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سـرآغاز...
شادی غفویان

دین به مدد اتصال به رسچشمه الوهیت ،مبتنی بر شعور ذاتی و فطرت زوالناپذیر آدمی است
و ماهیت درونی آن آرمان و حقیقتی متعالی را میجوید ،حقیقتی که مطلوب برش بوده و هر
انسانی در آرزوی دستیابی و رسیدن به آن گام برمیدارد.
دین؛ این تجربه معناگرایانه و تعالیجویانه از انسان و هستی ،همواره برای بیان درومنایههای
خود ُصوری زیبا را برگزیده است .در این راه ،معنویت و تعالیت که برگرفته از تجربه دینی
است ،صورت زیبا اختیار کرده ،نیاز زیباییشناختی انسان را تعالی میبخشد و او را به فراسوی
کامل فرا میخواند.
کاملی که خداوند لطیف و خبیر ،پیامرب را از آن آگاه منوده است؛ کاملی که در مسیر رسیدن به
آن ،دو گنج گران ِ
سنگ قرآن و عرتت چونان چراغ راه میدرخشند تا رهروان راستین به رسمنزل
مقصود رهنمونگردند.
دین و هرن ،ریشه در پنهان ِجان و مایه در عمق ِهستی انسان و جهان دارند .همچنان كه دین،
مقدس و متعالی است ،هرن نیز در قداست و تعالی انسان ریشه دوانده و به هامنسان كه
دیانت بدون دستگیری پیامرب و امئه اطهار به كژی و كاستی میگراید ،هرن نیز بی رهنمود ایشان
به بیراهه میرود.
اگر دیندار به مدد دو گنج گران ،از بیراههها و کورهراههای اعتقاد میگریزد و در رصاط مستقیم
ِ
هرنمند دیندار نیز به لطف تاللو ُد ّر و گهر پنهان و آشکا ِر ثقلینُ ،صور زیبا را چنان
قدم برمیدارد،
رامِ بیان معانی و مفاهیم واال میکند که آن ُصور نیز خود تعالی و قداست مییابد.
عندلیب جلدها،
بیجهت نیست که پیچش و تکرار اسلیمیِ حاشیهها ،برگبرگ گلها و نوای
ِ
روایت راویان نگارهها ،تسبی حوار ذکر حق گفته و هرن را به زیور دین میآراید.
شگفتا که هرن که خود زیور است ،حال زیبایی دوچندان را از دین میستاند و با اتصال به دو
گنج بیانتهای کتاب الهی و عرتت پیامربش ،جاودانه میگردد.
و خوشا هنگامی که هرنمند ،تنها اکسیر جاودانگی را اینچنین بیابد...
هرگز منیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبــت است بر جـــریده عــــامل دوام ما
با اتکا به پشتوانۀ هزارساله از آثار قرآنیِ گنجینۀ آستان قدس رضوی ،مؤسسۀ آفرینشهای هرنی
همزمان با میالد حرضت ختمی مرتب محمد مصطفی(ص) ،با برگزاری دوساالنۀ تذهیبهای
قرآنی کوشیده است تا با احیاء سنتها و مکاتب قدیم و حامیت از هرنمندان این عرصه ،در
پاسداشت گنجینۀ هرنهای ایرانی و اسالمی و تحکیم پایههای ایرانی این هرن مقدس گام بردارد.
با گذر از فراز و نشیبی چندساله ،اکنون مرک َِب این دوساالنه به منزل پنجم رسیده است .امید
است در سایۀ عنایت حرضت عل یبنموسیالرضا(ع) ،با مشارکت مذ ّهبان و نگارگران این مرز و
بوم ،زمینه ترویج بیش از پیش هرنهای قرآنی در ایرانِ هرنپرور فراهم گردد.

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

وحید توسلی*

چکیده
با توجه به جایگاه هرنی مکتب هرات در متدن اسالمی ،اهمیت شناخت ویژگیهای
آرایهها و تزیینات این مکتب هرنی امری رضوری است .در این پژوهش به روش تحلیلی
و توصیفی به طبقهبندی تذهیب مصاحف قرآنی این مکتب هرنی و بررسی و مشاهدۀ
 300قرآن خطی متعلق به قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری پرداخته شده است .از میان
این مصاحف 40 ،مصحف نفیس قرآنی که ویژگیهای تذهیب مکتب هرات را بهرت ارائه
منودهاند جهت این پژوهش استفاده شدهاند .جهت تحلیل تذهیب مصاحف قرانی مکتب
هرات ،تزیینات در سه بخش کلی شامل تزیینات اوراق آغازین (افتتاحیه) ،تزیینات همراه
منت و تزیینات اوراق پایانی(اختتامیه) تقسیمبندی شده ۱و در نهایت نتایج بهدستآمده در
ارتباط با ویژگیهای آرایهها و تذهیب مکتب هرات ارائه شده است.
کلیدواژه :مکتب هرات ،دورۀ تیموری ،تذهیب ،مصاحف قرآنی ،کتابخانۀ مرکزی آستان
قدس رضوی.
* مدیر اسناد و کتابخانۀ پژوهشکدۀ نوین شهر معنوی ثامن
Tavassoli@s3c.ir

مقدمه
ارجمندتریـن و مهمتریـن ودیعـهای کـه خداونـد در قالـب کالم در
اختیـار انسـان گذاشـته ،هامنـا کتـاب قدسـی قـرآن اسـت .هرنمنـدان
صاحـبذوق ،تزییـن و آراستن ایـن کتـاب مقـدس را رسـالتی الهـی
میشمارند کـه بـا عنایات مخصـوص خداوندی بـر عهدۀ آنان گذاشـته
شـده اسـت .اهتمام مسـلامنان در زیباسـازی مصاحف قرآنـی ،تنها در
کتابـت و خوشنویسـی آن تجلـی نیافـت و تذهیـب و تجلید مصاحف
را نیـز در بـر گرفـت .آرایهها و تذهیـب مصاحف قرآنی ،یکـی از ارکان
اساسـی شناسـایی مصاحـف قرآنـی اسـت .در هنر تذهیـب ،مذهبـان
جهـت فهـم بهتر مطالـب ،بـه ترسـیم ریزهکاریهـا ،ظرافتها ،حسـن
ترکیـب رنگهـا ،بهوجـود آوردن اشـکال بدیع و زیبا و آراستن صفحات
کتـاب به صـور گوناگون میپردازنـد .در حقیقت کیفیات مختلف تهیۀ
کتـاب در یـک کشـور ،مناینـدۀ مراحـل مختلـف متـدن ،ذوق ،تجمـل و
ثروت اهالی آن کشـور اسـت و مکاتب هرنی ایران ،پر از این آثار ذوق
و لطـف طبـع اسـت (بیانـی :1353 ،الف).
در رونـد تکامل هرنهـای کتابآرایی ،مکتب هرات یکی از مقاطع
خـاص و درخـور توجـه هنر کتابآرایی ایران اسـت .شـهر هـرات در
بیشتر دورههـای تاریخی از مهمترین شـهرهای خراسـان بـزرگ بوده
اسـت؛ امـا بیتردیـد اوج رونق و شـکوفایی هنر کتابآرایـی مربوط
به دورۀ تیموریان اسـت (کاوسـی .)51 :1389 ،در کتابآرایی مکتب
هـرات ،هرنهـای نگارگـری ،خوشنویسـی ،تذهیـب و تشـعیر در یک
همسـویی واحـد ،کنار یکدیگـر قرار گرفتـه و شـاهکارهای بیبدیلی
را بهوجـود آوردهانـد .در عریضـۀ احمدبنعبداللـه حجـازی در ایـن
بـاب آمـده اسـت :در کتابخانـۀ هـر یـک از ایشـان (امیـران تیمـوری
شـامل ابراهیمسـلطان ،بایسـنغر ،الغبیـک و شـاهرخمیرزا) جامعتـی
از فضلا ،از ناسـخ و مذ ّهـب و مصـ ّور و صحـاف ،بودند که ایشـان را
در عـامل نظیـری نبـود (نجیـب اوغلـو .)288 :1389 ،در مکتب هرات،
کتابآرایـی قـرآن و هرنهـای مرتبـط بـا آن بـه اوج خـود رسـید .ایـن
نسـخهها چه از نظر موضوع و خط ،چه از روی آرایش هرنی(تصویر،
تذهیـب ،نقاشـی ،تجلیـد) در آن عصر قـدردان زیـاد داشـت و به هر
طـرف ارمغـان بـرده میشـد(حبیبی .)37 :1355 ،اغلـب مورخیـن و
محققیـن هنر ایران معتقدند کـه این مکتب نقطۀ اوج نقاشـی ایرانی
اسـت و هرنمنـدان آن بـه درجـهای از تواناییهـای هنری دسـت پیـدا
کـرده بودنـد کـه نه تنها مکاتب و هرنمندان ماقبل خـود را تحت تأثیر
قـرار دهنـد ،بلکه هرنمنـدان و مکاتب اعصار بعد از آنهـا نیز در دامنۀ
تأثیراتشـان قرار گیرنـد (گـودرزی.)34-5 :1384 ،
توانایـی هرنمنـدان مکتب هـرات موجب بهوجود آمـدن تغییرات
زیـادی در سـبک اجـرای تذهیـب ایـن دوره گردیـد ،بهطوریکـه در
ابتـدا مکتـب هـرات میـراث گذشـتگان مـورد اقتبـاس قـرار گرفـت و
در انتهـا ،دسـتاوردهای هرنیـش با تغییـرات فراوان بـه مکتب بعدی
انتقـال پیـدا کـرد .این تفاوت هنری در ابتدا و انتهـای مکتب هرات،

زمینهسـاز دسـتهبندی تزیینـات مکتـب هـرات شـد .هنر کتابآرایی
مکتـب هـرات را میتوان بـه دو دورۀ ا ّولیه (زمان حکومت شـاهرخ،
از سـال  807تـا  850ق) و ثانویـه (زمـان سـلطنت حسـین بایقـرا ،از
سـال  875تـا  916ق) تقسـیمبندی کـرد؛ زیـرا ایـن مکتـب در یـک
ظـرف زمانـی تقریبـاً یکصدسـاله ،دو مرحلـۀ نسـبتاً متناقـض را ،بـه
فراخـور موضـع و موضوع بـه منایش میگذارد .گرچـه این دو مرحله
نیـز بـاز همچـون دو خـط راه آهـن در افق بـه هم میپیونـدد و در
کلّیـت خـود ،مکتبـی به نام مکتـب هرات را در تاریـخ ثبت میکنند.
ضوابـط بنیادیـن ایـن دو مرحلـه ،گاه متناقـض و گاه همکنـار،
ارزشهـای ویـژهای را پدیـد مـیآورد کـه بـر اعتبـار و اسـتقرار ایـن
مکتـب میافزایـد (آژنـد.)11 :1387 ،
دورۀ ا ّولیـۀ مکتـب هـرات ،شـامل سـلطنت شـاهرخ و فرزندانـش
اسـت .گروبـه معتقـد اسـت« :دورۀ حکومـت واقعـی تیموریـان
بـا سـلطنت شـاهرخ ،فرزنـد تیمـور ،رشوع شـد ...و او سـه نفـر از
فرزنـدان خـود را نایـب منـاب امپراتـوری خویـش سـاخت :الغبیـک
در آسـیای میانـه( سـمرقند) ،بایسـنقرمیرزا در خراسـان (هـرات)،
سـلطانابراهیم در فارس(شـیراز)» (رشاتو و گروبه .)35 :1376 ،بدین
لحـاظ میتـوان مکتـب هـرات را شـامل حکومت شـاهرخ بـر هرات
و همزمـان حاکمیـت بایسـنغر و فرزنـدش عالءالدیـن دانسـت که با
ایجـاد کارگاههـای هنری و حامیت و گسـیل هرنمنـدان و صنعتگران
شـهرهای تربیز ،شـیراز و سـمرقند به هرات سـبب شـکلگیری کانون
و مکتـب هـرات شـدند .در ایـن مقطـع ،غنیسـازی متقابـل مکاتب
مختلـف هنری از طریـق دسـتاوردهای اسـتادان ،روند رسیع داشـت
کـه علـت آن ارتبـاط وسـیع بیـن مراکـز هنری در آن دوره بـود.
بهویـژه مهاجـرت اسـتادان و عالئـق مشترکی کـه بـه تاریـخ ،ادبیات
و هنر در بیـن فرزنـدان شـاهرخ وجـود داشـت ،سـبب اشتراکات و
ارتباطـات تنگاتنـگ میـان مکاتـب سـمرقند ،هـرات و شـیراز گردیـد
(ارشفـی.)43-52 :1382،
دورۀ ثانویـۀ مکتـب هـرات ،همزمان با فرمانروایی سلطانحسـین
بایقـرا بـر شـهر هـرات اسـت .پـس از مـرگ شـاهرخ(850ق) تـا آغاز
پادشـاهی حسـین بایقرا(872ق) دورهای از اغتشـاش سیاسـی و رکود
هنری بـر شـهر هـرات حاکـم شـد و پـس از آن فضـای آرام و رشایط
فرهنگـی موجـود در هـرات سـبب شـد کـه سـلطان حسـین با کمک
وزیـر باکفایتـش ،امیرعلیشـیر نوایـی ،از حامیـان پـر و پاقـرص هرن و
ادب گردنـد ( پاکبـاز .)76-75 :1378 ،مکتـب هـرات در ایـن دوره
یک شـخصیت قوی و مسـتقلی را شـکل داد و در میان رسزمینهای
فارسـیزبان ،بـه اوج رونـق و رفاه رسـید .به گفتۀ بابـر(937-888ق).
کـه همزمـان در هنـد حکومـت میکـرد«:در همۀ مناطق مسـکونی
جهـان ،هیـچ شـهری همچـون هرات زیـر نظـر سلطانحسـین بایقرا
نبـود ،بهخاطـر کوشـشهای او ،شـکوه و زیبایـی آن دو صـد چنـدان
شد»(سـودآور )85 :1380،و از همین رو بازار هرنپروری و هرنآفرینی

تزیینات ظهریه

در دورۀ فرمانروایـی سلطانحسـین گـرم بـود و عصر طالیـی هنر
نگارگـری بـه وقوع پیوسـت (کاوسـی.)326 :1389 ،
ایـن تزیینـات بـه شـکل لوح مذ ّهـب و مرصع یا شمسـهای اسـت
۵
بـا مرگ سـلطان حسـین بایقـرا ،حکومتهای نوبنیـاد صفویان در کـه در اوراق قبـل از رشوع قرآن به جهـت تزیین ۴،روایت و حدیث،
ایران و شـیبانیان در ماوراءالنهر ادعاهایی دربارۀ این شـهر داشـتند ،درج آیاتـی دربـارۀ حرمـت قرآن مکتـوب ۶،دعای افتتاح قـرآن ۷و نام
ایـن شـهر کـه بزرگرتیـن مرکـز فنـی آن دوره بـود ،در سـال 913ق محـل نگهـداری یا سـفارشدهندۀ انجام نسـخه ،ترسـیم میشـدند و
توسـط شـیبکخان و سـه سـال بعـد توسـط شاهاسماعیل صفـوی میتـوان منونههـای فراوانـی از ایـن تزیینـات را در مصاحـف قرآنـی
تصرف گردیـد و عـدۀ زیـادی از نقاشـان و هرنمنـدان شـهر هـرات مشـاهده منـود .در بررسـی مصاحـف قرآنـی مکتـب هـرات در قـرن
مهاجـرت کردند(حسـن )116 :1320 ،ایـن موضـوع باعـث انتقـال نهـم تـا میانـۀ قـرن دهـم هجـری ،ایـن نـوع تزیینـات در دو جـزوۀ
شـیوههای هنری مکتـب هـرات بـه مراکز دربـاری تربیز ،سـمرقند و قرآنـی بـه شمارههای  3146و  890مشـاهده میشـود .عـدم وجـود
بخـارا گردیـد .بـا بررسـی پژوهشهایـی که در گذشـته انجـام گرفته ،تزیینـات و تذهیـب اوراق بدرقـه یکـی از تفاوتهـای مصاحـف
کمتر میتـوان نشـانی از تحلیـل ویژگیهـای تذهیب مکتـب هرات مکتـب هـرات بـا مصاحـف دورۀ صفوی اسـت.
بـا اسـتناد بـه اصل مصاحـف قرآنی بهدسـت آورد .اغلـب پژوهشها
بـه روایـت تاریخـی و تجربهنـگاری پژوهشـگر بـر نقـوش تزیینـی و
نگارگـری محـدود بـوده اسـت .در ایـن پژوهـش با مراجعۀ مسـتقیم
بـه بیـش از  300مصحـف قـرن نهـم و دهـم هجـری ،تزیینـات بیش
از  40مصحـف نفیـس قرآنـی کـه ویژگیهای تذهیـب مکتب هرات
را ارائـه منودهانـد ،بررسـی شـده اسـت .جهـت تحلیـل تذهیـب
مکتـب هـرات ،تزیینـات در سـه بخـش کلـی تزیینـات اوراق آغازین
(افتتاحیـه) ،تزیینـات همراه متن و تزیینـات اوراق پایانی(اختتامیه)
تقسـیمبندی شـده اسـت:

تزیینات اوراق آغازین(افتتاحیه)

ایـن تزیینـات شـامل نقـوش تذهیـب بهکاررفتـه در اوراق ابتـدا
و افتتاحیـۀ مصاحـف اسـت کـه از مهمتریـن نقـوش و آرایههـای
مصاحـف مکتب هرات بهشمار مـیرود .از نظر کاربـردی و ظاهری
میتوان تزیینات را در سـه شـکل برگ ظهریه ،رسلوح و لوح مذ ّهب
فاتحهالکتـاب تقسـیمبندی منـود ۲.نقـوش تذهیب بهکاررفتـه در این
سـه شکل شـامل انواع اسـلیمی ،ختایی ،کتیبهنویسـی ،دندانهموشی،
حاشـیه ،رشفه ،گرهبندی ،تشعیرسـازی ،کمند و جدول اسـت و عمدتاً
رنگهـای اصلـی الجـوردی و زر در آنهـا بـهکار رفتـه اسـت .نقـش
تشـعیر ،تنها در حاشـیۀ اوراق ابتدایی قرآن به شمارۀ  215مشـاهده
میگـردد ،طـرح آن شـامل نقـوش گل و بوتـه و ابری اسـت که با هرن
تشعیرسـازی قدیمیتریـن نسـخههای خطـی شناساییشـده ،قابـل
۳
مقایسـه است.

رسلوح

ایـن تزییـن در قسـمت فرازیـن نخسـتین صفحـۀ متن کتابهای
خطی و مصاحف قرانی ترسـیم میشـود .این نقشمایه در دو شـکل
مسـتطیل سـاده یـا هرمی ،بر بـاالی کتیبۀ عنوان مشـاهده میشـود.
بـا بررسـی مصاحف قرآنی ،مشـخص شـد رسلـوح و کتیبـه در ابتدای
پنـج جـزوۀ قرآنـی بـه شمارههای  815 ، 428 ،617 ،593و 11307
ترسـیم شـدهاند .همۀ رسلوحهـا ،سـاده و فاقد هرم(نیمترنـج) بوده،
بهجـز جـزوۀ قرآنـی شمارۀ  ،815همگی رشفـه دارند .ایـن رسلوحها
کتیبـهای بـه طـرح قلمدانی و دوایـری در دو یا چهار طـرف دارند که
شمارۀ جـزوه ،بـا خـط کوفـی تزیینی و به رنـگ الجورد یا سـفیدآب،
در آنهـا کتابـت شـده اسـت .در جـزوۀ شمارۀ  815بهجـای دوایـر از
رسترنـج در طرفیـن طـرح قلمدانیترنجـی بهره گرفته شـده اسـت.
سـه منونـه از جـزوات بررسیشـده ،مزین به دو سـتون در طرفین
کتیبـه بـا نقشهـای هندسـی ،گل و بوته و اسـلیمی زر محـرر بوده،
همچنیـن در دو جـزوه بـه شمارههای  11307و  428نشـان شمسـۀ
متصـل بـه کتیبـه وجـود دارد .بهطورکلی اشتراکات زیـادی بین طرح

ایـن دو جـزوه دیـده میشـود .رنگهـای سـفیدآب ،زر ،الجـورد،
سـبز(بهجز در جـزوۀ  ،)815شـنگرف و سـیاه در متـام جزوههـا بـه
چشـم میخـورد ،علاوه بـر رنگهـای فـوق ،در مصحـف شمارۀ
 617کـه تنهـا در رسلـوح آن گل و بـرگ ختایـی الـوان دیده میشـود،
رنگهـای رسنـج و زرد نیـز بـهکار رفتـه اسـت.

لوح مذهّب فاتحهالکتاب

در ابتـدای رشوع قـرآن و سـورۀ آغازیـن برخـی جـزوات قرآنـی
آرایههـا و تزییناتـی متن قـرآن را فراگرفتـه کـه بـا توجـه بـه اینکـه
بیشتر در اطراف ا ّولین سـورۀ قرآن ترسـیم میشـود به «لوح مذ ّهب
سـورۀ فاتحهالکتـاب» یـا «لـوح افتتاحیـه» مشـهور اسـت .با بررسـی
مصاحـف مکتـب هـرات مشـخص شـد بیشترین ویژگـی تزیینـی
بهکاررفتـه در لـوح فاتحهالکتـاب شـامل کتیبـۀ مـزدوج در صـدر
رضس) ،حاشـیه ،رشفـه ،گرهبنـدی،
و ذیـل آیـات ،دندانـه موشـی(م ّ
جـدول و کمندانـدازی اسـت .بهطورکلـی بـا توجه بـه فراوانی نقوش
میتـوان اینگونـه توصیـف منـود:
رشفه در مصاحف قرآنی مکتب هرات اغلب بلند و سـاده در اطراف
سـه وجه حاشـیۀ لوح و به رنگ الجوردی بهکار رفته اسـت .حاشـیه در

ایـن مصاحـف بهصورت یک یا دو قسـمتی بر زمینۀ الجـوردی با نقوش کـه ایـن سـنت هنری مکتب هـرات در دسـتۀ دوم و مکاتـب محلی
گرهبندی رومی و اسـلیمی اسـت که از میانۀ قرن نهم به بعد با ترکیبی مکتـب پیرو هـرات نیز مشـاهده میشـود.
از گل و بوتههـای ختایـی الـوان و نقـش نیمترنجی(هرمـی) بـر راسـتای
دسته د ّوم :مصاحف قرآنی مکاتب محلی پیرو هرات
قائم حاشـیه مزین شـدهاند .جـداول بهکار رفتـه در این مصاحف مثنی،
دسـته د ّوم شـامل مصاحفی اسـت کـه قبـل از دورۀ ثانویه مکتب
دولـه ،سـه تحریـر و مرصع اسـت .بر اسـاس ویژگیهای نقـوش میتوان
هـرات در هـرات یـا مراکـز هنری دیگـر کـه زیر نظـر مرکز سیاسـی
این تزیینات را در سـه دسـته طبقه بندی کرد:
دورۀ تیمـوری بودهانـد ،وجـود داشـته اسـت .بـا توجـه بـه روابـط
دسته نخست :مصاحف قرآنی دورۀ پیشین مکتب هرات
حسـنۀ مراکـز سیاسـی ایـن دوره ،میـراث هنری مکتـب هـرات در
ات
ر
مصاحـف ایـن دسـته در نیمـۀ ا ّول قـرن نهـم و در شـهر هـ
آن مراکـز گسترش یافتـه اسـت .در ایـن ارتبـاط مراکـز هنری هنـد
کتابـت و تزییـن شـدهاند .تزیینـات ایـن مصاحـف بـا آثـار دورۀ (بابری و گورگانی) ،شـیراز (ابراهیم میـرزا و ترکامن) ،تربیز (ترکامن)،
اولیـۀ مکتـب هـرات و همزمـان با حکومـت شـاهرخ و کارگاه هرنی سـمرقند و بخـارا قابل اشـاره اسـت .در تزیینـات این دسـته خارج از
بایسـنغر میـرزا در هـرات قابـل مقایسـه اسـت .تزیینـات مصاحـف ویژگیهـای رسـمی مکتب هـرات ،تزییناتـی وجود دارد کـه میتوان
دسـتۀ ا ّول شـامل لـوح مذ ّهب و مرصـع با رنگهای اصلـی الجوردی آن را جـدا از دسـتۀ ا ّول در نظـر گرفـت.
و زر اسـت .ایـن لـوح ،نقـش کتیبـۀ مـزدوج در صـدر و ذیـل داشـته،
مصاحـف قرآنـی بـه شمارههای  3255و 190و جزوههـای قرآنـی
خـط کتیبـه نیـز معمـوالً بـه قلـم کوفـی تزیینـی در میـان نقـوش  890، 826و  414ویژگیهـای مکتـب شـیراز را در کنـار مکتب هرات
اسـلیمی اسـت .در مصاحـف ایـن دسـته نقـش اسـلیمیها بسـیار بـه منایـش گذاشـتهاند .کتیبههـای مـزدوج بـا طـرح ترنـج و قلمدانی
پررنـگ اسـت و ایـن نقـوش در کنـار بندهـای رومـی ،نقـش محوری بـه همـراه کتابـت بـر رنـگ کاغذ به خـط رقـاع ،رشفههـای باریک و
دارنـد و نقـوش ختایی الـوان برگرفته از نگارههای هـرات و بهصورت کوتاهتـر از هـرات ،نـوع ترسـیم نقوش اسـلیمی و ترکیبـات گرهبندی
گل و بوتههـای تشـعیری ریسـهای زریـن در تزیینـات مشـاهده جـداول کـه سـادهتر از مکتـب هـرات ترسـیم شـده ،از شـاخصههای
میگردنـد .در مصاحـف این دسـته ،بندهای ختایی الـوان معموالً در مکتب شـیراز اسـت .برخی از پژوهشگران نشـانهای بادامی حاشیۀ
قالبهایـی جدا از بندهای اسـلیمی اجرا شـده که منونههای مشـابه لـوح مذ ّهـب مصاحـف قرآنـی بـه شمارههای ، 414 ، 826 ، 890
آن را میتـوان در نگارههـای شـاهنامۀ بایسـنغری ۸مشـاهده کـرد298 .و  190را از ویژگیهـای مصاحـف مکتـب شـیراز برشـمردهاند
از مصاحـف دسـتۀ نخسـت میتـوان بـه قرآنهـای شمارۀ  153و درحالیکـه میتـوان این ویژگی را در نسـخههای خطـی هرات چون
 3146و جـزوۀ قرآنی شمارۀ  416اشـاره کرد که همگـی در نیمۀ ا ّول لـوح مذ ّهـب افتتاح نسـخۀ بوسـتان سـعدی که زیر نظـر کاملالدین
قـرن نهـم هجـری کتابـت شـده و تزیینـات ممتـاز آنها نشـان از هرن بهـزاد اجـرا شـده نیـز مشـاهده کـرد .دو قرآ ن بـه شمارههای 3255
بیبدیـل هرنمنـدان مکتب هـرات در ایـن دوره دارد .مصاحف قرانی و  190سـبک طراحـی مشـابهی دارنـد کـه نشـان از انجـام تزیینـات
بـه شمارههای  3146و  416نیـز دارای کتیبـۀ سـه قسـمتی اسـت توسـط یـک نفـر یـا در کارگاه هرنی خـاص دارد.

