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 1 دکتر ایمان زکریایی کرمانی

 2 زهرا خوشبخت

 3دکتر علیرضا خواجه احمد عطاری

 

 چکیده

ای از ذوق و استعداد  آید که طیف گستردهبه شمار میآرایی ترین هنرهای اسالمی و قرآنهنر تذهیب یکی از مهم

گیری از ذوق، خالقیت و مذهبان مسلللمان از رللدر اسللالر همواره با بهره آورد.هنرمندان مسلللمان را به نماید در می

سبک  شکل دادند. در میان مراکز مهم کتاب  های مختلف هنر تذهیبنوآوری  سرزمین  راییآرا  سالمی در  شیراز    ،های ا

شناخته می ه به عنوان یکی از مکاتب مهم کتابراهمو سبک  آرایی  های مختلفی را در  شود که درون خود و با گذر ایار 

شکل      سی  شعیر و خوشنوی سبک   تذهیب، ت ست. در بین  شیراز می های مهم کتابداده ا های  توان به قرآنآرایی مکتب 

اند.  آرایی شیراز را شکل داده  هجری قمری اشاره کرد که سه سبک مهم در مکتب قرآن    13تا  ۸تزیین شده بین قرون  

های مهم  کهای ارلللی سللب های فرمی و دسللتیابی به وییگیشللناختی مبتنی بر مفهفهی سللبکشللناخت و مطاهعه

هدف  این  یابی بهدسللت به منظور هذا باشللدترین هدف این پیوهد مطرح میآرایی مکتب شللیراز به عنوان مهمقرآن

ی  آن مربوط به دورهقرهای این سلله دوره یک قرآن ع للر ایلخانی، یک قرآن ع للر تیموری و دو  قرآن از میان ارلللی

رورت هدفمند  قاجار  ست.   به  شده ا ریفی     پیوهد حا انتخاب  رورت تو سبک -ضر به  سی   تحلیلی و با رویکرد    شنا

ست.   رورت  ساختار فرمی و وییگی ترین نتایج این پیوهد میاز جمله مهمگرا انجار شده ا های سبکی   توان به معرفی 

  توان براساس ساختارهای فرمی این سه دوره را یگانه، پردیس و فرشینه نار نهاد. علت    این سه دوره اشاره نمود که می  

ده در این سه ع ر یا سه سبک است که این ادوار را از ع ر های شاخص مورد استفافرر گذاری این سه دوره وییگینار

 اند.گان عددی خارج ساخته و متناسب با ساختار فرمی نامگذاری شدهپادشاهی و نیز نشانه
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 اهداف پژوهش

 ی قاجارع ر ایلخانی تا دورهی زمانی آرایی در بازههای سبکی قرآنی شاخ همطاهعه -1

ستخراج مفهفه  -2 شنایی ا رر فرمی در دوره   های هنجارگریزی، آ ستگی عنا سبک زدایی و برج سه های  گانه های 

 ایلخانی، تیموری و قاجار

 سئواالت پژوهش

شاخص  قرآن -1 شاخ ه    رازیش  ییآراو قاجار در مکتب قرآن یموریت ،یلخانیا یهادورههای  سبک دارای چه  ی های مهم 

 هستند؟

شنا  ،یزیهنجارگرهای ترین مفهفهمهم -2 رر فرم  یو برجستگ  ییزداییآ شاخص  در قرآن یعنا ش های   میخاتون، ابراهیتا

 چیست؟ارسنجانی  عیو محمدشف یرازیسلطان، ورال ش

 

 کلیدی واژگان

 .، تذهیب قرآنیشیراز آراییقرآن مکتبرورتگرا،  شناسیفرر، سبک
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 مقدمه

هزور ثبت کلمات وحی به ، علیرغم حافظه قوی اعراب رود کهبه شلللمار میدین اسلللالر  مهم یکی از مظاهروحی 

  ،«قرائات»علومی چون  ،در راستای نگارش و کتابت قرآن( 13۸1)4بنا به نظر رجبیرورت مکتوب حتمی و قطعی شد. 

سم اهم حف  » سور اهخط »علم  ای« ر ستای « مر راهت و جاودانگ  در را شکل گرفت.  قرآن  یحفظ ا در قرون  و اکرار آن 

ئین یا  زاوهیه اسالمی کتابت و تذهیب قرآن در بالد اسالمی قوت زیادی گرفت و در این راستا ایران یکی از پیشگامان ت    

شتر  ذهیب قرآن کریم بود. ت شی که در تزئین آیات قرآن به کار رفت  بی ستیلیزه  های شکل نقو و  نباتی نقوشی شده ا

 که به دهیل منع هنرمندان از به کار بردن نقوش طبیعی بوده است. بود های هندسیساختارها و گرهبه وییه حیوانی و 

ساس و بنیان هنر ایران نوعی هنری درباری ( اذعان دارد 1996) 5دنی ست زیرا دربارها توانایی حمایت    مذهبی-ا ا

در حال  رایج، هیب که از جمله هنرهای و تذ خوشنویسی، تجلید  هنرمندان به مشاغلی چون   ماهی هنرمندان را داشتند 

روی آوردند. از جمله مناطق جغرافیایی که در توسعه فرهنگی ایران نقد بسزایی داشته، منطقه   ،بود توسعه و کاربردی

دار  بداند که این اثر در کبیننده تذهیب، الزر است  مانندبا یک اثر هنری  شناختیسبک جنوب کشور است. در برخورد

سته و زیر  شباهت گیردای قرار میشاخه  د سبک    .هایی دارندها و تفاوت، چه  شناخت  ست  ،در زمینه  ستی می نخ   بای

چه هر دوره سلل س باید دید که در  بندی کلی اوهیه برای آن قرار داد وشللیوه اجرای هر اثر را بررسللی نمود و بخد 

 های سبکی خواهد بود.ها یا مفهفهها شاخ هدارد. این وییگی خاری وجودهنری های وییگی

رین  تشناسی را مطرح و به ارلی   پیوهی سعی دارد مقوهه سبک  ین پیوهد در راستای تقویت ادبیات نظری قرآن ا

راستا  ین ساز مطاهعات تکمیلی در اشناسی یعنی توریف بیان هنری تأکید بیشتری نماید تا شاید زمینه   ی سبک مرحله

 گردد.

و مسللهله تحقیق اشللاره  های تحقیقح زمینهسللط توان به دونظری این پیوهد می ی ادبیاتدر راسللتای مطاهعه

سطح زمینه  ضوع  های مرتبط با زمینهپیوهد ،ی تحقیقنمود. در  ست. های تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مو   مطاهعه ا

،  (13۸0نظر )خوب و داندبرتارک افتخارات ایران زمین میرا  شیراز ،(1363) جغرافیایی سامی هایخ وص توریفدر 

متعادل اقلیمی در روحیه ساکنین آن هم موثر افتاده   وضعیتآب و هوای این منطقه را توریف کرده و معتقد است که 

 باشند.دارای تعادل مزاج و مردمی مفرح و سازگار میشیراز  و مردر

                                                 
4 Rajabi 

5 Dani 
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را به گفته حمداهلل مستوفی به شیراز بن طهمورث    ابتدای تأسیس شیراز   ( 13۸۷آژند )پیرامون پیشینه تاریخی،   

 .ددهقاجاریه را توضیح میتا زمان هخامنشیان  ازنسبت داده و 

آرایللی ی تللذهیب و کتللابتللوان بلله مطاهعللات حللوزهی پللیوهد مللیی مللرتبط بللا مسللهلهدر سللطح پیشللینه

: شللکوه رازیدر مکتللب شلل  یآرائللکتابللت و کتللاب »ای بللا عنللوان  در مقاهلله ،(13۸۷) یمعتقللداشللاره نمللود.  

