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 چکیـده

و  آمدیم  کتا  آرایی یه یسا  یتزهجزو ارکاگ اص ی در « تذهلب»و « ختشنتیسی» ،راز گذشته ها  دو

همتاره مترد تتجه هنرمنداگ و هنرشناساگ یتده اس . اگرچه تذهلب یه شنتاگ هنر  مستقل در هنرها  

. سعی ندشناسیمیه شنتاگ زیرمجمتشه ا  از ختشنتیسی و یا ملنلاتتر  راآگاما همتاره  شتدیماسالمی محست  

 راآگدر طتل زماگ، کلفل  و جایگاه این هنر را یهبتد یخشلده، هتی   اهنرمنداگ مس ماگ این یتده اس  ت

  خطی در هر دوره متفاوت از دوره ها  پلشلن هاقرآگآشکارتر نمایند. از این رو کلفل  و چگتنگی تذهلب 

  محقق یه ورود یه این زهلانگراوانی یاشث یتده، دارا  خصتصلات منحصر یه فرد اس . دغدغه ها و دویل ف

  فرامتشی این هنر قدسی، ارزشمند و کهن در دوراگ معاصر، و در پی آگ دستلایی دغدغهیتزه شده اس ؛ ایتدا 

  خطی، در دوره ها  مطرح و هاقرآگنسب  یه هنر تذهلب، یه ویژه تذهلب  ترکاملو  ترقلشمیه نگاه و یلنشی 

  هنر  مهم و تاثلر گذار در دوره  خطی سه هاقرآگر در ایراگ. یررسی خصتصلات تذهلب   این هنپرآوازه

  مبانی نظر  و شم ی مریتط یه کتا  مطالعهتلمتر ، صفت  و قاجار( متضتع این مقاله اس  که یا ) گایرا

ذهلب هر یک از آرایی و تذهلب قرآنی و جایگاه تذهلب در فرهنو اسالمی آغاز شده و یا یررسی خصتصلات ت

  م ی متزه». نسخ قرآنی متجتد در ایدییم  قرانی ادامه نسخه  دقلق تذهلب یرخی مطالعهاین ادوار، و نلز 

  آمار  این جامعه نیترمهم«   آستاگ قدس مشهدمتزه»و «   هنرها  تزیلنی اصفهاگمتزه»، «م ک تهراگ

 مترد مطالعه قرار گرفته اس .پژوهش اس  و در کنار آگ تصاویر کتب مخت ف نلز 

 تذهلب، قرآگ، تلمتر ، صفت ، قاجار واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -7

در  همتاره و اس  یتده اگلرانیا هنر از ینفکیو جزءیر اساس شتاهد متجتد، از دوراگ ساسانلاگ  یاز رید از کتا  آرایی

از آنجایی که  اس . پس از ورود اسالم، شدهیمار گرفته مانند کتب ش می، مذهبی و...( یر اساس نلاز یه ک) ف  مخت هاکتا 

 کتا  نیا تا شدند آگ یر و متعهد مس ماگ هنرمنداگ   داشتند،ا ژهیو گاهیجا و یتدند مس ماگ مردم تتجه مترد یسلار هاقرآگ

متجتد، نقتشی گلاهی یر اساس شتاهد . ندیارالی زلن بلتذه یه اند آراسته ختش خط یا که طتر هماگ را یآسمان و مقدس

  سده ها  نخس  کشلده شد که از آگ پس هاقرآگع( یرا  تزیلن ) اس لمی، یرا  نخستلن یار یه دستاگ مبارک یضرت ش ی

اساس کار هنرمنداگ مس ماگ جه  تزیلن این کتب آسمانی گردید. از آنجایی که این نقتش یا طال، و یا دورگلر  مشکی انجام 

خاص مترد تتجه هنرمنداگ ختشنتیس قرار گرف .  طتر یهپس از آگ، تذهلب  ال کار  را یر آگ نهادند.نام تذهلب یا ط شدیم

در پی آگ، این هنر تتانس  . کردگ هنر خطاطی ختد یهره یبرند نتازترچشم جه  یهتا از این هنر  کردندیماین هنرمنداگ سعی 

 .  یلشتر  از هنرها  دستی را تح  تاثلر ختد قرار دهدیتزهکرده و  یاز نلز گرید  هنرها اگلم در را ختد  جا سرش  یه

هجر  قمر  که همزماگ یا دوراگ تلمتر  یتد  3 قرگ درتکامل این هنر در طی ادوار مخت ف یا چناگ سرشتی پلش رف  که 
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افشاریه، قاجاریه و دوراگ   اوج قدرت، رراف  و پلچلدگی ختد را تجریه کرد. پس از آگ در دوره ها  صفتیه، زندیه، هاسال

اگر چه در سال هایی یا رکتد و یتی پس رف  همراه یتده طی  -  زیادهابلنشتاریخ معاصر، راه پختگی و کمال را یا فراز و 

و یه ویژه  بلتذه هنر در گذار رلتاث ارلیس و مهم  ها دوره جزو قاجار و  صفت ، مترلت  دوره سه که جا آگ ازکرده اس . اما 

 یا دوره هر این سه دوره یه طتر خاص مترد یررسی قرار داده شده اس . از طرفی، رونیا، از اس  یتدهقرآنی  بلتذه هنر

 و انهیگرا للتح  ییررس یه ازلن ایساس نده اداد ارائه  ختد هاقرآگ بلتذه  هارنو و هافرم شناصر، درکه  مشخصات خاصی

 که در این پژوهش تا ید امکاگ یه آگ ها پرداخته شده اس . کردیمرا یلشتر  هاآگ یه شناسانه ساختار

 

 ضرورت انجام تحقیق -2

 زلن و رشته نیا در فعال هنرمنداگ  ست از ژهیو یتتجه ازمندلن راگیا در بلتذه هنر که س لن دهلپتش یکس یر نکته نیا

 قدم تتاندیم نهلزم نیا در یاساس و قلدق پژوهش و قلتحق. اس  ها دانشگاه در للتحص یه مشغتل اگیدانشجت و نلمحقق

 کند ترعلوس را رشته نیا  هنر انداز چشم و داده هنرمنداگ یه  دیجد نگاه تتاندیم پروژه هر مس ماً. یاشد جه  نیا در ییزرگ

اگرچه پروژه ها و مقاوتی  .ملیاش یقدس هنر نیا در هنرمنداگ از  شترلی تعداد یضتر و ترعیسر شرف لپ شاهد خدا لطف یه تا

  قرآنی نگاشته شده اس  اما یلشتر مریتط یه سده ها  نخس  پس از ورود اسالم، و یا هابلتذه ژهییت و  تذهلب نهلزمدر 

  مذهب، در متزه ها  مخت ف ایراگ پراکنده اس  هاقرآگ  مطالعاتی کمتر و محدودتر یتده اس . چرا که نسخ مریتط یه دامنه

یه یررسی گتشه ا  از این نسخ یپردازد. از هملن روس  که لزوم پژوهش یلشتر در این یا  روشن  تتاندیمو هر محقق 

 راگیا  هنر مهم  دوره سه یخط  هاقرآگ بلتذه  ها هیآرا و نقتش ییررس سعی شده تا یا پژوهش نیا در .گرددیم

کشترماگ قرار  هنرمنداگ در اختلار ش می کارآمد و درختر  منبع ،زماگ طتل در هاآگ  سهیمقا و( قاجار و  صفت ، ترملت)

 در ذهن هنرجتیاگ گردد.  للاص یال نلش در و یکر  ها دهیا الهام  هیما در شلن یال یتتاند و گلرد

 

 روش انجام تحقیق و شیوه های گردآوری داده ها -9

  انجام شده اس  که روش گرد آور  اطالشات یرا  روش ملدانی مشاهده و کتایخانه ا –یدانلمپلش رو، یه روش تحقلق 