مصاحـف قرآنـی بـه شمارههای  252،215،298 ،189و  461از
مصاحـف دیگـر دسـتۀ دوم هسـتند کـه تزییناتـی بـه شـیوۀ مکتـب
هـرات دارنـد و در کنـار ویژگیهـای دسـتۀ ا ّول ،گسترش نقـوش
ختایـی در کنـار نقـوش اسـلیمی را میتـوان در آنهـا مشـاهده منـود
و برخـی از تزیینـات دسـتۀ سـوم در ایـن مصاحـف بهصـورت ا ّولیـه
دیـده میشـود ،ماننـد طـرح پروانـهای در سـتون کنـار متن کـه در
قـرآن شمارۀ  189و نقـش نیمترنـج کـه در حاشـیۀ قرآن شمارۀ 461
بـهکار رفته اسـت.
قرآن شمارۀ  137از مصاحف مکتب دورۀ ترکامن اسـت .با تسـلط
جهانشـاه قراقویونلو بر هرات در سـال 861ق بخشـی از گنجینهها و
میـراث هـرات بـه مرکـز ایران انتقـال یافـت و پـس از روی کار آمدن
اوزونحسـن آققویونلـو و ایجـاد روابـط حسـنه بـا امـرای هـرات،
شـیوۀ تزیینـی هراتـی در ایـران مرکزی و در شـهرهای شـیراز و تربیز
گسترش یافـت ،لـذا تزیینات بهکاررفتـه در این مصحـف ویژگیهای
مکاتـب محلـی پیرو هـرات را دارد.

دسته سوم :مصاحف متأخر (پسین) هرات

ایـن دسـته از مصاحـف قرآنـی بـه شمارههای ،2005 ،257 ،117
 210 ،181 ،176و  203تزییناتـی مربـوط بـه اواخـر دورۀ تیمـوری و
ابتـدای دورۀ صفـوی دارد کـه ویژگیهایی از مکتب پسـین نگارگری
هـرات را نشـان میدهـد .در ایـن مصاحـف شـاهد فراوانـی بندهای
ختایـی الوان به نسـبت نقوش اسـلیمی هسـتیم که بهمـرور در دورۀ
صفـوی افزایـش مییابـد بهنحـوی کـه فضـای اجـزای لـوح مذ ّهـب
افتتاحیـه مزیـن بـه نقـوش ختایـی الـوان و نشـانهای ترنجیشـکل
کوچـک بـه نقـش اسـلیمی اسـت .حاشـیۀ ایـن مصاحـف شـامل دو
بخـش پهـن الجوردی و سـیاه باریک اسـت و در طـرف قائم آن نقش
نیمترنجـی ترسـیم شـده کـه بهمـرور ،انـدازۀ آن برابـر طـرح سـتون
کنـار متن ترسـیم میشـود( این نقش بهصـورت ابتدایـی در مصحف
شمارۀ  298دسـته دوم قابـل مشـاهده اسـت) .رشفههـای باریـک و
بلنـد الجـوردی همچون آثار گذشـتۀ هـرات در اطـراف مصاحف این
دسـته ترسـیم شـده اسـت .در برخـی از مصاحـف ایـن دوره جدولی

بـا نقوش ابری در اطراف حاشـیه ترسـیم شـده که امتـداد آن بر روی
نیمترنـج نیـز ترسـیم میگـردد و تداعیکننـدۀ بنـد الجـوردی اسـت
کـه در مصاحـف دورۀ سـلجوقی کل لـوح و نشـان متصـل بـه آن را
احاطـه میکـرد.
در صفحـۀ افتتـاح قـرآن بهجای کتابت ،بیشتر به تزیینـات پرداخته
شـده اسـت و نشان آن ضخامت ،بیشرت دو ستونی است که در طرفین
افقـی متن ترسـیم گردیـده و باعـث شـده فضـای کمتری جهـت متن
قـرآن در نظـر گرفته شـود .در همۀ مصاحف مکتب هرات سـورههای
حمـد و ابتـدای سـورۀ بقـره در دو لـوح متناظـر کتابـت شـده ۹و در
کنـار دندانهموشـی هاشـوری کـه نشـان از سـنت گذشـتۀ هـرات دارد
از دندانهموشـیهای زریـن و زراندوزیشـده مزیـن بـه نقـوش ختایی
الـوان بهـره گرفته شـده کـه اختصاص بـه این دسـته دارد.
در بسیاری از مصاحف مکتب هرات کتابت جلی و خفینویسی
بهکار رفته اسـت .در مصاحف این دسـته بخش جلینویسـی ،سـتون
کنـار متن را قطـع منیکنـد درحالیکـه در مصاحـف دسـتۀ دوم و

قرآنهـای شمارۀ 826 ،190و  890سـتون کنـار متن بـه دو بخـش
تقسـیم شـده است .سـنت کتابآرایی مصاحف دستۀ سـوم در دورۀ
صفـوی نیـز امتـداد پیـدا کـرده اسـت کـه از جملـۀ آنهـا میتـوان به
مصاحـف قرآنـی شمارۀ  (206کتابـت 975ق)(156 ،کتابـت 980ق)،
 (197کتابـت 984ق) و  (2141کتابـت 985ق) از گنجینـه قرآنهـای
خطـی کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضوی اشـاره کرد.

تزیینات همراه منت قرآن

ایـن آرایههـای کاربـردی ،بـه همراه متن و جهت تزییـن و تکمیل
مفاهیـم آن ترسـیم میشـوند کـه شـامل اشـکال حـاوی رشح آیـات،
نشـان پایـان آیـات و رسسـورههای میـان قـرآن اسـت .اشـکال حـاوی
رشح آیـات ،نشـانهایی اسـت کـه در حواشـی اوراق مصاحـف
قرآنـی ترسـیم میشـوند .این نشـانها شاملخمس(نشـان پنـج آیه)،

عرش(نشـان  10آیـه) سـجده و تحزیب هسـتند که هر کـدام با طرح
و رنگـی مشـخص در کنـار متن قـرآن بـهکار میرونـد .نشـان پایـان
آیـات بهصـورت گـوی ،گل چندپر یا سـادۀ زرین در انتهـای هر آیه و
رسسـورهها در قالـب کتیبههایـی در میـان متن قـرآن و جهت منایش
نـام سـوره ،تعـداد آیـات و محـل نـزول سـوره ،به خـط ثلث ،رقـاع یا
کوفـی تزیینی ترسـیم میشـوند.

نشان خمس

شمارۀ  176کـه در اوراق ابتـدا دارای نشـان بادامـی بـوده و مابقـی
اوراق مزیـن بـه نقوش دایره اسـت .از میان  22قرآنی که نشـانههای
خمـس آنهـا مورد تحلیل و بررسـی قرار گرفته اسـت 17 ،قـرآن دارای
نشـان بادامی و  4قرآن ۱۱دارای نشـان دایره هسـتند ،لذا نقش غالب
نشـان خمـس مصاحـف قرآنی مکتب هرات به شـکل بادامی اسـت.
نشـانهای بادامـی بسـته بـه کتابـت لفـظ خمـس بـه خـط کوفـی
تزیینـی و عـدم وجـود کتیبـه بـه دو دسـتۀ تقسـیم شـدهاند کـه در
ادامـه و در کنـار دسـتۀ سـوم که به شـکل دایره هسـتند ،به بررسـی
آنهـا خواهیـم پرداخت.

بـا توجـه بـه سـنتهای گذشـته در تزییـن و تذهیـب مصاحـف
قرآنـی ،جهـت مشـخص کردن هـر پنج آیه ،نشـانی به شـکل دایره یا
دستۀ نخست :نشانهای بادامیشکل زرین با کتیبۀ کوفی
بادامـی در کنـار اوراق مصاحـف مکتـب هرات ترسـیم شـده اسـت.
این دسـته از نشـانهای خمس بادامیشـکل ،معموالً در مصاحف
در بررسـی نشـانهای خمـس مصاحـف مکتـب هـرات ،بـا توجـه به
انتقـال و مهاجـرت هرنمنـدان ،سـبکهای هنری مختلفـی بر اسـاس نفیـس و ممتـاز دورۀ تیمـوری اجـرا شـده و بـا نشـانهای خمـس
سـنتهای گذشـته اجـرا شـده و میتوان مـوارد اسـتثنای مختلفی را قرآنهـای دورۀ ایلخانـی در نیمۀ ا ّول قرن هشـتم هجری ،اشتراکاتی
مشـاهده منـود ۱۰.در برخـی از مصاحـف از دو نـوع دایـره و بادامـی در تزیینـات دارنـد و کلمـۀ خمـس بـه خـط کوفـی تزیینـی در میان
بهعنـوان نشـان خمـس بهـره گرفتـه شـده اسـت ماننـد قرآنهـای آنهـا نقـش بسـته اسـت .مصاحف قرآنـی شمارۀ  3255 ،145و جزوۀ

قرآنـی شمارۀ  414نشـان بادامـی حاشـیهای الجـوردی و مزیـن بـه
نقـوش اسـلیمی ز ّریـن دارد و دو رشفـۀ بلند الجـوردی در طرفین باال
و پاییـن آن ترسـیم شـده و سـایر رشفههـا کوتاهتـر هسـتند .این نوع
رشفه بیشتر در مصاحف شـیراز دورۀ تیموری مشـاهده میگردد که
پیشـینۀ آن بـه دورۀ آلاینجو میرسـد.
گونـهای دیگـر از نشـانهای خمـس دسـتۀ ا ّول ،طرحـی شـامل
دوایـر متداخـل بـه همـراه زائـدهای در بـاال دارند و مزیـن به نقوش
اسـلیمی و ختایـی هسـتند کـه در میـان آن کلمـۀ خمـس بـه خـط
کوفـی تزیینـی سـفید بـر زمینـۀ الجـوردی کتابـت شـده اسـت .ایـن
نشـانها حاشـیهای زریـن مزین به طـرح حلزونی ،مشـابه نقوش گل
و پیچهـای ابـری دارنـد.
مصحـف قرآنـی شمارۀ  189نشـانی با حاشـیهای مزیـن به نقوش
گل و بوته ختایی و جزوۀ قرآنی شمارۀ  617نشـانی لوزی با حاشـیۀ
سـاده و زرین دارد.

حاشـیهای زریـن مزین بـه نقوش پیچـان ابری ،نشـانۀ تزیینی مکتب
هـرات ،بـه چشـم میخـورد .متامـی منونههـای این دسـته حاشـیهای
زریـن بـا زمینـهای الجـوردی و مزیـن بـه گل و بوتههـای ختایـی و
ریسـهای الـوان دارد کـه فاقـد کتیبـه بـه خـط کوفـی (واژۀ خمـس)
اسـت .در دو قرآن شمارۀ  890و  298حاشـیۀ نشـان ،مرضس بوده و
مابقـی بهصورت سـاده اسـت.

دستۀ سوم :خمس دایرهنشان

ایـن نشـان در دو مصحـف قرآنـی متعلق بـه اواخـر دورۀ تیموری
و ابتـدای دورۀ صفـوی دیـده میشـود .نشـان خمـس ایـن مصاحف
مشـابه نشـان عشر آنهـا اسـت ،بـا ایـن تفـاوت کـه نشـان عشر بـر
زمینـۀ الجـوردی کتابت شـده ،اما نشـان خمس دسـتۀ سـوم بر زمینۀ
زر کتابـت شـده اسـت .بعـد از مکتـب هـرات بـه ایـن سـنت رنگـی
بهعلـت عـدم شـناخت برخـی مذهبـان دورۀ صفـوی کمتر توجـه
شـده اسـت .ویژگیهـای اصلـی ایـن دسـته نقـش پیچـان ابـری در
حاشـیۀ زریـن ایـن نشانهاسـت .نشـان خمـس در مصاحـف ،181
دستۀ دوم :نشانهای الجوردی مزین به گل و بوتههای ختایی
نشـانهای ایـن دسـته اغلـب متعلـق بـه مصاحـف محلـی پیـرو  2005و  252دارای نشـان دایرهای به سـبک دسـتۀ سـوم اسـت که به
هـرات اسـت ،تنهـا منونـۀ اسـتثنا در قرآن شمارۀ  153قابل مشـاهده علـت وجـود زائـدهای در بـاالی آنها در دسـتۀ ا ّول قرار گرفته اسـت.
اسـت کـه در آن نشـان خمـس بادامـی و دایره ترسـیم شـده و در آن

نشان عرش

الجـوردی مزیـن بـه نقـوش گل و بوته ختایـی الوان و زریـن بوده که
شـبیه نشـانهای خمس دسـتۀ دوم است

نشـان عشر در حاشـیۀ متن مصاحـف قرآنی بـه جهت شمارگان
دهتایـی آیـات ترسـیم میشـوند .ایـن نشـان در همۀ مصاحـف مورد
بررسـی بهصـورت دایـره بـا زمینـهای بـه رنگ الجوردی ترسـیم شـده
این نشـان با بیشترین فراوانی در مصاحف مورد بررسـی مشـاهده
اسـت .هـر نشـان عشر شـامل دوایـر متداخلـی اسـت کـه فضایـی میگـردد و شـامل دوایـر متداخلی اسـت کـه در میانـۀ آن واژۀ «عرش»
در درون دوایـر ایجـاد شـده اسـت .بـر اسـاس وجـود یـا عـدم وجود بـه قلـم کوفی تزیینـی نازک و معموالً به سـفیداب بر زمینـۀ الجوردی
کتیبـهای بـه خـط کوفـی تزیینـی در میانـۀ نشـانهای عشر ،ایـن یـا زر کتابـت شـده اسـت .مصاحـف و جـزوات قرآنـی شمارۀ ،3255
نشـانها را میتـوان در دو دسـته تقسـیم کـرد:
 418 ،3146 ،11307و  145حاشـیۀ الجـوردی مزیـن به نقوش اسـلیمی
دارند و در مصحف شمارۀ  428ترکیبی از اسـلیمی و ختایی مشـاهده
دسـتۀ نخسـت :نشـانهای مـد ّور الجـوردی مزیـن بـه گل و میگـردد .از میـان نشـانهای ایـن دسـته ،حاشـیۀ نشـان عشر هفـت
بوتـۀ ختایی
مصحـف بـه شمارههای  252 ،210 ،181 ،153 117،176و  2005مزین
نشـانهای مصاحـف این دسـته بـه طرح دوایـر متداخل بـا زمینۀ بـه نقـوش پیچان ابـری و مابقی بهصورت سـاده هسـتند.

دستۀ دوم :نشانهای مد ّور الجوردی با کتیبۀ کوفی

نشان تحزیب

نشـان تحزیـب (جـزء ،حـزب ،وِرد ،نصـف حـزب ،ربع ،ثُ ـن ،منزل
و ركـوع) در حاشـیۀ اوراق بـه جهـت بخشبنـدی متن قـرآن بـهکار
مـیرود .در مصاحـف مـورد بررسـی ،نشـانهایی بـا واژگان حـزب یا
نصـف (حزب) مشـاهده میشـود .این نشـانها در مصاحف متعلق
بـه اواخـر دورۀ تیموری بهکار رفتهاند .نشـان حزب معموالً به شـکل
لـوزی یـا بازوبنـدی اسـت و در میانـۀ هـر حـزب قـرآن ،ایـن نشـان
بهصـورت نصـف ترسـیم میشـود .در جـزوۀ قرآنی شمارۀ  617طرح
نصـف حـزب بهصورت نشـانی شـبیه خمس ترسـیم شـده اسـت.

دستۀ نخست :گلهای زرین چندپر

در طـول تاریـخ ایـن دسـته از نشـانها در کل مصاحـف قرآنـی
نفیـس دیـده میشـوند و در مکتـب هـرات تفاوتـی بـا نشـانهای
گذشـته ندارنـد .شـکل کلـی نشـان بهصـورت گلهـای چندپـر بـوده
و کنـارۀ بیرونـی نشـان ،دالربهایـی وجـود دارد کـه تداعیکننـدۀ گل
بازشـده است.

دستۀ دوم :گوی زرین

ایـن دسـته از نشـانها از یـک دایـره یا دوایـری بـه دور یک طرح
گـره یـا گل چندپـر تشـکیل شـدهاند .برخـی از نشـانها بـا خطوطی
بـه چنـد پـر تقسـیم و بـا خالهایـی بـر روی محـل تالقی هر پـره با
نشان پایان آیات
ایـن نشـان کـه بـه نشـان آیـه یا فصـل آیـات نیـز معروف اسـت ،خـط بیرونـی گوی ،مزین شـدهاند که بـه گوی زریـن اخرتمنا معروف
بهصـورت طرحـی زریـن در انتهـای هـر آیـه ترسـیم میگـردد .در هسـتند .در نـام گذاری نشـانهای گوی زرین بر اسـاس طـرح میانه،
مصاحـف قرآنـی مکتـب هـرات ایـن نشـان بـر اسـاس طـرح بـه دو ترکیبـی از گـوی بـا گل چندپر یا گره مشـاهده میشـود.
دسـته تقسـیم میشـود:

نشان سجده

از مجمـوع مصاحـف مکتـب هـرات ،دو قـرآن متعلـق بـه قـرن
دهم هجری به شمارههای  181و  2005نشـانهایی جهت سـجدۀ
واجـب دارنـد و مابقـی مصاحـف بـه کتابـت واژۀ سـجده بـه رنـگ
شـنگرفی اکتفـا کردهانـد .هـر دو مصحـف نشـان ترنـج بادامـی بـا
جدولـی از نقـوش پیچـان ابـری در اطـراف دارنـد.

برخـی از مصاحـف مکتـب هـرات بهصـورت جلی و خفینویسـی
کتابـت شـدهاند ،بـا توجـه بـه عـرض بیشتر بخـش جلینویسـی،
هرنمنـدان مکتـب هـرات دو سـتون در طرفیـن بخـش خفینویسـی
ترسـیم کردنـد کـه در برخـی از مصاحـف ممتاز به نقوش پیچـان ابری
و ختایی مزین شـده اسـت .این نشـان به نام ابرک شـناخته میشـود.

رسسوره

رسسـورهها کتیبههایـی هسـتند جهـت منایـش ابتـدای سـورههای
قـرآن کـه در آن نـام سـوره ،تعـداد آیـات و محـل نزول سـوره کتابت
شـده اسـت .در بیشتر منونههـای بررسیشـده ،هر مصحـف قرآنی،
رسسـورههایی بـا تنـوع کـم در طراحـی دارد امـا مصاحفـی نیـز
مشـاهده میشـود کـه دارای انـواع رسسـورهها هسـتند ماننـد قـرآن
شمارۀ  189کـه بالـغ بـر  10نـوع رسسـوره در آن دیـده میشـود .بـا
نشان ابرک
نشـان ابـر یـا ابـرک ،جزئـی از اصـول هفتگانـۀ تزیینـی نقاشـی توجـه بـه نـوع تزیینـات میتـوان رسسـورههای مکتـب هـرات را بـه
ایرانـی بـوده و در کتـب قـرن دهـم هجـری ،نـام آن در کنار اسـلیمی ،سـه نـوع تقسـیم کرد:
ختایـی و گـره آورده شـده اسـت .ایـن نشـان برگرفتـه از نقـش پیچـان دستۀ نخست :رسسورۀ مزین به نقوش دندانهموشی هاشوری
ابـری و گل و بوتههایـی اسـت که بهصورت گچبـری در تزیین دیوارها
سـاختار کلـی ایـن دسـته از رسسـورهها از یـک کتیبـۀ ترنجـی یـا
بـهکار رفتهانـد و میتـوان منونههایـی از ایـن نقـش را در نگارههـای قلمدانـی محصـور در یک قاب مستطیلشـکل تشـکیل شـده اسـت.
نسـخههای شـاهنامۀ بایسـنغری(833ق) در کاخ گلسـتان و خمسـۀ خـط کتیبـه بـا دندانهموشـیهای سـاده و مضرس مزیـن شـده و بر
نظامـی(835ق) در مـوزۀ مرتوپولیتن بـه کتابـت و رسپرسـتی جعفـر زمینۀ خطوط هاشـور شـنگرفی و زر به همراه نقوش اسـلیمی یا گل
بایسـنغری مشـاهده منود.
و بوته ختایی ترسـیم شـده اسـت.

دسـتۀ دوم :رسسـورههای قلمدانی و ترنجی مزین به اسـلیمی دستۀ سوم :رسسورهها با عنواننگاری ساده درون کتیبۀ مستطیلی
ایـن رسسـورهها فاقـد هـر گونـه تزییـن هسـتند و مشـخصات
و ختایی
سـاختار ایـن دسـته از رسسـورهها یـک طـرح قلمدانـی یـا ترنجی
دارد کـه در میانـۀ آن کتیبـهای بـا عنـوان نـام سـوره و تعـداد آیـات
نـگارش یافتـه اسـت .خـط کتیبـه در میـان نقوش اسـلیمی یـا ختایی
ظریـف و مویـی کتابـت شـده و در اطـراف طـرح مرکـزی بهوسـیلۀ
نقـش رسترنـج یـا نقوش لچکـی یـا گل و بوتههای ختایی یا ریسـهای

سـورههای قـرآن ،با خطـی متفاوت از منت و در قابی مستطیلشـکل،
کتابت شـده اسـت.

تزییناتاوراقپایانی(اختتامیه)

الوان مزین شـده اسـت .خط برخی از رسسـورهها همچون مصاحف
شمارۀ 298 ، 215و  414بر روی زمینۀ کاغذ انجام یافته اسـت که با
در مصاحـف قرآنـی مکتـب هـرات ،ایـن تزیینـات بـه علـت عدم
کتیبـۀ لـوح مذ ّهب مصاحف سـبک شـیراز دورۀ تیمـوری همخوانی کتابـت دعـای اختتامیه ترسـیم نشـده اسـت .تزیین رقـم کاتب فقط
دارد .مصحف قرآنی شمارۀ  181تزیینات رسسـورۀ این دسـته را دارد در مصحـف شمارۀ  298و جـزوۀ قرآنـی شمارۀ  414و لـوح مذ ّهب
امـا کتیبـۀ آن فاقد عنوان رسسـوره اسـت.
بـرگ پایانـی مصحف شمارۀ  215و  137ترسـیم شـده اسـت.

و اسـلیمی همچـون دورۀ ثانویـه در هـم پیـچ منیخورنـد و اغلـب در
فضاهـای مجـزا اجـرا میشـدهاند .در تذهیـب مصاحـف قرآنـی مکتب
هـرات نقـوش بنـد رومی و گره در کتیبهها و حواشـی همۀ مصاحف به
رنگ زر و سـفیداب ترسـیم شـده و قالبهایی را به جهت ترسیم نقوش
ختایـی و اسـلیمی ایجـاد کردهاند .در مصاحف دسـتۀ ا ّول ،کتیبۀ مزدوج
صـدر و ذیـل لـوح مذهـب افتتاحیـه سـه قسـمتی ترسـیم شـده و خط
کتیبـه ،کوفـی تزیینـی اسـت در حالیکـه در اواخر دورۀ تیموری(دسـتۀ
سـوم) به دو صورت گرهبندی و دو نشـان ترنجی در طرفین محل کتابت
رسسـورۀ فاتحهالکتاب قابل مشـاهده اسـت و خط کتیبه بیشتر به رقاع
و ثلـث کتابـت شـده اسـت .بهجز مصحـف شمارۀ  153و جـزوۀ قرآنی
شمارۀ  815در دو یا چهار طرف کتیبۀ مصاحف دسـتۀ ا ّول و مصاحف
دارای رسلـوح افتتاحیـه ،دوایـری ترسـیم شـده اسـت کـه از ویژگیهـای
مصاحـف دورۀ ا ّولیـۀ مکتب هرات اسـت.

نتیجهگیری

بـا توجـه بـه پژوهشهای گذشـته میتـوان گفت کمرت پژوهشـی
بـا بررسـی دهها مصحف ،به توصیف کامـل تذهیب مصاحف قرآنی
مکتـب هـرات پرداختـه اسـت .در پژوهش حارض بهصورت روشـمند
اجـزای تذهیب یک مصحف قرآن دسـتهبندی شـده تـا تصویر بهرتی
را پیـش روی چشـم مخاطبـان قـرار دهـد .وجـود مصاحـف نفیـس
متعـدد از مکتـب هـرات نشـان از حامیتهـای حکومتـی و حضـور
هرنمنـدان مختلـف در کتابخانـۀ سـلطنتی (مذهـب ،جدولکـش،
حـلکار ،زرکـوب و الجوردشـوی) دارد و تأییـدی بـر مطالـب منابـع
دورۀ تیمـوری اسـت .از ویژگیهـای مصاحـف قرآنـی مکتـب هرات
توجـه کمتر بـه تزیینـات اوراق بدرقـۀ ابتـدا و انتهـای قـرآن و عـدم
کتابـت دعـای ختـم قـرآن اسـت ،همچنیـن حاکمیـت رنگهـای
بهکاررفتـه در آرایههـا و تذهیـب مکتب هرات بیشتر زر و الجوردی
اسـت .تفـاوت درصـد اسـتفاده از ایـن رنگهـا یکـی از مبانی تحلیل
هنری تذهیـب مکتـب هرات اسـت.

خطـوط بیشتر مصاحـف قرآنـی نفیـس مکتـب هـرات ،برعکـس
دورۀ صفـوی کـه بـه خـط نسـخ اسـت ،بیشتر بـه خطـوط ثلـث و
ریحـان بـا دانگ جلی اسـت .وجـود مبانی دینی و اعتقـادی متفاوت
حاکمان تیمـوری در دورۀ حکومـت شـاهرخ و حسـین بایقـرا سـبب
تفـاوت ضوابـط بنیادین در تذهیـب دورههای مختلف مکتب هرات
گردیـد و در دورههـای مختلـف ارزشهـا و ویژگیهایـی پدیـد آمـد
کـه سـبب ترسـیم سـبکهای متفـاوت تذهیـب شـد .در دورۀ اولیـه
مکتـب هـرات شـاهد غلبـۀ نقـوش اسـلیمی و گرهبنـدی رومـی بـر
نقـوش ختایـی بوده(دسـتۀ ا ّول لـوح مذهـب افتتاحیـه) در حالیکه
هرچـه بـه اواخـر دورۀ تیمـوری نزدیـک میشـویم نقـوش ختایـی
بیشتر ترسـیم شـده و در نهایت از اوایل قرن دهم هجری (همزمان
بـا بهوجـود آمدن دسـتۀ سـوم لـوح مذهـب افتتاحیه) سـبک گیاهی
و نقـوش ختایـی نقشـی اساسـی در تزیینـات داشـتهاند.
در دورۀ ا ّولیـۀ مکتـب هـرات ،تذهیـب رسـمی و دارای چهارچـوب
مشـخص بـوده اسـت ،بهطور منونـه میتوان گفـت بندهـای گل و بوته

طـرح دندانهموشـی در بیشتر مصاحـف مکتـب هـرات ترسـیم
شـده اسـت .تفـاوت دورۀ ا ّولیـه و ثانویـۀ مکتـب هـرات در نقـوش
داخـل طـرح دندانهموشـی اسـت .مصاحـف دورۀ اولیـه بیشتر
طـرح هاشـوری دارد و خطـوط قـران در یـک قالـب دیـده میشـوند
درحالیکه دسـتۀ سـوم دارای رنگ زمینۀ زر و نقوش ختایی اسـت و
وجـود رنـگ زمینه سـبب جدا شـدن خطـوط قرآنی از یکدیگر شـده
اسـت .بـا بررسـی مصاحـف قرآنـی مکتـب هـرات مشـخص گردیـد،
رشفههـا همگـی بـه رنـگ الجـوردی اسـت و بیشتر طرح یـک رشفۀ
بلند و یک رشفۀ کوتاه ،بهصورت یکی در میان ،ترسـیم شـده اسـت.