مطللاهبی  آرایللی در شللیرازپیرامللون کتللاب« (یهجللر 9و  ۸ یسللده هللا) رازیشللمکتللب  در بیو تللذه یسللیخوشنو

هللای هللا در شللیراز بللین سللالنوشللتهآرایللی و توهیللد دسللتدر پیوهشللی بلله کتللاب .(2013) تیللرانمایللد ارائلله مللی

ی شللیراز اسللت امللا بللا رویکللردی تمرکللز رایللت در حللوزهه.ق پرداختلله اسللت.  ۸55/ر 1452ه.ق تللا  ۷02/ر 1303

معرفلی  بله   .(13۷۷) 6نگلز یهدهلد  ملی تیملوری  ایلران در ع لر   آرایلی  تطبیقی نگرشلی کللی در ملورد هنلر کتلاب     

کوشلد  پلردازد. وی ملی  هجلری قملری ملی    10هنر خط و تذهیب قرآنی با نظر بله دوره آغلازین ایلن هنلر تلا قلرن       

در  هللای خللط و تللذهیب قللرآن در سراسللر عللاهم اسللالر، در ایللن زمینلله رسللو  کنللد.  بهتللرین نمونلله بللا بررسللی

 یلللیخلی چهارجلللدی تللوان بلله مجموعللههللای متعللدد ت للویری مللرتبط بللا هنللر تللذهیب مللی ارتبللاط بللا نمونلله

 .اشاره نمودی، های قرآنپیوهد تذهیبدر زمینه  ،(13۸1)

شناسلی بلله  ای کلله بلا رویکلرد سلبک   مطلرح شلده نمونله   هلای  نکتله حلائز اهمیلت آن اسلت کله در پللیوهد     

بنللا بللر ؛ ی مللورد مطاهعلله پرداختلله باشللد مشللاهده نشللدهللای نگللارگری در سلله دورهسللیر تحللول تللاریخی سللبک

هللای قرآنللی ادوار آنچلله گفتلله شللد پللیوهد حاضللر بللا تأکیللد بللر آرار و نظللرات پیوهشللگران در زمینلله تللذهیب   

 پردازد.ها میبندی این نوع نگارهو طبقه ساختارشناسانهشناسی سبک مختلف به

 -پایلله پللارادایم تورللیفی هللا بلله رللورت عللددی و اثبللاتی نیسللت. ایللن پللیوهد بللر  داده ،درتحقیللق حاضللر

هلدف کملک بله انجلار تحقیقلی بنیلادی جهلت مطاهعلات سلایر محققلین اسلت. مطاهعله موجلود               ؛ وتحلیلی است

 شود.و هر دوره با مکاتب قبل و بعد از خود قیاس می گرفتهبه روش قیاسی و توریفی رورت 

ارتبلاط مسلتقیم بلا    و همچنلین  ریخی، بررسلی ارلطالحات، هغلات    تلا  هلا از جنبله  آوری دادهتوجه بله گلرد  با  

 شللود،هللا منجللر مللی( کلله بللا مشللاهده و ت للویربرداری بلله تکمیللل یافتللههللای مللورد مطاهعللهواحلد تحلیللل )قللرآن 

از نللوع اسللتنتاج عقالنللی تجزیلله و تحلیللل و  کنللدتورللیف مللیای و میللدانی روش کتابخانلله را بللهتحقیللق موجللود 

 است.

 

                                                 
6 lingz 
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 نظریچارچوب 

ست ) نگاران هنر بوده ها و مشکالت تاریخ های آن همواره یکی از دغدغهسبک و وییگی  شیلد ا (. 234: 1960، ۷رات

ست که به بیننده اثر این  سبک در هنر به معنی وییگی  دهد تا بین یک اثر و دیگر آثار هنری رابطه  امکان را میهایی ا

شاخه     1۷: ۸،1394برقرار کند )جنسن  ست که  رلی در مطاهعات نقد هنری و ادبی ا ای  (. مبحث سبک یکی از مباحث ا

ها و مکاتب گوناگونی دارد که یکی از آنها شللناسللی نحله شللناسللی را ایجاد کرده اسللت. سللبک  تحت عنوان سللبک

ر    سبک  سی  ست. با  ورتشنا رورت در        گرا یا فرماهیست ا راهت  سیه توجه و ا رورتگرایی در رو روی کار آمدن مکتب 

راه  روری مورد مطاهعه     یافت به طوری تخواند و تحلیل اثر هنری ا ستای عوامل  که تمامی ابعاد یک اثر هنری در را

رورت تری(. کالیو بل و راجرز فرای جزو مهم2۷: 13۸۷، 9گرفت )وابرتونقرار می شناخته می ن منتقدان  بل شوند.  گرا 

سطوحی می ها را مجموعهفرر  (49: 10،1914بل) سانه  داند که از ظرفیت برانگیختن حس زیباییای از خطوط و  ی  شنا

رورت  ششی می    هر مخاطبی برخوردارند.  ست بلکه کند هنری را کو دانند  گرایی تنها متمرکز بر خواند اثر هنری نی

رورت م       سم کیفیتی خاص از حقیقت  -6921:196 11فرای،پذیرد )یکه برای بیان ت ویری یک ت ویر به منظور تج

های معنادار شکل   نگرند که حقیقت غایی به رورت همین فرر های محض میگرایان اشیا را همچون فرر رورت  (.19۷

رورت   1۷3: 1392پور، گیرد )عوضمی ساختار فکری مکتب  سبک (. تابع  رورت     گرایی در نقد ادبی  سی   گرا نیزشنا

  14هنجارگریزی و 13سازیبرجسته ،12زداییداد. شاید بتوان مفاهیمی چون آشنایی مفاهیم و ادبیات خاص خود را شکل

در تعریف سبک از منظر    (.144: 1395فتوحی، آورد )گرا به حساب  شناسی رورت   ترین مفاهیم سبک به عنوان مهم را

                                                 
۷ rats hild 

۸ jensen 

9 vaberton 

10 Bell 
11 Fry and Hazar 

12 Defamiliarization 
13 Foregrounding  
14 Deviation 
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خلق اثر هنری   و یا هنجارگریزی و انحراف از معیارهای رایج   ها توسلللط هر هنرمند   زیند خاص فرر گرایان گ رلللورت

رورت   مدنظر گرفته می سبک شود. از منظر  شکل می  گرایان  ساس گراید هنری زمانی  ها و گیرد که هنرمندی بر ا

ستفاده همعیارهای فکری خاص به عنارر فرمی ویی  ستمرار می ای روی آورده و در ا ورزد. در این حاهت سبک   ی از انها ا

 گیرد.هنری خاص شکل می

گرا تعریف شود تا فرایند مطاهعه در   شناسی رورت   ترین عن ر در سبک  ر است فرر به عنوان مهم در این مقطع الز

کند. از نظر وی توازن و تناسب   (، فرر را تناسب و توازن معنی می 1390) 15ش رد فضایی آشکار و واضح رورت ب ذیرد.     

کوتاه وجود دارد اما رنگ، وییگی   در اقسللار هنرهای ب للری، موسللیقایی، کالمی و ادبی م،ل شللعر، رمان و داسللتان  

ست. به عقیده وی، وییگی    سجار و نظم همه آثار     های فرمی در برخی آثار مهمهنرهای ب ری ا ست اما با وجود ان تر ا

تواند به تنهایی نقد فرماهیستی شود و فرماهیست باید با نظریه دیگری تلفیق شود؛ م،ل آن که فرماهیسم را       هنری، نمی

کند. از نظر او با وجود تنوع اشکال فرر در تمامی هنرها، تنها اشتراک، روابط بین   رسیونیستی تلفیق می  با نظرات اکس  

 ها است.اجزار یا وییگی

سو، تاتارکیوویچ  سوف قرن  13۸9) 16از دیگر  ستان، در مقاهه   20(، فیل سی   فرر در تاریخ زیبایی»هه فرر را   «شنا

شیار یا به رورت جوهری در نظر بگیرد،         سته به آن که در معنای رورت ظاهری، درک شیر و مفهور نظم و انتظار ا ب

سه گروه آ بندی میبه پنج مفهور طبقه ست. بنابر      ن در حوزهکند که  سفی ا سمی و دو گروه آن فرر فل ی هنرهای تج

ضوعی این پیوهد که در حوزه  شامل فرر        ی هنر تذهیب محدود مو رلی تجسمی  سه فرر ا ست هذا  شده ا های  حدود 

 گردد.نظر میها ررفگردد و از شرح سایر فرراهف، ب و ج تعریف و معرفی می

بندی تطابق قابل     و با ترکیب   گیردذهنی و بر پایه نظم و هندسللله شلللکل می      مربوط به تناسلللبات    «اهف»فرر 

رین  ترا یکی از کامل «اهف»اتارکیویچ فرر تتناسللب اجزار اسللت. . به عقیده متقدمین، زیبایی در نظم و ای داردمالحظه

دیگر از فرر در   یفتعر« ب»ادامه داشللته اسللت. فرر   20داند که رواج آن تا قرن ها در زمینه هنرهای ب للری میفرر

ست. چنان  ست   معنای مفهور ا سیونی رور که ام ر شان تجریدگرا بر  ت ظاهری تأکید میها به فرر در مفهور  کنند و نقا

شیه      «ج»فرر در مفهور انتظار تأکید دارند. فرر  ست. این فرر در مفهور خطوط حا ای و فیگور  سومین تعریف از فرر ا

شکل  ساخت فرر دارند، بیان      1۷در  ست. در اینجا تاتارکیویچ به مفهور طرح و رنگ پرداخته و تفاوتی که هر کدار در  ا
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رد  گذاری به فرر مویعنی به کمک رنگ دوشد و مفهور  بیان می یعنی فرر، به وسیله طرح محیطی  یککند. مفهور می

 شود.میستفاده است که در جای خود معرفی ها مورد انگارییابند. هر دوی این حاالت در قرآننظر دست می