تاریخی اس . دوریلن شکاسی، فلش تحقلق و یرگه نلز ایزار گردآور  اطالشات محست   –یرا  روش کتایخانه ا  نلز اسناد  

 .شتندیم

 

 جامعه آماری تحقیق -4

  متزهکه در سه  اس  قاجار  تلمتر ، صفت  و دوره  خطی فاخر سه هاقرآگ  آمار  این تحقلق، شامل جامعه

  آستاگ قدس متزه. وزم یه تذکر اس  که در مترد یاشدیمهنرها  تزیلنی اصفهاگ، م ی م ک تهراگ و آستاگ قدس مشهد 

یرا  محقق امکاگ پذیر نبتد. روش  هاقرآگ  همهیا کلفل     نسخ قرآنی متجتد نبتد و دسترسی یه تصاویرهمهرضت ، اسکن 

انتخا  نسخ یه روش انتخایی یتده و تنها نمتنه ها  فاخر و پرکار یررسی شده اند و نمتنه ها نلز صفحات آراسته یه هنر تذهلب 

 . یاشدیم  خطی این سه دوره هاقرآگمریتط یه 

 

 پیشینه تحقیق -5

  پژوهشی، متضتشی کامال مشایه یا این پژوهش دیده نشد. هاطرح  زیاد در متضتشات پایاگ نامه ها و هاییررسدر پی 

یررسی »  سده ها  نخس  اسالم یتده اس . مانند رساله ا  یا متضتع هاقرآگیرخی متضتشاتی که یررسی شده یتد مریتط یه 

  هاقرآگ(. در دیگر پایاگ نامه ها  متجتد، 1833تفرشی، در دانشگاه هنر تهراگ)«   سده ها  نخستلنهاقرآگتذهلب در 

  هاقرآگیررسی آرایه ها  یتاشی »کتایخانه یررسی شده یتد. مانند رساله ها   شمدتاًیک یررسی  یا صرفاًیکی از این ادوار، 
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که در دانشگاه « نرها  طالییه»( و پایاگ نامه ا  دیگر یا شنتاگ 1831کتهپایه زاده اصفهانی، «)  تلمتر  و صفت  ایراگدوره

(. از جم ه دیگر پژوهش ها  مرتبط یا این تحقلق نلز می تتاگ یه یررسی 1831هنر اصفهاگ متجتد هستند.)فاطمه جتاد ، 

در   یصر باشناسانهیوجته ز نللتب "(. 1818اشاره کرد)رستمی،  "هیقرآگ شصر قاجار  ج دها  ها هینقتش و آرا  ها یژگیو"

از دیگر مطالعاتی یتده که مرتبط یا متضتع این  "هجر  قمر  15تا  11ی منتخب سده ها  خط  قرآگ ها یسینت هلیاش

نلز از جم ه متضتشاتی اس   "هیدر دوره صفت یخط  در قرآگ ها  یصر  ساختار ها"(. 1818پژوهش اس  )شفلقی و مراثی، 

جستار  در "محققاگ دیگر  هم اقدام یه انجام (. 1814که تتسط پژوهشگراگ یه آگ پرداخته شده اس  )قاسمی راد، 

کرده اند)غفتر  فر و شمل ی،  "ساختارشناسی طرح و نقش تذهلب ها  قرآنی شصر تلمتر  متجتد در آستاگ قدس رضت 

محفتظ در   مترلشصر ت یقرآن  ها بلتذه ییخش قرآگ ها)یررس ن یز بلهنر تذه "( و نهایتاً پژوهشی نلز یا شنتاگ 1813

 (.1813تتسط محققاگ تبریز  انجام شده اس .)غفتر  فر و همکاراگ،  "ستانه مقدسه قم(متزه آ

 

 ی آنخچهیتارکتاب آرایی و  -6

در ایتدا از  اییتده اس   یاصتل و قتاشد خاص  اصتوً هنر دارا ایمطرح یتده اس  که آ  در مترد آثار هنر شهلیحث هم نیا

و آمتزش آگ،  جیترو  یرا اند،افتهیمی در را چشم نتاز آگ ییبایو یعدها که مردم ز شدهیهنرمند زاده م عیو ید فلایساس لط

نکته اشاره  نییه ا دییا ،«ییکتا  آرا» میلیهتر یگت ای یسنت ییرایطه یا هنر صفحه آرا درشده اس .  نیتدو  اصتل و قتاشد

مذهّب، نگارگر، رسّام، جدول کش، صحّاف و کاغذ ساز در کنار هم  س،یهنرمندِ ختشنت  شده ا  حهیکه یاصل ذوق و قر ملکن

اس . در واقع  ختهلانگیو هنردوستاگ را یر م ختانندگاگ نلو تحس رتلو ی افتهییو چشم نتاز م عیید  یه صترت کتا ، ج ته ا

 .ی شتدشروع مکتا     یعد از آستر یدرقه  صفحه یعنیکتا ؛   صفحه ناولل از هاکتای ییشروع کتا  آرا

شنتاگ اس  که شنتاگ کتا    کتا ، صفحه  صفحه یعد از آستر یدرقه نلاول": دیگتیصفحات م بلترت  دریاره  ا هزاوه

و هنرمنداگ یا استفاده از هنر  شتدیآغاز م ییکتا  آرا یکتا  و یه شبارت ناتیلصفحه یه یعد، تز نی. از اشتدیدر آگ نتشته م

همتاره نظرات  ییکتا  آرا خی( در رایطه یا تار 14، ص 1838 ، )هزاوه ا "اند.پرداختهیصفحات م نیلو تز فلیه ت ط بلتذه

 دگاهیاس . در د یقایل یررس ب،لتذه ییه شبارت ای ییدر مترد هنر کتا  آرا دگاهیدو د یمطرح شده اس . یه طتر ک  یمخت ف

ها )مریتط آگ لل: دل که یه قتل ناصر رسانندییه دوراگ قبل از اسالم م راگیهنر را در ا نیا   از محققاگ، اشاشه  اول، تعداد

آثار  .آمده اس  1که نمتنه   آگ در تصتیر  (3، ص 1831   و ف سفی،)ناصر یتده( و کشف اوراق تترفاگ ییه دوراگ ساسان

تترفاگ   در منطقه ،یاز یالد ترکستاگ شرق  ا هلدر نای یآلمان ییاستاگ شناس ئ له کی یش م  هاکاوش یتترفاگ در پ

 کتف کشف شده اس . یتتسط آفتگ ل

 
 . صفحه ای از کتاب ارژنگ مانی، مکشوفه از تورفان7تصویر
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ها ریشه ها  تذهلب را در رهتر محققاگ و مذهّباگ اشتقاد یه شرفانی یتدگ این هنر وجتد دارند. آگ ،اما در دیدگاه دیگر

( م 345-224) کنند. از هنر کتا  پرداز  در ایراگ روزگار ساسانیواضع آگ را یضرت ش ی )ع( ذکر میدانند و اسالم می

  نلرومند ساسانی، رقلب سرسخ  س س ه  طرهلساطالشات اندکی در اختلار ماس . در آگ روزگار سراسر فالت ایراگ، زیر 

دانشمنداگ در دریار ساسانی اشتبار و ایترام خاصی داشتند. شکته ، شاشراگ و داناگیقلمتس  روم شرقی، قرار داش . امپراتتر

  یه دس  ما نرسلده اس . هرچند که یه نظر ایخط  دریار س طنتی تلسفتگ شهرت یسلار داش  اما از آگ روزگار هلچ نسخه

 شدهیمرا  نتشتن استفاده همانند پتس  درختاگ، چت  یا چرم ی هایدستدر آگ دوره، پتس  در کنار انتاع دیگر زیر  رسدیم

هلچ اثر  از فعالل  ایرانلاگ در این زملنه یاقی نمانده اس . شناخ  ما از متتگ زردشتی )دین رسمی  متأسفانهاس ، 