نشـان رشح آیـات در بیشتر مصاحـف قرآنـی شـامل نشـانهای
خمـس و عشر اسـت و کمتر بـه نشـانهای تحزیـب و سـجده
توجـه شـده اسـت .نشـان عشر در مصاحـف مورد بررسـی به شـکل
دایـره و نشـان خمـس بهصـورت بادامـی ترسـیم شـده اسـت .در دو
مصحـف بـه شمارههای  117و  210مربوط به اواخـر مکتب هرات،
نشـانهای عشر و خمـس یکسـان و به شـکل دایره ترسـیم شـدهاند
و تفـاوت آنهـا در رنـگ زمینـۀ دایـرۀ مرکـزی اسـت کـه در آن نشـان
خمـس الجـوردی و نشـان عشر بـه رنگ زر ترسـیم شـده اسـت .این
سـنت رنگگـذاری تـا دورۀ صفـوی نیـز اجـرا میشـده اسـت.

نشان خمس

نشان عرش

پی نوشت

 -1بـا توجـه بـه دسرتسـی پژوهشـگر بـه اصـل مصاحـف قرآنـی کتابخانـۀ مرکـزی
آسـتان قـدس رضـوی ،سـعی شـده مصاحفـی انتخـاب شـود کـه تذهیـب فاخـر و
نفیـس داشـته اسـت .همچنیـن تذهیـب بیـش از هفتـاد درصـد مصاحـف مـورد
بررسـی بـرای اولیـن بـار در ایـن پژوهـش معرفـی شـده اسـت.
 -2برخـی از پژوهشـگران و محققـان ،لـوح مذهّـب سـورۀ فاتحهالکتـاب را کـه
بهصـورت کتیبـۀ مـزدوج اسـت ،رسلـوح نامگـذاری کردهانـد ،ا ّمـا ایـن پژوهـش بـه
جهـت سـیر بهتر پژوهـش ،بیـن نقـش رسلـوح و لـوح مذهّـب تفـاوت قائل شـده
اسـت؛ رسلـوح نقشـی بـر فـراز صفحـه و بـاالی متن در نظـر گرفتـه شـده کـه در
ابتـدای برخـی از جـزوات قرآنـی یا در آثار مکتب شـیراز دورۀ صفـوی و در ابتدای
سـورۀ بقـره بعـد از دو لـوح مذهّب سـورۀ حمد که در دو صفحه کتابت میشـده،
اجرا میشـده اسـت.
 -3کاتـب ایـن مصحـف ،در انتهـای قـرآن ،ابراهیمسـلطان گورکانـی ،حاکـم شـیراز
بـه تاریـخ837ق ذکـر شـده اسـت .بـا بررسـی رقـم کتابـت ایـن مصحـف بـا جزوۀ
قرآنـی  414و نـوع زر بهکاررفتـه در رقـمکتابـت بـا تزیینـات و همینطـور نـوع
تذهیـب لـوح افتتاحیـه منیتـوان رقـم و تاریـخ کتابت را تأییـد منود ،با ایـن حال با
مقایسـۀ نـوع نقـوش و رنگهای بهکاررفتـه در این مصحف بـا نگارهها و تذهیب
مصاحـف قرآنـی دورۀ ثانویـۀ مکتـب هـرات میتـوان تذهیـب ایـن مصحـف را
متعلـق بـه اواخـر قـرن نهم یـا ابتـدای قرن دهـم هجری دانسـت .این موضـوع را
احمـد گلچینمعانـی در راهنمای گنجینـۀ قـرآن ( )1347بـه تفضیل آورده اسـت.
 - 4لوح مذهّب و مرصع ابتدای قرآن شامرۀ  ،2261کتابخانۀ آستان قدس رضوی
 - 5روایتی از حرضت علی(ع) ،قرآن شامرۀ  ،141کتابخانۀ آستان قدس رضوی
«الیمسـه اال املطهـرون» و «تنزیـل مـن رب العاملیـن» (سـورۀ واقعـه:
 - 6آیـات
ّ
 79و)80
 - 7دعای افتتاح ،قرآن شامرۀ  ،2197کتابخانۀ آستان قدس رضوی
 - 8شاهنامۀ بایسنغری(833ق) ،مجموعۀ کاخ گلستان ،شامرۀ 716
 -9در مکتـب شـیراز دورۀ صفـوی سـورۀ حمـد در دو لوح متناظـر افتتاحیه کتابت
میشـده است.
 -10ماننـد جـزوۀ قرآنـی شمارۀ  2183کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی بـه تاریـخ
767ق کـه نشـان خمـس دایـرهای و بـا طرحی هامننـد مصاحف اواخر قـرن نهم و
ابتـدای قـرن دهـم هجـری هـرات دارد و این نشـان میدهد که نشـان خمس یک
قـرن بعـد از تاریـخ کتابت ،تذهیب شـده اسـت.
 -11نشـان خمـس بـا طـرح دایـره در قرآنهـای اواخـر دورۀ تیمـوری و اوایل دورۀ
صفـوی آمـده و در میانـۀ آنهـا واژۀ خمـس بـر زمینۀ زر کتابت شـده اسـت.

منابع
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اهمیت مطالعه در زمینۀ تذهیبهای قرآنی

جایگاه تذهیبهای قرآنی در مطالعات
هرن اسالمی از دیرباز تا امروز
کیانوش معتقدی*

چکیده
هرن تذهیب در کنار خوشنویسی و نقاشی ایرانی ،سه رکن اصلی در چرخۀ هرن کتابآرایی
ایران در دوران اسالمی به شامر میآید؛ باوجودآنکه ایرانیان از پیشگامان پیدایش،
رواجدهندگان و برترین پدیدآورندگان آن بودهاند ،جایگاه این هرن در میان دیگر هرنها
و اهمیت توسعه و پیرشفت آن کمرت مورد توجه محققین غربی قرار گرفته است .در
همین زمینه و با تأملی بر مجموعه کتب ،رساالت و مقاالت منترششده در جهان (در چند
دهۀ اخیر) دربارۀ هرن اسالمی و هرن ایرانی ،درمییابیم که رویکرد اکرث پژوهشگران هرن
اسالمی بیش از همه متوجه خوشنویسی و نقاشی ایرانی بوده و مسائلی همچون پیشینه و
خاستگاه تذهیب ،مکاتب تذهیب و ویژگی هر دورۀ تاریخی ،ساختار و ترکیببندی ،مبانی
طراحی ،تکنیکهای اجرایی ،هرنمندان و سبک کار آنان و نقد تحلیلی مستقل دربارۀ این
هرن کمرت بهصورت تخصصی و علمی بررسی و تجزیه و تحلیل شده و متأسفانه در ایران نیز
عموم آثار منترششده در زمینۀ تذهیب ،کتب آموزشی بودهاند که فاقد اطالعات تاریخی و
تحلیلی دقیق درمورد این هرن ارزشمند هستند.
از طرفی مسئلۀ پیدایش تذهیب همگام با توسعۀ خوشنویسی و بهواسطۀ تزیین کالم الهی
و شکوفایی آن در جغرافیای فرهنگی ایران ،را میبایست از چشماندازی توصیفیتحلیلی و
فنشناسانه در حوزۀ نسخهشناسی و آموزش هرن در ایران مطالعه منود .روشهای شناخت
پدیدهای چون هرن تذهیب ،بهویژه قالبها و مکاتب مختلف آن را باید تا آنجا که میشود،
موشکافانه نقد و بررسی کرد.
ایران بهدلیل نقش محوری خود در شکلگیری هرناسالمی ،از هامن ابتدای قرن بیستم در
کانون توجه مو ّرخان ،پژوهشگران ،مجموعهداران و موزهداران هرناسالمی بوده است ،به
همین جهت در این گفتار برآنیم تا اهمیت پرداخنت به چنین موضوعی را با توجه به آثار
منترششدۀ محققین غیرایرانی (از دیرباز تا امروز) بررسی کنیم .
کلیدواژه :تذهیبهای قرآنی ،نسخهشناسی ،کتابآرایی ،سبکشناسی
* پژوهشگر هرنهای ایرانی اسالمی
kianooshart@gmail.com

هامنگونـه کـه میدانیـم هنر «تذهیـب» همگام با خوشنویسـی
و بهواسـطۀ اهمیـت نـگارش و نسـخهبرداری کالم الهـی ،از همان
سـدههای آغازیـن ،موردتوجـه هرنمنـدان جهـان اسلام و بهخصـوص
ایـران قـرار گرفـت و بـا وجـود آنکـه نزدیـک بـه چهـار سـده وظیفۀ
تذهیـب و تزییـن مصحـف بر عهدۀ خود خوشنویسـان بـود ،حدودا ً
بـا آغـاز سـدۀ پنجـم هجـری وظیفـۀ تذهیـب دستنوشـتههای
قرآنـی ،هرنمنـدان مسـتقل خـود را پیـدا کـرد و از آن پـس در کنـار
امضـای «کاتـب» بـا نـام «مذهـب» روبـهرو میشـویم .نیـاز بـه
پدیدآمـدن شـغلها و تخصصهـای مرتبـط در چرخـۀ کتابآرایـی
ایرانـی (همچـون صحافـی ،کاغذسـازی ،جدولکشـی ،و ّراقـی و )...با
درجـات اهمیـت مختلـف در کارگاههـای هنری ،عالوه بر بـاال بردن
کیفیـت اجرایـی در تهیـۀ مصحـف ،نتیجـۀ دیگـری نیز داشـت و آن،
فراهـم آمـدن فرصتی تازه بـرای هرنمنایی هرنمنـدان ایرانی در عرصۀ
صفحهآرایـی و آرایههـای هنری بود تـا بهصورت تخصصی شـاخهای
از هنر را در ایـران پایهگـذاری کننـد کـه بعدهـا در رسارس قلمـرو
رسزمینهـای اسلامی مـورد اسـتفاده و گاه تقلیـد قـرار گرفـت.
امـا باوجـود عالقـۀ مسـترشقین بـه حـوزۀ مطالعـات هرنهـای
اسلامی در یـک سـدۀ گذشـته ،هنر تذهیـب همـواره در سـایۀ
هرنهایـی چـون معماری و خوشنویسـی اسلامی مانـده و هیچـگاه

نتوانسـته بهعنـوان هنری مجـزا در کانون توجه محققیـن این عرصه
قـرار گیـرد .هـر چند در بسـیاری از موارد هم زیرشـاخهای از نقاشـی
ایرانـی یـا نقاشـی عربـی بـه حسـاب آمده اسـت.
در همیـن راسـتا مارتیـ ن لینگـز ،رشق شـناس و کارشـناس برجسـتۀ
هرنهـای اسلامی ،معتقـد اسـت« :بـا آنکـه خـط و تذهیـب در کنـار
معماری ،خـود از مهمتریـن دسـتاوردهای متـدن اسلامی بـه حسـاب
میآینـد ،امـا بـه ایـن هرنهـا بـه انـدازۀ معماری توجـه و اعتنا نشـده
است».
پـس بـه نظـر میرسـد پرداختن بـه هنری فاخـر و تأثیرگـذار
همچـون تذهیـب در رونـد توسـعۀ کتابآرایـی ایرانیاسلامی و
شـناخت پیشـینه و خاسـتگاه و از همـه مهمتر«سبکشناسـی» آن
در گسترۀ ده قـرن و ارائـۀ مباحثـی تحلیلـی و سـاختارمند در حـوزۀ
مطالعـات علمیتاریخ هرناسلامی یکی از رضوریات امروز اسـت که
متأسـفانه کمتر بـ ه آن توجـه شـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت ،اهمیت مطالعـه در زمینۀ تذهیبهـای قرآنی
که خاسـتگاه اصلی هرن تذهیب ایرانی اسـت و تا اواخر سـدۀ ششـم
هجـری مهمتریـن بستر (در غیـاب نقاشـی و نگارگری) برای رشـد و
شـکوفایی کتابآرایـی ایرانـی اسـت ،تنهـا محـدود بـه سبکشناسـی
ایـن هنر نبـوده و نیازمند بررسـی زمینههای شـکلگیری تذهیب در
مصاحـف بـا ارائـۀ منونههـای مسـتند ،در کنـار ترسـیم تاریـخ تحـول

و سـیر تغییـرات آن ،پیدایـش مبانـی طراحـی و اسـتفاده از نقـوش
اسـتلیزه (بـا ریشـههای ساسـانی و مانـوی) ،ترکیببندیهـای رنگـی
و اسـتفاده از ورقـه طالسـت کـه از سـدههای میانی جای خـود را به
تنـوع الـوان و پیچیدگـی و ظرافـت نقـوش داده بود.
آن چنـان کـه ایـن روشمنـدی در کار پژوهشـیعلمی ،علاوه بـر
داشتن اشـاراتی به زمینههـای تاریخی ،اجتامعی و فرهنگی هـر دوران،
اهمیـت حامیـان هرنی و هرنمندان خلاق و طراز ا ّول (و جریانسـاز) و
اختصاصات سـبکی آنها را بیش از پیش به مخاطب امروز میشناسـاند،
زیـرا در حـوزۀ مطالعات هرن اسلامی و بهخصوص کتابآرایی اسلامی
جای خالی نگرشهای تازه خالی اسـت و اغلب گامن میشـود که جای
بحـث و سـخن تـازهای وجود نـدارد ،حال آنکه یافتن متنی تخصصی و
علمـی دربـارۀ تجزیـه و تحلیل یک سـبک خاص از تذهیبهـای قرآنی
متعلـق بـه یک دورۀ تاریخی یا خانـدان مذ ّهب یا بازخوانی محصوالت
یـک کارگاه هنری خاص بسـیار دشـوار می مناید.
ایـن مسـئله نیازمنـد دانـش و ارشاف علمـی و عملـی پژوهشـگران
بوده و البته آشـنایی با شـیوههای طراحی و اجرایی نیز در این مسـیر
بسـیار راهگشاسـت ،بـه همین سـبب بیشتر پژوهشهای منترششـده
در ایـن زمینـه (در خـارج از ایـران) منحصر بـه پژوهشهایـی از نـوع
توصیفـی یـا تطبیقـی هسـتند و اطالعـات نویسـندگان از محـدودۀ
توصیـف ویژگیهـای ظاهـری یـک اثـر مذ ّهـب (قالـب ،رنـگ و
نقـوش) ،مقایسـۀ چنـد اثـر بـا یکدیگـر و در نهایت معرفـی هرنمندی
مذ ّهـب (در صـورت وجـود امضـا) فراتـر منـیرود و اسـاس بحثهای
نسخهشناسـانه منحصر به منتپژوهـی و هرنهایی چون خوشنویسـی
و مینیاتـور میشـود .پـس شـاید بتوانیـم تذهیـب ایرانـی را از معدود
حوزههـای آسـیبندیدۀ هنر و فرهنـگ ایـران در طول دوران اسلامی

بهشمار آوریـم که برخالف نگارگری ،خوشنویسـی یا معماری و دیگر
هرنهـا ،دچـار تکـرار و تحسـین محض نشـده و در طـول دوران حیات
طوالنـیاش علاوه بر توسـعه و شـکوفایی ،جمـع کثیـری از هرنمندان
خلاق را نیـز حاصـل داده امـا بدون شـک جایـگاه حقیقـی آن تاکنون
کمتر بازگـو شـده اسـت .پـس اهمیـت پرداختن بـه موضـوع مهمـی
همچـون تذهیبهـای قرآنـی کـه از هامن آغاز تـا پایـان روزگار قاجار
بیشترین بار گرافیکی و تزیینی در مصاحف را برعهده داشـت ه و نقد و
تحلیل دورههای مختلف تاریخی و بررسـی های فنشناسـانه مستقل،
از سـوی محققیـن و نسخهشناسـان ایرانـی نیازمنـد شـناخت دقیق از
مجموعـه پژوهشهـای منتشر شـده در جهان اسـت.

ویژگیهـای علمـی و پژوهشـی آثار محققیـن غیرایرانی در
زمینـۀ مطالعات تذهیبهـای قرآنی؛ مرحلـۀ آغازین

بیـش از یک سـده اسـت که همزمـان با شـکلگیری مجموعههای
هرناسلامی در اقصـی نقـاط جهـان ،مسـئله پژوهـش و معرفـی
جنبههـای مختلـف آثـار هنری یافتشـده از رسزمینهـای اسلامی
یکـی از اصلیتریـن دغدغههـای پژوهشـگران و مـوزهداران
غیرایرانـی بـوده اسـت .در همیـن راسـتا و در میـان پژوهشهایـی
کـه در دهههـای آغازیـن قـرن بیسـتم منتشر شـدهاند ،بـا توجـه به
اینکـه مفهـوم تـازهای بـا عنـوان «هرناسلامی» در حـال شـکلگیری
و توسـعه بـود ،نتایـج بسـیاری از مقـاالت ،کاتالوگهـا یـا کتـب در
زمینـۀ مطالعـات هرناسلامی ،اطالعـات کلـی تاریخهنری (از هنر
خاورمیانـه و ماملـک عربـی) اسـت کـه بـدون درنظـر گرفتن محـل
دقیـق تولیـد آثـار یا آگاهی از سـبک و شـیوۀ خاص هنری متعلق به
یـک دورۀ تاریخـی یـا جغرافیـای خـاص فرهنگی ،محـدود به معرفی

اشـیا و انتشـار تصاویـر و منایـش آثـار در موزههـا ،کتابخانههـا و
مجموعههـای خصوصـی میشـد.
در ایـن دورۀ خـاص (و پـس از جنـگ جهانـی دوم) ،بـه دلیـل نبود
متخصصیـن و کمبـود منابـع ،آثـار تحلیلـی و مباحـث فنشناسـانۀ
کمتری در حـوزۀ هنر اسلامی منتشر شـد؛ بـا توجه بـه این پیشـینه،
پژوهشهـای فنـی دربـارۀ هنر کتابآرایی اسلامی (که آثار هنر ایران
نیـز زیرمجموعـهای از آن بـه حسـاب میآمد و کمرت هویت مسـتقلی
بـرای آن متصـور بود) فقـط آلبومهای تصویری با انـدک توضیحات (و
شناسـنامه) درباره نُسـخ خطی بودند که به فراخور سلیقۀ نویسندگان
یـا مالـکان آثـار ،منونههایـی از صفحات افتتاحیـه ،میانی (بـا تزییناتی
همچـون مینیاتور ،تشـعیر و زرافشـان) یـا انجامۀ آنها منترش میشـد.
ایـن مسـئله زمانی کـه مـوزهداران ،باستانشناسـان و کارشناسـان
متخصصـی از دهههـای  ۵۰و  ۶۰میلادی وارد عرصـۀ تحقیقـات هرن
اسلامی شـدند ،وارد مرحلـۀ نوینـی گردیـد و کتابهایی بـا عناوینی
چـون «هرناسلامی» و «هنر و معماری رسزمینهـای اسلامی» بـا
هـدف طبقهبنـدی سـاختارمند هرنهـا بـر اسـاس مدیـوم (و مـواد و
مصالـح سـاخت) ،دورههـای تاریخـی (سلسـلههای حکومتـی) و
مراکـز تولیـد منتشر شـد .از ایـن مرحلـه بـه بعـد مـوزهداران و بـه
تبـع ،پژوهشـگران بنـا بـه دالیـل موجهی که داشـتند گاهی اسـتفاده
از عناویـن جغرافیایـی کلـی ماننـد ایـران بـزرگ ،ماوراءالنهـر و ...را
ترجیـح میدادنـد ولی خوشـبختانه فنون و هرنیهـای مختلف (مثل
خوشنویسـی ،فلـزکاری ،معماری یـا سـفالگری) دارای پژوهشـگران
مسـتقلی شـدند ،کـه بهطـور تخصصـی تحـوالت و گسترۀ فنـی و
تاریخـی یـک هنر یـا صنعـت را مـورد بررسـی قـرار میدادنـد.
بـه همیـن جهـت علاوه بـر انتشـار کتـب و رسـاالت مسـتقل و

تخصصی ،انتشـار کتابهایی در قالب مجموعه مقاالت هرن اسلامی
نیـز مرسـوم شـد کـه در میـان مطالـب آنهـا نیـز میشـد معرفی یک
یـا چنـد اثـر ،تجزیه و تحلیل یک سـبک هنری ویژه یـا زندگینامه و
آثـار یـک هرنمند تأثیرگذار را مشـاهده کرد .این دوران رسنوشتسـاز
در حوزۀ مطالعات هرن اسلامی ،روزگار کشـف و نقد بود و ماحصل
آن ارائـۀ نظریاتـی مهـم در مـورد جنبههـای گوناگـون هنر اسلامی
بـود ،از مباحـث فلسـفی ،عرفانـی ،زیباییشناسـی و سـنتگرایی
گرفتـه تـا سبکشناسـی و فنشناسـی.
بـا ایـن همـه امـروز وقتـی بـا دقـت بـه برخـی از ایـن دسـت
پژوهشهـای دهههـای میانـی قـرن بیسـتم مینگریـم ،جـای
خالـی بسـیاری از جدیتریـن مباحـث تاریخهنری را در آمیختگـی
نظریهپردازیهـا یـا داوریهـای نهچنـدان مسـتند (و حـدس و
گامنهـای غیرعلمـی بهدلیـل آشـنایی نداشتن پژوهشـگران بـا زبان،
فرهنـگ یـا تکنیکهـای عملی) و عـدم تدوین مبانی زیباییشناسـی
در برخـی رشـتههای هنری و نقـد هرنهـا و صناعـات کشـورهای
اسلامی ،بهوضـوح بهچشـم میخـورد کـه موضـوع هنر تذهیـب
ایرانـی یکـی از بارزتریـن مصداقهـای آن اسـت.
از طرفـی نبـود متونـی در زمینـۀ سبکشناسـی علمـی و همچنین
نقـد و تحلیـل مؤثـر در مجموعـۀ پژوهشهـای مربـوط بـه هنر
تذهیـب در آثـار محققیـن غیرایرانـی در میانـۀ قـرن بیسـتم (کـه به
بـاور نگارنده متأسـفانه چندین دهه اسـت کـه در میان پژوهشهای
داخلـی هـم مشـاهده میگـردد) ،هرچنـد نقطه ضعفی جدیاسـت
امـا روشمنـدی و تلاش محققیـن غربـی در طبقهبنـدی و انتشـار
اطالعـات مجموعههـای موزهها و کتابخانههایشـان مبتنی بر سـنتی
چند صد سـال ه نگارش تاریخ هرن در جهان غرب و دنیای مسـیحیت،

در کنـار ایـده راهانـدازی یـک بانکاطالعاتـی جامـع (کـه همچنـان
بصـورت تخصصـی در ایـران وجـود نـدارد) و رویکـرد آکادمیـک
(راهانـدازی رشـتههای دانشـگاهی در زمینـه مطالعات هرناسلامی) و
رصف هزینـه و برنامهریـزی دقیـق و اصولی ،باعث گردیده تا بسـیاری
از پژوهشهـای ایـن دوران (پایاننامههـای دکتری و کتـب تألیفـی)
بهعنـوان اساسـیترین منابـع مطالعـات هرنهـای اسلامی تا بـه امروز
شـناخته شـوند ،تا آنجا که با وجود بسـیاری از نارسـاییها و اشتباهات
تاریخـی یـا تکنیکی و فارغ از هرگونه تعصب یـا جانبداری ،همچنان
مـورد اسـتفادۀ پژوهشـگران ایـن عرصـه قـرار میگیرنـد .نکتـۀ جالب
توجـه در ایـن میـان ،توجـه بـه انتشـار کتابهایـی تصویرمحـور بـا
معرفـی آثـاری کمیـاب و کمتر دیده شـده و نگارش روایـت تاریخ هرن
بـر اسـاس منونههـای شـاخص از هـر دوران (در یک یا چند مـوزه) بود
کـه بـه خصـوص راه را برای مطالعات تطبیقی همـوار میکرد .هرچند
همچنـان تفکـر تاریخنویسـی بـر ارائه نقـد و تحلیل غالـب بود.
از میـان شـاخصترین پژوهشهـای منترششـده در زمینـۀ هنر
تذهیبهـای قرآنـی (کـه مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه ایـن موضـوع
پرداختهانـد) میتـوان بـه منونههـای زیـر اشـاره کـرد:
آرتور پوپ و دیگران۱۹۳۸ ،م« ،سیری در هرن ایران»؛
رابینسون۱۹۶۵ ،م« ،نقاشی ایرانی»
اورنس بنیون۱۹۷۲ ،م« ،هرن مینیاتور ایرانی»
مارتیـن لینگز و یاسـین حمیـد سـفادی۱۹۷۶ ،م« ،هرن خـط و تذهیب
قرآنی»
ارنست کونل۱۹۷۷ ،م« ،اسلیمی»
بازیل گری۱۹۷۷ ،م« ،نقاشی ایرانی»
ریچارد اتینگهاوزن۱۹۷۸ ،م« ،نقاشی ایرانی»
رابرت هیلنبراند۱۹۸۲ ،م« ،تصاویر سلطنتی در نقاشی ایرانی»
دیوید جیمز۱۹۸۸ ،م« ،قرآنهای عرص مملوک»
تومـاس لنتـز و گلـن لـوری۱۹۸۹ ،م« ،تیمور و دیدگاه شـاهانه؛ هرن و
معامری عصر تیموری»
دیویـد جیمـز ،فرانسـوا دروش و دیگـران۱۹۹۲ ،م« ،کتابهـای
هرناسلامی در مجموعـۀ نـارص خلیلـی لنـدن»
ابوالعالء سودآور۱۹۹۲ ،م« ،هرن دربارهای ایران»
استفانو کاربونی۱۹۹۳ ،م« ،نقاشی تغزلی و حامسی ایران»
عبادالله بهاری۱۹۹۶ ،م« ،بهزاد»
فرانسیس ریشارد۱۹۹۷ ،م« ،جلوههای هرن پارسی»
نبیـل صفـوت۲۰۰۰ ،م« ،صفحـات زریـن؛ نسـخ قرآنـی در مجموعـۀ
قصان شـاکر»
شیال کنبی۲۰۰۲ ،م« ،عرص طالیی هرن ایران»
لینـدا کامـاروف و دیگـران۲۰۰۲ ،م« ،میـراث چنگیزخـان؛ مجموعـۀ
هنر دورۀ ایلخانـی»
مارکـوس فریـزر۲۰۰۵ ،م« ،نقـوش هندسـی بـر روی طلا :بررسـی

جزئـی قرآنـی از دورۀ مملـوک»
مارتین لینگز۲۰۰۵ ،م« ،هرن خط و تذهیب قرآنی»
اللـه اولـوچ۲۰۰۶ ،م« ،حاکمان ترکمان ،هرنمنـدان شـیرازی و
مجموعـهداران عثامنـی»
کالیـن ف .بیکـر۲۰۰۷ ،م« ،نسـخههای قرآنی :خوشنویسـی ،تذهیب
و طراحی»
خـادر سلامه۲۰۰۸ ،م« ،مصحـف رشیـف در کتابخانـۀ مقـدس
اورشـلیم»
دوید ج .راکسزبرگ۲۰۰۸ ،م« ،نگارش کالم الهی»
الین رایت۲۰۰۹ ،م« ،اسالم؛ ایامن ،هرن و فرهنگ»
مژده انوستاشـی۲۰۱۰ ،م« ،بزرگداشـت ۱۴۰۰سـالگی قرآن؛ مجموعۀ
نسـخ خطـی نفیس قرآنـی در کتابخانههـای ترکیه»
چارلز ملویل و باربارا برند۲۰۱۱ ،م« ،حامسۀ شاهان ایرانی»
آدل آدامـوف۲۰۱۲ ،م« ،نسـخ خطـی ،نقاشـی و طراحیهـای ایرانـی
در مـوزۀ هرمیتاژ»
رابرت هیلنبراند۲۰۱۲ ،م« ،مطالعات هرن کتابآرایی اسالمی»
الیـن رایـت۲۰۱۳،م« ،نگاهـی به کتابآرایی مکتب شـیراز سـدۀ نهم
هجری»
دویـد ج .راکسـزبرگ۲۰۱۳ ،م« ،آلبوم هنر ایرانی موجود در کتابخانۀ
توپقاپ یرسای استامبول»
منیـژه بیانـی و آدل آدامـوف۲۰۱۶ ،م« ،نقاشـی ایرانـی در مجموعـۀ
الصبـاح کویت»
معصومـه فرهـاد و دیگـران۲۰۱۶ ،م« ،هنر کتابآرایـی قرآنـی؛
مجموعـۀ مـوزۀ هرنهـای تـرک و اسلامی ترکیـه»