در   زربایاز د»جایگاه وییه متون مقدس پی برد. توان به با نگرشی عمومی بر ساختار هنر کتابت در تاریخ بشر، می   

آن  تنل سو در آرا نددمینهارا ارج  ههیو ا ینید یهارپیا هییوبه  ،هانوشته نباز و بکتا ،مختلف یهانتمدو  فرهنگها

  گاهیآ ییآرا بکتا مختلفی الههیولش دجواز و نباستااز دوران  هماندزبا یهاارشگز.نددنمیکر یغدر یچ کوششیلهاز 

  بال کت قل نرو رل بو  دل ش اردل پدی سمانیآ رپیا نکنداپرو  رشال نگ بدل جن ،سالمیا یهدور به انیرورود ا با هد.دمی

قرآن کتاب مقدس دین اسالر عالوه بر تعاهیم   (.1: 1396)کشمیری، « بسی افزود آن الللب تهلللپیوس نولللفنو  یلللیآرا

آرایی  بدون تردید قرآن آرایی شللد.از هنرهای اسللالمی با عنوان قرآن ایی شللاخهسللاز خود، زمینهارزشللمند و زندگی

شمه    سیاری از هنرهای کتاب سرچ سالمی  دوره آرایی ایران مانند نگارگری دری ب یکی از   .(15: 19۷6هینگز ، )بود ی ا

یر پیشللرفت  سلل .(326: 19۷6،  1۸)جانسللوناسللت آرایی هنر تذهیب به معنای طالکاری و تزیین هنرهای ارلللی قرآن

شان از آن دارد که از ابتدا به  ستفاده از نقوش طبیعی و بهره  نقوش تذهیب ن ی  های تجریدگیری از طرحدهیل کراهت ا

رورت گرفته     سازی  ست ) و انتزاعی، تذهیب تنها به جهت تزئین و زیبا شان 59: 1390ساریخانی،  و  کارگرا هایی  ( و ن

شللد. نقوش از دوران اوهیه به رللورت   گذاری میمربوط به سللجده عالمت ها، اختتار آیات و آیاتچون ابتدای سللوره

ررفاً به رنگ الجورد و طال، به دهیل ارزش و نورانیت آیات به کارگرفته می   فرر سی و  شد   های تجریدی گیاهی و هند

 شد.های قرمز، سبز و آبی نیز استفاده میتدریج طیفی از رنگاما به

سبک  سه      در این پیوهد  سی  شیراز  دورهشنا رورت در ی آل اینجو، تیمور و قاجاریه در مکتب  مورد زمانی  به 

سی قرار می  شینان    -حکومت به آل اینجو  -هجری قمری  ۸سده   - پس از دوره ایلخانیگیرد. برر از بازماندگان و جان

موزه پارس شللیراز  منتقل شللد. از این دوره قرآنی به خط یحیی رللوفی جماهی از خوشللنویسللان بزر ، در  - ایلخانی

سده   نگهداری می سفارش  9شود. در  ست     هجری قمری  شیراز ا سلطان فرزندزاده تیمور و حاکم  دهنده دیگر، ابراهیم 

آرایی بوده است. مشخ ه این دوران تغییر در    نویسان نامی و از حامیان بزر  هنر کتاب که خود از خوشنویسان و قرآن  

 ه به آن پرداخته خواهد شد.هاست که در این مقاهنوع تذهیب قرآن

در پی تحول و پیشرفت هنر   رگذاشتن هرج و مرج حاکم بر زمان؛ با پشت س   ،سومین تحول پس از دوره تیموری  

 بخد آیات قرآن شدند.تذهیب در دوره قاجاریه به وجود آمد که عنارر نباتی و حیوانی در کنار هم زینت
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تلذهیب نخسلت بایلد عنارلر بله کلار رفتله در ایلن هنلر را          سلنتی   -در توضیح پیرامون فرر در هنلر تجسلمی  

 است.ر تذهیب بر پایه طرح و نقد و رنگ عنارر به کار رفته در هن شناخت.

عنارللر به کار رفته در این هنر سللنتی بر پایه نقوش انتزاعی به کار رفته بر اسللاس پایه حیوانی یا   طرح و نقش .الف

ست.     سلیمی و پایه نباتی یا ختایی ا سلیمی ا سر، عاج فیل یا        نقوش ا رر حیوانی م،ل طرح  سالمی برگرفته از عنا یا ا

سر و   ست  دندان اژدهاحرکت ماهی یا  ستان . مجرد ا ستانی،  ) یتاک سلیمی،      (41 :13۷2تاک سیم ا در مورد چگونگی تر

ا  هداخل یکی از آنکوچکتر که  سه دهد. وی رسم اسلیمی را بر پایه دو دایره مماس و دایره   توضیحات جامعی ارائه می 

 رساند.سابقه نامگذاری این نقوش را به زمان سلجوقی می و داندقرار دارد، می

برخالف طرح اسلللیمی که سللاختاری  شللود. نباتی بوده و به ختن چین منسللوب می ختایی )خطایی( پایه نقوش

طرح هذا بسللیاری از محققان  نازک و رللرفاً دارای نقوش گل و بوته اسللت ،ظریفطرحی  درشللت و قوی دارد، ختایی

 .(63۷: 13۷2 ،19یهرو لیمادانند )ختایی را به رورت گلبر  تزئینی می

های سنتی و رنعتی  شامل رنگ که در حال حاضر آیدبه شمار مییکی از عنارر مهم فرر در ساختار تذهیب رنگ  .ب

ست  ستفاده از رنگ  که ا شرکت   ا رنعتی متعلق به  ست     از های معتبر خارجی های  شتری برخوردار ا سترش بی ا  ام؛ گ

.  دارند ها مانند قرمزدانه منشللأ حیوانیبرخی از رنگ شللوند اهبتهمیپاالید  معموالً از سللنگ معدن های سللنتیرنگ

های  سنتی مورد استفاده در هنر تذهیب اشاره کرد. از دیگر رنگ    هایرنگترین توان از طال و الجورد به عنوان مهممی

شنجرف، زنگار یبه کار رفته م شاره     توان به  سفیداب ا سون نمود و  سنتی   طال از جمله رنگ. (12: 19۸۸، 20)ویل های 

ست که   شان   کند. های متنوع میبا آهیاژهای مختلف توهید رنگا رورت غیر درخ یا   براق خار و این رنگ گرانبها به دو 

دد.  گرمیهای راف م،ل عقیق بدون خدشه استفاده    شود. برای رسیدن به این مرحله عموماً از سنگ   پخته استفاده می 

سنگ  الجورد با رنگ آبی ستح ال می  از  ستان    الجوردکه معموالً شود  ی به همین نار ا شهرت   معادن بدخشان افغان از 

روشن    بییعنی از آای از رنگ آبی بدست آورد  توان طیف گسترده باالیی برخوردار است. با استفاده از سنگ الجورد می   

قرمزدانه  و ها م،ل نیل، زرنیخ    ای متمایل به سلللبز و گاهی در ترکیب با دیگر رنگ        در دورهد یا تیره و عمیق،  و شلللا

 وهای پرکاربرد به شنجرف، زنگار  دیگر رنگ ازمتفاوتی دارد.  فرمیکند که هرکدار تأثیر های متفاوتی را ایجاد میرنگ

 توان اشاره کرد.می نیز سفیداب
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 هاتحلیل داده

 خاتونقرآن تاشی (الف

و دوره آل اینجللو از شللیراز اسللت.  مللیالدی 14/ هجللری ۸سللده  کیللانتهللای نیملله اوهللین قللرآن، مربللوط بلله 

باشلد.  ملی  «شلیخ ابواسلحاق اینجلو   »ملادر شلاه   « خلاتون تاشلی » اسلت، پاره نگاشلته شلده  واقف این قرآن که در سی

و در جللزر سللی شللده نگاشللته  «رللوفی جمللاهییحیللی »ایللن قللرآن ارزشللمند بلله خللط خوشللنویس بللزر  دوران  

هلا تعملیم داد چلرا کله     تلوان آن را بله کلل قلرآن    کله ملی  اسلت  آملده   «محمد حملزه اهعللوی  »قرآن امضار مذهب، 

کله   خلورد ملی  بله چشلم  در تزئینلات  تغییلرات انلدکی    املا  ،های موجلود یکسلان اسلت   شیوه تذهیب در تمامی پاره

هلا  تلذهیب  «اسلتاد حملزه اهعللوی   »توسلط اشلخاص مختللف املا تحلت نظلر        احتملاالً باشد که  دال بر اینتواند می

تغییراتلی در سلبک کلار اسلتاد روی     ملرور زملان بطلور طبیعلی     حتلی ممکلن اسلت بله     یلا  و  به انجار رسیده اسلت 

 داده باشد.