فتح ایراگ یه دس  ". اندشدهکه پس از آمدگ اسالم یه ایراگ فراهم  شتدیمساسانلاگ( یه نسخه ها  رونتیسی شده ا  مریتط 

 345س از نبرد قادسله( آغاز شد و یا تصرف کل خراساگ در پ)ملالد   384ه یا تصرف تلسفتگ در سال سپاهلاگ شر  ک

  کتا  فراهم نهلزم  همگتگ در ی آگ دنلا  اسالم یک مجمتشهط درملالد  کامل شد، سرآغاز دوره ا  اس  که 

  اسالمی یرجستهرهتر اسالم و شکل گلر  تمدگ   خ ل ی؛ نزول قرآگ، همزماگ یا گفته(. یه 23، ص 1838)ریشار، "آوردیم

یه منطقه ا  یلایانی در جنت  هالل یاصل خلز محدود یتد، اهمل  یی سایقه ا   قبالًدر دهه ها  یعد، یه زیاگ شریی، که 

از اقلانتس دین و تمدگ یزرگ یدل شد و یه تدریج گفتار و نتشتار آگ در منطقه ا  پهناور،  کی زیاگ یهیخشلد. شریی یه سرش  

 (.21،  ص1831 ل ی، خ)اط س تا هند غریی، مترد استفاده قرار گرف 

 

 آن ی خچهیو تار بیتذه -1
یعنی طال مشتق شده  "ذهب"از لغ  شریی  اندگفته  تذهلب( چنانکه ، ذیل ک مه1831)پاکباز،  illuminationتذهلب یا 

اس  و شبارتس  از طرح، ترسلم و تنظلمِ رریف و چشم نتاز نقتش نگاره ها  هندسی و گلاهی در هم تایلده و یی جاگ که یا 

  متزوگ و مرتب و خطتط سلال و رواگ نقش شده یاشند و چتگ در آغاز این هنر از هماگ هاگردش  تند و کند و هاچرخش

 د  طال یه آگ اطالق شواژهرنو طال یتده اس ،  هانقش گتنهنیا  اسالمی، رنو غالب و شمده در رنو آملز  هلاولگ قرو

  هنرها  تجسمی تذهلب را تزیلن نسخه ها  خطی یا رنو طال و نقتش رریف گلاهی و نامهواژه  (.24 ص، 1831ماچلانی، )

تذهلب در لغ ، زر اندود کردگ اس  و طال »: کندیمهرو  نلز چنلن تعریف  یا هندسی در هم تایلده تعریف کرده اس . مایل

منظم، که یا خطتط مشکی و آ  طال کشلده و تزیلن شده یاشند و رنو  شتدیمکار  و در شرف نسخه آرایی یه نقتشی گفته 

 (.12 ص، 1832مایل هرو ، ) «ددیگر  در آگ یه کار نرفته یاش

 شتدلم دهیآگ یه ندرت د  لغت  یه معنا ب،لکه امروزه تذه ملنکته را هم ذکر کن نیا دییا ف،یتعار نیا  از همه  ییا آگاه

پس  راگ،ی(. در امیشرح داده ا بلرا یه صترت مبستط در قسم  اصطالیات تذه علاس  )ترص علهنرمنداگ ترص  و اکثر کارها

قرآگ  ییو کتا  آرا یسیمس ماناگ که هماگ ختشنت ی  آسمانمریتط یه کتا  هنرها اگ،لرفتن ساسان نلاز ورود اسالم و از ی

 نیلقرآگ ها یدوگ تز لیقرار گرف . اگر چه در اوا یرانیاز هنرمنداگ مس ماگ و ختش ذوق ا  ادییتد، مترد تتجه تعداد ز دلمج

اسالم   )که از واژه  یملاس  یاهلیا نقتش گ اقرآگ ه نیل)ع( یه هنرمنداگ، جه  تز ییضرت ش  ییتدند اما پس از مجتز رسم

تا دوراگ  بای. تقرساختندلرا م ییتاش  سرستره ها و ترنج ها ،یمشک  رلنقتش یا رنو طال و دورگ نیگرفته شده اس (، ا

رنو  زنقتش افزوده نشده یتد. پس از آگ هنرمنداگ یا استفاده ا نییه ا ی( رواج داش  و هنتز رنگ )طالکار بلتذه ،یس جتق

از   ارلکردند. در دوراگ مغتل، که یس ینسخ قرآن نیلرا وارد تز علترص ، شنگرف و سبز زنگار ، وجترد مخت ف مانند  ها

هنر،  نیمغتل یه ا  تتجه خاص امرا    هلنبتد و یتس یامر مستثن نیاز ا زلن بلنائل شدند، تذه یختی ییهنرها یه شکتفا

ختد    را در دوره یقرآن علو ترص بتذهل اوج که – اگیمترلرا در قالب رنو و نقش و فرم تجریه کرد. اما ت  ادیز  ها  نتآور

ی م شیرا یه نما یعیید ارلیس  ها  یند بلنقتش و ترک ،ی خانیقبل، از جم ه دوراگ ا  یا هضم نقتش دوره ها -دادند شینما

 نشاگ داده شده اس . 2که نمتنه ا  از آگ در تصتیر  زدلانگ یهمه را یرم نلکه تحس گذارند
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  همچناگ شاهد نقتش دوراگ مغتل در قرآگ ها لیاگرچه در اوا

همچناگ در دوره  علو ترص بلهنر تذه یتکام  رل. سملدوره هست نیا

ادامه  ییو قاجار همراه یا فراز و فرودها هیافشار ه،یزند ه،یصفت  ها

  یهتر  لفلاز سرش  و ک  در دوراگ صفت ییروند شکتفا نی. ااف ی

زند و افشار یه ش     یعد یتده اس . در دوره ها  نسب  یه دوره ها

شالقه  یمخت ف و یاکماگ ی  کتتاه یتدگ دوراگ یکتم ، و جنو ها

دچار رکتد یتد. اما در دوراگ قاجار، اگرچه  یییه هنر، هنر کتا  آرا

نته اش محمد شاه یه  ایو همچتگ آغا محمد خاگ قاجار  یپادشاهان

شاه یع   یکتم  آرام و  یفتحع  امادادند،  ینم یتلاهم ییکتا  آرا

رو آثار  نلداش  و از هم ژهیهنر تتجه و نیطبع هنر دوستش یه ا

 خیشدند. پس از دوراگ قاجار، در دوراگ تار جادیدوراگ ا نیدر ا  فاخر

اسالم همچناگ   یه ی ندا ییا قدمت  یعنتاگ هنر بلمعاصر، اگرچه تذه

دهد، اما نگاه  یات ختد ادامه ملیه ی یرانیهنرمنداگ ا  در دستاگ تتانا

 ییه سر م  نارای  کننده ا  و در انزوا س لرا دارا ن  و درختر ژهیو

 ملمتاجه هست بلیه تذه  تر  یا نگاه جد رلاخ  یرد. اگر چه در سالها

مانده   ادیز  هنر فاص ه  نیا یواقع گاهیاما تا سرمنزل مقصتد و جا

 اس .