نگاهی به تحقیقات تذهیبهای قرآنی در ترکیه

علاوه بـر مجموعـه پژوهشهـای ذکرشـده ،در سـه دهـۀ اخیـر
آثـار ارزشـمندی نیـز از سـوی هرنمنـدان ،پژوهشـگران و چهرههـای
دانشـگاهی کشـور ترکیـه در زمینـۀ تذهیبهـای قرآنـی منتشر
گردیـده کـه بهواسـطۀ وجـود منونههـای نفیسـی از مصاحـف ایرانی
در گنجینـۀ موزههـا و کتابخانههـای آن کشـور ،بسـیار جالبتوجـه
هسـتند .هـر چنـد بخشـی از ایـن آثـار بیشتر بـا رویکردی آموزشـی
و گاهـی تنهـا بـرای معرفـی هنر تذهیـب سـامان یافتهانـد ،امـا در
مـواردی چنـد ،ایـن آثار رویکـردی تحلیلی و تاریخی بـه این موضوع
داشـتهاند کـه در مقایسـه بـا منونههـای فارسـی و پژوهشهـای
داخلـی از اهمیـت علمـی باالتـری برخوردارنـد .بـه همیـن جهت از
نظـر روششناسـی و نسخهشناسـی الگویـی مناسـب بـرای محققیـن
ایرانـی بهشمار میآینـد.
از میـان شـاخصترین پژوهشهـای منترششـده در زمینـۀ هنر
تذهیبهـای قرآنـی در کشـور ترکیـه (به زبان ترکی و انگلیسـی) نیز
میتـوان بـه منونههـای زیـر اشـاره کـرد:

ایلهان اوزکچیه۱۹۹۳ ،م« ،هرن تذهیب ترکی و آرایههای تذهیبی»
سینان گوزن۲۰۰۳ ،م« ،هرن تذهیب ترکی»
مینه اوزین۲۰۰۳ ،م« ،هرن تذهیب اسالمی»
عمـر فـاروق اتابـک۲۰۱۱ ،م« ،هرنهـای دکوراتیـو تـرک و اسلامی؛
خوشنویسـی و تذهیـب»
ایلهان اوزکچیه۲۰۱۴ ،م « ،هرن تذهیب ترکیه»
سام اونات۲۰۱۵ ،م« ،هرن تذهیب اسالمی»
هرچنـد در هـر دو بخـش (پژوهشـگران غربی و تـرک)منونههای
بیشتری موجـود هسـتند و آثـار معرفیشـده در ایـن گفتـار تنهـا به
معرفـی مهمتریـن آثـار کارآمـد در عرصـۀ پژوهـش تذهیبهـای
قرآنـی پرداختـه و شـاید بتـوان در بسـیاری از کاتالوگهـا (موزههـا
و کتابخانههـای رسارس دنیـا) و کتـب هنر اسلامی دیگر نیـز تصاویر
و اطالعاتـی در ایـن راسـتا بهدسـت آورد کـه در جایـگاه خـود قابـل
بررسـی هستند.
ماحصـل آنکـه بـا تأملـی بـر تاریخچـۀ هنر کتابآرایـی ایرانـی
درمییابیـم کـه قلمـرو پژوهشهـا در زمینـۀ تذهیبهـای قرآنـی،
همـواره بـر پژوهشهـای غربیـان اسـتوار بـوده اسـت .البتـه سـهم
محققیـن ایرانـی و تـرک را نیـز در چنـد دهـۀ اخیـر در بازمنایـی و
گرهگشـایی از اصـول و قواعـد مبتنی بر شـیوههای بومی کشـورهای
خاورمیانـه نبایـد از نظر دور داشـت .مقالۀ حارض در حکم مقدمهای
در معرفـی پژوهشهـای شـاخص محققیـن غیرایرانـی در ایـن
زمینـه بـوده و هـدف آن آشـنایی محققیـن و دانشـجویان کشـور بـا
روشمنـدی و چارچـوب نظـری در این نوع آثار اسـت کـه در صورت
مطالعـه هریـک از منابع معرفیشـده ،نتیجهای مفید برای شـناخت
و تحلیـل بیشتر در آثـار پژوهشـی حاصـل خواهـد آورد.

منابع
 آپهـام پـوپ ،آرتـور( )۱۳۳۸شـاهکارهای هنر ایـران ،اقتبـاس و نـگارش :پرویزناتـل خانلـری ،تهـران :بنـگاه مطبوعاتـی صفیعلیشـاه.
 خلیلـی نـارص ،دیویـد جیمـز ( )۱۳۸۱مجموعـۀ هرن اسلامی؛ سـبک عباسـی،ترجمـۀ پیـام بهتـاش ،تهـران :کارنگ.
 ریشـار ،فرانسـیس( )۱۳۸۳جلوههـای هنر پارسـی ،ترجمـۀ ع.روحبخشـان،تهـران :وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی.
 سـودآور ،ابوالعلاء( )۱۳۸۰هنر دربارهـای ایـران ،ترجمـۀ ناهیـد محمـدشـمیرانی ،تهـران :کارنـگ.
 لینگـز ،مارتیـن( )۱۳۷۷هنر خـط و تذهیـب قرآنـی ،ترجمـۀ مهـرداد قیومـیبیدهنـدی ،تهـران :گـروس.
- Martin Lings /Splendours of Quran Calligraphy and Illumination /
) Pub :The saurus islamicus foundation (2005
- David J. Roxburgh/ The Persian Album 1600 – 1400 From Dispersal
to collection/ Pub :Yale University Press , New Haven and London
)(2013
- David James / Quran’s of The Mamluks/ Pub :Thames and Hudson
)/(1988
) - Elaine Wright / Islam ; Faith –Art-Culture / Pub :Scala ( 2009
)- Sinan Gozen/ Turkish Art of Illumination /Istanbul (2003
- Colin F.Baker /Quran Manuscripts – Calligraphy,Illumination,Desi
)gn / Pub :The British Library (2007
- Laleh Ulac /Turkman Governors,Shirazi Artisanas & Ottoman
Collectors/ Pub : Kultur Yayinlari

مقدمه
آناتولـی کـه در منابع قدیم ماملک روم نام داشـت ،قسـمت رشقی
یـا آسـیایی ترکیـۀ امـروزی اسـت کـه از اواخـر سـدۀ پنجـم هجـری ،با
عقبنشـینی امپراتـوری بیزانـس ،تحـت تسـلط سـلجوقیان مسـلامن
درآمـد و زمینـه را بـرای مهاجـرت تـرکان بـه ایـن منطقـه و درنتیجـه
شـکلگیری سلسـلۀ عثامنیان در اوایل سـدۀ هشـتم هجری مهیا کرد.
این منطقه در عرص سلجوقیان بهطورعموم تحت تأثیر هرن و فرهنگ
ایـران بـود و کمکـم در سـدۀ هشـتم ویژگیهـای منطقـهایاش منـود
یافـت .در فاصلـۀ سـدۀ ششـم تا اواخر سـدۀ هشـتم هجـری تعدادی
نسـخۀ قـرآن در ایـن منطقه تولید شـد که ویژگیهایـی منحرصبهفرد
دارد و از شـکلگیری و تکامـل سـبکی مخصـوص در کتابت و تذهیب
قرآن خرب میدهد .دسـت کم سـه منونه از این آثار در کتابخانۀ آسـتان
قدس رضوی نگهداری میشـود .بررسـی همین سـه اثر نکات بسـیاری
از ُسـنن هرنی این منطقه را برمال میکند ،همچنین با مقایسـۀ آنها با
آثار ایرانی میتوان ریشـههای شـکلگیری این سـبک را شناسـایی کرد.
تصویر  .1صفحهای از یک قرآن آناتولی به خط محمدبنشیخیوسفاالباری733 ،ق ،کتابخانۀ
ایـن نوشـتار به معرفی و وارسـی آثار یادشـده اختصـاص دارد.
۱
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چکیده
چند قرآن از مجموعۀ آستان قدس رضوی در فاصلۀ سدۀ ششم تا اواخر سدۀ هشتم هجری
در آناتولی تولیده شده که ویژگیهای تذهیب و خط آنها گواه وجود سبکی مخصوص در
این منطقه است .بررسی آثار یادشده نشان میدهد این سبک در تذهیب و کتابت ایران
سدۀ ششم ،خاصه ماوراءالنهر ،ریشه دارد که سابقهاش به قرآن وقفی زمردملک (م،)4527
در کتابخانۀ آستان قدس رضوی میرسد .این امر توجه ما را به ریشههای سبک آناتولی در
ایران جلب میکند و گواه این واقعیت است که به طریقی نامعلوم شیوۀ آثاری چون قرآن
وقفی زمردملک ،الگوی کاتبان و مذ ّهبان آناتولی در سدۀ هفتم و هشتم هجری قرار گرفته
است .این سبک تا اواسط سدۀ هشتم دوام آورد ا ّما به عللی نامشخص در نیمۀ دوم این
سده قرآنهای آناتولی با سبکی التقاطی و گاه الگوبرداری ناقص از آثار عرص ایلخانی ایران
و شامل آفریقا جایگزین شد.
کلیدواژه :قرآن نگاری ،نسخههای خطی ،آناتولی ،تذهیب ،زمردملک ،آستان قدس رضوی
* گروه معامری،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
msahragard@mshdiau.ac.ir

خصوصیات تذهیب آناتولی
قـرآن شمارۀ  293محفـوظ در گنجینـۀ قرآن آسـتان قـدس رضوی،
منونـهای شـاخص از قرآنهـای آناتولـی اسـت کـه در شـعبان سـال
737ق بـه دسـت محمدبنشیخیوسـفاالباری کتابـت شـد .اطالعـی
از حیـات ایـن هرنمند در دسـت نیسـت اما میدانیـم او کاتب قرآنی
دیگـر در همیـن سـال737 ،ق ،محفـوظ در کتابخانـۀ چستربیتی
 M.1606اسـت که آن نیز از آثار برجسـتۀ آناتولی بهشمار میرود.
تولیـد دو اثـر نفیـس در یـک سـال بـه دسـت یـک خطـاط حاکـی از
حامیتهای درباری از قرآننگاری در نیمۀ نخسـت سـدۀ هشـتم در
ایـن منطقـه اسـت .خصوصیـات بـارز قرآنهـای آناتولی که آثـار این
منطقـه را از قرآنهـای ایرانـی متامیـز میکند بیشتر در طـرز کتابت
قلـم محقـق آن منود یافته اسـت .خط این نسـخهها به سـبب افراط
در کشـیدگی حـرکات افقـی قلم همچـون «ن» و دنبالـۀ «و»« ،ر» ،و
«م» بـا محقـق ایرانـی متفـاوت اسـت و با شـکل خـاص کتابت «ک»
(ماننـد «بـکل» در تصویـر  )1کاملاً تشـخص یافتـه اسـت .افـزون بر
ایـن ،نسـخۀ آسـتان قـدس ترجمـۀ ترکی دارد .نسـخۀ چستربیتی نیز
علاوه بـر ترجمـۀ ترکـی ،ترجمۀ فارسـی دارد که هر دو در دو سـطر
بـه قلـم نسـخ خفـی در البهالی سـطور ،کتابت شـده اسـت .به گفتۀ
جیمـز ریشـههای زبانـی ترجمـۀ ترکـی قـرآن چستربیتی بـه لهجـۀ
تـرکان قراخانـی م یرسـد (.)James,63:1980
قرآن آسـتان قدس ناقص اسـت و رصفاً جزو بیستوسـه تا سـی را
در برمیگیـرد .از ایـن رو احتمال دارد نسـخه را در سـه جلـد تدوین
کـرده باشـند .این نوع تقسـیمبندی در ایـران رایج نبوده اسـت ۲.این
نسـخه  356بـرگ دارد و بـا مرکب سـیاه در صفحات هفتسـطری با

تصویر .2قرآن ش ،293آستان قدس رضوی ،کاتب محمدبنشیخیوسفاالباری737 ،ق ،این اثر
منونهای از سبک متعارف آناتولی است.

ترجمـۀ ترکـی بـه قلـم نسـخ مایل بـه ثلث بهصـورت مـو ّرب و بدون
نظمـی خـاص در زیـر هـر واژه کتابت شـده اسـت .شـأن نزول سـور
پیـش از رسسـورهها و تفاسـیر در پایـان هـر سـوره ذکر شـده اسـت.
طبـق سـنتی قدیمـی کـه ریشـهاش در ایـران قابلردیابـی اسـت،
ماننـد قرآن وقفی ابوالربکات رازی در سـال 421ق (ش 3324آسـتان
قـدس رضـوی) ،نـام جاللـۀ «اللـه» در متام متن به قلـم زرین محرر
کتابت شـده اسـت .ایـن ویژگی در قـرآن چستربیتی (تصویر )۱نیز
وجود دارد.
تذهیـب این نسـخه بهماننـد خطـش ،ویژگیهایـی منحرصبهفرد
دارد کـه از ویژگیهـای مهـم سـبک آناتولـی بهشمار میرود .نشـان
خمـس در حاشـیۀ صفحـات بـه شـکل رسترنجی بـا زمینۀ گـرد زرین
و گلربگهـای گـرد و نقطههای درشـت سـبزرنگ نقش بسـته اسـت.
نشـان ختـم آیـات ،گلهـای هشـتپر زریـن بـا لکههـای سـبزرنگ
اسـت کـه بـاالی آخریـن واژۀ هـر آیـه قرار دارد .شمسـۀ نشـان عرش
زمینـۀ زریـن بـا نوشـتهای مبهـم (شـاید واژۀ «عشر») در مرکـز و
نقشـی واگیـرهای در تسـمۀ دور اسـت کـه اطرافش رشفههایی سـبز
و ظریـف دارد ،زمینـۀ نقـوش نیـز بـا لکههای سـبزرنگ تزیین شـده
اسـت .اگرچـه نقـوش و بهطورکلـی سـنت تذهیـب ایـن نسـخه بـه
سـنن رایـج در ایـران شـبیه اسـت ،تفاوتهایـی عمـده نیـز در آن

دیـده میشـود؛ بارزتریـن ویژگـی آن اسـتفادۀ گسترده از رنگ سـبز
زنـگاری اسـت کـه تباین رنگـی کمی بـا زر دارد ازایـنرو تذهیب این
قرآنهـا درخشـندگی و شـکوه قرآنهای ایرانـی را نـدارد .عالوهبراین
در مقایسـه بـا قرآنهـای ظریـف و پـرکار سـدۀ هشـتم ایـران ماننـد
قـرآن الجایتـو بـه خـط احمـد سـهرودی (707-701ق) در مـوزۀ هرن
ترکـی و اسلامی اسـتانبول (ش )538و قرآنهـای یحیـی صوفـی
جاملی 3،تولیدشـده در شـیراز (پارس  ،)417نقوش درشـت و ضخیم،
و قلمگیریهـا بـا کمدقتـی اجـرا شـده اسـت.
جهـت یافتن ریشـههای ایـن سـبک بایـد بـه آثـار متقـدم نظـری
انداخـت .در قـرآن ش ( 4509کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی)
ویژگیهـای یادشـده بهصـورت ابتداییتـر وجـود دارد .ایـن نسـخه
جـزء  21از قرآنـی سـیپاره بـه انـدازۀ 15/5 ×18س.م در  65بـرگ
اسـت 4.صفحـات آغازیـنِ مربـوط بـه بخشـی از آیـۀ  44سـورۀ
عنکبـوت ،دو رسلـوح مذهـب بـا دو کتیبـه در صـدر و ذیـل دارد کـه
بـاال و پاییـن دو سـطر متن را دربرگرفته اسـت .در ترنـج میانیِ کتیبۀ
مذ ّهـب بـاالی صفحه ،نـام جاللۀ «الله» را به قلـم کوفی زرین محرر
کتابـت کردهانـد .اطـراف ایـن ترنـج نیـز پوشـیده از گلهای درشـت
قلمگیـری شـده بـر زمینـۀ رسنجـی کمرنـگ اسـت .در کتیبـۀ پاییـن
صفحـات نیـز ردیفی از گلهای درشـت زرین بـر زمینۀ رسنجی نقش

تصویر .3قرآن ش  ،4509کتابخانۀ آستان قدس رضوی ،بدون رقم و تاریخ ،منونهای از تذهیب و کتابت سبک تصویر .4قرآن شامرۀ ( 4527کتابخانۀ آستان قدس رضوی) ،کاتب و واقف زمردملک بنت محمودبغراخان،
آناتولی در سدۀ ششم یا اوایل سدۀ هفتم هجری.
یکی از نخستین منونههایی که الگوی قرآننگاران آناتولی محسوب میشود.

بسـته و دورتـادور آنهـا را جـدول دوتحریـر زر و یـک جدول درشـت ارتباط آن با قرآنهای آناتولی اسـت و هامنند آثار یادشـده بارزترین
الجـورد دربـر گرفتـه اسـت .در حاشـیۀ صفحـات دو ابـرک بـا سـاقۀ ویژگـی تذهیـب ایـن قـرآن درشـتی و عدمظرافت نقوش و اسـتفادۀ
بلند در مقابل کتیبهها در حاشـیه نقش بسـته و دو شمسـۀ تزیینی گسترده از رنـگ سـبز در زمینـه و نقوش اسـت .به ایـن خصوصیات،
در میانشـان قـرار دارد .ایـن شمسـهها زمینـۀ زریـن و نقـش گـره یکسـانبودن نـوع نقـوش خاصـه برگهـای درشـت و قلمگیریهـای
و رشفههـای کوتـاه سـیاه دارد .زمینـۀ متن بـا تزیینـات بینالسـطو ِر ضخیـم را نیـز میتـوان افـزود .البتـه در قـرآن زمردملـک از رنـگ
ِ
هاشـوریِ
سـبزرنگ درشـت و کمدقـت ،پـر شـده اسـت .صفحـات شـنجرفی جهـت رنگآمیـزی زمینۀ برخی رسسـورهها اسـتفاده شـده
میانـی فاقـد جدولکشـی و کتیبـۀ رسسـوره اسـت .متن رسسـورهها کـه ارتباطـش با تذهیب خراسـان را تا حدی نشـان میدهـد .ازاینرو
بـا قلـم ثلـث زریـن محـرر بدوندقـت و ظرافـت کتابـت شـده و در گزاف نیسـت اگر سـنن بهکاررفته در تذهیب قرآن زمردملک را آغاز
مقابلشـان ابرکـی بـه شـکل رسترنـج بـا رشفـهای الجـوردی و ضخیم شـکلگیری سـبک آناتولـی بـه شمار آورد .در صـورت پذیـرش چنین
فرضیـهای ،میتـوان آغاز شـکلگیری این سـبک را به نیمههای سـدۀ
نقش بسـته اسـت.
نشـان ختـم آیـات ،گل شـشپر زریـن بـا قلمگیـری سـیاه و ششـم هجـری ،زمان حـدودی تدوین قـرآن زمردملک ،منسـوب کرد.
امـا رسانجـام تذهیـب آناتولـی نامشـخص اسـت .متأخرتریـن اثـر
نقطههـای تزیینـی شـنجرفی اسـت کـه بـاالی آخریـن واژۀ هـر آیـه
نقش بسـته اسـت .نشـان عرش ،شمسهای گرد مشـابه شمسۀ تزیینی ایـن سـبک ،جـزء هشـتم از قرآنی بـه خـط مرتضیبنمحمدبناحمد
صفحـات افتتـاح اسـت کـه درونش به قلـم زرین محـرر واژۀ «عرش» حسـینی سـمنانی در مجموعۀ آسـتان قـدس رضوی (ش )411اسـت.
را کتابـت کـرده و دورش را تسـمهای بـه قلـم الجـورد انداختهانـد .ایـن اثـر که به سـال 778ق تهیه شـده ویژگیهای تکاملیافتۀ سـبک
ویژگـی مهـم تذهیـب ایـن نسـخه اسـتفاده از سـبز زنگاری سـیر آناتولـی بـا ترکیبـی از سـبکهای ایرانـی را به منایش گذاشـته اسـت،
همـراه بـا رنگهایـی با تباین کم اسـت .ایـن امر به همـراه کمدقتی بهطوریکـه میتـوان آن را منونـهای از دورۀ دگرگونـی سـبک خالـص
در اجـرای نقـوش سـبب شـده اسـت تذهیـب نسـخه فاقـد جلال و آناتولـی به سـبک دورۀ عثامنیان دانسـت.
ایـن قـرآن کـه احتماالً از طرف کاتـب بر حـرم امامرضـا(ع) وقف
شـکوه و درخشـندگی تذهیـب نسـخههای ایرانـی باشـد .مثلاً رنگ
فیـروزهای بهکاررفتـه در این نسـخه به خاکستری متایـل دارد و حتی شـده ،بـا  50بـرگ در 37×28س.م و صفحـات پنـج سـطری کتابـت
زر آن نیـز بـه قـدر کافـی درخشـان بـه نظـر منیرسـد .علـت عـدم شـده و تذهیـب و آرایههایـش بسـیار متأثـر از قرآنهـای عصر
درخشـندگی رنـگ در ایـن آثـار مشـخص نیسـت ،ممکـن اسـت در ایلخانـی اسـت ،بـا این حـال صفاتـی تغییریافتـه از سـبک آناتولی را
نتیجـۀ اسـتفاده از مـواد اولیۀ نامرغوب یـا عد م توانایـی مذه ّبان در نیـز بـه منایـش میگـذارد.
صفحـات افتتـاح ایـن نسـخه کـه بـه جـزء هشـتم مربـوط اسـت
رنگسـازی باشـد.
شـباهت برخـی خصوصیـات ایـن قـرآن بـا قـرآن شمارۀ  4527رسلوحـی مذ ّهـب ،حاوی کتیبههایی در صـدر و ذیل صفحات جهت
(کتابخانـۀ مرکـزی آسـتان قـدس رضـوی) ،خصوصـاً کیفیـت خـط ،درج شمارۀ جـزء و سـه سـطر در میانـۀ صفحـه مربـوط به آیـۀ 111
نقـوش درشـت و گزینـۀ رنگـی ،از ارتبـاط کاتبـان و مذهبّـان ایـن سـورۀ انعـام بـه قلـم محقق دارد .سـه نقش پیازیشـکل در حواشـی
آثـار بـه یـک منطقـه یـا یـک سلسـله از قرآننـگاران سـدۀ ششـم هـر دو صفحـه ،بهصـورت افقـی با قلمگیـری و رشفههـای الجوردی،
هجـری پـرده برمـیدارد( .تصویـر )4در قـرآن سـیپارۀ یادشـده کـه نقش بسـته اسـت .دو کتیبه در باال و پایین صفحات نقش بسـته که
زمردملـک ،دختر سـلطانمحمودبغراخان ،از حاکمان آلافراسـیاب ،در هـر یـک به ترتیب نوشـتهاند« :الجـزو»« ،الثامن»« ،مـن االجزاء»،
در اواسـط سـدۀ ششـم هجـری کتابـت و بر حـرم امامرضـا(ع) وقف «الثلثیـن» .ایـن کتیبههـا درون ترنـج بازوبنـدی بـا زمینـۀ شـنجرف
کـرده ،ویژگـ ی قرآنهـای آناتولـی را بـا کمی دقـت میتـوان از اصول قـرار گرفتهانـد و بیرونشـان زمینـۀ الجـوردی بـا گلهـای فیـروزهای
قرآننـگاری ایرانـی تفکیـک کـرد .در نسـخۀ اخیـر کاتـب در اجـرای و رسنجـی دارد .دور کتیبههـا و متن ،جدولکشـی پهـن زریـن و
صحیـح حرکتهـای افقـی قلـم بهخصـوص در اجـرای انـدازۀ دوایـر ،سـبز زنـگاری نقـش بسـته کـه رنـگ اصلـی تذهیـب آناتولـی اسـت،
مثـل «ن» و «ی» ،تسـلط و دقـت کافـی اعمال کـرده اسـت .بـا ایـن بـاال و پاییـن کتیبههـا نیـز ردیفـی از گلهـای مکـ ّرر زریـن و سـفید
حـال سـاختار و هندسـۀ ابتدایـی خـط قرآنهـای  4509و  293را در بـا رشفههـای الجـوردی کوتـاه بـه چشـم میخـورد کـه از مقدمـات
خـط زمردملـک میتـوان تشـخیص داد .مثالً هامن نسـبتی کـه میان شـکلگیری کمنـد در تذهیـب قرآنهـای ایرانـی بهشمار مـیرود.
ایـن دو صفحـه تزیینـات بینالسـطور ابـری دارد .درون ابرهـا را
انـدازۀ عـرض قلـم و کشـیدگی حروف در قـرآن یوسـفاالباری وجود
دارد ،در ایـن نسـخه هـم هسـت بـا ایـن تفـاوت کـه در اینجا شـکل نقوشـی شـبیه به ختایی اما با طراحی درشـت و بدوننظم پوشـانده
اسـت .ایـن نقـوش بـه رنـگ الجـوردی ،فیـروزهای و نقطههایـی
حـروف هنـوز پیـرو اصـول محقـق ایرانی اسـت.
بـا ایـن حـال ویژگیهـای تذهیب قـرآن زمردملک بهروشـنی گواه رسنجـی اسـت .بهطورکلـی ،هامنطـور کـه مشـخص اسـت نظـام

پانوشت
 .۱نک :حمدالله مستوفی145 :1381 ،
 .۲همۀ قرآنهای ایرانی تقسیمبندی هفت ،چهارده ،ده و سی پاره داشتهاند.
تقسیمبندی چهارجلدی نیز کم و بیش مرسوم بوده است.
 .۳برای اطالعات بیشرت نک :صحراگرد137 :1387 ،
 .۴برای اطالعات بیشرت نک :صحراگرد و دیگران123-120 :1391 ،
کتابنامه
 جیمز ،دیوید ( .)1380کارهای استادانه ،ترجمۀ پیام بهتاش ،تهران :کارنگ.حمداللـه مسـتوفی ( .)1381نزهـه القلـوب ،تصحیـح محمددبیـر سـیاقی ،تهران:ساقی.
 صحراگرد ،مهدی ( .)1387مصحف روشن ،تهران :فرهنگستان هرن. صحراگرد ،مهدی ،و دیگران ( .)1391شـاهکارهای هرنی در آسـتان قدس رضوی:قرآنهـای نفیـس از آغاز تا سـدۀ نهم هجری قمری ،مشـهد :مؤسسـۀ آفرینشهای
هرنی آسـتان قدس.
- James, David (1980). Qurans and bindings from the Chester beatty
Library, London, Al Tajir World of Islam Trust
تصویر  .5قرآن شامرۀ( 411موزۀ قرآن آستان قدس رضوی) ،به خط مرتضیبنمحمدبناحمد حسینی سمنانی778 ،ق.