بله عنلوان نمونله معرفلی      چهلار از بین بیست و هشت جزر از سلی جلزر موجلود در ملوزه پلارس شلیراز، جلزر        

حکایلت  گی سلاد ایلن  شود. جللدی سلاده از چلرر سلبز رنلگ ایلن م لحف شلریف را در برگرفتله کله           و بررسی می

 از آن دارد که این جلد، جلد ارلی نبوده و بعد از تعمیر به کار رفته است.
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متللر بللا احتسللاب قسللمت تللذهیب اسللت. قسللمت خوشنویسللی در رللفحه  سللانتی 24×39مللتن در ابعللاد 

 2ضلخامت حاشلیه   و  فراگرفتله هلا اطلراف کلار را    است که در سله طلرف، تلذهیبی بلا تلزئین اسللیمی       22×15 کی

 

 
 رازیموجود درموزه پارس ش شمسه نشانگان ده آیه: 2 ریت و

 (1395)نگارندگان،

 
 رازیموجود درموزه پارس شترنج نشانگان پنج آیه : 3 ریت و (1395)نگارندگان، رازیخاتون موجود درموزه پارس ش ی: رفحه نخست قرآن تاش1 ریت و

 (1395)نگارندگان،
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یعنلی یلک قسلمت کتیبله در بلاال       طراحلی شلده اسلت    1-2-1 رلورت نسلبت  هلا بله   بندیمتر است. تقسیمسانتی

ری اسلت کله   در پایلان نیلز کتیبله دیگل    . دو برابلر وحلاوی نوشلتار اسلت     آن و قسمت میانی کله بلنلدی   ذکر عنوان

کلله اطللراف آن  متللرسللانتی ۷و  15، ۷مضللمون متفللاوتی دارد. ابعللاد قسللمت خوشنویسللی و تللذهیب در بلنللدای   

متللری دارد و در مجمللوع بللا احتسللاب جللداول سللانتی 2نیللز سراسللر تللذهیب حاشللیه فراگرفتلله اسللت و ضللخامت  

 .(1شماره ت ویر رسد )سانت می 35بلندی کار به ابعاد 

در سلایر رلفحات تنهلا    متلر اسلت.   سلانتی  5 پلایین متلر و در  سلانتی  ۷های سلفید از کنلاره آزاد و بلاال    حاشیه

متلر چلارچوبی ترسلیم شلده کله تنهلا تلزئین ارللی آن جلدوهی اسلت           سلانتی  5/23×35در میانه رلفحه بلا ابعلاد    

انتهلای هلر آیله    مرکب از یلک خلط طالیلی کله دو طلرف آن مح لور بله جلداوهی از خطلوط الجلوردی اسلت. در            

. در ایللن رلفحات حاشللیه سللفید در سللمت فوقللانی و تحتللانی بلله یللک  شللوددیللده مللیوار تزئینلی بلله شللکل دایللره 

تزئینللات دیگللر  وجللود دارد.سللانت حاشللیه سللفید  9متللر اسللت و در سللمت مقابللل شللیرازه نیللز سللانتی 5انللدازه و 

کلله در ال شمسلله ماننللد همچنللانشللامل اشللکال تللرنج و شمسلله اسللت کلله در رللفحات مختلللف رسللم شللده، اشللک

و اشللکال تللرنج اشللک ماننللد در  آیلله بللوده دهداخللل آن بللا خطللوط گرافیکللی نمللاید داده شللده، بلله نشللانه هللر  

 (.3و  2)ت اویر شماره  آیه رسم شده است پنجانتهای هر 

ایلن شلیوه در تملار     شلد کله  ملی مرکلب سلیاه دورگیلری     بلا آیلات بلا طالنگلارش یافتله و      ،در قسمت نوشلتار 

جلنس کاغلذ ایلن قلرآن ضلخیم و احتملاالً خانبلاهیغ اسلت         رفلت.  ملی ها برای جلوگیری از ریزش طال، بله کلار   دوره

بسلیار مرسلور   هلای اسللیمی   باشلد. در تلزئین و تلذهیب ایلن قلرآن اسلتفاده از طلرح       که به رنگ کرر نخلودی ملی  

هلا بله کلار رفتله اسلت. در قسلمت خلارجی یلا         کتیبله  های ساده نبلاتی بله رلورت مکملل و در زمینله     و طرحبوده 

انللد. زمینلله رنگللی بلله رللورت الجللورد در کنللار یکللدیگر نشسللته هللای زنجیللروار و پیوسللتهحاشللیه هللوح، اسلللیمی

انلد. در کنلاره   آمیلزی شلده  و سلیاه رنلگ   هلای شلنجرف روشلن، سلبز    وچکی بله رنلگ  های کل غاهب است که با ترنج

هللایی بله شلکل شمسلله یلا تلرنج آمیختلله بلا نقلوش اسلللیمی منقلوش شللده        در هللر رلفحه نشلانه   ،مقابلل شلیرازه  

 .(3و  2ویر شماره ا)ت  است

هلا بلا مرکلب    . نوشلته باشلد نامله ارلل   قسلمت وقلف  رسلد  بله نظلر ملی   رفحه ابتدایی مرمت و تعمیر شده اما 

فضلای بلین خطلوط بله کملک رنلگ       شلیخ ابواسلحاق نامیلده اسلت.     خط توقیلع نگاشلته شلده و واقلف را      سیاه به

موشلی ایلن خطلوط از قسلمت خوشنوسلی جلدا       قرمز و خطلوط ملورب یلا هاشلورزنی فضاسلازی شلده و بلا دنلدان        

کاتللب را  آمللده کلله نویسللی و بللا رنللگ الجلورد در رللفحه پایلانی ایللن جللزر رقللم کاتلب بلله کمللک رنگله    .شللودملی 

و در زمللان ابواسللحاق اینجللو  ر 1345/ ه.ق ۷46نامللد و تللاریخ کتابللت را سللال مللیمعرفللی  یحیللی جمللاهی رللوفی
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موشللی زده کنللد. فضللای بللین خطللوط بلله وسللیله هاشللورزنی و بللا رنللگ قرمللز پللر و ارللطالحاً دنللدان   بیللان مللی

 است.شده

 قرآن ابراهیم سلطانب( 

متللر بللا سللانتی 46×55شللاهزاده و خوشللنویس تیمللوری، در ابعللاد  ،قللرآن منسللوب بلله قللرآن ابللراهیم سلللطان

ای بلدل شلده اسلت. جللد بله روش سلوخت و بلا طلرح هچلک تلرنج           قهلوه چرر زرد رنگ که به مرور زملان بله   جلد 

آمیلزی گشلته املا رنلگ آن تلا حلدودی تغییلر کلرده و دچلار ریختگلی           تزئین شده و با رنلگ الجلورد و طلال رنلگ    

 شده است.

ایللن جللنس کاغللذ در »رللفحه بللر کاغللذی از جللنس احتمللاالً خانبللاهیغ نگاشللته شللده چللرا کلله   34قللرآن در 

 نگللارش سللوره حمللد اسللت کیلل(. رللفحه ۷4۷: 13۷2)مایللل هللروی، «دوره تیمللوری کللاربرد فللراوان داشللته اسللت

که بسم اهلل به خط محقلق و ملتن بله خلط ثللث و بلا طلال نگاشلته و بلا رنلگ سلیاه دورگیلری شلده اسلت. دهیلل                

بله وسلیله دورگیلری زیبلایی      گیری خطوط مطلال ریلزش و محلو شلدن حاشلیه طلال در رنلگ کاغلذ اسلت کله          قلم

هلای سراسلر ملذهبب بله خلط      شلود. مشخ لات سلوره در بلاال و پلایین رلفحه در داخلل کتیبله        خط نشان داده می

 .گیری طال نگارش شده استکوفی ایرانی به رنگ سیاه و قلم
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موجود در  یموریسلطان ت می: رفحه نخست قرآن ابراه4 ریت و

 (1395 گاننگارندعکس از ) رازیموزه پارس ش

سلطان موجود در  میدر قرآن ابراه یانیدر رفحات م هی: ترنج حاش5 ریت و

 (1395 گان)عکس از نگارند رازیموزه پارس ش

هلای ایلن دوره اسلت. عنلاوین در دو کتیبله      قلرآن  کلامالً براسلاس سلبک   آرایلی و نقلوش ایلن رلفحات،     کتاب

انلدازی شلده اسلت.    هلای غاهلب طلال و الجلورد نقلد     بلا رنلگ  ای در باال و پلایین رلفحه آملده کله اشلکال کتیبله      

طلور جداگانله بلا    بنلدی شلده و هلر قسلمت بله      نقوش ترنج میانی به وسلیله کمربنلدی چرخشلی و ملنققد تقسلیم     

رنللگ غاهللب زمینلله رنللگ الجللورد اسللت کلله  (.4شللماره اسللت )ت للویر انللدازی شللده طللرح نقللوش زیبللای ختللایی