 
به خط محقق،  دیاز قرآن مج ی. صفحه ا2ریتصو

 یسرلوح مذهب مرصع، متعلق به دوره  یدارا

 یموریت

 

 در قرآن بیتذه گاهیجا -8

مذهبی داشته و یه  منشأتذهلب، غلر از مبحث تاریخی آگ، نتشی نمایش تصتیر  از یک ایدئتلتژ  ذهنی خاص اس ، که 

  کتب مسلحی نلز از هلیاش. یه طتر مثال در شتدیمغلر از ایراگ و کشترها  اسالمی، در کشترها  دیگر هم این هنر دیده 

کاریرد  هاکتا این نقتش استفاده شده اس . همانطتر که در ایراگ از زماگ آیلن مانت  تا رهتراسالم، کتا  آرایی و تذهلب در 

نگارش[ متن ] ا. در طتل تاریخ هنر کتا  آرایی در ایراگ، هنر تذهلب قرآگ رشد  محدودتر از خط داش . زیرایدییمفراواگ 

 تأمل. یه شالوه، ترس از شدم جتاز دختل هر چلز زاید  یه متن قرآگ، تذهلب را محل کردینمآگ را ط ب  ماًلمستققرآگ ختد 

 قاًلدقیا ایترام یتد که جریاگ رشد تذهلب را  تتأم ترس نلهمگف   تتاگیم ناگلطما. للنگز اشتقاد دارد که یا قطع و دادیمقرار 

اند )للنگز،  القتلمتفق آورشرتلیمجار  صحلحی ستق داد و نلل یه آگ نتلجه ا  را تضملن کرد که همگاگ یر صحّ   در

نظر ی ند  و کتتاهی یا یکدیگر تفاوت ستره اس  که هرکدام از  114(.  همانطتر که ملدانلم قرآگ مشتمل یر 31 ص، 1833

یخش مساو   81. تقسلم یند  دیگر قرآگ یصترت شتدیمناملده  «آیه»  جمالتی اس  که دارند، هر ستره ختد دریرگلرنده

 نیترشاخص. از کندیمیی اس  که مذهّب را تحریک هامجال. همچنلن، قرآگ ختدش دارا  شتدیمناملده  «جزء»اس  که 

  هر پنج یا ده آیه نلز مجالی یرا  تکرار دهنده  شالئم نشاگ شالوه  یلن آیات اس . یه فاص ه  ستره و سرلتیهات این امکان

کند؛ لذا این نلز یا نشانی  سجده. خت  اس  قار  یداند در کجا  متن یاید کندیم  زینتی در یاشله فراهم هانشاگمنظم 

. همچنلن طبلعی اس  که افتتاح کل کتا  یاید از هنر نمایی چشمگلر  یرختردار گردد. یه هر یال، شتدیمتزیلنی، نمتده 

ایزار مفلد  یرا   تتاندیم واقع یهدوی ی از این قبلل شاقب  یر وستاس خطاطاگ فائق آمد و ایشاگ را قانع کرد که تزیلنات 

 ، نمتنه ا  از یک اثر تذهلب در قرآگ کریم اس .3آورند. تصتیر یا خط پدید  ختاستندیمی یاشد که ایشاگ راتلتأثافزایش 
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در متن یا استفاده  ها یند ملتقس نیا  تا قرگ پنجم هجر

 بلکه در تذه یتحتل نی. آخرشدیمشخص م یبلاز نقتش تذه

هنر  نیا  مری ه نیباتریاوج و ز  نقطه ق لداد در یق  رو

قرآگ  نیآغاز  صفحه شیمری ه که آرا نی. ادیآییه شمار م

  کاریرد  رو چلیه ه گرید  هایخش بلاس ، یر خالف تذه

ها، نشاگ دادگ تعداد ستره  در ایتدا یرا هاهیآرا نی. اس لن

در اواخر قرگ  یول رف ییروف و اشرا  قرآگ یه کار م ات،یآ

دوراگ،  نی: در ادیگتلم ی لکامالً منستخ شد. خ  ، پنجم هجر

تنها  خترد،ییه چشم نم  نتشته ا چله ،نیآغاز  در صفحه

 یاتییه آ شد،یم یسیختشنت تصفحا نیکه گاه در ا یجمالت

اختصاص داش  که متضتششاگ در مترد قرآگ یتد. در چند 

 . شدیم بلتذه زلقرآگ ن یانیدوره، صفحات پا

 
 شده بیتذه یخیاز قرآن تار ی. صفحه ا9ریتصو

اما  شد،یمتن قرار داش ، نتشته م نیآغاز  صفحه  که در یاو یمعمتوً شنتاگ هر یخش در قای ،یقسمت 81  هادر قرآگ

در قرآگ  بلفن تذه"(. در واقع 13، ص 1831،ی لآراسته اس )خ  بلهر قسم  یه تذه  صفحه نلها نخستنمتنه یدر یرخ

اس  و در  رفتهییمد یه کار م  از ستره ییهافهرس  و یخش  یسم اهلل، صفحه  در آستر یدرقه، شناسنامه، صفحه شترلی

هم صادق اس . در قرآگ   امروز بلتذه  روند یرا نل(. هم155، ص 1831 ،یختان  )سار"شدیکار م هلصفحات در یاش ییاق

  نشاگ ها زلصفحات ن یشتند. در یاق یم بلهستند که تذه هلو اختتام هلصفحات افتتای  تعداد نیا ،یو خط سلنف  ها

 آراسته شده اند. بلصفحات یه تذه   هلمخت ف، در یاش

 

 نقوش تذهیب -3

تذهلب دارا  نقتش فراوانی اس  که در دوره ها  مخت ف و یر اساس اینکه در چه کتایی یه کار گرفته می شد، نقتش 

 خاصی مترد استفاده   هنرمنداگ قرار می گرف . یه طتر ک ی نقتش تذهلب شامل نقتش زیر اس : 

 -12سرفصل  -11سرترنج  -11غ دا -1چنو  -3یاشله  -3ختایی  -3جدول  -5ترنج  -4تاج  -8اس لمی  -2ایرک  -1

 -22نشاگ  -21لچک  -21گره  -11کمند  -13کتلبه  -13فصالی  -13فرنگی  -15شمسه  -14شرفه  -18سرلتح 

  (44 ص، 1834، رواگلره )هنرو -28نلم ترنج 

 یرخی از این نقتش در ادامه مترد یررسی قرار داده می شتد. -2

در  معمتوًی ایراگ اس  که نلیتز  هنرها  هاطرحترنج یکی از  :1جطرح ترن

  هاطرحیه شک ی مستقل قرار دارد. این طرح از ترکلب گل و  هانقشوسط 

  نهیقرکه یعضی اوقات یه دو سر ترنج، دو طرح  شتدیماس لمی ساخته 

متتسط،  ،  گتناگتگ؛ یزرگهاشکل. ترنج یه ندیافزایمیه نام سر ترنج  ترکتچک

نقاشی و  ،و یلشتر هم در قالی یافی شتدیم  مخت ف طرح هانقشکتچک و یا 

. اما در تذهلب نسخ خطی، اکثر استفاده از ترنج در پش  رودیمتذهلب یه کار 

  هلیاشترنج را یرا  تزیلن  هاقرآگ  اول مصحف اس . در تزیلن صفحه

   نمتنه ا 4. تصتیر کنندیمصفحات و همچنلن تقسلم اجزا  قرآگ نلز استفاده 
 طرح ترنج کیاز  ی. نمونه ا4ریتصو

                                                           
1- The Medallion Pattern 
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 از یک طرح ترنج اس 

  داستاگ و یا شعر یه هاکتا   مخت ف هاسرفصل: کتلبه طریی اس  تزیلنی که در یاو  صفحات آغاز ،  1طرح کتلبه

. متن آورده شده در کتلبه را اغ ب شتدیمتتضلحی راجع یه متن آورده شده در کتا  و یا فصل  هابهلکت. در شتدیمکار یرده 

 آورده شده اس . 5آرایند. نمتنه ا  از طرح کتلبه در شکل یمکرده و یا تذهلب 2را محرر  آگ اطرافو  سندینتیمیه رنو سفلد 

 
 قرآن بیبه کار برده شده در تذه بهیطرح کت کیاز  ی. نمونه ا5ریتصو

 

که  ندیطرح لچک: لچک، مریع کامل را گت

را در  یکرده یاشند. لچک ملاز وسط یه دو ن

خطتط   هلشده و در یاش یخطاط  گتشه ها

یه  باتریخطتط ز نیتا ا کنندیم ینقاش پالچ 

طرح  کیاز   ، نمتنه ا3 رینظر یرسند. تصت

 لچک اس .