طراحـی صفحـه و حتـی اکرث رنگهـای بهکاررفته در ایـن دو صفحه
مطابـق سـنن تذهیـب ایـران اسـت ،ا ّمـا درشـتی و بیهویتـی نقوش
و ضخامـت زیـاد قلمگیـری( ،در مقایسـه بـا تذهیب ایران) به شـیوۀ
آناتولـی اسـت .اختلاط ایـن دو شـیوۀ تذهیـب حاصـل الگوبـرداری
ناقـص از قرآنهـای ایرانـی اسـت ،ازایـنرو منیتـوان فرضیـۀ حضـور
مذه ّبـان ایرانـی در آناتولـی را در اواخـر سـدۀ هشـتم مطـرح کـرد.
البتـه شـواهد نشـان میدهـد در اواخـر سـدۀ هشـتم هجـری در
آناتولی رصفاً شـیوۀ مذهبان ایرانی تقلید منیشـده اسـت؛ برای منونه
در بخشـی از یـک قـرآن در مجموعۀ خلیلـی ،ش( ،578جیمز:1380 ،
 )208اگرچـه خـط و خصوصیـات کلـی نسـخه کامالً مطابق با سـبک
آناتولـی اسـت ،تذهیـب آن بـا نقـوش اسـلیمیمانند شمال آفریقا و
اسـتفاده از خـط کوفـی ا ّولیـه در حاشـی ۀ صفحه به رنگ شـنجرف و
بهخصوص دو نقش یکسـان هندسـی سـبز ،زرین و شـنجرفی در دو
گوشـۀ بـاال و پاییـن صفحـه و ترجمـۀ فارسـی در میـان سـطور کامالً
متفـاوت از آثـار پیشـین اسـت .در ایـن اثـر ،برخلاف قـرآن مرتضـی
حسـینی سـمنانی ،حتی اجرای نقـوش با دقت و ظرافـت زیادی اجرا

شـده کـه احتمال حضـور مذه ّبـان مناطق دیگـر در آناتولـی را پیش
میکشـد .بـا ایـن حـال ایـن اثـر را بـه دالیـل سبکشناسـی خطـی و
همچنیـن پیرشفـت چشـمگیر در اجـرای نقـوش ،میتـوان بـه دهـۀ
آخـر سـدۀ هشـتم و اوایـل سـدۀ نهـم هجری منسـوب کرد.
خامته
بـه اسـتناد قرآنهـای محفـوظ در آسـتان قـدس رضـوی و
مجموعههـای دیگـر ،میتـوان دریافـت تذهیـب آناتولـی در
سـدۀ ششـم تـا هشـتم هجـری شـکل گرفـت .شـباهت آثـار متقـدم
ایـن منطقـه بـه آثـار ایرانـی ،بهخصـوص قـرآن زمردملـک ،دختر
بغراخانقراخانـی و گسترۀ جغرافیایـی تسـلط سیاسـی ایـن خاندان،
ریشـۀ ماوراءالنهـری ایـن سـبک را نشـان میدهـد .نفـوذ فرهنـگ
ماوراءالنهـر در شـکلگیری سـنن قرآننـگاری و کتابآرایـی آناتولـی
را حتـی از لهجـۀ ترجمـۀ قرآنهـای مرتجـم این مجموعـه مانند قرآن
یوسـفاالباری مجموعـۀ چستربیتی ،میتـوان دریافـت .بـا این حال
نـکات بسـیاری از ایـن جریـان مبهـم اسـت:

تصویر  .6صفحهای از قرآن شامرۀ  ،587مجموعۀ خلیلی ،منونهای دیگر از قرآنهای
اواخر سدۀ هشتم آناتولی

با توجه به فاصلۀ جغرافیایی ،چگونه سـنن تذهیب از ماوراءالنهر
بـه آناتولی منتقل شـده اسـت؟ چرا سـنتهای تذهیب میـانرودان،
خاصـه بغـداد ،آذربایجـان و عـراق عجـم ،که در سـدۀ ششـم هجری
در اوج شـکوفایی بـود بـر تذهیـب ایـن منطقـه تأثیر نگذاشـت؟ به
چـه علـت تذهیب آناتولی در سـدۀ هشـتم بـا رکود ناگهانـی مواجه
شـد و مذهبّـان ایـن منطقه بـه الگوبـرداری ناقص از تذهیـب ایرانی
و مغربـی روی آوردنـد؟ اگـر تحـوالت سیاسـی ایـن منطقـه در سـدۀ
هشـتم ،ماننـد قـدرت گرفنت عثامنیها و جنگ آنقره و تسـلط تیمور
بـر بخشـی از آناتولـی ،بر این تحـوالت مؤثر بوده ،ایـن تغییر در چه
سـاز و کاری روی داده اسـت؟

مقدّمه

هرن تذهیب از مهمترین هرنهای تصویری مسـلامنان از نخسـتین
قرون اسلامی بوده اسـت .چـه ،بارزترین محل تجلّـی این هرن فاخر،
صفحـات مصحـف رشیـف بـوده و تـا بـه امـروز میـراث سترگی از
ایـن شـاهکار را بـه یـادگار گذاشـته اسـت .بدیهـی اسـت قرآنهـای
تذهیبشـده در هـر دوران ،ویژگیهـای خـاص خـود را داشـته کـه
بخشـی از آن بـه تکامـل ایـن هنر در سـیر تحـ ّول و تطـ ّور خویش و
بخشـی بـه شـیوۀ منحرصبهفـرد هرنمنـد بازمیگـردد .در ایـن میـان
نقـش و جایـگاه سـ ّنتهای حاکـم یـا میثاقهـای متـدوام تاریخـی
خاصـی داشـته و دارد .طرفـه آنکـه بستر خلـق این هنر ،منت
جلـوۀ ّ
کالماللـه مجیـد نیـز باشـد کـه در ایـن حالـت عـدول از سـ ّنتهای
یادشـده یـا تغییـر رویۀ هرنمند ،امری بعید به نظر میرسـیده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت که ممتازتریـن منونههای هرن تذهیـب را نیز در
همیـن متن عظیم میتوان مشـاهده منـود که هرنمند مذّهب سـعی
منـوده تـا جـانِ کار مدقّانـۀ خویش را به اخلاص متام به جـای گذارد.
مجموعـهای از ایـن اسـتقصا را میبایسـت در قرآنهـای عصر قاجار
رؤیـت کـرد کـه محـل مطالعـه بـر ظرایـف و دقایـق آن را بیـش از
پیـش بر پژوهشـگران برجسـته میمنایـد .آنچه در ایـن مقال ،فرصت
پرداختن بـه آن فراهـم شـده ،معرفـی سـه منونـه از هنر تذهیـب
در قرآنهـای قـرن سـیزدهم هجـری ،یعنـی آغـاز حاکمیـت خانـدان
قاجـار بـر ایـران اسـت کـه در کتابخانه و مـوزه ملّی ملـک نگهداری
میشـود .تذهیـب صفحـات آغازیـن ،میانـی و پایانـی در قرآنهـای
مذکـور مدّنظـر ایـن پژوهـش بـوده و ترتیـب بررسـی منونههـا بـر
اسـاس تقـدّم تاریـخ کتابت نسـخ لحاظ شـده اسـت.

بـوده ،بـه خطـوط هندسـی یـا گل و برگ بـه زر و الوان دیگـر مزیّن
اسـت .ایـن شـکل منقّـش را رسلوحـه مینامند؛ بر رسلوحه شـکل گل
و بـرگ ریـز و نرمـی نقـش میشـود( .مجـرد تاکسـتانی)28 :1375 ،
رسلوحه در این نسـخه نیز مشـتمل بر نقوش مملو ختایی ،اسـلیمی
و گل و بوتـۀ الـوان اسـت کـه دربـارۀ ختاییهـا بـه گونـۀ املـاسوار
و در اسـلیمیها میتـوان بـه رنگهـای الجـوردی ،نیلـی ،سـبز و
زریـن بهکاررفتـه در آن اشـاره کرد .شـیوۀ قرارگیری عنـارص برصی در
رسلوحههـا ،جهتـی رو بـه بـاال و صعـودی را منایـش میدهند.

منونۀ نخست

معرفی سهمنونه تذهیب قرآنی (قرن سیزدهم ه.ق)

موجود در کتابخانه و موزۀ ملی ملک

علیرضا کریمی*

چکیده
تذهیب قرآن مجید در ادوار گوناگون و در جوامع اسالمی ،به دلیل اهمیت فوقالعادۀ آن
مطرح بوده است .یکی از نقاط تاریخی این هرن در ایران ،قرن سیزدهم هجری ،همزمان
با حکومت قاجار است .در این پژوهش سهمنونه از قرآنهای مذ ّهب این دوران بررسی
میگردد که در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک نگهداری میشود .این نسخ کیفیتهای متفاوتی
از هرن تذهیب را در بردارد که مطالعه آن موجب خواهد شد تا ظرایف و دقایق هرنی
موجود در این نُسخ ،بیش از پیش آشکار گردد.
کلیدواژه :تذهیب ،قرآن ،قرن سیزدهم ،کتابخانۀ ملک
* دانشجوی دکرتی رشتۀ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هرن اسالمی دانشگاه شاهد،
مربی مؤسسۀ آموزش عالی فردوس ،گروه نقّاشی ،مشهد ،ایران
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قرآن مجید به شامرۀ ثبت 90/1؛
کاتب :محمدشفیعبنمحمداسامعیل وصال شیرازی؛
تاریخ کتابت ۱۲۶۰:هجری؛
نوع خط :نسخ؛ نوع کاغذ :ترمه؛
نوع جلد :روغنی گل و بوته پشت و رو
ایـن نسـخه از قـرآن مجیـد مشـتمل بـر سـورههای یـس ،نبـاء،
فتـح ،واقعـه و ُملـک اسـت .خوشـنویس آن ،وصـال شـیرازی معروف
بـه میرزاکوچـک اسـت کـه دورۀ حیـات او بـه سـالهای 1197تـا
1262هجـری بازمیگـردد و نسـخۀ «زاداملعاد» محفـوظ در کتابخانه
و مـوزۀ ملّـی ملـک به خـ ّط اوسـت (قلیچخانـی26۵ :1389 ،و.)26۶
برخلاف سـایر نسـخ قـرآن مجیـد کـه در صفحـۀ آغازیـن بـا دو
رسلوحـه حـاوی سـورههای فاتحـه و بقـره مواجهایم ،در این نسـخه،
تکصفحـۀ آغازیـن حـاوی سـورۀ یـس اسـت.
بیتردیـد ،در ا ّولیـن نـگاه ،رسلوحـه جلوهگری میکنـد .رسلوحهها
در صفحـۀ آغاز شـکلی هندسـی دارند کـه به محراب و ایـوان ،مانند

حاشـیۀ ایـن صفحـه را نـواری از نقـوش ختایـی بههمپیوسـته
مشـتمل بـر گلهـای شـاه عبّاسـی و برگهـای لوتـوس بـا غلبـۀ
رنگهای گرم پوشـاند ه اسـت .بدیهی اسـت که حاشـیۀ داخلی منتج
بـه عطـف از عـرض کمرتی نسـبت به حاشـیۀ لبۀ نسـخه ،برخـوردار
بـوده و از مقـدار طراحـی بداهـۀ بیشتری نیـز بهـره بـرده اسـت.
«رشفـه» 1هـا در تذهیـب حاشـیه بـه ارتفـاع کـم مبتنـی بـر دو رنگ
نیلـی و زریـن مشـاهده میشـود کـه بـه زیبایـی اثـر افـزوده اسـت.
کتیبـه از عنـارص دیگـر مشـهود ایـن صفحـه اسـت .گاه در زیـر
رسلوحـه ،شـکلی هندسـی ماننـد مسـتطیل ترسـیم شـده اسـت ،کـه

اصطالحـاً بـه آن کتیبـه میگوینـد .در داخـل کتیبـه ،یـا «بسـمله» را
مینوشـتند یـا نـام کاتب یـا مؤلف را (مایـل هـروی )283 :1380،منت
کتیبـه در ایـن صفحـه مشـتمل بر نام سـورۀ (یـس) و محل نـزول آن
(مکّـه) بـوده و نقـوش دو وجـه راسـت و چپ آن بر زمینـه الجوردی
مرصـع منایش داده شـده اسـت.
بـه صـورت مذّهـب ّ
فضـای میانـۀ آیـات بهوسـیلۀ رنـگ طالیـی و طـرح دندانموشـی
بـوم شـده؛ بـه شـکلی کـه حـ ّد فاصـل سـطرها را نوارهایـی مشـتمل
بـر نقـوش ختایـی بداهـه پُـر منوده اسـت .گلآیههـا در اینجا شـامل
اشـکال هندسـی شـشضلع ی النـه زنبـوری هسـتند کـه اقطـار آن
یکدیگـر را قطـع کردهانـد.

نکتـۀ قابـل تأمل دربارۀ این نسـخه وجود دعـای کمیل در صفحات
پایانـی آن بـوده که آن هم دارای کتیبهای مشـابه سـور قرآنی با تذهیب
خاص این نسـخه اسـت که پیشتر توضیح داده شـد« .گلآی ه»ها
مرصع ّ
ّ
شـشپَر و به رنگ
در تذهیـب صفحـات ایـن مصحف رشیف ،هندسـه 
طالیـی دیـده میشـود .کـه آن را در زمـره نقوش «بند رومـی» و اصول
هفتگانه هنر تزئینی ایران قرار داده اسـت.

نیریزی ،خوشـنویس مطرح قلم نسـخ در قرن سـیزدهم هجری اسـت .تذهیبـی بهـره نبرده اسـت و شـاید تنهـا جلـوۀ رنگـی میـان متن،
صفحـات آغازیـن ایـن نسـخه مشـتمل بـر سـورۀ فاتحـه و ابتدای گلآیههایـی باشـند کـه بـا لکـه رنـگ طالیـی مـد ّور بـدون طرحـی
خـاص ،آیـات را از یکدیگـر جـدا سـاختهاند.
سـورۀ بقـره و دارای تذهیـب مخصـوص بـه خود اسـت .حاشـیههای
ّ
صفحـه بهوسـیلۀ طـرح ختایـی و اسـلیمی بداهـه بـا گلهایـی بـه
رنـگ شـنگرف 3رقیـق پوشـانده شـده اسـت .طـرح یادشـده در منونه سوم
رسلوحـۀ صفحـه نیـز بـر پسزمینـهای بـه رنـگ طالیـی بـه چشـم قرآن مجید به شامرۀ ثبت  4؛
میخـورد کـه ایـن بـار علاوه بـر رنـگ شـنگرف از رنـگ نیلـی بـرای کاتب :علیرضابنمحمدعلی پرتو اصفهانی؛
منایـش گلهـا بهـره بـرده شـده اسـت .در عین حـال از رنـگ الجورد تاریخ کتابت 1297 :هجری؛
نیـز بـرای پوشـش طـرح محرابـی رسلوحـه و کمنـد باریـک عمـودی نوع خط :نسخ؛
و افقـی جداکننـده سـطح حاشـیه از متن اسـتفاده شـده اسـت .در نوع کاغذ :ترمه؛
بخـش فوقانـی و تحتانـی صفحـه ،کتیبههایـی بـا رنگ زمینـۀ طالیی نوع جلد :ساغری مشکی با حاشیه مذّهب ،پشت زمینه سبز زرکوب.
ترسـیم شـده کـه متنـی در آن مشـاهده منیشـود .آنچـه در مجموع
این نسخه از قرآن مجید به خط علیرضابنمحمدعلی پرتو اصفهانی
از تذهیـب صفحـات آغازین این مصحف رشیف برداشـت میشـود ،به قرن سیزدهم هجری است که میرزاآقاخان اصفهانی متخلّص به پرتو
کیفیتـی پاییـن از میـزان طراحـی ،تحریـر 4و رنگگـذاری متأثـر از در ربیـعاال ّول 1297ق بـه دسـتور شـاهزاده میـرزا معتمدالدوله 5کتابت
نگاهـی عجوالنـه و خامدسـتانه در کار اسـت.
منوده و شـاهزاده نیز آن را به فرزندش احتشـامامللک هدیه منوده اسـت.
جالـب آنکـه در صفحـات پایانـی قصیـدهای به چشـم میخورد کـه در
مدح فرهادمیرزا رسوده شـده است.
دو صفحه آغازین این مصحف مشـتمل بر سـورۀ فاتحه و ابتدای
سـورۀ بقـره ،بـه جـرأت شـاهکاری از تذهیـب ایـن قـرن بهشمار
مـیرود .بـه طوریکـه شایسـته اسـت آن را با عبـارت «ترصیـع متام»

منونه دوم

مطابـق شـیوۀ مرسـوم کتابآرایـی ،صفحـات میانـی در حاشـیه
فاقـد تزییـن و در متن ،دارای طرحی مشـابه صفحـات ابتدایی یعنی
قرارگیـری کمنـدی حـاوی نقـش ختایـی بداهـه بیـن سـطرهای آیات
و انـدود شـدنِ پیرامـون آیـات بهوسـیلۀ طـرح دندانموشـی و رنـگ
طالیـی و طـرح بداهـۀ زریـن گیاهـی در اطـراف هـر کلمـه اسـت.
حاشـیۀ جداکنندۀ منت از بخش حاشـیه در همۀ صفحات با اسـتفاده
از رنـگ طالیی پوشـش داده شـده اسـت.

قرآن مجید به شامرۀ ثبت  6731؛
کاتب :علینقیبنعبدالحسین نیریزی؛
تاریخ کتابت1262 :هجری؛ نوع خط :نسخ؛
نوع کاغذ :ترمه؛
نوع جلد :روغنی آسیبدیده.
ایـن نسـخه از قرآن مجید را میبایسـت از حیث تعـداد صفحات و
تعـداد سـورهها ،از منونههـای کامـل قرآنهـای مذ ّهـب به شمار آورد
کـه توسـط مهندس سیدمحسـن میرحیـدر 2در بهار 1393بـه کتابخانۀ
ملـک اهـدا شـده اسـت .کاتـب ایـن نسـخه علینقیبنعبدالحسـین

منایـش متن در این نسـخه در صفحـات آغازیـن و صفحات بعدی
در حصـار کمنـدی بـه رنـگ شـنگرف قـرار گرفتـه اسـت .حـد فاصل
سـطور آیـات قـرآن را کمنـدی مشـتمل بـر دو خـط مـوازی بـدون
رنگگـذاری دربرگرفتـه و فضـای پیرامـون کلمات از هیچگونـه

نـام بربیـم .حاشـیۀ داخلی نزدیک بـه عطف کتاب ،مشـتمل بر طرح
ختایـی و حـاوی گل و بوتـه بـه رنگهـای شـنگرف و نیلـی اسـت.
حاشـیۀ اصلـی (مـادر) مشـتمل بر نقش اسـلیمی بـا تن ّوعـی از الوان
الجـورد ،شـنگرف و طالیـی اسـت که در کمال ظرافت کار شـدهاند.
رشفههـا در حاشـیه بـه جهـت بیرونـی ،بـه رنـگ نیلـی و بـه صورت
تکرارشـونده چشـ م نوازی مـ ی کنند.
بخـش رسلوحـۀ صفحـه مبتنـی بـر طـرح محرابـی نیـز بـا همان
رنگهایـی کـه ذکـر شـد و بـا ظرافـت نقـش و قلـم هرنمنـد آراسـته
شـده اسـت .در بخشهایـی از طـرح ،بـرای مثـال لچکیهـا و کمنـد
عمـودی طرفیـن متن ،از رنـگ سـیاه بـرای پوشـاندن زمینه اسـتفاده
شـده کـه تضـاد دلنشـینی را با سـایر بخشهـا بهوجود آورده اسـت.
فضـای اطـراف آیـات را ابرکهـای دندانموشـی بـا زمینـۀ طالیـی
و مملـو از گل و بوتـه بـه رنگهـای نیلـی و شـنگرف پُـر کردهانـد.
گلآیههـا به شـکل شـشضلعی زرین با اقطـار مقاطع درونـی ،آیات
را از یکدیگـر جـدا کردهانـد .کتیبهها نیز در بخـش فوقانی و تحتانی
متن بـا نقـش ترنج تکرارشـونده با پـس زمینۀ الجـوردی و کمندهای
خاصـی بـه ایـن بخـش از صفحـه
محاطکننـدۀ زریـن و آبـی ،جلـوه ّ
دادهانـد .کتیبههـا در صفحـات پایانـی ایـن مصحـف رشیـف نیـز با
زمینـۀ الجـوردی و طالیـی حاوی نام سـوره و محل نزول آن اسـت که
ترصیـع شـده خودمنایـی میکند.

تذهیـب در صفحـات میانـی این مصحف ،در دو بخش حاشـیه و
متن مشـاهده میشـود .ایـن بـار طـرح ختایـی و گل و بوتـه به رنگ
طالیـی در خالصهشـدهترین حالـت ممکـن منایش داده شـده اسـت.
تذهیـب دندانموشـیِ فضـای اطـراف آیات نیز به هامن سـادگی کار
شـد ه اسـت .این در حالی اسـت که برخی صفحات ،بهتقریب ،فاقد
هرگونـه تذهیب اسـت .در نقطۀ فوقانی بعضـی صفحات در طرحی
ترنجـی ،نـام سـورهای کـه آن صفحـه بـا آن رشوع میشـود مشـهود
بـوده کـه به رنگهـای شـنگرف و طالیی مزین اسـت.
در صفحات پایانی این نسخه و در هر صفحه ،شامری از کتیبههایی
دیـده مـیشـود کـه بـر روی آنها مشـخصاتی همچـون «نام سـوره»،
«تعـداد آیـات» و «محـل نـزول» بـه خط نسـخ نوشـته شـده اسـت.
بـرای مثـال در کتیبـه سـوره مبارکـه «ماعـون» آمـده اسـت« :سـورۀ
املاعـون سـبع آیـات مکیـۀ» .شـاخصرتین تذهیـب صـورت گرفته در
ایـن صفحـات مربـوط بـه همیـن کتیبـههایـی اسـت کـه بـه شـیوه
گ های بهکار رفته در آن شـامل
تذهیب -ترصیع ،کار شـده اسـت .رن 
نیلـی ،الجـوردی ،شـنگرف و زریـن مـ ی شـود .بـه طـور مشـخص برای
نوشـتهها از رنگ طالیی اسـتفاده شـده اسـت .عمده نقشـی که برای
محصورداشتن مشـخصات سـورهها بـه کار رفته «ترنج» اسـت.

نتیجهگیری
بررسـی سـه منونـه از قـرآ ن هـای مذّهـب قـرن سـیزدهم هجـری
عصر قاجـار موجود در کتابخانه و مـوزه ملّی ملک ،ظرایف و دقایق
ایـن هنر را بیـش از پیـش برای ما آشـکار م ی سـازد .که میتـوان آنها
را در قالببندیهـای ذیـل ترتیـب داد:
تن ّوع تذهیب مصحف رشیف در منونههای قرن سـیزدهم بر اسـاس
مؤلفـ ه هـای کیفیت و دقّت آشـکار اسـت .بـه طوریکه چیره دسـتی و
خـام دسـتی کلـک هرنمند در آنها مشـهود بـوده و این خـود میتواند
دالیـل مختلـف و متعدّدی را به همراه داشـته باشـد.
در هـر سـه منونـه ،اصـول تزئینـی هرن ایـران همچون «اسـلیمی»،
«ختایـی» و «بنـد رومـی» بارز اسـت.
ت های گذشـته
بهره مندی از عنرص رنگ در هر سـه ،مطابق سـ ّن 
گ هـای پُرتأللو و درخشـان بـوده و از آن عدولی صورت
مبنـی بـر رن 
پی نوشت
نگرفته است.
ی شـود تا در  .۱رشفههـا بـه اشـکال سـوزنی شـکلی گفته میشـود کـه در تذهیب کتـاب – به
مقایسـه عیار تذهیب سـه منونه یادشـده ،موجب م 
طـور مشـخص در تذهیـب قـرآن مجیـد – بـا قرارگیـری در بیرونیترین قسـمت از
مقـام ارزیابـی تزئینـات آن« ،نسـخه  »4و «نسـخه  »90را در مرتبـه حاشـیه قرار مـ ی گیرد.
نخسـت و «نسـخه  »6731را در مرتبـه د ّوم بـه ترتیـب ارجحیـت و  . ۲مهنـدس میرمحسـن میرحیـدر ،از معامران معارص ایران و رسپرسـت پروژههای
نفاسـت قـرار دهیم.
سـاختامنی و معامری و مد ّرس دانشـگاه تهران اسـت.

 . ۳در عربـی بـه آن شـنجرف گوینـد .در کتابـت و نگارگـری یکـی از رنگهـای
قرمـز بسـیار رایـج و مهـم بهشمار مـیرود .این رنگ سـولفور معدنی جیوه اسـت
(قلیچخانـی)238 ،1388 ،
 . ۴عبـارت معـادل قلمگیـری اسـت بـه ایـن معنـا کـه گاه بـرای برجسـته سـاخنت
نقـش یـا کلمـهای ،اطـراف آن را بـا ظرافـت هرچـه متـام با مرکـب تیره ،بـرای مثال
مشـکی ،محصـور میمنودنـد.
 . ۵فرهادمیـرزا معتمدالدولـه ،فرزنـد عباسمیـرزا و عمـوی نارصالدیـن شـده بوده
و ضمـن حکومـت بـر لرسـتان و خوزسـتان جـای خالی نارصالدین شـاه را در سـفر
فرنـگ در کشـور بـه عنـوان نایبالسـلطنه پر کـرده بوده اسـت.

منابع
 آژنـد ،یعقـوب ،)1393( ،هفـت اصـل تزئینـی هنر ایـران ،چـاپ ا ّول ،تهـران،انتشـارات پیکـره.
 قلیچخانـی ،حمیدرضـا ( )1388فرهنـگ واژگان و اصطالحـات خوشنویسـی وهرنهـای وابسـته ،تهـران :روزنـه.
 قلیچخانـی ،حمیدرضـا ( )1389آثـار وصـال شـیرازی بـا تاریخـی پـس از زمـانوفاتـش ،نامـۀ بهارسـتان ،سـال یازدهـم ،دفتر .17
 کارگر ،محمدرضا ( )1390کتابآرایی در متدن اسالمی ایران ،تهران :سمت. لینگـز ،مارتیـن( )۱۳۷۷هنر خـط و تذهیـب قرآنـی ،ترجمـۀ مهـرداد قیومـیبیدهنـدی ،تهـران :گـروس.
 مایـل هـروی ،نجیـب ( )۱۳۷۲کتابآرایی در متدّن اسلامی ،مشـهد :آسـتان قدسرضوی.
 مایـل هـروی ،نجیـب ( )۱۳۸۰تاریخ نسـخهپردازی و تصحیح انتقادی نسـخههایخطی ،چ ا ّول ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی.
 -مجرد تاکستانی ،اردشیر )1375(،شیوۀ تذهیب ،چ دوم ،تهران :رسوش.