و  هللا انللدکی از رنللگ سللیاه، قرمللزقسللمتو نسللبتاً روشللنی دارد. در بعضللی  مشخ للاً الجللورد ایللن دوره رنللگ شللاد

اسلتفاده از طلال و الجلورد اسلت کله       ،کنلد وهلی آنچله نظلر بیننلده را جللب ملی       ،عنوان تنوبع اسلتفاده شلده  سبز به

 آورند. ترکیب طال و الجورد تا امروز استفاده وسیعی دارد.در کنار هم ترکیبی زیبا و مانا پدید می

هللای گونللاگون از جللزر هرللورت کامللل نگاشللته نشللده و مبتنللی بللر تعللدادی سللوررآن ابللراهیم سلللطان بلله قلل

بله تحریلر آملده     سلور انلد.  چنلین بله دنبلال هلم نگاشلته شلده      ها برای دهیلل مشخ لی ایلن   است، گویی این سوره
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مللاعون(، ) یللندهللای حمللد، طلله، یللس، شللوری، دخللان، دهللر، واهیللل، واهضللحی، فیللل، قللرید،  عبارتنللد از: سللوره

 و فلق.، کافرون، ن ر، مسد، اخالص، ناس کوثر

ملللتن قلللرآن در جلللدوهی بللله ابعلللاد 

 کللله متلللر نوشلللته شلللدهسلللانتی 36×4۸

رللفحات مجللدول بللدون کمنللد حاشللیه    

و  ۷ حللدود اسلت وحاشللیه سللفید رللفحات 

سللانت اسللت کلله در حاشللیه سللفید،    5/۸

نامللله و نیلللز در اک،لللر توضلللیحات، وقلللف

هلای مسلتقل بلر  ماننلد و     ترنج رفحات؛

هللای کوچللک در حاشللیه آورده یللا شمسلله

هلللا در بعضلللی شللده اسلللت. ایلللن تلللرنج 

دیگلر بله رلورت    رفحات یک و در بعضلی  

هیم سللطان تیملوری معرفلی    . رقلم پایلانی قلرآن، بله روشلنی راقلم سلطور را ابلرا        (5)ت لویر شلماره    دو ترنج است

/ ه.ق ۸30رمضللان سللال  4طبللق نوشللته پایللانی  فرسللتد. تللاریخ اتمللار کللار مللیو آهللد درود  پیللامبر کللرده و بللر

خلتم قلرآن اسلت کله بله خلط نسلخ بسلیار زیبلا          رفحه آخر ملزیبن بله دعلای     .(6ت ویر شماره باشد )می ر. 1426

و محللاط در دایللره مللذهبب بلله رنللگ الجللورد روشللن بللا دو تللرنج   شللده  نگاشللته 21یافتلله شللیوه یللاقوتیو تکامللل

معلللور را دارد، خوشللنویس ایللن رللفحه  . ر 1430/ ه.ق ۸34بللاال و پللایین رللفحه اسللت کلله رقللم     کوچللک در

 ترسیم شده است.های این قرآن بسیار زیبا، ظریف و متنوع آرایه .نیست
 

 های دوره قاجاریهقرآنج( 

نوعی اما سللبک حاکم بر آثار  بدسللت آمدههای متعدد ومتنوع بندیهای بسللیار با تقسللیم از دوره قاجاریه قرآن

جانمازی و بازوبندی      های کوچک وزیری یا    های این دوره دارای قطع عمدتاً قرآن   دهد. وحدت سلللبکی را نشلللان می  

سط تا عاهی ارزیابی می    ستند. ارزش خطوط از متو سب و برابر با     تذهیب این قرآنشود.  ه شی متنا ها معموالً دارای ارز

سد.  نوع خط به کار رفته به نظر می ستفاده   از کاغذ ع ر قاجار در ر شینی نیز ا ین  اشده که اهبته،  میهای خارجی و ما

                                                 
 . یاقوت مستع می21

 
 

 رقم تاریخ کتابت در قرآن ابراهیم سلطان: 6 ریت و

 (1395 گانعکس از نگارند) رازیشموجود در موزه پارس  
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ستفاده قرار می مهرهاز نیز آهار زده و پس  کاغذها شرفت جهد می. گرفتگذاری مورد ا رر  واری در توان پی   یتزئینعنا

های سبک قاجاری مکتب شیراز، نوعی  در تذهیب به کار رفته ها و نقوش نباتی. اسلیمیمشاهده نمودتذهیب این دوره 

در این   دارهای گلاسلللیمیاز  طیف وسللیعی دهند.های ب للری را نشللان میخاص هنری در بیان ارزش تنوع و دقت از

ستفاده می    شتر ا سلیمی دهان اژدری که احتماالً  شد دوره بی ست،     و ا رر حیوانی ا ارد  دکاربرد فراوانی برگرفته از عنا

ستنلی  ست.     (. 199۸، و دیگران )ا رر به کار رفته در این دوره کامالً متللللمایز از قبل ا ی  های این دورهدر تذهیبعنا

با   دههای به ت ویر درآممو معمول نبوده، بلکه شکلدادن شکل گل و بر  با استفاده از حرکت قلم نشانمکتب شیراز، 

ها کامالً با دوره قبل از آن متفاوت  اند و طرح گلوجود کوچکی نقوش با کشیدن خطوط محیطی به من ه ظهور رسیده

 است.تر و دقیق

در کتابت   (.۷ت ویر شماره   باشد ) می« میم-الر-اهف»کتاب قرآنی از ورال شیرازی به جا مانده که ت ویر آن در    

سخ دو دانگ جلی   از خط این قرآن برای خطوط عربی سی ن ستعلیق  از و برای معانی فار رورت  خط ن ستف غبار  به  اده  ا

در   ای از اسلیمی که پهنای قسمت خوشنویسی شده بیشتر از تاج سرهوحه بوده که با حاشیه        این نسخه . در شده است  

  ایاندازی بوده، حاشیه های متعدد که توأر با گرهکشی هوحه آمده، پهنای دو قسمت با هم برابر شده و پس از جدول  سر 

تمار رنگی نیز دور آن را فرا گرفته است. پهنای حاشیه در قسمت عطف ضخامتی ن ف حاشیه در قسمت روبرو و هبه          

رح و لب با یک ط یعنی کتیبه فوقانی و تحتانی که اغ     ؛د داردمذکور تنوع طرح وجو  قرآنقرآن دارد. در تزئین و تذهیب   

ها در سه طرف رفحه دارای سطوح مختلف     در اینجا دارای تنوع فرر و شکل است. همچنین حاشیه   شکل متمایز بوده  

 ؛است  باشد هماهنگی به وجود آورده است اما در کل، رفحه با استفاده از یکسانی رنگ که طال، الجورد و شنجرف می     

 گردد.به نحوی که بیننده در ابتدا متوجه این تفاوت نبوده و با دقت در اثر متوجه تنوع و تعدد فرر می
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باشللد. در جلد قرآن، از چرر اسللتفاده نشللده بلکه مقوای روغنی با نقد می 5/3۷×5/24قطع قرآن، رحلی با ابعاد 

ست   شیرازی ا سال  ۸شماره  )ت ویر   گل و مرغ و با رقم هطفعلی  شده، در   نقد .ر 1۸5۷ /.قه 12۷4(. جلد به  اندازی 

کتابت شده است.    .ر 1۸45/ .قه 1262رورتی که ارل قرآن که به خط ورال شیرازی پدر و پسراند است به تاریخ       

رفحه      510این قرآن دارای  ست که در هر  سیاه و    سطر کتا  14رفحه ا سخ و مرکب  سطر نیز   14بت آیات با خط ن

ستعلیق ق  رفحه را           رمز میترجمه آیات به خط ن سطر کتابت قرآن بوده و مابقی  شد  رفحه نخست دارای  شد. دو  با

 تزئین تذهیب پوشانده است.