  شمسه درصفحه ها یطرح شمسه: طرای

همراه یا  ایو  سلنف یخط  کتا  ها نلنخست

یه طتر مستقل طرح و اجرا  ایسرشمسه، یا هم 

ها، نسخه نلنخست  در صفحه ها ی. گاهشتدیم

 نیکه در ا شتدیم یشمسه یا چهار ترنج طرای

شمسه و لچک ترنج  ایصترت ترنج و لچک ترنج و 

، 3 ری(. تصت81، ص 1834 ر،)هنرو شتدیم دهلنام

 طرح شمسه اس . کیاز   نمتنه ا

 

 
 طرح لچک کیاز  ی. نمونه ا6ریتصو 

 

 
 طرح شمسه کیاز  ی. نمونه ا1ریتصو 

 

 ب در دوران تیموری، صفوی و قاجاربررسی مکاتب تذهی -71

  س جتقی، یخارا، تلمتر ، صفت  و هامکتباز  تتاگیم  مکاتب خاص ختد اس ؛ چناگ که داراتذهلب همچتگ نقاشی 

دارد. یرا  مثال، در مکتب تلمتر  شعبه ها  شلراز، تبریز، خراساگ قاجار سخن گف . هر مکتب یرا  ختد شعبه ها  مخت فی 

  هامکتبدر  هانقش  تذهلب و تنظلم صفحهدر یک  هانقش، روش قرار گرفتن هارنودر واقع "تملز داد.  تتاگیم.. را . و

                                                           
1- The Inscription Pattern 

 ، شبارات، نقتش و جداولی که دورگلر  شده اند، محرر می گتیند.یه ک مات -2
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(.  یرا  نمتنه تذهلب در مکتب یخارا یه آسانی از تذهلب در دیگر 25، ص 1831)شظلمی، "مخت ف، یا یکدیگر متفاوت اس 

اس ، در صترتی که  شدهیم  زنگار، شنگرف، سرنج و سلاه استفاده هارنو. زیرا در مکتب یخارا از شتدیم شناخته یاز هامکتب

 . ین ترتلب کاریرد نداشته اسیه ا هارنو  دیگر این هامکتبدر 

ها در هر قرگ، متفاوت از قروگ قب ی یتده اس  و همتاره نقتش یه سم  پلچلدگی و تنتع طرز تزیلن و تذهلب قرآگ

دوره ها  قبل  یی که درهاروش. اما از قرگ ششم روش تزیلن یا اندیتده. تا قرگ ششم نقتش یه کار رفته یلشتر هندسی اندرفته

نقتش هندسی جا  ختد را یه  کند یه این معنی که تزیلنات از یال  سادگی خارج شده وشده اختالف پلدا مییکار یرده 

 نشاگ داده شده اس .  3هجر  در تصتیر  11. نمتنه ا  از تذهلب ها  متع ق یه قرگ دهدیمها  شاخ و یرگ دار طرح

 
 49هجری قمری       مأخذ: موزة ملک به شمارة  364قرآن متعلق به قرن دهم، حدود  ی. صفحات افتتاحیه 8ریتصو

 

 بیو تذه ییو هنر کتاب آرا انیموریت -77
  تلمتر القهش. ده. ق آغاز ش 332کتا  آرایی در سال    جدید هنرتسخلر ایراگ و یغداد تتسط تلمتر لنو، دوره پس از

سبک هنر  هرات و شلراز در این دو شهر ایجاد  دو ،س طاگ ملرزا و ایراهلم او نلز، فرزندانش مانند یایسنقر یاشث شد که پس از

نگارگراگ و مذهباگ ایرانی از اواخر  "(. ناصر  دریاره   شلته   تذهلب تلمتر  ملگتید:151 ص، 1831سار  ختانی، )دکنن

، هنر تذهلب خاصی را پدید آوردند. این آکندندیم  شعر و سایر آثار  که از تصتیر هاکتا یرا  تذهلب  ،م 18/  ق. ه 3قرگ 

  مغتلی تذهلب قرآگ در شراق و ایراگ، و تهلشتلمتریاگ یه تدریج جانشلن  رلتأث تح   جدید در طتل قرگ نهم هجر  تهلش

(. خ ل ی ملگتید: اس ت  تلمتریاگ در تهله و تدوین کتا  یصترت 11 ص ،1831ناصر  و ف سفی، )"تا یدود  در ترکله شد

( البته 21، ص 1831تیی یرا  ختشنتیساگ و هنرمنداگ دیگر کشترها در آمد از جم ه: استانبتل، قاهره و ده ی. )خ ل ی، الگ

دید. این جایگزینی یه نحت  یتد که از سلر  تتاگیم  خطی هاقرآگرا، یلش از هر دس  نتیس دیگر ، در  رلتأث نیاج ته ها  

، یعنی تبدیل زیبا  نقتش درش  نقش دارا  شکته و شظم  یه رودیم( انتظار یی مداخ ه و ممانع  چلز ) رطبلعی امت

زیبایی نقتش لطلف و ریزنقش دارا  پلچلدگی و رراف . ناصر ، تذهلب دوراگ تلمتر  را مکتبی ملداند که در هرات آغاز شد 

 (.11 ص ،1831ناصر  و ف سفی، )و از آنجا یه فارس و شراق رف 

دادند،   یی سایقه ا  که یکام تلمتر  یه این هنر نشاگ میشالقه  تلمتر  و تتجه و دورهار یه طتر ک ی شرایط دری

متجب پلدایش چالش و رقایتی در این زملنه گش  که یه جذ  هرچه یلشتر هنرمنداگ یه دریار و سفارش نسخ خطی هرچه 

گش  و زملنه یرا  فعالل  هنرمنداگ و رشد تر انجاملد. یه طتر  که تتللد نسخ خطی در این دوره چندین یرایر نفلس
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   آناگ در تزیلن نسخ خطی مستعد شد و این جریاگ یر سبک تزیلن خاصی که در این دوره پدید آمد ییاستعدادها  خالقانه

 تلمتر  دوراگ در یکی از شتامل متثر یر این پلشرف  تتجه یسلار شاهاگ تلمتر  یه مذهباگ یتده اس . پتپ ملگتید: .تأثلر نبتد

  شاهانه  هامساشدتاس  و نلز از  رفتهیم  کتایی نفلس یه شمار هلتهمذهّب یکی از سه هنرمند اص ی مسئتل در کار 

. ق یکتم  ه 111  تلمتر پس از او تا سال (. ناصر خ ل ی گفته اس  که خانتاده2251 ص، 1833پتپ، )دیسلار  یرختردار یت

، خراساگ و فارس یتد. گفته می شتد ماوراءالنهره. ق یلشتر  313-111  اهلساطی  هاآگ  یکتم  شمدهکردند و مراکز 

  قرگ دهم ه. ق دهه  آق قتیتن ت و یکتم  تلمتریاگ که مصادف یا نخستلن س س ه  زمانی ملاگ مرگ تلمتر و سقتط فاص ه

، نمتنه 1(. در تصتیر 14 ص، 1831یتد. )خ ل ی، شتد، ایراگ در ید یی سایقه ا  شاهد شکتفایی هنرها  مریتط یه کتا  می

 ا  از قرآگ ها  کتای  شده در شصر تلمتر  مشاهده می شتد.