مقدّمه

معرفی چندجلد گل و مرغ در نسخ خطی
دیوانهای اشعار آستان قدس رضوی
فهیمه فرزانه*

چکیده
منابع مکتوب و مستند فارسی ،ازجمله کتابها ،رسالهها ،مرقعات و نسخ خطی برای
شناخت ابعاد هرنی و تاریخی هرنهای نگارگری ،طراحی و خوشنویسی ایرانی ،بسیار
ارزشمند به شامر میروند .مصورسازی این کتب ادبی ،علمی و تاریخی تحوالت بزرگ
و منحرصبهفردی در هرن تصویرآرایی اسالمی ایجاد کرده است .درحقیقت آشنایی عمیق
و همهجانبه با اصول نگارگری ایرانی با مطالعه و مشق نظری و علمی آثار موجود در
مرقعات و نسخ خطی میتواند با هرن نقاشی عرص حارض هامهنگی کاملی را فراهم سازد
و قابلیت احیا و استفاده از شاخصههای نقاشی ایرانی را بهوجود آورد .بنابراین یکی از
راههای رسیدن به ارزشهای هرنایرانی ،ارتباط نزدیک با سنتهای هرنی این رسزمین،
درک و معرفی نسخههای خطی کهن ایران اسالمی است .به همین سبب این آثار ،مطالعۀ
وسیعی را میطلبد و مقالۀ حارض ،گامی کوچک در این مسیر و قطرهای ناچیز از دریای
بیکران مجموعۀ آستان قدس رضوی است که به پژوهش دربارۀ  9نسخۀ خطی مزین به
گل و مرغ در حوزۀ ادبیات فارسی مربوط به سدههای نهم تا چهاردهم میپردازد ،این
نسخ را از لحاظ تاریخی و شیوۀ اجرایی بررسی منوده و شاخصههای نقاشی گل و مرغ
این نسخهها را بیان میدارد.
کلیدواژه :نسخههای خطی ،هرناسالمی ،نقاشی گل و مرغ ،موزه و کتابخانۀ آستان قدس
رضوی ،سدۀ 9تا 14ق.
* کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هرن شاهد تهران
Fahime.Farzaneh@yahoo.com

نقاشـی الکـی یـا زیرالکـی ،بهعنـوان هنری مسـتقل ،از اواخـر
دورۀ صفویـه شـکل گرفـت و در دورۀ افشـاریه ،زندیـه و قاجاریـه
بـه اوج کمال خـود رسـید« .موضوع نقاشـی الکی ،بیشتر گل و بوته
یـا گل و مـرغ اسـت کـه تأثیـر دیـداری آن لطیفتـر و طوالنیتـر
از مضمونهـای دیگـر بـه نظـر میرسـد» (آغداشـلو.)46 ،1376،
«فرنگیسـازی شـیوهای از نقاشـی بـود کـه از اوایـل دورۀ صفـوی در
ایران رواج یافت و با آمدن نقاشان اروپایی به ایران رواج فزونتری
یافـت .محمدزمـان ،شـفیع عباسـی ،بهرام سـفرهکش و فرزنـدان آنها
هـم بـا این اسـلوب هنری کار کردند .اسـلوب فرنگیسـازی در ایران
و رشـد و بسـط آن در نیمـۀ دوم سـدۀ یازدهـم هجـری ،تأثیـری
خرسـندکننده بـر گل و مرغسـازی داشـته و آن را هرچـه بیشتر بـه
سـنت هنری ناتورالیسـتی اروپـا نزدیکتـر کـرده اسـت« .از بررسـی
آثـار نقاشـی در نیمـۀ ا ّول سـدۀ دوازدهـم هجـری (نسـخهپردازی،
مرقعسـازی ،جلدهای الکی ،قلمدان نگاری و میناکاری) پیداسـت که
هنر و فرهنـگ صفـوی از جامعـۀ ایران محو نشـده بلکه سـنتهای
تصویـری آن بهویـژه بـا شـیوۀ فرنگیسـازی ادامـه یافته اسـت؛ البته
منیتـوان تأثیـر نقاشـیهای الکـی را در تحـوالت نقاشـی ایـن دوره
انـکار کـرد .نقاشـی الکـی یـا زیرالکـی کـه در جلدهـا و جعبههـا و
قلمدانهـا و قابآیینههـا بـهکار میرفـت ،درحقیقـت منشـأیی در
نگارگـری ادوار پیشـین ایـران داشـت( ».آژنـد)733 ،1389 ،
از چهرههـای برجسـتۀ نقاشـی الکی میتوان بـه محمدعلی بیک،
محمدباقر(آقاباقـر) ،علـی ارشف ،محمدصـادق ،آقاصـادق ،آقانجف،
میرزابابـا ،محمدعلـی ،عبداللـه ،مهرعلـی ،محمدحسـن افشـار،
محمدحسـنخان ،اسماعیل جالیـر ،آقالطفعلـی صورتگر ،ابوالحسـن
غفـاری و محمـد غفـاری اشـاره کـرد کـه میـراث پراکنـده و نامنظـم
قبـل خـود را بـه شـیوهای نو تنظیم کردند و شـکل دادند و سـبکی را
بهوجـود آوردنـد کـه در کارگاههـای هنری دربـار شـکوفا شـد.

معرفی چند اثر گل و مرغ

یکی از کاربردهای گل و مرغسـازی ،سـاخت جلد در نسـخ خطی
اسـت .در ادامـه 9 ،منونـه از ایـن نسـخ بررسـی میشـود .دیوانهـای
اشـعار نسـخ خطـی آسـتان قـدس رضـوی از لحـاظ زمـان تحریـر و
نـگارش بـه قـرون ۹و ۱۰و  ۱۳و 14ق طبقهبنـدی میشـوند( :رجـوع
بـه جدول شمارۀ )۲
قـرن  :9دیـوان کمال خجنـدی؛ قـرن  :10دیـوان خسرو دهلـوی؛
قـرن  :13دیـوان دشـتی ،کلیات سـعدی ،دیـوان انوری ،دیـوان حافظ؛
قـرن  :14بوسـتان سـعدی ،دیـوان حافـظ ،دیـوان حسـن غزنوی.
در ادامـه ،هریـک از آثـار گل و مـرغ این نسـخ به تفصیل بررسـی
شـده ،ویژگیهای آن برشـمرده میشـود.

نسخۀ دیوا ن كام ل خجندی

مشـخصات نسـخه :شماره  ،4738به خط نستعلیق محمود خامری،
مـورخ صفـر 867ق ،کاغـذ نخـودی ،بـرگ ا ّول یک طرف با ترنـج و طرف
دیگـر بـا رس لـوح زیبـا و ظریـف بـه زر و الجـورد ،جـدول بـه تحریـر و
زر و الجـورد ،جلـد روغنـی دورو ،روی جلـد گل و بـرگ زریـن بـا ترنج و
زمینۀ مشـکی ،پشـت جلـد گل و برگ زمینـۀ گلـی ،12/5×20/5 ،وقفی
نائینی(گلچین،1361،ج.)497 ،7
ط دو رسترنج اسـت
جلـد :ایـ ن جلـد زیبـا مزیّ ن بـ ه ترنج ی در وسـ 
ت بـاال و پاییـ ن كادر قـرار گرفتـه اسـت .داخـ ل ترنـج
كـ ه در قسـم 
و رسترنجهـا مجموعـها ی از گ ل كار شـد ه اسـت .گل اصلـی از منـای
روبـهرو و در بهرتیـن حالت رسـم شـده اسـت .ایـ ن مجموعهتركیبی
گ اسـت.
از گلها ی رز(سـوری ،ورد) ،نسترن ،همیشـهبهار و انوا ع بر 
تصویـری از پرنـده در اثـر ترسـیم نشـده اسـت .زمینـ ۀ ترنـ ج اصل ی و
ف اسـت .در رسترنجهـا نیـز شـاخهگل ی
ط تیرهتـر از زمینـ ۀ اطـرا 
وسـ 
منفرد كار شـد ه اسـت.

شامرۀ ثبت اموال10537 :
روش تهیه :خریداری
مؤلف ،ناظم :امیرخرسو دهلوی
واقف- :
نگارگر :ظریف تربیزیان
زبان :فارسی
تاریخ وقف- :
تعداد سطر15 :
نوع خط :نستعلیق
سال چاپ یا تحریر 902 :ه ق
خطی /چاپی  :خطی
تعداد اوراق374 :
موضوع کتاب :ادبیات
رنگ زمینه اثر :مرغش
ابعاد کتاب25:سانتیمرت طول 15 ،سانتیمرت عرض
محل نگهداری نسخه :کتابخانۀ آستان قدس رضوی
نوع کادر اثر گل و مرغ :عمودی

ف ترنـ ج پوشـید ه از پیچشهـا ی گ ل ختای ی با
حاشـی ۀ زمینـ ۀ اطـرا 
ت یكچهـار م كار شـد ه اسـت( .تصویر )2
گ طالسـت كـ ه بهصـور 
رنـ 
ف
ط اسـت .در اطرا 
زمینـۀ بیرونـ ی كمـ ی روشـنتر از زمین ۀ گ ل وسـ 
كادر ،دو حاشـی ۀ سـاد ه بـا جدولكشـ ی طالیـ ی دیـد ه میشـود كـ ه
گ بزرگمنایـ ی شـده
ت مشخصشـد ن طـر ح و رنـ 
قسـمت ی از آ ن جهـ 
است.
نام کتاب :دیوان کامل خجندی
شامرۀ ثبت اموال4738 :
روش تهیه :وقف
مولف ناظم :کاملالدین مسعود خجندی
واقف :میرزارضاخان نائینی
نگارگر- :
نوع زبان :فارسی
تاریخ وقف :مرداد 1311
تعداد سطر15 :
نوع خط :نستعلیق
سال چاپ یا تحریر۸۶۷ :ق
خطی /چاپی  :خطی
تعداد اوراق232 :
موضوع کتاب :ادبیات
رنگ زمینۀ اثر :مشکی
ابعاد :طول 20/5 :سانتیمرت  ،عرض12 / 5 :سانتیمرت
محل نگهداری نسخه :کتابخانۀ آستان قدس رضوی
نوع کادر اثر گل و مرغ :عمودی

نسخۀ کلیات سعدی

نسخۀ دیوا ن امیرخرسو دهلوی:

مشـخصات نسـخه :شمارۀ  ،10537خـط نسـتعلیق ،مـورخ
سـال 902ق ،مقطعهـا بـه زر پختـه و الجـورد ،دو صفحـۀ ا ّول دارای
تذهیـب مرصـع و متناظـر ،حاشـیۀ دو صفحـۀ ا ّول دارای ترنجـی بـه
زر ،مجـدول بـه زر و الجـورد ،کاغذ دولت آبـادی374گ ،جلد روغنی
گل و مـرغ ،عمـل آقـای هاشـم ظریـف تربیزیـان مذهـب کتابخانـۀ
آسـتان قـدس رضـوی ،قطـع وزیـری  ،15×25خریـداری آسـتان قدس
رضوی(گلچیـن،1361،ج.)125 ،9
ف تربیزیـان ،از هرنمندا ن معارص
گ ل و مـر غ حـارض اثـر مرحو م ظریـ 
مشـهد ی اسـت كـ ه سـالها در كتابخانـ ۀ آسـتا ن قـدسرضویمشـغول
بـهكار بودهاسـت .در ایـ ن اثـر ،تركیبیكمتراكـ م بـر رو ی زمینۀ مرغش
ب در یكسـو م باال ی كادر و مرغ
ظ تركی 
كارشـد ه ك ه گ ل اصلیآ ن از لحا 
آ ن در مركـز تصویـر و بـه رنگروشـ ن قرارگرفتـ ه اسـت .در اثـر بیشتر از
ف گل
دو نـو ع گ ل اسـتفاد ه نشـد ه و غنچهها و برگها و تزیینـات ،اطرا 
گ گلها و
اصلـ ی بهوجـود آمد ه اسـت .رنگ گ ل اصل ی اثر ،صورتـیو رن 
گ اسـت.
ت یكسـو م پاییـ ن كادر ،صورت ی ك مرن 
غنچههـا در قسـم 

گل اصلـی از منـای روبـهرو و پرنـده از منـای پهلـو کارشـده اسـت.
ت تشـكی ل شـد ه اسـتكه دو حاشـی ۀ ساد ه
اجزا ی كادر از سـ ه قسـم 
و باریـكبـر رو ی زمینـۀ طالیـیو حاشـیۀ میانـ ی كـهپهنتر اسـت با
تزییـ ن گل ی سـاد ه و چهارپر بـر رو ی زمین ۀ تیره بهوجود آمد ه اسـت.
درون جلـد :داخـل اثـر نیـز تصویـری از یـک شـاخه گل نرگـس
دیـده میشـود کـه ترکیـب قرینـه در عیـن بیقرینگی بـر روی زمینۀ
تیـره دارد .رنـگ و سـایهپردازی ،سـاده و بیپیرایـه اسـت .هرنمنـد با
تکنیـک پـرداز گل را سـایه زده اسـت.
نام کتاب :دیوان امیرخرسو دهلوی

مشـخصات نسـخه :شماره  ،10258کاتـب نامعلـوم ،تاریـخ
کتابـت1222-1226ق ،خـط :نسـتعلیق 14سـطری متن و هامـش،۱
کاغـذ :نباتـی آهارمهـره ،عناویـن بـه شـنگرف دارای کمنـد ۲بـه
تحریـر و زر و جـدول بـه تحریـر و زر و الجـورد ،رسلوحهـا کار
نشـده 301،بـرگ19×28س.م ،جلـد :دو رو ،رو رنـگ روغنـی گل و
بوتـه بازسازیشـده ،داخل :حاشـیۀ زریـن و مزین بـه گل نرگس روی
زمینـۀ الکـی ،عطف :میشـی تریاکـی ،خریداری آسـتان قـدس رضوی
در 1349ش(گلچیـن،1361،ج.)215 ،9
روی جلـد :مجموعـها ی ازگ ل بـا انـوا ع غنچههـا و گلهـا ی متنوع
بـا تراكمـ ی نسـبتاً بـاال بـر رو ی زمینـ ۀ دارچینـ ی تیـره كارشـد ه اسـت
گ اثر
كـ ه پرنـدهایدر آ ن بـ ه چشـ م منیخـورد .گلهـا ی اصل ی و بـزر 
ط كادر قـرار گرفتـ ه كـ ه بیشتر از منای روبـهرو بوده
در یكسـو م وسـ 
ب میكنـد .گلهای
و توجـ ه بیننـد ه را در اولیـن نـگاه بـ ه خـود جلـ 
متنوعـی کـه شـامل گلهـا ی صدتومانی ،صدبرگ ،نسترن ،ادریسـی،
ف بـاال و پاییـن
كوكـبو ...اسـت .شـاخهها نیـز از مركـز بـ ه اطـرا 
كشـید ه شـدهاند ،بهگونـهای کـه اثـر از همـه جهـات خوانایـی دارد.
منبـع نـور نیـز بهصـورت منتشر از روبهروسـت .غنچههـا و گلهای
ت فضـا ی اثـر را پركردهاند.
كوچكتـر و برگهـا نیـز همـرا ه بـا تزیینـا 
تنـوعرنگـ ی گلهـا زیـاد بـود ه و فضـا ی رنگینـیرا ایجـاد كـرده
ت سایهروشـن
اسـت .پـرداز گلهـا كـ م و هرنمنـد بیشتر از قابلیـ 
آبرنگـ ی اسـتفاد ه كـرد ه اسـت.
حاشـیهای سهقسـمتی ،اثـر را احاطـه منـوده اسـت؛ حاشـیۀ میانی

گلهای چهارپر بر زمینۀ قرمز دارد و دو حاشـیۀ دیگر جدول ،سـاده
طالیی اسـت.
نام کتاب :کلیات سعدی
شامره ثبت اموال10258 :
روش تهیه :خریداری برای آستان قدس
مؤلف ،ناظم :شیخ مصلحالدین سعدی شیرازی
واقف- :
نگارگر- :
زبان :فارسی
تاریخ وقف- :

نسخۀ دیوا ن دشتی به شامرۀ10552

تعداد سطر 14 :سطر
نوع خط :نستعلیق
سال چاپ یا تحریر ۱۲۲۶ :ه ق
خطی /چاپی :خطی
تعداد اوراق301 :
موضوع کتاب :ادبیات
رنگ زمینۀ اثر :دارچینی
ابعاد کتاب28 :سانتیمرت طول۱۹ ،سانتیمرت عرض
محل نگهداری نسخه :کتابخانۀ آستان قدس رضوی
نوع کادر اثر گل و مرغ :عمودی
ش در مركـز كادر ی بـا
س بـا غنچههایـ 
درون جلـد :شـاخ هگلنرگـ 
ك بـا تزییناتطالیی
زمینـ ۀ قرمـز الکی ،قـرار گرفت ه كهحاشـیها ی باری 
ف بـر رویزمینـۀتیـره كار شـدهاسـت .اثـر ،پرداز ی بسـیار كم
ظریـ 
ك سایهروشـ ن آبرنگـ ی تكمیـلشـد ه اسـت.
دارد و بیشتر بـا تكنیـ 
برگهـا و غنچههـا تـا حـدودی قرینهانـد.

نسخۀ دیوا ن انوری

مشـخصات نسـخه :شماره ،10726خط نستعلیق سـدۀ سیزدهم،
بـا یـک رسلـوح مذهـب مرصع پـرکار ،دو صفحـۀ آغاز دارای تشـعیر،
مجـدول بـ ه زر و دارای تحریـر و کمنـد ،عناویـن بـه شـنگرف ،کاغـذ
نخـودی و فسـتقی آهـار مهـره122 ،گ ،جلد روغنـی دو رو با عطف
چرمـی ،14×20وقفـی محمد ایرانی مجـرد (گلچیـن،1361،ج.)9،127
جلـد :مجموعـۀ گ ل اثـر ی از هرنمنـد مرحـو م بروسـا ن اسـت،
گلهـایمتنـو ع و گوناگـو ن ك ه بـا تركیب ی مرتاكـ م از گلها و غنچهها
ت عمـود ی و
در كنـار یكدیگـر چیـد ه شـدهاند .تركیـب کلـ ی بهصور 
ش دارد .گل
ف گـرد 
ترکیـب گلهـا بهگونـهای اسـت کـه از هـر طـر 
اصلـی در مرکـز و در یکسـوم وسـط قـرار گرفتـه و از منـای روبـهرو
کار شـده اسـت .شـایان ذکر اسـت که در اینمجموع ه هیچ پرندهای
تصویر نشـده اسـت .گلها ی متنوع اثر شـامل صدتومانی ،ادریسـی،
ب و گ ل رعناسـت .تعـداد
نسترن ،غنچههـا ی سـوری ،گلنـار ،كوكـ 
گلهـا و غنچههـا بیـش از برگهاسـت و بـا نـگاه ا ّول تنهـا گلها به
چشـم میآینـد.
اثـر بـر رو ی زمینـ ۀ تیـره اجـرا شـد ه كـ ه بـا سـ ه حاشـی ه احاطـه
ط حاشیهای
ش حلكار ی طالی ی و حاشـی ۀ وس 
گشـته ،دو حاشـی ه با رو 
سـاد ه از گلهـا ی ختایـیبـر رو ی زمینـ ۀ تیـره ب ه چشـ م میخورد.
نام کتاب :دیوان انوری
شامرۀ ثبت اموال10726 :
روش تهیه :وقفی
مؤلف ،ناظم :اوحدالدی ن محمدبن اسحاقانوری
واقف :محمد ایرانی مجرد
نگارگر :عبدالعلی بروسان

زبان :فارسی
تاریخ وقف :بهمن 1350
تعداد سطر14 :
نوع خط :نستعلیق
سال چاپ یا تحریر12 50 :ق
خطی /چاپی :خطی
تعداد اوراق122 :
موضوع کتاب :ادبیات
رنگ زمینۀ اثر :قهوهای
ابعاد ۲۰ :سانتیمرتطول۱۴ ،سانتیمرتعرض
محل نگهداری نسخه :آستان قدس رضوی
نوع کادر اثر گل و مرغ :عمودی

«ایـن نسـخه از محمدخـان ،فرزند حاجیخان ،متخلص به دشـتی
اسـت بـه خط نستعلیق11سـطری ،خط میـرزا رضا معـروف به کلهر
مرصع بـا دو کتیبه ،مجدول
بـه سـال1294ق ،دارای رسلـوح مذ ّهب و ّ
بـه زر و تحریـر ،دارای کمنـد ،عنوانهـا بـه شـنگرف ،کاغـذ حنایـی
آهارمهـره ،زرافشـان150،گ ،جلـد روغنـی دو رویـه گل و بوتـه عمل
آقـای آلفتـه ،مذ ّهـب کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی ،ابعـاد ،20×31
خریـداری آسـتان قـدس رضـوی مـرداد( »1349وفادارمـرادی،1376،
ج.)15،366
جلـد :ایـناثـر دسـتهگل ی زیبـا بـا سـاختار و شـاخهها ی مشـخص
ك كادر عمـودی
اسـت کـ ه از پاییـ ن صفحـه رشوع شـد ه و در یـ 
ق بـه
رشـد و منوكـرد ه اسـت .در مركـز كادر ،گلهـا و پرندگانـ ی عاشـ 
ت قرارگرفتهانـد و در مركـز
چشـم میخورنـد كـ ه در بهرتیـ ن وضعیـ 
ب هسـتند .پرنـده از منـای پهلـو و گل اصلـی از
توجـ ه چشـ م مخاطـ 
منـای روبـهرو ترسـیم شـده اسـت .قرارگرفتن گلهـا در پـس برگهـا
و سایهروشـنپردازیها ،القـای ژرفـا میمنایـد .در پاییـ ن كادر نیـز
ت قرینـ ه بهـره گرفتـ ه شـد ه كـ ه هرچـه بـه
از برگهایـ ی در حالـ 
مكانهـا ی باالتـر كادر میرویـ م از آن قرینگـ ی خبر ی نیسـت .كل
اثـر بـا رنگهـایروشـ ن و پرتأللـؤ بـر رویزمینـۀ تیره كارشـده كهبا
جدولكشـ ی زیبـا و حاشـیههای ی پـركا ر احاطـ ه گردیـد ه اسـت.
اثـر بـا سـ ه حاشـی ه احاط ه شـد ه كـ ه دو حاشـیۀداخلـ ی و بیرونی
زمینـ ۀ تیـره و نقشـ ی سـاد ه با طلا دارد ،حاشـیۀمیان ی را بـا تذهیبی
درشـترنگیـنبر زمین ۀ تیـره پیرامونگ ل ومـر غ كادربنـد ی كردهاند.
در قسـمت داخلـی اثـر ،تصویـری از یـک شـاخه گل همـراه بـا
غنچههـا ،بسـیار سـاده بـا رنگهـای روشـن بـر روی زمینـۀ مشـکی
کارشـده اسـت.
نام کتاب :دیوان دشتی
شامره ثبت اموال10552 :
روش تهیه :خریداری شده در مرداد1349
مؤلف ،ناظم :محمدخان متخلص به دشتی
واقف- :
نگارگر :عیسی آلفته
زبان :فارسی
تاریخ وقف- :
تعداد سطر11 :
نوع خط :نستعلیق اثر میرزا رضا کلهر
سال چاپ یا تحریر1294 :ق
خطی /چاپی  :خطی
تعداد اوراق150 :
موضوع کتاب :ادبیات
رنگ زمینۀ اثر :مشکی کارشده با طال

ابعاد کتاب۳۱ :سانتیمرت طول و ۲۰سانتیمرت عرض
محل نگهداری نسخه :کتابخانۀ آستان قدس رضوی
نوع کادر اثر گل و مرغ :عمودی

نسخۀ دیوا ن حافظ

مشـخصات نسـخه :شماره  ،10392خـط شکسـته نسـتعلیق
14سـطری ،تاریخ کتابت سـدۀ13هجری ،کاتب نامعلـوم ،کاغذ نباتی
آهارمهـره ،جلـد روغنـی دو رویـه؛ بـرون :گل و بوته و بلبـل و درون:
یک شـاخه گل سـنبل در زمینۀ مشـکی (کار شـیراز ،آقالطفعلی) این
جلـد دارای قابلـق زیبـای میشـن بـا جدولبنـدی شـطرنجی طالیـی
اسـت .خریداریشـده در مـرداد( .1349فاضـل هاشـمی.)168 :،
جلـد :گ ل و مـر غ حـارض مجموعـها ی زیبـا از چیدمـا ن گلهـا ی
ت كـ ه پرنـدهای
متنـو ع همـرا ه بـا تزیینـات و غنچههـا ی فـراوان اسـ 

حیـات را بـه بیننـده نشـان میدهد.زمین ۀ اثر مشـک ی بوده ،حاشـی ۀ
شـنجرف ی مایـ ل بـ ه قرمز بـا طرح ی از رنگطلا گ ل و مـر غ را احاط ه
كـرده ،حاشـی ۀ بیرونـ ی با طرحـ ی از گلها ی رنگ ی بـر رویزمین ۀ تیر ۀ
حاشـیۀ دو م را تشـكی ل میدهـد و بـا جدولبنـد ی طالیـ ی كادر بـه
امتام میرسـد.
داخـل اثـر تصویـری از تکشـاخۀ گل سـنبل که بسـیار زیبـا پرداز
خـورده ،دیـده میشـود .زمینـۀ کار مشـکی بـوده کـه بـا جدولـی
طالیـی احاطـه شـده اسـت.
نام کتاب :دیوان حافظ
شامره ثبت اموال10392 :
روش تهیه :خریداری مرداد1349
مؤلف ،ناظم :شمسالدین محمد حافظ
واقف- :
نگارگر :آقا لطفعلی شیرازی
زبان :فارسی
تاریخ وقف-:
تعداد سطر14 :
نوع خط :شکسته نستعلیق
سال چاپ یا تحریر :سدۀ 13ق
خطی /چاپی :خطی
تعداد اوراق-:
موضوع کتاب :ادبیات
رنگ زمینۀ اثر :مشکی
ابعاد :نامعلوم
محل نگهداری نسخه :کتابخانۀ آستان قدس رضوی
نوع کادر اثر گل و مرغ :عمودی

نسخۀ دیوان حسن غزنوی به شامرۀ 4673

نغمهخـوا ن بـر رو ی شـاخ ۀ اصلـ ی آ ن دیـدهمیشـود .هرنمنـد عالقۀ
زیـادی بـه زمینههـای تیـره بهخصـوص مرغـش و طرحهای شـلوغ و
پـرکار داشـته و بیشتر جلدهـای او طرحهایـی شـلوغ و خیرهکننـده
دارد .از سـاقهها و برگهایـ ی كـ ه بهروشـن ی و كامالً واضـ ح در اثر به
ت سـاقهها
ش توجـ ه خاص ی ب ه حرك 
ت كـ ه نقا 
تصویـر درآمـده ،پیداسـ 
گ در یكسـو م بـاال ی كادر و
گ بـزر 
ش داشـت ه اسـت .گ ل صدبـر 
در آثـار 
ت تصویـر و دو غنچـ ه در نزدیكـ ی گ ل اصل ی قـرار دارد
باالتریـ ن قسـم 
ك پرنـدها ی بر رو ی شـاخ ۀ زیـرگ ل در حا ل رسداد ن دلدادگ ی اسـت.
و تـ 
گ و غنچههـا،
قرارگیـر ی گلهـا ی سـنبل ،میخـك ،نسترن ،صدبـر 
ت زیبـا ی اثـر را افـزو ن منـود ه اسـت .وجـود پرنـده و حضـور
تزیینـا 
گلهـای زیبـا با رنگهای درخشـان ،همـه و همه شـادابی و طراوت

«این نسـخه به خط نسـتعلیق تحریر محمدحسـین جنابدی ،مورخ
محـرم1012ق ،جلـد روغنی گل و بوتـهدار و دورو ،کاغذ نخودی ،جدول
شـنگرف ،تحریـر در متن و هامـش ،هر صفحه بهطور متوسـط40بیت،
ابعـاد  ،15×24/5وقفـی نایینـی» (گلچیـن،1361،ج )7،397در کتابخانـۀ
آسـتان قـدس رضوی موجود اسـت.
ایـن جلـد زیبـا دارای ترکیبـی مرتاکـم از گلهـای ادریسـی ،صدبـرگ،
نسترن ،نرگس و ...با تزیینات فراوان و برگهای متنوع اسـت که سـطح
زمینـه را پـر کردهانـد .گلهای بزرگ و اصلـی در مرکز کادر قـرار دارند و
رشوع حرکت گلها از مرکز به جهات مختلف اسـت .مرکز توجه اثر در
یکسـوم وسـط کادر اسـت که گلهای اصلی و بزرگ چیدمان شـدهاند.
یکسـوم باال و پایین کادر ترکیبی ازگلهای کوچکرت و غنچههاسـت که
نـگاه مخاطـب را با حرکت سـاقهها به اطراف میکشـاند.
در ایـن اثـر پرنـدهای دیـده منیشـود و کل اثـر بـر روی زمینـهای
تیره کار شـده اسـت .حاشـیۀ داخلی و بیرونی با جدولکشـی و طرح

تعداد سطر40:بیت
نوع خط :نستعلیق
سال چاپ یا تحریر 1012:محرم
خطی/چاپی :خطی
تعداد اوراق- :
موضوع کتاب :ادبیات
رنگ زمینۀ اثر :مشکی
ابعاد کتاب24/5 :سانتیمرت طول و۱۵سانتیمرتعرض
محل نگهداری نسخه:کتابخانۀ آستان قدس رضوی
نوع کادر اثر گل و مرغ :عمودی

نسخۀ دیوا ن حافظ به شامره :۴۶۳۴

ظتركیبـ ی زیبـا دارد ،گ ل صدتومانـی
گ ل ومـر غ جلـد دیـوا ن حافـ 
ت یكسـو م بـاال ی كادر و دو مر غ در قسـمت
گ اصلـ ی در قسـم 
بـزر 
ط كادر گلهـا ی نسترن
ت وسـ 
پایینتـر قـرار دارنـد .در قسـم 
گ و سـنبلبنفـش ،بـر زیبای ی اثر افزود ه اسـت .تنـو ع رنگ،
سـفیدرن 
تزیینـات و غنچههـا و برگهـا وگلهـا ی مختلـف و متعـدد و متنوع
ت قابلذكـر ایـ ن اثـر اسـت .رشو ع گلهـا و سـاقهها از لبـۀ
از نـكا 
ف باال كشـید ه شـد ه اسـت .تنوعی
پایی ن كادر بوده ،شـاخهها ب ه طر 
بسـیار زیبـا ازگلهـا ی میخك ،سـنبل ،نسترن ،صدتومانـ ی و ...در اثر
ف هرنمند ،زیبای ی آنهـا را دوچندان
دیـده میشـود ك ه پردازهـای لطی 
كرد ه اسـت.
ترسـیم گلهـا و غنچههـا از زوایای مختلف و زیـر و رو قرارگرفنت
برگهـا و سایهروشـنکاری زیبـا و پردازهـای لطیـف ،نشـان از القای
عمـق در ایـن گل ومـرغ دارد .حاشـیهای سـاده بـه رنـگ طالیـی بـر
روی زمینـۀ مشـکی ،اثـر را احاطـه منوده اسـت.
س بـا سـ ه شـاخ ه و تعـداد ی بـرگ،
در داخـل اثـر تصویـر گ ل نرگـ 
ت پایی ن بـر رو ی زمینـۀ تیره نقش
بـ ه همـرا ه گلهایـ ی ری ز در قسـم 
بسـته و کل مجموعـه بـا پـردازی زیبـا ،سـایه خـورده اسـت .تركیـب
قرینگـی ،قرینـها ی ضمنـی دارد.