و به خط استاد بزر  میرزا محمد    ت ویر شده  « میم-الر-اهف»در قرآن دیگر که تذهیب متفاوت دارد و در کتاب 

ستعلیق به خط        سخ با ترجمه آیات ن ست. تاریخ کتابت ب  شفیع ارسنجانی کتابت شده به خط ن ه محمد علی مستوفی ا

 (.9ت ویر شماره باشد )می. ر 1904/ .قه 1322سال 

در اینجا نیز از جلد  متر بوده و برکاغذ خانباهیغ نگاشلته شلده اسلت.   سلانتی  25×3۸قطع این قرآن رحلی با ابعاد 

شده و بیرون و درون جلد با نقوش گل و بوته، نقد   ستفاده  شده مقوایی ا ست. در تزئین جلد قرآن  اندازی  یس  های نفا

 
  

از دوره  یرازی: قرآن به خط ورال ش۷ ریت و

 (13۸3 میم -الر -از کتاب اهف ری)ت و قاجار

 : طرح جلد قرآن دوره قاجار۸ ریت و

 (13۸3 میم -الر -از کتاب اهف ری)ت و
از  یارسنجان عی: قرآن به خط محمد شف9 ریت و

 (13۸3 میم -الر -از کتاب اهف ریت و) دوره قاجار
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 ،این قرآن نیز دوو  یکتعداد سطور کتابت شده در رفحه     .(۸ت ویر شماره   شود ) این دوره نقوش گل و مرغ دیده می

سرهوحه تاج مانند، همچون دیگر آثار           ست.  رفحه بوده و باقی پوشیده از نقوش زیبای تذهیب ا سطر و در میان  شد 

سمت این دوره وجود دارد ک شده     ه با ق شیده  سلیمی پو ست ) هایی مملو از ا شماره    ا شاهد   . (10ت ویر  در این زمان 

سلیمی و ختایی در کنار یکدیگریم. طرح ک    رر ا شابه  کاربرد عنا شی   تیبه باال و پائین کامالً م ست. حا که   یکه یکدیگرا

ست، طرح    سرهوحه ا ستفاده از طال و  هم دور خط و هم اطراف  همراه با  هایی جداگانه دارد؛ بدون رنگ زمینه، بر پایه ا

اما طرح حاشللیه اطراف که   ،از اسلللیمی و ختایی توأمان پوشللیده شللده یکباشللد. نقوش طرح دورگیری مشللکی می

ست      سری و بدون رنگ زمینه ا سمت    داردهای نباتی و به رنگ طال تنها طرح ؛سرا ضی ق شارات ک که در بع می از  ها ا

و شللنجرف تیره دارد اما رنگ غاهب طال اسللت. در اینجا شللاهد تحوهی دیگر نیز هسللتیم و آن های سللبز، الجورد رنگ

شیده می        سیله پو ضاهای خاهی به این و ست که در تذهیب آمده و تمار ف ستفاده از خطوطی ریز و نقطه مانند ا د،  شو ا

سطح بدون نقد پرهیز کرده  رفحه کامالً نقد  گویی از وجود حتی اندکی  ست ) شده  اندازی و باید  شماره     ا ت ویر 

11). 

  
 جزئیات سرهوحه در قرآن نمونه دوره قاجار :10 ریت و

 (1395 گانعکس از نگارند)

 جزئیات حاشیه در قرآن نمونه دوره قاجار :11 ریت و

 (1395 گاننگارندعکس از )

 

ندی رفحه   ببه اندازه دو سطر نوشتار است یعنی تقسیم    آرایی گفتنی است که ضخامت کتیبه   در تقسیمات کتاب 

شود. آنچه در دو رفحه شروع    خوشنویسی تنها جزئی از رفحه ابتدایی را شامل می    کامال تغییر کرده و  1،2،1بر پایه 
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تر و گونه، شللروعی جذاباین شللود.که پس از آن، آیات قرآن آغاز می اسللت باغی پر گل خورد،به چشللم میها قرآن

 آورد.تر برای پذیرش آیات وحی را به وجود میدهنشین

 

 های مورد مطالعهنمونه شناسیسبک 

د فرر و توانگرا میشناسی رورت   هایی رورت بگیرد که در سبک  اساس مفهفه به طور معمول باید بر شناسی  سبک 

های عمده مورد  الجورد که از رنگباشللد. رنگ و چیدمان آن، فراوانی اسللتفاده از طال و اسللتفاده از عنارللرفرمی نحوه 

سلیمی و ختایی و نحوه قرار گرفتن آنها در کنار هم       رر فرمی م،ل ا ست، عنا ستفاده در تذهیب ا سیم    ا و همچنین تق

به  توانتواند مشخص کند. می هایی است که انواع سبک را می  که هر کدار مفهفه آرایی است رفحه از جهت تنوع کتاب 

:  22،1960)راتشیلد  «هنر به عنوان یک قسمت پیچیده از یک ارگانیسم بزر  نمایان است   »که  این واقعیت اذعان کرد

ین  به اارللر نباتی و حیوانی اقدار نمود. اسللتفاده از عن های مختلف هنر تذهیب باید بابندی سللبک(. در تقسللیم235

نظر قرار داد. در دوره بعد به تدریج     توان مد  های اسللللیمی در دوره اوهیه را می  گیری از نقوش و طرحترتیب که بهره  

ورد. در  آها را به وجود مینقوش نباتی نیز در تزئین آیات استفاده شده است که این خود سبکی دیگر در تذهیب قرآن    

سبک       دوره رورت  ستیم به این معنا که گاهی به  شاهد تحوالتی ه شده و گاهی نیز مف ل      های متأخر  و کمتر کار 

ست  ضی  ؛ ا شت و رجعت به قبل دیده اما در بع شاهد تنوع و تعدد در عین     می آثار این دوره بازگ شود. در اینجا بیننده 

پیشللرفت در این هنر اسللت، به این معنی که تنها از اسلللیمی به عنوان عامل تزئین اسللتفاده نشللده و نقوش و ترکیب  

سیر پیشرفته   شان می زیبا و مرتب ،تزئینات  سومین دوره از سبک  دهد. تعدد وجود آثاتری را ن ف نگاری از یک طرر در 

ست       گیری فرمانروایان،به دهیل جهت راهحات ا شتن قرآن برای باقیات  شتن و بجا گذا سو  تأکید بر نو عدر   و از دیگر 

 ها شده است.است که باعث بجاماندن کتب، نوشتار و قرآن هاهجور و به آتد کشیدن کتابخانه

 

 های مکتب شیرازدر قرآن شناسی صورتگراتفسیر سبک

سبک    ساس و بنیان در  رورت     ا سی  ست. در       گرا بر وییگیشنا سبک مورد مطاهعه ا های خاص و منح ر به فرد 

های مورد  ی قرآنی سیر تحول از زمان آل اینجو تا قاجار مدنظر است که همه  دوره یکی تاریخی این مطاهعه محدوده

شوند. هذا در این بخد هدف آن است تا سیر تحول تکوینی فرر را در این سه     بندی میمطاهعه تابع مکتب شیراز طبقه 

شده در قرآن  سبک یا دوره مشخص نمود. برمبنای مطاهعات فرمی    سبات رعایت  شیراز به  تنا های دوره ابتدایی مکتب 

ه  بوده و از نقطهای کتیبه تذهیب است. این نسبت شامل دو قسمت در باال و پایین که در مجموع قسمت 1،2،1نسبت 

                                                 
22 Ratsh ild  
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استفاده از خط محقق با ابعادی نسبتاً درشت  . شدمینظر اندازه برابر با قسمت میانی است که خوشنویسی در آن انجار 

شمار می    از وییگی سبکی این ع ر به  شت  یکی نیز در دوره هاتذهیبآید. اهبته های  ست تر از ادوار بعد در در   .بوده ا

سده  قرآن شم می بارز طور ه بچه ، آن۸های  ضا از طرح   خورد، به چ ستفاده حداک،ر ف ست   ا سلیمی ا چنانچه در   .های ا

از نقوش اسلیمی استفاده شده و تنها برای پر کردن زمینه یک قسمت از کتیبه که   و ترنج ها ررفاً طرح حاشیه، کتیبه

ست.      ستفاده کرده ا شته دارد، از نقوش بر  مانند نباتی ا سبک     این وییگی به  متن و نو سته در  عنوان یک عامل برج

آورد  زدایی و هنجارگریزی را به نماید در میشود. هنرمند با استفاده از این عنارر نوعی آشنایی    این دوره شناخته می 

نویسللی از خ للورللیات   با ابعاد بزر  و جلی« خط محقق»اسللتفاده از هجری اسللت.  ۸قرن  و مح للول آن سللبک

سا    شنوی ست      قرآنین خاطر ن آن دوره بوده و به همخو شان قدرت قلم و توانایی د ست. ای های در ابعاد بزر  موجود ا

 اند.دانستهنویسی میخوشنویس را در درشت

تر و کم  و بزرگی خط، درشلللت موهای ظریفو قلم های اوهیه تذهیب به دهیل عدر امکاناتی چون کمبود نور         طرح

و خفی  از جمله خطوط ریز نقد  با ابداع خط نسلللتعلیق؛ که همچون نسلللخ     10های بعد از قرن   تر بود. در دورهدقت 

نین  ؛ همچهذا فضای بیشتری به تذهیب اخت اص یافت    ،ل شد تر از قبها کوچکمحل نگارش خوشنویسی قرآن  است،  

رلی اجرا را دارد     ستی که قابلیت انتقال طرح بر زمینه ا شفاف و نازک پو شد طرح ابداع کاغذ نیمه  هیب  تذ های، باعث 

شوند. ظریف سیار زیاد بوده و هر قرآن       شایان ذکر می  تر از قبل  رورت گرفته ب سیمات  شد که تنوع تق شان با   دهندهن