 
 یموریقرآن دوره ت سیاز سوره حمد، از نسخه نف ی. بخش3ریتصو

 رلمخت ف نظ  قبل از ختد نبتده اس  و مکاتب دریارها  ارتباط یا دوره ها یی  مترلت  کتا  در دوره نیلتز  تهلش

 یخاص یژگیدوره و نیا نیلتز   تهلاند. هرچند که شدوره متثر یتده نیسبک خاص ا جادیهرکدام در ا راز،لو ش زییغداد، تبر

را  یمخت ف  هادوره سبک نیدر ا تتاگیرهنترد م اگلیال یه ی نیاما یا ا کند،یم زیتماقبل از ختد م  دارد که آگ را از دوره ها

 شترلخاص دارد و در ی  ا تهلاس  که ش سنقرییکتم  شاهرخ و یا  سبک هرات در دوره یکیآگ،  نیترشمده داد که صلتشخ

اسکند س طاگ و البته متأثر از دوره  یکتم اس  که تح   رازلسبک ش ، گریشده اس ، و د  ینسخ ساخته شده در هرات رشا

که  نی. یا تتجه یه ادلیه تکامل رس جییه تدر رزالم ملایراه  آل مظفر شکل گرف  و پس از آگ تا دوره رلنظ ،یرانیا  هاخانداگ

را که در  ییدریارها  هلک  هاتهلش نییتدند، پس از ا  دو مرکز مهم کتا  ساز رزالم ملو ایراه سنقریدر زماگ یا رازلهرات و ش

از سبک  رلتح  تأث رزا،لم نلاند. سبک هرات، در دوره س طاگ یسد ساختهاند را متأثر از ختیتده  مترلیکتم  ت  دوره

دوراگ رواج داش  یا اسم  نیدر ا زلن  ا تهل. شاف ی رللتغ ارلسبک یس نیها در او فرم سر لتح نیلدچار تحتوت شد و تز رازلش

یا  هاتهلش نیا  یتده اس . هردو رازلش نلو همچن نلدو سبک هراتِ دوراگ س طاگ یس رلکه تح  تأث «منترک   تهلش»

از   گرینتع د نلهمچن.. اندشکل داده زلدوره را ن نیا ییکتا  آرا  تهلش اگ،یدریارها یه دریار صفت نیانتقال هنرمنداگ ا

آنچه در  یعنیزرافشاگ ". شدیختانده م« زرافشاگ» که دیوضع گرد ، محمد مذهّب مشهد نیالداثلیه هم  متونا غ بلتذه

(، شالوه یر تقارگ و  مترلدوره )ت نیا  هاقرآگ بل(. در تذه183، ص 1838)ذایح، "فشانندلیل کرده ی  غذ از طال و نقرهکا
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که  ملهست زلمتقارگ ن رلمتناسب و غ  ها یند بلما شاهد ترک شتد،یم جادیا  ساز نهیتعادل متجتد در نقتش که یا روش قر

 جادیرا در صفحه ا  تعادل یصر ،ییبایدارد و یه ز یهم ختان ییدر صفحه آرا  مدرگ امروز  ها ارلگف  یا مع تتاگیم ییت

  .کندیم

در مترد آرایش صفحات قرآنها در این دوره یاید گف : کل صفحات در این دوره یکپارچه یتده و ترکلب یند  یا رتلم 

  معمتوً رایج هستند و کل   آغاز و دیباچهها دو صفحهلتح سازد. سریکنتاخ  دارند که تعادل و تتازگ را در آناگ یرقرار می

  لتح در دو صفحه رود، یعنی شکل سرگلرند. در نسخه ها  مج ّل این دوره یه صترت مزدوج یه کار میصفحه را در یر می

ن وجتد دارد که فضا  منفی یلن ها متقارگ اند و اکثراً دو قسم  کتلبه ا  در یاو و پایللتح شتد. سرمقایل هم شلناً تکرار می

  فضا ِ مثب ِ پر شده یا تذهلب تعللن ها اکثراً این فضا  منفی یه اندازهشتد. در قرآگها جه  نتشتن متن استفاده میآگ

اند و تنها یرا  نشاگ دادگ ایتدا  یجم ترتر و کمشتند، کتچکهایی که در صفحات دیگر قرآگ دیده میشتند. سرلتیهمی

شتند و گاهاً شمسه ا  کتچک یه کنار آگ وصل اس . ها دیده میها یه شکل کتلبه در ایتدا  سترهروند. آگها یه کار میهستر

ها، تمایل یه ایجاد کناره ها  نرم و مدور یرخالف شلته ها  هندسی در دوره ها  قبل ها و کتلبهلتح در تقسلمات داخل سر

  تلمتر  یا قرار گرفتن دو ترنج کتچک در   مغتل مرستم شده یتدند، در دورهه از دورهها  یاو  شنتاگ کوجتد دارد. ترنج

 گردید.شتد، مزین میناملده می «ترنج سر»که در اصطالح  (گرنج یزرت)یاو و پایلن ترنج وسط 
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یه مرکز و  زیس طن  ختد را گسترش داده، از تبر   تتانس  یتزه  صفت للتا شاه اسماش دلیه ده سال طتل کش بیقر

 را یه کتایخانه  مترلت  دوره سلمنتقل کرد و نسخ نف دیجد تخ یرا از هرات یه پا  ارلاو هنرمنداگ یس یرساند. راگیجنت  ا

اس . شاه  داشتهیم زیکه همتاره اهل هنر را شز دانندیهنردوس  و اد  پرور م  اول را مرد للآورد. شاه اسماش هیدریار صفت  

هنرمنداگ  اتلیاصل جمع تجری  ،یز را در دریار ختد جمع کند که در نهایمتفق شد هنرمنداگ دو مکتب هرات و تبر للاسماش

ب، که: شاه طهماس سدینتلم نلشد. رهنترد چن  دوراگ صفت ییِکتا  آرا  هنر  آمدگ شاهکارها دیدو سبک، متجب پد نیا

یتده اس . او یا جمع  شعراهنرمنداگ و  نلهم نش اش،ییر تخ  نشس  و از هماگ اواگ پادشاه یدر نتجتان ل،لپسر شاه اسماش

 زیمانده اس . شالوه یر شاه طهماسب که در تبر یاز او یاق  که آثار پرداخ ییه مشق هنر م زلشعرا و نقاشاگ، ختد ن  آور

کرده یتد،  جادیا سلساخ  کتب نف  دوره یرا نیهنرمنداگ ا اگلدر م یداخته یتد، و چالشیه راه ان  کتا  ساز  کارگاه ها

 اهل فضل و هنر یتدند.  زلن رزالو یهرام م رزالمانند سام م زلن ویرادراگ ا

 یکاف  شاهزادگاگ صفت یِهنر دوست زاگلم اگلی  نکته یرا نیذکر ا دیشا

 ،یو نسخ خط یسیو قطعات ختشنت هاینقاش  ها یا جمع آوریاشد که آگ

در آوردند.  ییهاکردند، یا نام مرقع، و یه صترت آلبتم جادیرا ا ییهامجمتشه

را در  طهماسبدر دوراگ شاه  ییرشد کتا  آرا جهلش   رواج فراواگ و در نت

اسالم یر  نید یرا از مناه  اند. او نگارگرشنتاگ کرده  و ینیتعصب د

 یدوراگ در سطح تتجه فراوان نیدر ا ینسخ خط بلرو تذه نیاز ا شمرد،یم

ساکن  تخ پای در تنها مذهّباگ(. 18 ص – 34، ص 1833قرار داش )رهنترد، 

از مراکز  یکی رازلشهر ش ، قمر  نبتدند. در سراسر قروگ نهم و دهم هجر

 رازلکه در ش  از آثار ییرخ". آمدییه شمار م سیکتب دس  نت نیتدو یاص 

و  نیمتع ق یه قزو  یا نمتنه ها اق،لو سبک و س  لفلشده، از نظر ککتای  

  هااز قرآگ  (. تعداد12و  11، ص 1831 ،ی ل)خ "کندیم  یرایر زیتبر

 یها گتاهاز آگ کی چلاگر چه یر ه ده،ش هلایتماوً یه سفارش دریار ته رازلش

  هااز قرآگ  . نمتنه اشتدینم اف ینام سفارش دهنده   یاو  نتشته ا ای

 
سوره حمد، کتابت شده  بی. تذه71ریتصو

 هیدر عهد صفو ینیقزو رعمادیتوسط م
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 شتد. یمشاهده م 11 ریدر تصت ، کتای  شده در شصر صفت