بسـیار سـاده بـودهکـه در عیـ ن بی
شـطرنجی طالییرنـگ بـر روی زمینـۀ تیـره قـراردارد .حاشـیۀ میانـی نام کتاب :دیوان حافظ
نیـز بـر روی زمینـۀ قرمـز شـنجرفی بـا طرحـی از گلهـای چهارپـر شامره ثبت اموال۴۶۳۴ :
روش تهیه :خریداری
اجراشـده است.
مؤلف ،ناظم :حافظ
نام کتاب :دیوان حسن غزنوی
واقف- :
شامره ثبت اموال4673:
نگارگر- :
روش تهیه :وقفی
زبان :فارسی
مؤلف ،ناظم :حسن غزنوی
تاریخ وقف- :
واقف:نائینی
تعداد سطر۱۵ :
کاتب :محمد حسین جنابدی
نوع خط :نسخ
زبان :فارسی
سال چاپ یا تحریر- :
تاریخ وقف :مرداد ۱۳۱۱

خطی/چاپی  :خطی
تعداد اوراق۲۱۶ :
موضوع کتاب :ادبیات
رنگ زمینۀ اثر :قهوهای
ابعاد کتاب 17/5 :سانتیمرت طول و ۱۰سانتیمرت عرض
محل نگهداری نسخه :کتابخانۀ آستان قدس رضوی
نوع کادر اثر گل و مرغ :عمودی

نسخۀ بوستا ن سعدی به شامرۀ10246

ت كـ ه در جها 
ت
ایـ ن اثـر زیبـا مجموعـها ی از گلهـایمتنوع اسـ 
ف در كادر چیـده شـدهاند بهگونـها ی كـ ه گروهـ ی از گلها رو
مختلـ 
بـ ه بـاال و گروهـ ی رو بـ ه پاییـ ن هسـتند و گروهی نیـز از همه طرف
قابلرؤیتانـد.
گلهـا ی اصلـ ی در یكسـو م كادر بـاال ترسـیم شـدهاند کـه شـامل
گ بعـدی نیـ ز در مركز كادر
گ سـور ی اسـت.گلهـا ی بزر 
دو گ ل بـزر 
قـرار گرفتهانـد .انـوا ع گلهـا ی سـوری(ورد ،رز) ،صدتومانی ،نسترن،
ك و ...در ای ن اثر مشـهود اسـتك ه بر
میخـك ،ادریسـی ،كوكـب ،میخ 
تیره كارشـد ه اسـت .برگها ی سـبز یكنواخت ی در
رو ی زمین ۀ قهوها ی 
ك ل كادر پراكنـد ه شـده امـا سایهروشـ ن و پـرداز گلهـا ك م اسـت .در
ت ولیكـ ن هرنمند از
ب قـرآ ن و ادعی ه نیسـ 
ایـ ن اثـر اگرچـ ه جـزو كتـ 
كشـید ن پرنـد ه درآ ن امتنا ع منود ه اسـت.
گ طالیـ ی و سـاده ،بـر رو ی زمین ۀ تیـره ك ل اثر را
حاشـیها ی بـ ه رنـ 
احاطـ ه منود ه اسـت.
در داخـل اثـر ،تـک شـاخه گل نرگـس بـا چندیـن غنچـه و گل بـر
زمینـۀ مشـکی بـه تصویـر درآمـده اسـت .سایهروشـن اثر بـا تکنیک
پرداز کار شـده اسـت.
نام کتاب :بوستان سعدی
شامره ثبت اموال10246:
روش تهیه :خریداری
کاتب :میرعلی هروی
واقف- :
نگارگر- :
زبان :فارسی
تاریخ وقف- :
تعداد سطر12 :
نوع خط :نستعلیق
سال چاپ یا تحریر- :
خطی /چاپی :خطی
تعداد اوراق159 :
موضوع کتاب :ادبیات
رنگ زمینۀ اثر :قهوهای
ابعاد کتاب ۲۵ :سانتیمرت طول و۱۶سانتیمرت عرض
محل نگهداری نسخه :کتابخانۀ آستان قدس رضوی
نوع کادر اثر گل و مرغ :عمودی

نتیجه

الـف) در نقاشـی ایرانـی ،گلهـا در متـام جهتها نقش شـدهاند.
در آثـار گل و مـرغ و گل و بوتههـای مجلّدهای آسـتان قدس رضوی،
اغلـب ،بوتـۀ گل را از روبـهرو ،غنچههـا و جوانههـا را از جهتهـای
متفـاوت ،مـرغ را از پهلـو و گل اصلـی را از سـهرخ میبینیـم .در این
آثـار نیـز ماننـد نقاشـی سـنتی ایرانـی گویـا هـر بخـش تصویـری ،از
قانـون ویـژۀ خـود بـرای جهـت دیـد و ژرفامنایی پیـروی میکند.
ب) در منایـش مـرغ یـا پرنـده در متـام آثـار مـورد پژوهـش ،از
بهرتیـن زاویـۀ دیـد (منـای نیـمرخ) اسـتفاده شـده اسـت.
ج) بیشتر آثـار گل و مـرغ موردپژوهـش هامننـد گل و مـرغ
مکتـب شـیراز کمتر امضـا و تاریـخ دارد (باورهـای عارفانـه) مگر در
آثـار موردپژوهـش همچون(دیـوان انـوری ،دیـوان دهلـوی و دیـوان
دشـتی) کـه امضـا دارد ،در دیگـر آثار ،تاریـخ و امضا دیده منیشـود.
هرنمنـد اروپایـی میخواهـد بـدون آنکـه اثـر قلممـو بـر روی
تصویـر دیـده شـود ،بـه سـطحهای کمرنـگ و پررنـگ (سایهروشـن)
یکدسـت برسـد ،ولـی نقـاش ایرانی میخواهـد نقطههای پـرداز در

اثـر دیـده شـوند (ایـن روش بـا نقطهکاریهای پوانتالیسـم در شـیوۀ
امپرسیونیسـم اواخـر قرن19اروپایـی ارتباطـی نـدارد) و بـه نوعـی
احساسـی از تجلـی نـور در بیننده ایجـاد کند ،که بـا مفاهیم عارفانه
و مذهبـی همـراه بـوده و ریتـم و رضبآهنـگ زیبایـی را در اثـر بـه
منایـش میگـذارد.
د) جدولبنـدی ،بهطورمشـخص ،در متـام آثـار گل و مـرغ و گل و
بوتـۀ موردپژوهـش به چشـم میخـورد کـه گاه با کادربندی سـاده و
خطـی بـه رنـگ طالیـی خالصـه شـده و گاه دارای دو یا چند حاشـیۀ
متفـاوت و پـرکار اسـت که دورتادور اثـر را احاطه کـرده و بر زیبایی
آن افـزوده اسـت .قطعـات دیوان انوری ،دیوان دشـتی ،دیوان حسـن
غزنوی و کلیات سـعدی سـه حاشـیه و دیوان کامل خجندی و دیوان
حافظ دو حاشـیه دارد.
بـا توجـه بـه نتایـج فـوق میتـوان بهطـور اجاملـی و خالصـه
مقایسـهای بـر نسـخ خطی مورد بررسـی آسـتان قدس و نیـز مکاتب
اصفهـان ،شـیراز و قاجـار داشـت که در جدول شمارۀ ۱آمده اسـت:

نسخ خطی آستان قدس (سدۀ ۱۱تا14هجری)

ب اصفها ن (صفویه ،سدۀ 11هجری)
مكت 

ب شیراز (زندیه ،سدۀ
مكت 
12هجری)

مکتب قاجار
(سدۀ  ۱۳هجری)

در این آثار ،گل اغلب بر محور تقارن اثر تصویر
شده است.

در آثار نقاشی گل و مر غ مکتب اصفهان،
اغلب ،درخت یا درختچه(مكا ن استقرار
مرغ) بیرون از محور تقارن اثر تصویر
شده است.

در آثار نقاشی گل و مرغ مکتب
شیراز (زندیه) بیشرت بوتۀ گ ل
بر محور تقارن اثر تصویر شده
ت زندگی)
است(درخ 

در آثار نقاشی گل و مرغ مکتب قاجار
اغلب بوتۀ گل بر محور تقارن قرار دارد.

ترکیببندی در برخی آثار پویا (دیوان حافظ) و در
برخی دیگر آرام و بدونحرکت است(دیوان دهلوی،
دیوان خجندی ،دیوان دشتی )

تركیببندی ،متحرك و فعال است.

تركیببندی ،بدونحركت و آرام
است

ترکیببندی ،ایستاست.

برخی آثار (دیوان غزنوی ،بوستان سعدی ،دیوان انوری،
کلیات سعدی) یک کانون توجه دارد (گل)
برخی آثار (دیوان حافظ ،دیوان دشتی ،دیوان دهلوی،
دیوان خجندی) چند کانون توجه دارند (گل و مرغ)

ك كانو ِن توجه دارد( .مرغ)
اثر ،ی 

اثر ،چند كانو ن توجه دارد (گل ،مرغ
و زمین)

اثر چند کانون توجه دارد.

مرغ قابلشناسایی نیست.

مرغ ،قابلشناسایی است (طبیعی)

مرغ ،قابلشناسایی نیست(مفهومی)

مرغ قابلشناسایی نیست.

در همۀ آثار ،مرغ از منای پهلو به منایش گذاشته
شده است.

ب ه كاملترین زاویۀ دید برای طراحی مر غ
توجه نشده است.

قرارگاه مرغ ،در همۀ آثار مورد پژوهش ،بوته یا گل
صدبرگ است.

قرارگاه مرغ ،در اغلب آثار ،درختچۀ
فندق ،شكوفه یا درختی تناور است.

نسخ خطی ،گاه دارای امضا بوده (دیوان دهلوی،
دیوان انوری ،دیوان دشتی) و گاه تاریخ و امضا ندارد
(دیوان حافظ ،کلیات سعدی ،دیوان غزنوی)

ب اصفهان(صفوی) اغلب
گل و مرغ مكت 
امضا و تاریخ دارد.

بهرتین زاویۀ دید برای تصویر کامل
ت.
ب شده اس 
مرغ انتخا 
قرارگاه مرغ ،در اغلب آثار ،بوته،
مرغ یا گل صدبرگ است(مفهوم ی
و منادین)
گل و مرغ مكتب شیراز (زندیه)
کمتر امضا و تاریخ دارد (باورهای
عارفانه)

بهرتین زاویه دید برای تصویر کامل مرغ
انتخاب شده است.

جدول شامرۀ  )۱مقایسۀ ترکیببندی در مکاتب اصفهان ،شیراز ،قاجار و نسخ خطی آستان قدس

قرارگاه مرغ ،در اغلب آثار ،بوتۀ گل،
دست ،فضاهای معامری و ...است.
گل و مرغ مكتب قاجار امضا و تاریخ
دارد.

کاتب

نگارگر

گل و مرغ درجلد
و داخل

نوع خط

دیوان کامل خجندی

4738

 867ق

محمود خامری

-

جلد

نستعلیق

1

دیوان امیرخرسو دهلوی

10537

 902ق

-

ظریف تربیزیان

جلد

نستعلیق

2

کتابخانۀ آستان قدس

کلیات سعدی

10258

 1227ق

-

-

جلد و داخل

نستعلیق

2

کتابخانۀ آستان قدس

انوری

10726

 1250ق

-

بروسان

جلد

نستعلیق

1

کتابخانۀ آستان قدس

دیوان دشتی

10552

 1294ق

کلهر

آلفته

جلد و داخل

نستعلیق

2

کتابخانۀ آستان قدس

دیوان حافظ

10392

13ق

-

آقا لطفعلی

جلد و داخل

شکسته

2

کتابخانۀ آستان قدس

دیوان حسن غزنوی

4673

 1311ق

-

-

جلد

نستعلیق

1

کتابخانۀ آستان قدس

دیوان حافظ

۴۶۳۴

-

-

-

جلد و داخل

نسخ

2

کتابخانۀ آستان قدس

بوستان سعدی

10246

-

میرعلی هروی

-

جلدوداخل

نستعلیق

2

کتابخانه آستان قدس

عنوان

شامرۀ عمومی سال تحریر

تعداد
نگاره

محل نگهداری
کتابخانۀ آستان قدس

جدول شامرۀ  )۲معرفی تاریخی نسخ خطی دارای اثر گل و مرغ
پینوشت
 . 1در اصطلاح کتابآرایـان ،کرانههـای سـهگاه در صفحـه را میگفتنـد .فـرق آن
بـا حاشـیه در آن اسـت کـه حاشـیه بـا متن از نظـر موضوع کیـان یـا در متقابل آن
اسـت امـا هامـش هیـچ گونـه تقابل ندارد و چه بسـا مقولـهای جدا و غیرهمسـان
بـا منت باشـد (هراتـی.)61 :1378 ،
 . 2نوعـی جـدول کـه سـه طـرف هـر صفحه (بهجز سـمت عطـف) را میپوشـاند
و همـواره بـا جـدول اصلـی فاصلـه دارد و فاصلـۀ حاصـل بهوسـیلۀ عنـارص تزیین
تذهیـب آراسـته میشـوند (هراتـی.)61 :1378 ،
منابع
 لورنـس بینیـون ویکلنسـون( )۱۳۶۷تاریخ نقاشـی ایران ،ترجمۀ محمـد ایرامننش،چ ا ّول ،تهـران :امیرکبیر.
 آژند،یعقوب ( )۱۳۸۰تاریخ ایران دورۀ صفویان ،چ ا ّول،تهران :شفقی. آژند،یعقوب ( )1389نگارگری ایران ،ج1و ،2چ ا ّول ،تهران :سمت. آژند،یعقـوب و دیگـران ( )۱۳۸۵مجموعـه مقـاالت نگارگـری مکتـب اصفهـان،تهـران :فرهنگسـتان هنر.
 پاکباز ،رویین( )۱۳۷۸دایرهاملعارف هرن ،چ ا ّول ،تهران :فرهنگ معارص. پاکبـاز ،روییـن( )۱۳۷۹نقاشـی ایـران از دیربـاز تـا امـروز ،چ ا ّول ،تهـران :زریـن وسیمین .
 دیبا،لیلا ( )۱۳۷۴نقاشـی زیرالکـی در هرنهای ایران،ترجمۀ پرویـز مرزبان ،تهران:فرزان روز.
 شـهدادی ،جهانگیر ( )۱۳۸۴دریچهای بر زیباییشناسـی گل و مرغ ،تهران :کتابخورشید.
 -غضبانپـور ،جاسـم(گردآورنده)وآیدین آغداشـلو(منت)( )۱۳۷۶آقالطفعلـی

صورتگرشـیرازی ،چ ا ّول ،تهـران :میـراث فرهنگـی
 فاضلهاشـمی ،محمدرضـا ( )۱۳۸۰فهرسـت کتب خطی کتابخانـۀ مرکزی و مرکزاسـناد آسـتان قدس رضوی ،ج ،17مشـهد :آستان قدس.
 کریـ مزاده تربیـزی ،محمدعلی ( )۱۳۷۸احوال و آثار نقاشـان قدیـم ایران  ،ج1و،2تهران.
 کنبـای ،شـیال( )۱۳۸۲نقاشـی ایرانـی ،ترجمـۀ مهـدی حسـینی،چ دوم ،تهـران:دانشـگاه تهـران.
 گـری ،بازیـل ( )۱۳۵۵نگاهـی بـه نگارگری در ایـران ،ترجمۀ فیروز شـیروانلو ،ج2،چ ا ّول ،تهـران :توس.
 گـری ،بازیـل ( )۱۳۶۹نقاشـی ایرانی،ترجمـۀ عربعلـی رشوه ،چ ا ّول ،تهران :عرصجدید.
 گلچینمعانـی ،احمـد ( )1361فهرسـت کتـب خطـی کتابخانـۀ مرکـزی و مرکـزاسـناد آسـتان قـدس رضـوی ،ج ،9مشـهد :چاپخانـۀ دانشـگاه مشـهد.
 محمدحسـن ،زکی ( )۱۳۶۴تاریخ نقاشـی در ایران ،ترجمۀ ابوالقاسـم سـحاب ،چسـوم ،تهران :سحاب.
 مرآتی ،رامین( )۱۳۹۰گلشن ،مؤسسۀ کتابخانه و موزۀ ملی ملک ،چ ا ّول،تهران. وفادار مرادی ،محمد ( )۱۳۷۶فهرسـت کتب خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکزاسـنادآسـتان قدس رضوی ،ج ،15مشـهد :آسـتان قدس رضوی.
 هامبـی ،لویـی( )۱۳۷۶هنر مانـوی و زرتشـتی،ترجمۀ یعقـوب آژنـد ،چـاپ ا ّول،تهـران :مولی.

مقدمه
هرنمندان در ماده ترصف میکنند و آنچه پیش روی ما مینهند
یا به گوش ما میرسانند مادهای است که آن را از صورتی به صورت
دیگر درآوردهاند .داستان هرن و اثر هرنی ،به عبارتی ،داستان ترصف در
ماده و حظ بردن از ترصف در ماده است .نگارۀ ساخنت کاخ خورنق ،از
کاملالدین بهزاد ،نیز چنین داستانی دارد .این نگاره ،هم خود محصول
ترصف دست هرنمند در ماده است و هم ترصف هرنمندی دیگر (سمنار
معامر) و کارگران را در ماده روایت میکند.

پیکارخاکوکاخ

تجزیه وتحلیل «ساخنت کاخ خورنق» اثر کامل الدین بهزاد
جواد مدرسی هوس*

چکیده
کاملالدیـن بهـزاد،
ایـن نوشـته حاصـل خوانشـی دیگـر از نـگارۀ سـاخنت کاخ خورنـق ،از 
اسـت .نـگاره را بهـزاد بـرای نسـخهای از خمسـۀ نظامی گنجهای سـاخته اسـت .نویسـنده
بـر آن اسـت کـه بهـزاد داسـتان نظامـی را بهسـادگی و مطابـق بـا متن نظامـی بـه تصویر
درنیاورده و در آن متناسـب با فهم و اندیشـۀ خود ترصف کرده اسـت .کاخ بهزاد ،برخالف
کاخ خورنق نظامی ،کامل و آراسـته و پرتجمل نیسـت؛ بلکه بنایی اسـت نیمهکاره ،سـاده
و برآمـده از خـاک .روایـت بهـزاد روایـت کار و دسـت و تصرف در خـاک و مـاده اسـت؛
روایـت آدمیـان اسـت که در مـاده ترصف میکننـد و آن را برای زیستن برمیآورند؛ روایت
آفرینشـگر اسـت کـه بـا اثـر خـود در حقیقت بنـای مرگ خـود را برمیافـرازد.
* کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه شاهد
modaresijavad@gmail.com

ساخنت کاخ خورنق
«خورنق معرب خورنه محلی در یک میلی نجف در عراق عرب است
كه بهسبب قرصی كه نعامنبنامرؤالقیس (از ملوك لخم) برای یزدگرد
ا ّول ساسانی ساخت،مشهور است .بعدها قرص خورنق وسعت یافت
ولی در قرن چهارم میالدی ویران بود ]...[ .صاحب برهان آرد :و آن
عامرتی بوده بسیار عالی كه نعامنبنمنذر بهجهت بهرام گور ساخته
بود و عجامن یك قرص آن را خورنگه نام كردند .یعنی جای نشسنت
بطعام خوردن » (دهخدا)
«ساخنت كاخ خورنق » روایتی از کتاب خمسۀ نظامی است و كاملالدین
بهزاد آن را در اواخر قرن نهم هجری قمری نقاشی كرده است.
در این نقاشی  21مرد در موقعیتهای مختلف مشغول ساخنت
بناییاند که اکنون به نیمۀ کار رسیده و قرار است کاخ خورنق باشد .در
این نگاره  7نفر باالی بنا مشغول كارند و  14نفر روی زمین و یک نفر هم
در میانۀ این دو ،روی نربان است .هر فعالیتی در آن تقریباً دوتایی انجام
میشود؛ دو نفر بیل میزنند و مالط درست میكنند،دو نفر ظرفهای
خالی مالط را میآورند،دو نفر ظرفهای پر را میروند كه به باال برسانند،
دو نفر خشتها را شكل میدهند ،دو نفر خشتهای خشكشده را
از بیرون وارد صحنه میكنند ،دو نفر ،یكی با پشتۀ خاك و دیگری با
مشك آب به سوی مالطها میروند ،مرد قرمزپوشی آجر به باال پرتاب
میكند ،مرد دیگری باالی بنا آن را میگیرد،یك نفر سیاهپوش ظرف مالط
را به باال هدایت میكند ،کسی روی دیوار آن را با ریسامن باال میكشد
و دو نفر هم در باالترین نقطۀ بنا با وردستهایشان مشغول چیدن
آجرها هستند وبه نظر میرسد آن که باالتر از همه آجرها را میچیند و
منای آجرچین ایوان بنا را شكل میدهد ،معامر است .چنان كه در كتاب
معامری تیموری در ایران و توران آمده است ،آجرهایی که در این نگاره
دیده میشود نیز مربعشكل است (ویلیرب و گلمبك .)138 :1374 ،فقط
یك نفر در این میان تنهاست و او هامن است كه از پلههای نردبان پایین
میآید .نردبان هشت پله دارد و آن كه پایین میآید از هر دو سو پایی بر
پلۀ چهارم و پای دیگر بر پلۀ پنجم دارد .او میان نردبان است ،به عبارتی
میان زمین و آسامن ،ا ّما رو به زمین.
نگارۀ بهزاد ساخنت کاخ خورنق را روایت میکند ،اما بنایی که در این
نگاره تصویر شده است بیش از آنکه کاخ رؤیایی خورنق باشد ،خاک
و زمین است.