و ها کتیبه به اندازه دو سللطر و در بعضللی به بلندای یک سللطر چنانچه در بعضللی قرآن .ب اسللتهبوییگی شللخص مذ

سمت      هابرخی از قرآندر همچنین  سه  شیه در  سمت کناره و پایین   برخی و در تذهیب حا .  پذیردرورت می در دو 

یی  آرا. این تنوع در آراید و کتابشللودتزیین میکامل و تمار رنگی  به رللورت تشللعیر و گاهیبا حاشللیه گاهی تنها 

سبک   می شواری در  سی قرآن   تواند باعث د شان می    شنا شتر ذوق فردی هنرمندان را ن شود و بی رورت   ها  دهد. هذا به 

 هایی استاندارد بیان نمود.توان برای سبک هر دوره شاخ هنمی قطعی

سده  وییگی مشترک قرآن   ست.        13و  12های  رورت تاج ا سرهوحه به  ستفاده از طرح  شیراز، ا هجری قمری در 

شاخ ه    سده     این طرح نوعی  سبک  سته برای  شمار می  13و  12های ی برج سمت،    آید. هجری قمری به  در این ق

1رت تاج با واگیرهسرهوحه به رو  

2
شود، اما در هر قرآن شکل    یعنی یک قسمت از طرح دو بار تکرار می  شد؛ طراحی می 

شمار          نقد ارایتاج د سبک این ع ر به  ساختارکلی تاج به عنوان وییگی خاص  ست بنابراین  ، طرح و رنگ متفاوت ا

های  شللود که سللبکن مذهب شللناخته میزدایی و هنجارگریزی هنرمندارود اما جزییات به عنوان عنارللر آشللناییمی

نویسلللی وجود دارد و در  بندی تاج اغلب یک قسلللمت جهت عنوان       در تقسلللیم دهند. فردی این دوره را شلللکل می 
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شیه     بندیقسمت  شده، حا ستفاده  سیار ا سلیمی نیز دیده می های دیگر که معموال در آنها از طال نیز ب ود.  ش ای با طرح ا

 مکتب شیراز است. وییگی مختصاین 

سی عموماً اندازه عرض آن کوچکتر از کتیبه       شنوی سمت خو شیه  شد طراحی میدر ق اطراف  درای و به کمک حا

س اندازه آن به کتیبه می ضی قرآن    معموالً به این مفهور که ؛دیر شیه باریک که در بع شامل جداول مختلف   یک حا ها 

ومین  . دگشتتزیین میاسلیمی  هایبا طرحها بخد در برخی از قرآنگرفت. این میقرار ، در کنار بخد کتیبه دشمی

  موماًع پوشاند و های خط، کتیبه و سرهوحه را می دور تا دور قسمت  که است تر اما پهنحاشیه نیز بسان جدوهی ثانویه   

 .(9 و ۷شماره ت اویر است )اندازی شده های ریز نقدر با اسلیمیأهای ختایی و یا گاهی توبه وسیله طرح گل

های های حلزونی و طرحها، سللومین حاشللیه در بیرون اسللت که گاهی تنها از چرخداندازیپس از جداول و گره

های اسللللیمی و ختایی    کنده شلللده و گاهی نیز کاماًل به وسلللیله نقوش بسلللیار ریز و ظریف و مملو از طرح       نباتی آ 

های گوناگون و الجورد تیره است. به  مورد استفاده، طال با آهیاژ آمیزی شده است. رنگ عمده   اندازی و سراسر رنگ  نقد

ست     نظر می شده ا سد تعدبد مذهببین تنوع تذهیب را در این دوره باعث  شهود و در میان قرآن ؛ ر های  اما آنچه کامالً م

شود در  اهده میمش 9و  ۷ویر ات طور که در آنهاست. همان، نقد سرهوحه تاج مانند رسدبه نظر میاین دوره مشترک 

ن  عبارتی کتابت و تزیی   نسلللخ  یزیبا  معموالً با خط آن  در میانه   که  گیردقرار می کتیبه  یک  قسلللمت پایین این تاج   

شته    شود می سی آیات قرار دا شنوی  ،چنان که در زمانی که خط، محقق جلی بوده ،. تذهیب کامالً در خدمت خط و خو

 تذهیب در حد آن، زمانی که خط نسخ خفیف و نستعلیق بوده نیز تذهیب فراخور آن نقد شده است.

های گوناگون در هر دوره پدید   به این ترتیب فرر   که از نظر عنارلللر بوده   آنچه تاکنون بیان شلللد، تناسلللب فرر    

ز  ا کهمختلف شیراز شایان ذکر است     های مکاتبدر مورد قرآن« اهف»تناسب و به کار بردن فرر   از نظر آمده است. می

  ،بندی آیات و فرر شکل گرفته رفحه چنان که گفته شد خاتون موجود است که تقسیم  دوره ایلخانی قرآن زیبای تاشی 

نواز و متناسب است. با استفاده از     در ابعاد طالیی بوده و کامالً چشم  بندیاست. ابعاد رفحه و تقسیم    1،2،1در نسبت  

سلیمی  ستفاده از رنگ    نقوش ا شأ ا ضاهایی به وجود آمده که من ساختار اثر تذهیب   ، ف های مختلف بوده و بدین ترتیب 

شکل اثر، در           ست و  رر هنری از قبیل خط، رنگ، توناهیته اثر که مجموع طال و الجورد حاکم ا ست. عنا شکل گرفته ا

های درخشلللان  رود. به کار بردن طال با جنبهکند که از قرآن و آیات آن انتظار میمجموع فضلللای معنوی را حاکم می

 یعنی تناسللب و« اهف»آن را در فرر  ها در تناسللبات ایرانی به کار رفته و تاتارکیویچهمان عن للر فرمی اسللت که قرن

ا الزر  هدرخشندگی اثر بیان کرده است. تباین رنگی که بین الجورد و طال وجود دارد هم اکنون نیز پس از گذشت قرن

 رسد.به نظر میاالجرا 
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نامیده و بر طبق تعاریف، شامل خطوط حاشیه یا طرح است که شکل شیر را      « ج»فرر  تاتارکیویچ سومین فرر را 

سم را جلوه     می به وجود شکل ج ستفاده از رنگ،  ستفاده از فرر   گر میآورد و نیز در نوع دیگر با ا کند. این هر دو نوع ا

سلطان کامالً   و هم در جایی که رنگ در جایگاه همتراز فرر کارایی می هم در ارتباط با طرح« ج» یابد در قرآن ابراهیم 

ها استفاده شده، نیازی    هایی که رنگ زمینه وجود ندارد و از طال برای نمایاندن شکل گل بارز و آشکار است. در قسمت   

شده ا         ستفاده  سیار رقیق ا رورت ب ستفاده زیاد از طال نبوده و به  شیه طال     .ست به ا ضرورت، چون حا در اینجا بنا به 

شته و رنگ آن نیز در رنگ زمینه کاغذ محو می  آمیزی شده و در   اطراف نقوش به وسیله دورگیری رنگ  ،شود ریزش دا

شاخه  ست      حقیقت طرح گل و  شده ا شان داده  سیله رنگ مشکی ن   نگاریاما زمانی که رنگ الجورد برای زمینه؛ ها به و

کار شده و از حرکت    تنها با حرکت قلم موها که اغلب طال است،  رنگ گلاند، ها نقد شده پس از آن گل به کار رفته و

تر استفاده شده تا هم    مو در جهت نشان دادن شکل گل استفاده شده است. در اینجا به اجبار از طال در شکل غلیظ      قلم

 دورگیری نباشد.با الجورد زمینه تداخل رنگ نداشته باشد و هم نیازی به 

های ادوار بعد به طور محسلللوس و م،ال زدنی اسلللت. در قرآن« ج»در این قرآن به طور اخص هر دو کاربرد فرر 

 است. گشتهدر شکل طرح و نقد استفاده شده و با دورگیری عنارر اشکال آن ظاهر « ج»فرر عمده از 

رر، همچنان فرر   ستفاده از عنا شته وهی دقیق در ا روهی تر و های گذ شده  ا ست. تر اجرا  شان   ا سهله ن دهنده  این م

شرایط فرهنگی به وجود آمده اما در تقسیمات کتاب      ست که بر حسب  شاهد تحوالتی هستیم که    تغییراتی ا آرایی نیز 

های قبل به دهیل استفاده از خطوط ثلث ای از آن به دهیل شرایط خطی است از جمله تقسیمات کتیبه که در زمانپاره

شند رفحه را از طول به چهار قسمت تقسیم می     که جلی می و محقق اند. از این تقسیمات دو قسمت فوقانی و   کردهبا

های قبلی بود مخ وص خوشنویسی آیات قرآن     یافت و نیمه میانی که مجموع قسمت تحتانی به تذهیب اخت اص می 