  دوراگ دچار تحتوت شمده ا نیمثال سبک هرات در ا  شد. یرا جادیا ییدر کتا  آرا  ادیتحتوت ز ، در دوراگ صفت

  دوره لیذکر کرد. در نسخ هراتِ اوا تتاگیشدگ را م ترکیو یار ترفییه هرچه رر یملنقتش اس  لیو تما شیشد؛ از جم ه گرا

که در هم  ندیآ ینازکِ یدوگ یجم درم نیلدوره یه صترت خطتط مت نیدر ا اها یجم دار و مشخص اند. امساقه  مترلت

قرمز و  دلسف  هاچند پر یا رنو زیر  هایه استفاده از گل تتاگیم ها نتآور گریاس . از د ادیز ارلها یسآگ  و پرکار یتافتگ

ها اغ ب یه صترت گل نیا  مترلکه در سبک هرات ت یدر یال شتند،ییه کار یرده م هایملاس  نلاشاره کرد که در ی یصترت

و یه  بهلکت یرونلنتار ی  و یر رو شتدیگفته م یکه یه آگ لچک ینیلمث ث تز کی. استفاده از شتندیم دهید هلدر یاش ییهاسهیر

که  شتدیم دهینمتنه کارها د نیا ز،یشد. در هر دو سبک هرات و تبر جیدوراگ را نیقا  جدول اشاره دارد، در ا روگلسم  ی

 ی لخ کنند،یها اشغال مدر سر لتح هابهلرا که کت ییفضا زاگلم هیدارد. در دوراگ صفت زینشاگ از انتقال سبک هرات یه تبر

 زلصفحات ن ییاق  هاسر لتح ییا  شد. یت زلتمام صفحه ن  هاپهن در سر لتح  ها بهلاز قبل اس . استفاده از کت شترلی

صفحه  یییاو للصترت که مستط نیآمد ید دیپد زلاز سر لتح ن  گرینتع د  مترلالهام از سبک ت یاداشتند.  یتلخصتص نلچن

که در  شدیجدول پهن ایاطه م کی   هلتاج یه وس نیو ا اف یاختصاص  ندیگتیه آگ تاج مکه ی  ترنج مانند ملیه شکل ن

و   صفت  در اواخر دوره جیو نتع محبت  و را اف ی  شترلها یعدها تحتل یسر لتح یفرم ک  نیمتصل یتد. ا بهلیه کت نیلپا

 ناتیلدر تز زلاشجا  انگ  هایدگلچلرراف  و پ جادییه ا لتمای". اند  دار ها تاجسر لتح ملنلییکه اغ ب  م  قاجار شد، یه طتر

اس ، منتها   وجترد و ییدوره هم چناگ طال نیا بل. رنو غالب یه کار رفته در تذهشتدیم دهید ارلیس ، صفت  دوره

  دوره لیدر اوا .رودییه کار م شترلی  مترلت  نسب  یه دوره شلکم و ی زلن یشنگرف، سبز، زرد و نارنج رلنظ گرید  هارنو

یه یعد یه خصتص یا   هجر ازدهیاز قرگ  باًی. اما تقرختردیتر یه چشم مکم  مترلت  دوره رلتح  تأث یِفرش  هارنو  صفت

  (.111ص  -14، ص 1833)رهنترد، "شتدیم رترلچشمگ یفرش  هانقش رنو ترعلیه شکل وس ،یمثل نارنج ییهاکاریرد رنو

 زلتا زماگ یال ن یتکام  رلس نیو ا دلکمال ختد رس  یا شروع قرگ نهم و در قرگ ده یه مری ه هیصفت سبک شصردر شمل،

و شمالً تا شصر  رسدیدهم یه ثمر م  در طتل سده شتد،یآغاز م  نهم هجر  سده افتنی اگیسبک یا پا نیادامه دارد. در واقع ا

  .ایدیییاضر ادامه م

قائل نبتده، کم کم آگ را یذف کردند. در  یتلترنج ستره هم اهم  و یرا کردندیکمتر استفاده م یاز شناصر هندس اگیمترلت

 روگ،لکتچک رو یه ی  هااما ترنج شد،یتع ق داش  که یه سرش  دور م  یه گذشته ا هایژگیو نیا  هردو اگ،یصفت  دوره

ختد قا    از لبه ایها ترنج نییتد که از ا  پرتت مانند  و شرفه ها هلیه یاش یملاس  نیترکیشاخص نزد یژگیهنتز غالباً و

پرکار  بلاز صفحات تذه گریدوره د نی. در اکردیسه ض ع از چهار ض عش کمک م دلاز ق بلتذه« آزاد شدگ»و یه  زدیم روگلی

 ییرخ  هلافتتای ری[ در تصتستایا  [ و غنا ]ای]پت رلتکث  دو ج ته یاگرچه گاه س ؛لن  خبر یو مغتل یدوراگ مم تک

 جادیا ه،ییدوگ آ ییت ایو  کیاز قرآگ در وسط هر   ا هیمقایل یه هم، یا آ  دو صفحه نییزرگ، در ا  ها یا دو شمسه مصحف

در وسط صفحه آغاز  یواقع در قای ،یفاتحه یه خط نسخ خف  متارد، مصحف یا ستره شترل: در ینگزلل  شده اس . اما یه گفته 

  دو صفحه رند،لگینخس  دو شمسه در مقایل هم قرار م  که در دو صفحه  (. در متارد131، ص 1833 نگز،ل)لشتدیم

 ییترنج یا متن دشا نلاز هم زلقرآگ ن  شده اس . در انتها نیلشمسه[ و دو سرترنج تز ایمقایل پس از آگ شمتماً یا نقش ترنج ]

 زلستره ها ن  اند. ایتداشده نیلتز  صفحه نیدوراگ شامل چند نیا  ها. قرآگکنندیاختتام اس ، استفاده م  دشا  وکه یا

 .آگ نتشته شده اس  اگلآ  در م دلسف ایاز متن یه زر و  رلغ یو اسم ستره یا خط بلتماماً تذه

ایتدا و   دو صفحه ن،یمعمتوً شامل صفحات آغاز سلنف  هاقرآگ  شده بلتذه  : تا قرگ نهم ه. ق فضاهادیگتلم ی لخ 

اضافه شد،  هانییر ا زلن  گرید  ها هیاما در قرگ دهم ه. ق آرا شد،یم یانیها، و گاه صفحات پاشنتاگ ستره ،یمتن اص   انتها

(. از 12، ص 1831 ،ی ل)خ کردیمتن را مشخص م  انهلکه م  و صفحه ا نیآغاز  هاز صفح شلجف  شمسه پ کیاز جم ه 

 بلتذه زلها را نآگ ینتشته شده و مصتر نبتد، ی که یتاش  صفحه ها نیلکار مذهّب کاراگ تنها منحصر یه تز ،یطرف

ها و از مث ث ییهادر قالب شترلی  مفصل یا آزاد ناتیلیه  داخل کردگ تز تتاگلدوره م نیا نل. از ایتکارات مذهباندکردهیم
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در سرلتیه ها،  یملشظ  یه گفته  نلاشاره کرد. همچن کردیها را پر مقرآگ  هلکه یاش یمذهّب  هاللها و مریع مستطمریع

متنتع نتار  ناتل(. آنها یا استفاده از تزئ81، ص 1831 ،یمل)شظکردند یشکل یه وفتر استفاده م  ستاره ا ایاز نقتش مدور 

  اجرا ، دوراگ صفت  هاقرآگ  هایژگیو گری. از دساختند یجدا م بلرا از ختد تذه بلتذه   مانند، خطتط محدود کننده

 قرآگ اس . کیچند سرلتح در 

 

 بیو تذه ییو هنر کتاب آرا قاجار -79

که یه  ییا محمدخاگ قاجار آغاز شد. از آگ جاغخاگ زند تتسط آ یه. ق یا شکس  لطفع  1211یکتم  قاجار در سال 

