی و گل و بوته های 
چندپر قابل تشــخيص اســت و غلبه عنصر گياهی بر هندسی را 
در تركيب بنــدی و تذهيب این صفحات نشــان می دهد. از گره 
چينی های هندسی تنها در تســمه های اطراف كتيبه ها استفاده 
شــده اســت. در صفحه آرایی برخی اوراق از كتيبه های كوچک 
عمودی و تقسيم بندی سه كتيبه ای برای تزیين مضاعف استفاده 
شده اســت كه طول سطور ميانی در این آثار كوتاه تر است. قطع 
قرآن ها متنوع اســت و نســبت طول و عرض صفحه زیاد نيست. 
از ركابه به عنوان صفحه شــمار در بيرون از جدول استفاده شده 
است و اندازه قلم نوشتاری آن خفی تر و نازك تر از متن می باشد. 
جســارت در انتخــاب رنگ های زنده و درخشــان، افزایش رنگ 
طالیی چندفام، تنوع آبی ها، استفاده از رنگ های آميخته ای چون  
صورتی، نارنجی و ســبز در تركيب بندی رنگی از دســتاوردهای 

تزیينی قرآن های مکتب شيراز در عصر صفوی است.

پی نوشت ها

1  مجموعــه ای از برگ ها و غنچه ها و گل های ســاده شــده در تذهيب، 
قالی،كاشی و سایر هنرهای ایرانی است.

۲ گونه ای تحریر یا دورگيری اســت كه در آن اطراف نوشــته را با خطوط 
منحنی ابرمانند و متصل به هم می پوشانند (قليچ خانی، 13۸۸، 1۸5).

3 خطــوط ظریفی كه به دور حاشــيه و نقوش می آیند و آن را خورشــيد 
نشان می كنند. 

۴  یکی از نقوش اصلی در طرح های ختایی كه منســوب به طراحان دوره 
صفــوی بوده و عده ای آن را شــبيه نيلوفر آبی می داننــد. این گل بصورت 
پنج پر، هشــت پر و دوازده پر بــه همراه برگ هــا و گلبرگ ها درطرح های 

متنوعی ارائه می شود.
5  نقش آذینی ناشی از زنجيرهای به هم پيوسته كه مورد استفاده تذهيب 

كاران و سایر هنرمندان هنرهای سنتی است.
۶ نوعی اسليمی مستقل است - به صورت جداگانه طراحی شده و بر روی 
بند قرار ندارد- كه به دليل شباهت با حركات و شکل مار به آن اسليمی ماری 

یا طوماری می گویند.
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