ستفا     رفویه به بعد که خط مورد ا ست. در دوره بعد یعنی از زمان  ستعلیق خفی یا کوچک بوده   بوده ا سخ و ن ده اغلب ن

سطر محدود می    سمت کتیبه به حد بلندی یک یا دو  ست،   اندازه بلندی ق قرآن در ابعاد جانمازی یا در قطع   چه شده ا

سیم            ست، تق سایر مناطق ا شیراز در دوره قاجار با  شد. آنچه تفاوت مکتب  شده با شته  رفحه بر نقد رحلی نو   بندی 

رد.  خوشیراز به چشم می   ورس نگاری است که در اک،ر آثار تذهیب قرآنی مکتب  تاج و همراه حاشیه سرهوحه به رورت   

ای که حاوی عنوان است قرار داشته و در زیر این قسمت، فضایی که خوشنویسی در آن  بندی، کتیبهپس از این تقسیم 

بندی یا فاقد آن بوده باشد، پر شده است.     ها با جداوهی که ممکن است حاوی گره انجار شده و اطراف تمار این قسمت  

رنگ اغلب طالیی است که حاوی نقوش بر  مانند  آنچه در اینجا شایان ذکر است، استفاده از نقوش تشعیر مانند و تک

 شده است.و نباتی بوده و در حاشیه نقد می
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 گیرینتیجه

ساس آنچه از ابتدای این تحقیق گفته شد، آثار هنری تذهیب در    شیراز بررسی و دسته    بر ا ود. ش بندی میمکتب 

های اسلیمی استفاده شده است. این سبک را       که تنها از طرح شود شناخته می ای در چنین نظرگاهی سبک اوهیه دوره 

سبک  می ستفاده کرده   و هنرمندانی که اینچنین در کار خود تنها از طرح« یگانه»توان  سلیمی ا «  انیگانی»اند را های ا

 .(1شماره ت ویر ) یدنام

ما اشده است. این نقوش با تجسم طبیعی و برگرفته از طبیعت آغازها استفاده از عنارر ختایی در قرآن ایدر دوره

ستفاده از طرح   کامالً انتزاعی  ست. ا شت را در کنار آیات       ا سم به شن تج های برگرفته ختایی در کنار رنگ الجورد رو

و هیهت بند اسلللیمی و ختایی که در کنار یکدیگر همنشللینی دارند اما اختالط و امتزاج در آن   کندقرآن یادآوری می

شان  ست که در آن هر گونه، جایگاه و مقار وییه دارند. می   وجود ندارد گویی ن شت ا توان این  دهنده طبقات مختلف به

. نمایندگی سلللبک  یدنام« پردیسلللان»ا نار نهاد و هنرمندان این دوره ر« پردیس»به دهیل یادآوری بهشلللت، دوره را 

 .(4شماره ت ویر است )بیشتر در دست هنرمندان تیموری « پردیس»

رفویه به بعد را      ورس دوره بعد، مکتب  ست که تاکنون نیز ادامه دارد. این دوره هنری وییگی خاص دوره  شیراز ا

وغی وجود دارد. همچنان که چهل سللتون برای نوعی آزادی توأر با شلللوره در تمار هنرها و ارکان دیگر دارد. در این د

ساخته   ساختمان  شی  مف ل  های شود، مقرنس می یک  ساجد با کا   های تذهیبآید. در طرحهای رنگین به وجود میم

رفحه قرآن هر چند در قطع کوچک یا بزر  باشد، به وسیله نقد     نقاشی شده و   ؛ به تبع خط؛ بسیار ریز و ظریف  نیز

شده   ست. در این زمان طرح و رنگ ماالمال  سیار        ا شده و تنوع رنگ ب ستفاده  سلیمی و ختایی همراه و پایاپای ا های ا

ست     ضی بوده ا شتر از دوره ما ستفاده از طرح تاج و      اما کتاب؛ بی شیراز، ا سطح جغرافیایی  آرایی مخ وص این دوره در 

رورت قلم    شیه که اغلب تنها به  شعیر بوده، می حا شد. این دوره گیری و ت شده و دارای رنگ که طرح با های  ها ممزوج 

نمایاند  های آن است. طاووسی که بال گشوده و شکوه خود را می    متعدد است، یادآور نقد طاووس و رنگین بودن طرح 

به این خلقت زیبا تبارک می     آنچنان که نفس در سلللینه بیننده حبس می      به این جهت این دوره را     شلللود و  گوید. 

و  «فرشینه »سبک   به همین دهیل این سبک را است.  « مرغفرش»فارسی دری  امید. طاووس در توان نمیگونه طاووس

توان نار نهاد. این دوره فرشینگی تا امروز نیز دوار داشته است. در این دوره از هنر    می« فراشان »نگارگران این دوره را 

ر رنگی و الیه الیه است و در قسمت حاشیه     . یکی آنکه طرح تاج و کتیبه تماداردوجود مختلف تذهیب شیراز دوگونه  

شت    رر اغلب ختایی، در ست و کمی از دیگر آرایه  اغلب رنگ زیادی به کار نرفته، عنا شده     و به رنگ طال ا ستفاده  ها ا

راهملک و وکیل است که در عین سادگی و ابهت، زیبا و خاص این خطه    یهای مساجد ن   است. این نقوش یادآور ستون  
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سبک را    ست. نگارنده این  شیراز  »ا شینه  سادگی، زیبایی    نار می« فر ریات  رالبتیِ وییه هنرهای  نهد چراکه خ و   و با

 .(9شماره ت ویر دارد )شیراز را 

نقد حاشللیه نیز در آن بسللیار پرکار و تمار   نوع دیگر تذهیب در این زمان، نقد تاج و کتیبه رنگین را دارد اما 

 .(۷شماره ت ویر نهاد )نار  «فرشینه پرطاووسی»توان رنگی است. به این جهت این سبک را می

های مکتب شیراز بسیار ابتدایی و خلل پذیر است اما این خود،    گذاری سه گانه بر سبک  گونه ناربه طور قطع، این

تر بیابند. آنچه تا این قسمت بیان شد تنها شامل     شناسان کلماتی مناسب   کمک زبانراهی است بر سایر محققان که به   

گونه خود رسیده است. چرا که هم  رسد که تذهیب قرآن به مرحله کمال طاووسشود. به نظر میهای قرآنی میتذهیب

شده اما باید در      از رنگ ستفاده  رر متفرقه و طرح، به کمال ا شت که تذهیب تنها در   های گوناگون و هم از عنا نظر دا

ستفاده شده، هر چند از آغاز و      شعر و نگارگری یا خود به تنهایی نیز ا کنار آیات قرآنی نیامده و از این نقوش در تزئین 

 ابتدا این طرح تزئینی برای زیباسازی قرآن بدون خدشه وارد آوردن بر معنویت و قداست آیات به وجود آمده است.
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Abstract 
Illumination is one of the most important Is lamic arts and Q ur'an decoration, which 

displays  a w ide range of talents of Musl im artists. From the early days of Islam, Musl im 

illuminators have alwa ys  used talent, creativity, and innovation to form various styles of 

illumination. A mong the important book designing centers in the I slamic lands, Shiraz 

is alwa ys known as one of the most important schools of book designing in which various 

styles of Illumination, Ta'shir and Calligraphy have been created over the course of the 

years. A mong the important styles of book designing of Shiraz school, there are 

decorated Qur'ans of eight to thirteen centuries (AH) which have formed three important 

styles of Qur'an decoration of Shiraz School. Recognition and study of stylistics based 

on form components and achievement of the main features of the important Qur'an 

decoration of Shiraz School are the main aims of this study. Therefore, in order to 

achieve this aim, among the Qur'ans  of these three eras, a Qur'an of from the Ilkhanate 

era, a Qur'an from the T eimuri era and two Qur'ans from the Qajar era have been selected 

purposively. Th e pres ent study is desc riptive-analytical with formalistic stylistics 

approach. One of the most important results of this stud y is the introduction of the form 

structure and stylistic features of these three eras. The eras can be named as Yeganeh, 

Pardis and Farshineh on the basis of the form structures. T he reason for naming these 

three eras is characteris tics of the significant forms used in these three eras or styles.  

 

Aims of the Study 
Study of characteristics of styles of Qur'an decoration during the Ilkhanate to the Qajar 

eras. 

Extracting deviation, defamiliarization and foregrounding of form elements in the 

Ilkhanate, T imurid, and Qajar eras. 

 

Study Questions 
What are the significant Qur'ans  of the I lkhanate, Timurid, and Qajar in Koran decoration 

of Shiraz School? 

What are the most important components of deviation, defamiliarization, and 

foregrounding of form elements in Tashi Kh atun, Ibrahim Soltan, Wisal Shirazi, and 

Mohammad Shafi Arsanjani Qur'ans? 
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