دوراگ  نیدر ا ییر و هنرمنداگ نداشته اس . هنر کتا  آرایا هن  ختگ ختار و سفاک یتد، رایطه ا  محققاگ او فرد  گفته

شهد  لیه. ق( و آشت  شهد افشار و اوا 1185) هیاز سقتط صفت یناش  هایحراگ دگتی  یکم رنو شده یتد. ستدآور م ارلیس

یعد از   س س ه ها ای  یا آثار صفت سهیدوراگ در مقا نیدر ا یکتب خط ناتیلنداد؛ تز بلو رشد را یه تذه یفرص  تعال ه،یزند

 ها یند بلو ترک  لفلک یو ی نوها کم ر  زلقرار دارد. رنو آم  ترنیلدر سطح پا  لفلقاجار کمتر، و از نظر ک یعنیآگ 

اس ،  هیمکتب قاجار  عهلکه ط  هیوجتد، مکتب زند نی(. اما یا ا831، ص 1831شده اس )ستدآور،  ملمهارت ترس یناقص و ی

در  یچندان ییبایشتض شد و رراف  و ز بلتذه  تهلش ، در آغاز قرگ دوازده هجر" ،ی. یه طتر ک باس یو ز بندهیفر ارلیس

  (.183، ص 1838)ذایح، "س لشهد مشهتد ن نیآثار ا

  قاجار در دو دوره  در دوره یییال، کتا  آرا نییا ا

شاه  یدر زماگ فتحع  یکیداشته اس ؛  یو گستردگ ییشکتفا

نسخ  نیلتز    تهلگف  ش تتاگیشاه. م نیناصرالد  گریو د

شاه،  یفتحع   دوره، یه خصتص در دوره نیا لیدر اوا یخط

در   ا مدهش راتللیتده اس  و تع هیصفت  دوره  هماگ ادامه

 هیصفت  نسب  یه دوره نیلتز اتیلها و جزفرم سر لتح

دوره یال   نیا نیلتز  تهلش جی. یه تدرشتدیمشاهده نم

  ها کار زهیو ر اتیلو تتجه یه جز ردلگییه ختد م  ترپالتده

شاه شدت  نیناصرالد  یه خصتص در دوره ن،یلفراواگ در تز

 یها، یالتفرم سر لتح ر. تحتوت رخ داده دایدییم  شترلی

 دهید یکه یه رایت یخشدیدوره م نیا بلخاص یه تذه

 ییهاو سرلتیه  رازلتاج دارِ یه سبک ش  . سرلتیهشتدیم

دوره  نیدارند، از ایتکارات هنرمنداگ مذهّب ا یکه یال  ترنج

یتده،  ینیقزو نیالعایدنیکه یه خط مریتم ز یسلاس . قرآگ نف

شده در دوراگ قاجار اس  که در  بلتذه  ااز قرآگ ه  نمتنه ا

 شتد. یمشاهده م 11 ریتصت

 
 شده در دوران قاجار  بی. صفحه از قرآن تذه71ریتصو

 ینیقزو نیالعابد نیخط مرحوم ز به

 ییا یررس تتاگی اس ، م هیقاجار  دوره بلدرآمد تذه شلدر واقع پ هیو افشار هیزند  دوره ها بلکه تذه ییاز آنجا

 .دو دوره را در دوراگ قاجار مشاهد کرد نیهنرمنداگ ا  ها  نتآور لتکمل ودوراگ ادامه  نیا بلتذه  ها یژگیو

پرکار،   ها نهلزم جادیا  یه جا هایملمرصّع کردگ اس  را هیو افشار هیزند  دوره بلتذه اتلپتر از خصتص اگلپناه

 ، یه صترت یازو یند هابلتذه  هلها و یاشآگ  کادریند یدر یتاش ایها مخت ف، در داخل متن  گل و یتته ها  رلکارگیه

ه. ق( و  1138-1211)  هی(. در دوراگ زند113، ص 42  پتر، شماره اگلناه)پداند یم یتاج ملو ن ،ییند تاج ،ییند روم

 دلیه رنو سف زلن یشده و گاه ملیه وجتد آوردند که فقط یه زر ترس ییبایز  هاه. ق(، مذهّباگ طرح 1211-1848)  هیقاجار



 ، جلد یک7931یازده(، شهریور  سه)پیاپی شمارهسوم، سال  
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یر فرهنو   روایط استعمار جادیامعتقد اس  در آگ زماگ گسترش نفتذ غر  و   اس . ناصر افتهی شینما نیزر  نهلزم  رو

 (. 13، ص 1831یتده اس )ناصر  و ف سفی،  زلهنرها، ناچ گرییا د سهیدر مقا بلآگ یر تذه رلنبتده، اما تأث رلتأث یزمانه ی

 نتیجه گیری

  تعریفی دقلق از تذهلب و روشن ارائهچنلن تذهلب در ایراگ، در این پژوهش، ایتدا یه یررسی سلر هنر کتا  آرایی و هم

  آگ یا هنرها  قدسی و قرآگ پرداخته شد. اشاره شد که تاریخ هنر کتا  آرایی در ایراگ یه دوراگ ساسانی و مانی رایطهنمتدگ 

یا خط زیبا  ختد  که همچناگ؛   وافر  که یه کتا  آسمانلشاگ داشتندشالقه. پس از آگ هنرمنداگ مس ماگ در پی گرددییرم

، در صدد یرآمدند تا یا استفاده از نقتش گلاهی )اس لمی( و کردندیمارائه  ترتماممتن این مصحف شریف را یه زیبایی هر چه 

  تلمتر ، صفت  و قاجار، دورهدر ادامه یا یررسی مجزا  هنر تذهلب و کتا  آرایی سه  رنو طال، قرآگ را تذهلب کنند.

  آرایش صفحات، نقش و رنو یررسی شد. دوراگ تلمتر ، دورانی یا تذهلب یاشکته و نلرومند یتزهتحتوت ک ی آگ در سه 

یا اینکه در اوایل تا ید  از نقتش مغتلی  هاآگ.   تذهلبی این دوره را فاخرترین آثار تذهلبی می دانندهاقرآگیافته شد. نسخ 

  یه کار رفته در این هارنویا دوراگ ماقبل ختد هستلم.  هاآگاما در اواسط تلمتر  شاهد تفاوت فایش نقتش  گرفتندیموام 

پادشاهاگ هنردوس ، هنر کتا   ییه ش   پادشاه  آگ، در دوراگ صفت یدر پدوره یه ترتلب وجترد  و سپس طال یتده اس . 

شد و مکاتب هرات و  ینسخ خط دلمهم تتل ارلمرکز یس رازل. شهر شاف یس  د یختی یییه رشد و شکتفا زلن بلو تذه ییآرا

و پرکار تر شدند. ساقه  ترفیرر  مترلخشن دوراگ ت باًیقطتر و تقر  هایملدوراگ اس  نی. در اشتندیم دهیدر کنار هم د زیتبر

در نسخ یه کار   شترلی زاگلو طال یه کار گرفته شد. شنگرف یه م  در کنار وجترد  شترلی یفرش  هاتر شد و رنوها نازک

و  بلدر کنار نقتش تذه رلو تشع اف یرواج  یتاج دار و ترنج  . سرلتیه هادلکه در دوراگ قاجار یه اوج کاریردش رس رف یم

  گذار هیقاجار را پا  س س هکه  یا محمد خاگ هنگامغآدر دوراگ قاجار هم مترد تتجه فراواگ هنرمنداگ قرار گرف .  علترص

هنرها از جم ه کتا   یرو تمام نلختگ ختار و یه دور از هنر یتد، از هم  ها یتد. یه شالوه فردو آشت  هایکرد، در اوج ناآرام

 .ملستلدوراگ ن نیمریتط یه ا بلو مکاتب تذه  قاجار ما شاهد نتآور دوراگدر  یرو یه افتل نهاد. یه طتر ک  ییآرا
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