نبود تباین رنگی میان بنا و زمین موجب میشود که ما تا مدتها
دیوارهای بنا را جزیی از زمینی ببینیم که بنا را بر آن میسازند .در نقاشی
ایرانی ،به دلیل رنگگذاری تخت و به کارنرفنت رضبهقلم که تا حدی
میتواند جهت سطوح را مشخص کند از تضاد رنگی ،تزیین و قلمگیری
برای تشخیص و متایز دو سطح ا ز هم استفاده میشود .در اینجا ،ا ّما
میان سطح افقی زمین و سطح عمودی بنا نه از تضاد خربی هست و
نه از تزیینات رنگی .گویی این ،هامن زمین است که تا نزدیکیهای
کادر نقاشی باال آمده است .این مسأله وقتی واقعیتر جلوه میکند
که ما پیشتر در نقاشی ایرانی عالوه بر سطوح تخت ،انسان را نیز با
دور شدناش کوچکتر نیافته باشیم .پس بهخوبی میتوانیم بپذیریم که
آنها که باالی دیوار کار میکنند ممکن است در سطح زمین ،اما جایی
دورتر مشغول باشند .با اینحال ،آنچه مانع تصور دوم میشود یکی
عنارص واضحی همچون نردبان و داربست است و دیگر ،نقش کمرنگ
آجرچینی دیوار.
نویسندگان كتاب معامری تیموری در ایران و توران پس از آ ن كه از
سه نوع داربست چوبی در دورۀ تیموری نام میبرند،داربستهایی
همچون داربست حارض در این نگاره را از نوع سوم میدانند كه «عبارت
از چوببستی بود كه سكوی آن مستقی امً روی پایههای چوبی قرار
میگرفت كه در بنا كار گذاشته شده و از آن پیش آمده بود( ».ویلیرب و
گلمبك )141 :1374 ،نوع اول داربستی بود كه هیچ نقطۀ اتصالی به بنا
نداشتو نوع دوم داربست آزادی بود كه فقط چند نقطۀ اتصال به بنا
داشت .چنین اطالعات،از قلم پژوهشگران معامری نشان میدهد که
پدیدههای پیرامون بهزاد تا چه حد برای او مهم بوده است .مشاهدۀ
دقیق بهزاد از تعبیهشدن یك داربست كنار یك دیوار گواه این نكته است
كه او نهتنها به داربست و حركت روزمرۀ كارگران یك ساختامن ،بلكه به
هر امر دیدهشدنی روزگارش بارها و بارها نگاه كرده و چه بسا از روی
آنها پیشطرحهای فراوانی هم زده است.
فقدان تزیین در این نگاره چنان مؤثر است که در آن بهجز ماده،
باقی چیزها در درجۀ دوم اهمیت قرار میگیرند؛ ماده ،چه بهمنزلۀ مادۀ
نقاشی در کار و چه بهمنزلۀ مادۀ معامری در موضوع این اثر.
در گذشته ،نقاشان ایرانی دو نوع مادۀ رنگی را بهکار میبردند:
مادۀ رنگی معدنی یا «جسمی» که از خاک و سنگ به دست میآمد
و مادۀ رنگی آلی یا «روحی» که از گیاهان و حرشات گرفته میشد.
مادۀ رنگی معدنی به دلیل جسمیبودناش ،بیشرت برای پوشاندن سطوح
اصلی نقاشی بهکار میرفت و مادۀ رنگی روحی به دلیل شفافیت و
فقدان قدرت پوشانندگی ،بیشرت در پرداخت و آشکارکردن عنارص نقاشی
استفاده میشد .علت ارزش رنگدانههای جسمی را «بایستی در قدرت
پوشانندگی فوقالعاده ،دوام نسبتاً خوب فیزیکی و شیمیایی و پایداری
آنها در برابر رنگپریدگی» (فرهمندبروجنی ،شامرۀ  )91 :7دانست.
یکی از معانی لغوی «پرداخت» جالدادن و روشنکردن است (دهخدا)
که متضمن «آشکارگی» است« .پرداخت» ،بهطورکلی یعنی آشکارکردن
چیزی .آنچه ما امروزه از آن به «پرداز» و «قلمگیری» در نقاشی ایرانی ،نام

میبریم سبب آشکارشدن جهان (کوهها ،درختها ،بناها ،انسانها و)...
در اثر نقاشی میشود .در ساختهشدن رنگمادۀ معدنی در نقاشی ایرانی،
زمین ب یواسطه نقش اصلی را ایفا میکند .رنگهایی همچون الجورد،
شنگرف و زرنیخ از همین دستهاند .در مقابل ،رنگهای روحی باواسطه
به زمین میرسند .به این معنی که نقاش رنگهایش را اینبار از موادی به
دست میآورد که زمین از طریق گیاهان و حرشات به او داده است.
در برخی از آثار نقاشی ایرانی ،احتیاط نقاش در بهکار بردن رنگهای
روحی در تزیینات بهخوبی منایان است .ساخنت کاخ خورنق از همین
جمله است .بهزاد ،اگر چه آشکارگی را در پرداز چهرهها و نقش خفیف
قلمگیری در این اثر محدود کرده ،اما باز این نقش آنچنان نیست که
مانع از حاکمیت رنگمادۀ جسمی در این اثر شود.
بنایی باال میرود با ساخته شدناش .در این باالرفنت آنچه حرف ا ّول
را میزند مادۀ جسمی و زمینی است .مادهای که هم رنگمادۀ معدنی
است و هم خاک و خشت .هر دو در باالرفنت و پوشانندگ ی به آب
بهمثابه حالل نیازمندند .آب در حاللیتاش با مادۀ رنگی روانشدن آن
را در پی دارد و در حاللیتاش با مادۀ ساختامنی ،مالط را .مالطی که
«مخلوطی بود از آهک کشته و ماسه» (ویلرب و گلمرب .)136 :1384 ،زمین
در این تصویر تبدیل به اثر معامری میشود و همزمان مادۀ زمینی تبدیل
به اثر نقاشی .هر دو در مقام زمین میپوشانند ،یکی بسرت اثر نقاشی
را ،کاغذ را ،و دیگری که جهان را ،عرصه فعالیت انسان را .اشاره به مادۀ
جسمی و زمین در جایجای این اثر چنان آشکار است که حتی میتوانیم
به جرئت بگوییم سخن بهزاد در این اثر ،در وهلۀ ا ّول ،زمین و دیالکتیک
آفرینش جهان از طریق زمین است.
برخالف روایت نظام ی که نقش اصلی ساخنت بنا در آن همواره با
یک نفر (معامر) است ،در کار بهزاد بنا به دست بیستویک نفر ساخته
میشود؛ بیستویک نفری که همه با هم در مرتبۀ ساخنتاند .در واقع
کار بهزاد این پیام را به ما میدهد که برخالف روایت نظامی ،ساختهشدن
فرایندی انسانی ،جمعی ،زمانبر ،سخت و رنجآور است.
نگارۀ ساخنت کاخ خورنق تصویری است که برای کتاب خمسۀ نظامی
تهیه شده است .نظامی در جایی از داستان در وصف «سمنار» ،معامر
کاخ خورنق ،میگوید:
« چابکی چربدست و شیرینکار
سامدستی و نام او سمنار
دستربدش همه جهان دیده
به همه دیدهای پسندیده»
نظامیمیگوید «دستربد» سمنار را همۀ جهان دیده و جهان با هر
دیدگاهی که به آن نگریسته آن را پسندیده است .اما «محصول کار»
در کار بهزاد کجاست؟ محصول کار بهزاد ،البته همین کاخ نیمهکارهای
است که در حال ساختهشدن است .در حقیقت ،او با کارش ،محصول
کار نظامیرا در مقطعی از «نیمهکارگی» متوقف نگهداشته است تا به
این ترتیب ،نه «دستربد» و «محصول کار» ،که «دست» و «کار» را در
جهان آشکار کردهباشد.

تا دست در کار نباشد چیزی هم ساخته منیشود .دست اگر در کار
نباشد انسان توانایی بناکردن و از همینرو سکنا گزیدن در جهان را ندارد.
انسان بر پاهایش میایستد ،به پهلو و پشت دراز میکشد ،با چشامنش
ورانداز میکند ،با هوشش سبک سنگین میکند ،اما با دستانش میسازد
و درست میکند .در اینجا ،در «ساخنت» نوعی «درستی» نیز به چشم
میخورد .دست میسازد ،به این معنی که به زمین شکل میدهد .مادۀ
زمینی در آغاز صورتی دستنخورده و «بیشکل» دارد .دست انسان آن را
صورتی دیگر میبخشد و به آن شکل میدهد .دست انسان است که آن
را از صورتی آغازین به صورتی خواسته بدل میکند .هر ساختنی حکایتی
از حضور دست انسان است .ساخنت کار خورنق حکایت حضور دوگانۀ
دست انسان در ساخنت کاخ و در ساخنت نگاره است.
«چابکی چربدست و شیرینکار
سامدستی و نام او سمنار
دستربدش همه جهان دیده
به همه دیدهای پسندیده
کرده چندین بنا به مرص و به شام
هریکی در نهاد خویش متام
رومیان هندوان پیشۀ او
چینیان ریزهچین تیشۀ او
گرچه بناست وین سخن فاش است
اوستاد هزار نقاش است»
اصوالً معامری ،به خاطر خصلت کاربردی و پیوندش با زمین و ماده،
نه میتواند و نه به خود اجازه میدهد که از واقعیت ملموس زندگی به
اندازۀ دیگر هرنها ،از جمله نقاشی ،فاصله بگیرد .اما نظامی آ ن جا لب به
تحسین سمنار میگشاید که صفتی از نقاش بودن را در او مییابد .سمنار
نیز همچون نقاش اثرش را رصفاً برای دیدن و دیده شدن از جانب جهان
میآفریند .چنین دیدگاه فرجامگرایانهای از سوی نظامیاحتامالً پیرو کار
ادبیای شکل گرفته که بیشرت با معنا و کمرت با ماده در ارتباط است.
دیدگاهی که در آن نقاشی از معامری و احتامالً ادبیات هم از نقاشی
باالتر است .اما آیا کار بهزاد نیز چنین دیدگاه فرجامگرایانهای دارد؟ آیا در
نزد او نیز اولویت با تصویرپردازیای است که پیش و بیش از ماده ،راه
به معنا میبرد؟ اگر ما حتی فرض را بر این بگذاریم که بهزاد در انتخابش
از منت نظامیبرای مصورسازی ،با محدودیت مواجه بوده ،باز منیتوانیم
بپذیریم که سفارشدهنده از خیر کاخ خورنق ،با آن رفعت و شکوه ،در
فرجام کار گذشته و به بنای در حال ساختی رضا داده باشد .همچنانکه
منیتوانیم بپذیریم که بهزاد از انتخاب چنین صحنهای هیچ نیت دیگری
جز مصورسازی سادۀ داستان نداشته است .شاید اگر هر نقاش دیگری
بود وسوسۀ کشیدن کاخ متامشده ،اجازۀ تجسم هر تصویر دیگری را از
او میگرفت .نظام ی چندان که کاخ ساختهشده را توصیف کرده ،دربارۀ
ساخنت کاخ چیزی نگفته است .او از ساختهشدن کاخ ،به طرفهالعینی
گذشته است تا هرچه زودتر مخاطب خود را به فرجام کار و وصف
کا ِخ ساخته برساند .در واقع نظامی با دوری گزیدن از اشاره به خاک و

ماده و فرایند ساختهشدن توسط کار جمعی ،کاخ و معنا هردو را با هم
برپا کرده است .حتی سه بیتی هم که بهزاد آن را در کارش وارد کرده
است دربارۀ «ساخنت» و «ساختهشدن» نیست ،بلکه دربارۀ امر «ساخته»
است .تفاوت میان «ساختهشدن» و «ساخته» از قبیل تفاوت صورت
بیشکل و شکل ،دست و چهره ،و ماده و معناست .بهزاد با توقف بر
کار «ساختهشدن» ،از رسیدن به معنای مورد نظر نظامیبه شکلی ابدی
رس باز زده و با اشاره به پیکار میان خاک و کاخ به منزلۀ ماده و معنا،
همچنان بر خاک و ماده ارصار ورزیده است .او نه یکتایی آفرینشگر
(معامر) را آنگونه که نظامی توصیفاش کرده ،به ما نشان داده و نه اثر
(کاخ خورنق) را آنچنان که ما توقع داریم روبهروی ما قرار داده است .او
برای به تجلی رساندن ماده و جسمیت ،چه در معامری و چه در نقاشی،
یکجا از آفرینشگر ،اثر و کاخ اسطورهزدایی کرده است .او با بنایی که
آن را در زمین و خاک «مخفی» کرده ،بیش از آنکه به جهان و معنایی
که میسازد اجازۀ آشکارگی بدهد آن را پوشانده است تا به این ترتیب
رازها را پوشانده و مجالی برای تجلی ماده داده باشد .دربارۀ تجلی ماده
بر معنا ،کافی است به بدن کارگرانی که تصویر کرده و به داغهایی که
به شکل نعل بر پاها و بازوی بعضی از آنها دیده میشود نگاه کنیم .این
داغها زمانی مادی بودن و جسمیت این کارگران را بیشرت نشان میدهند
که ما آن را با فصل «شکارکردن بهرام و داغکردن گوران» از هامن داستان
و خصوصاً با بیت آخر آن ،به خوانش درآوریم:
«در چنین گورخانه موری نیست
که بر او داغ دست زوری نیست»
در داستان نظامیمیخوانیم که پادشاه نعامن پس از ساخته شدن
کاخ از سمنارپرسید که آیا از این بهرت نیز میتوانی بسازی؟ و سمنار به
او پاسخداد:
« گفت اگر بایدت به وقت بسیچ
آن کنم کین برش نباشد هیچ
این سه رنگ است آن بود صد رنگ
آن ز یاقـوت باشــــد این از سنگ
این به یک گنبدی مناید چهر
آن بود هفت گنبدی چو سپهر»
پس نعامن از شنیدن این سخن برافروختهشد و دستورداد تا او را از
هامن باال به زیر بیفکنند تا دیگر نتواند چنان کاخی و بهرت از آن را
هیچ کجا بنا کند .با این حال ،کاخی که سمنار ساخته بود نهتنها کاخی
بیرونق نبود ،بلکه بسیار پررونق و باشکوه هم بود:
«ز آسامن برگذشت رونق او
خور به رونق شد از خورنق او»
اما کاخ بهزاد را که نگاه میکنیم میبینیم که اتفاقاً بیرونق است.
این کاخ حتی ازکاخهای متعارف هم کوتاهتر است (کوتاهی بنا را از
روی ایوانی که سمنار ،دیگر آن را تقریباً به پایان رسانده است میتوان
تشخیص داد) .به راستی چه چیز باعث شده است بهزاد چنین در

جایجای کار خود از روایت نظامیفاصله بگیرد؟ نظام ی در اوج این است و هامنگونه نیز از رسنهادن به هر معنای یکهای رسمیپیچد .این
داستانمیگوید:
اثر نقاشی در ضمن یادآور آن سخن میرچاالیاده دربارۀ خلقت جهان
« بیخرب بود از اوفتادن خویش
است که میگفت:
کان بنا برکشید صد گز بیش
«آفرینش کیهان ،منونۀ نوعی هرگونه ساختامنی است .هر شهر و
گر ز گور خودش خرب بودی
هرخانۀ نو ،که بنیان مینهند ،به منزلۀ تقلیدی نو از آفرینش عامل و به
یک بدست از سه گز نیفزودی»
یک معنا ،در حکم تکرار خلقت جهان است( ».الیاده)355 :1385 ،
اگر سمنار از مرگی که در انتظار اوست آگاه بود آنگاه کاخ را بلندتر از
سه گز منیساخت .قصد ما در اینجا این نیست که بگوییم با درنظرگرفنت
نسبت قد آدمها به ایوان ،این کاخ تقریباً هامن سه گز است و نیز اصالً بنا
نداریم تا ابعاد و عنارص موجود در این اثر را با مقیاسهایی واقعگرایانه
بسنجیم ،بلکه میخواهیم این پرسش را نیز همچون بیشامر پرسش
دیگر به میان آوریم که «آیا باقی ماندن این بنا تا همین ارتفاع و برتری
آفرینشگر (سمنار) در آن ،به بیانی خرب از مرگی که در انتظار اوست
منیدهد؟» آفرینشگر میسازد .دستان او نیز همچون دیگران مشغول
ت کردناند .مهم نیست که یک بدست (وجب) باالتر از آن به مرگ
درس 
او منتهی میشود؛ مهم نیست که در هر صورت در انتها مرگ است؛ مهم
این است که اکنون همه مشغول ساخنتاند و به میانجی همین «ساخنت»،
این «اکنون»« ،اکنون ابدی» است.
دست ،کار ،ماده .این است آنچه از آن یک اثر به راه میافتد؛ تغییری
ایجاد میشود در صورت ماده و معنایی ساخته میشود؛ پشم میشود
پارچه ،درخت میشود داربست ،خاک میشود خشت ،خشت میشود
خانه .پس دست کار منیکند تا چیزی بسازد یا چیزی به جهان بیفزاید،
میسازد تا بلکه کاری انجام داده باشد .از اینجهت هر اصطالح دیگر جز
کار ،از جمله «شاهکار» ،بیمعنی است .از نظرگاه دست ،هر اثر یک کار
است آنجا که هنوز کارش را واننهاده است .آنجا که دست هنوز دست
است و پای سخن هنوز به میان نیامده است (هرچند که کار نظامیو
بهزاد هردو در اینباره شاهکار است).
در دورۀ حاکمیت سخن و تفرعن مدرن آفرینشگر ،با فراموششدن
دست و اکنون ،ماده نیز از یادها رفت چرا که معیار درستی تغییر ماده
در دست بود .پس انسان در حین کار و آفرینش معنا ،دیگر نه به دست
اندیشید ،نه به کار و نه به ماده ،بل فقط به فرجام اندیشید :به ایده.
تیتوس بورکهارت میگفت« :از بین بردن هرگونه شادی که از خالقیت
رسچشمه میگیرد فقط امتیاز صنعت جدید است( ».بورکهارت:1372 ،
منابع
 )74از همین جا بود که رسخوشی کار و پیکار دست و ماده از میان رفت - .الیـاده ،میرچـا ( )۱۳۸۵رسـاله در تاریـخ ادیـان ،ترجمـۀ جالل سـتاری ،چ سـوم،
انسان برای رسیدن به مقام واالی آفرینشگری ،رسزندگی کار و فانی بودن تهران :رسوش.
 بورکهـارت ،تیتـوس( )۱۳۷۲ارزشهـای جاویـدان هنر اسلامی ،مبانـی هنرانسانیاش را از یاد برد و خود را به آستانۀ مرگ رسانید.
با این همه ،سادهانگارانه است اگر بگوییم اثری که بهزاد آن را نقاشی معنـوی ،مجموعـه مقـاالت ،ترجمـۀ سیدحسـین نصر ،چ ا ّول ،تهـران :دفتر
کرده است تهی از هرگونه خیالپردازی و معناسازی است .این اثر به مطالعـات دینـی هنر.
 فرهمندبروجنـی ،حمیـد ،مـواد مـورد اسـتفاده بهوسـیلۀ نگارگـران ایرانـیهامن اندازه که در پی ثبت ماده در لحظۀ ساختهشدن جهان توسط درسـدههای میانـه ،هرننامـه ،شمارۀ.7
دستهاست ،رمزپردازانه و آهنگین نیز هست« .ساخنت کاخ خورنق» نیز  -ویلیبر ،دونالـد ،لیـزا گلمبـك ( )۱۳۷۴معماری تیمـوری در ایـران و تـوران ،ترجمـۀ
مثل هر اثر بزرگ هرنی دیگر انباشته از مسائل و پارادوکسهای گوناگون كرامتالله افرس و محمدیوسـف كیانی ،چ ا ّول ،تهران :سـازمان میراث فرهنگی كشـور.

روشهـای آموزش سـنتی و معارص در حـوزۀ نگارگری بهخصوص
نقاشـی گل و مرغ را چگونـه ارزیابی میکنید؟
آمـوزش اسـتاد و شـاگردی بـرای هرنهـای سـنتی نتیجـ های بسـیار
رسیعتـر و بهتر درپـی دارد ،بـه ایـن دلیـل کـه وقتـی شـاگردی بـرای
یادگیـری اقـدام میکنـد ،بههرحـال هفتـهای یـک یـا دوبـار نزد اسـتاد
مـیرود و خـود را ملـزم بـه گـوشدادن ،انجـام کار و مطالعات بیشتر،
بهصـورت انفـرادی ،میکنـد و مطمئنـاً ایـن روش نتیجـهای مطلوبتر
خواهـد داشـت ،ا ّمـا متأسـفانه از زمانـی کـه هرنهای سـنتی بهصورت
رشـتۀ تحصیلـی در دانشـگاهها تدریـس میشـود و آمـوزش سـنتی به
آمـوزش آکادمیـک تغییـر یافتـه ،یادگیـری اصولـی ایـن هرنهـا دچـار
خدشـه شـده اسـت ،چـرا کـه از اسـاتید بنـام اسـتفاده منیشـود و
شـاگردانی در دانشـگاهها تدریـس میکننـد کـه خود هنـوز به مرحلۀ
اسـتادی نرسـیدهاند و تجربیات کافی ندارند ،درنتیجـه از یک کالس30
تـا  50نفـره ،تنهـا ممکـن اسـت چهار نفر عشـق بـه یادگیـری این هرن
را داشـته باشـند و بقیـه بهاجبار ،بـرای اینکه واحـدی را بگذرانند وارد
کالس شـوند .از دیـد مـن تاکنـون دانشـگاههای مـا در زمینـۀ هرنهای
سنتی نتوانست ه هرنمندی را تحویل جامعه بدهد .بنابراین هامن روش
شـاگرد و اسـتادی اسـت کـه هرنمنـد تربیـت میکند.

رویشگلهایپنبه
در هنـر گل و مـرغ معاصـر
گفتوگو با مهرزمان فخارمنفرد

محمد ظریف صدر* ،شادی غفوریان**

اسـتاد مهرزمـان فخارمنفـرد ،متولد سـال  1332در شـهرری ،دارای مدرک
درجه یک هرنی از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی در رشـته گل و مرغ،
نگارگـری را نـزد اسـاتیدی چون سوسـن آبادی ،علـی ارشاقی ،علی مطیع
فراگرفـت و رشـتههای تذهیـب ،گل و مرغ ،هرنهای الکی ،نقاشـی روی
چوب ،نقاشـی روی شیشـه و پشـت شیشـه و آب رنگپرداز را نزد استاد
بیـوک احمـری آموخته اسـت .وی تاکنـون چندین منایشـگاه گروهی در
داخل و خارج از کشور و یک منایشگاه انفرادی داشته است .فخارمنفرد
بـا ابتـکاری کـه در هنر گل و مـرغ داشـته موفـق بـه کسـب رتبههـای
مختلـف هنری شـده اسـت .از منایشـگاهها و رتبههـای کسـب شـده
ازسـوی ایـن هرنمنـد میتوان مـوارد زیر را برشـمرد:
نخستین منایشگاه آثار هرنمندان زن کشور سازمان میراث فرهنگی 1373؛
(در رشته نقاشی زیر الکی ،قلمدان ،مینیاتور)؛ دریافت لوح تقدیر.
دومین منایشگاه دوساالنه نگارگری ایران 1374؛ در رشته تذهیب گل و
مرغ (لوح افتخار) و در رشته نگارگری (لوح تقدیر).
چهارمین دوساالنه نگارگری 1379؛ در رشته گل و مرغ (تندیس و لوح
افتخار) ،در این اثر برگزیده با عنوان"قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و
بس" ،برای اولین بار در هرن الکی ،کادر شکسته شد.
جشنواره علمی فرهنگی هرنی زنان نامآور؛ لوح تقدیر.
دومین جشنواره فرهنگی هرنی مهر1380؛ نفر برگزیده و دریافت دیپلم
افتخار.
دومین منایشگاه پیشکسوتان هرنهای سنتی1383؛ لوح تقدیر.
نهمین منایشگاه بینامللی قرآن؛ نفر اول در رشته گل و مرغ.
* کارشناس نقاشی
zarifsadr@yahoo.com
** کارشناس ارشد مطالعات ترجمه
shgh1983@yahoo.com

پنجمین منایشگاه دوساالنه نگارگری؛ داور در رشته گل و مرغ.
ششمین منایشگاه دوساالنه نگارگری 1385؛ برگزیده رشته گل و مرغ،
دریافت تندیس و لوح افتخار (استفاده از گلهای پنبه برای اولین بار در
هرن گل و مرغ).
دومین منایشگاه هرنی بانوان قرآنپژوه 1385؛ برگزیده در رشته گل و مرغ.
دریافت لوح تقدیر از سفارت اوستیای شاملی.
منایشگاه بیناملللی هرنهای اسالمی کویت 1388؛ دریافت لوح تقدیر از
وزارت اوقاف کویت.
هفتمین دوساالنه نگارگری ایران 1388؛ تندیس و لوح افتخار در رشته
گل و مرغ.
هشتمین دوساالنه نگارگری؛ لوح سپاس.
هجدهمین منایشگاه بین املللی قرآن کریم1389؛ داور در رشته گل و مرغ.
نخستین جشنواره هرنهای معارص اسالمی طواف تا والیت؛ لوح سپاس.
اولین جشنواره فرهنگی و هرنی پروانه های امید 1393؛ داور.
بیست و یکمین جشنواره ملی هرنهای تجسمی جوانان 1393؛ داور.
بیست وسومین منایشگاه بین املللی قرآن کریم 1394؛ داور در رشته
نگارگری.
بیست و سومین جشنواره ملی هرنهای تجسمی جوانان 1395؛ داور در
رشتهنگارگری.
به بهانه برگزاری پنجمین دوسـاالنه تذهیبهای قرآنی و حضور ایشـان
در بخـش داوری گل و مـرغ ،آسـتان هنر گفتوگویی تخصصی پیرامون
نگارگـری و هرنالکی با ایشـان داشـته اسـت کـه در ادامه میخوانید.

آیـا در روش سـنتی آداب خاصـی مـدّ نظـر قـرار میگیـرد کـه در
آمـوزش آکادمیـک رایج نیسـت؟
قاعدتـاً وقتـی کنـار یـک اسـتاد کارکشـته و ذوالفنـون مینشـینیم
و سـاعتها از او تعلیـم میگیریـم ،حتـی نفـس اسـتاد در مـا تأثیـر
میگـذارد .ا ّول بایـد ادب بشـویم ،تربیـت بشـویم ،از زمانـی کـه
بـرای مـا تعییـن میکننـد؛ رس موقـع رفتن ،وارد کالس شـدن ،طـرز
برخوردمان با اسـتاد ،اینها خیلی مهم اسـت .اینها شـاگرد را میسـازد.
اگـر توجـه کـرده باشـید بیشتر هرنمنـدان هرنهـای سـنتی ،آدمهایی
آرام و افتـاد ه هسـتند ،امـکان نـدارد از کنـار کسـی رد شـوند و سلام
نکننـد .بـه هـر حـال اینهـا بـرای ما درس اسـت کـه فکـر منیکنم در
دانشـگاهها بـه چنیـن نـکات خاصـی توجه شـود .ما دانشـجویانی را
میبینیـم کـه بـدون اینکـه آن ادب و آداب الزم را رعایت کنند ،رساغ
اسـاتید میرونـد و منیتواننـد بـا روح هرنمنـد اسـتاد ارتبـاط برقـرار
کننـد ،رفتارشـان تربیتنشـده و خشـن اسـت .البتـه همـه اینطـور
نیسـتند ولـی برخـی تـا انـدازهای خـام و تعلیمندیدهانـد کـه حتـی
اسـتاد راضـی منیشـود بایسـتد و با آنها هـمکالم شـود .از نظر تعلیم
هـم اشـتباهات بسـیاری در دانشـگاهها رایـج اسـت ،مثلاً خامنـی با
مـن متـاس گرفـت و گفـت که عاشـق مینیاتور بـوده اسـت ،اما چون
استادشـان در دانشـگاه ،خـودش صـورت را بـا قلـم مـو کار میکرده،
ایـن دانشـجو منیتوانسـته فیالبداهـه صـورت را بـا قلـم کار کنـد
و ایـنکار را کنارگذاشـته اسـت .برایـش توضیـح دادم کـه ایـن روش
اشـتباه اسـت .گفـت متأسـفانه دیگـر منیتواند آن دلبسـتگی سـابق

را داشـته باشـد .بـه نظـر مـن ایـن روش برای یـک شـاگرد مبتدی که
ا ّولینبار اسـت میخواهد صورت بسـازد ،بسـیار اشـتباه اسـت .روش
درسـت ایـن اسـت کـه ا ّول طراحـی کنـد ،طـرح را روی کاغذ بیـاورد،
روی رنـگ بـا مـداد خیلـی کمرنـگ اجـرا کنـد آنچنانکـه ر ّد مـداد
روی کاغـذ منانـد ،بعـد با رنـگ ا ُخرا قلمگیری کند و بعـد از آن رشوع
بـه سـاخت و سـاز کنـد .ایـن روش ،هـم بـه شـاگرد آرامـش میدهد
و هـم نتیجـۀ مطلوبـی در پی دارد .اینکه اسـتادی با 50سـال تجربه،
از شـاگردش بخواهـد هامننـد خـود او ،فیالبداهه ،با قلـم روی رنگ
صورت کار کند ،بدیهی اسـت که شـاگرد مبتدی منیتواند این شـیوه
را بهطـور صحیـح یـاد بگیـرد و همیـن امـر باعـث میشـود کـه از
ادامـۀ کار زده شـود .دربـارۀ متـام جزییـات ،کار همینطـور اسـت؛
از فضـای زمینـه ،کـوه و تپـه و درخـت و آب تـا طـرح و نقـش بنـا
و کاشـیکاری و آجـرکاری و چوبسـازی و هـر چیـزی کـه هسـت،
هـر یـک اصولـی دارد کـه بایـد قـدم بـه قدم بـه شـاگرد آمـوزش داده
شـود و اگـر بخواهیـم یکجـا بـه او بگوییـم که بـرو ایـن کار را بکن و
نفهمـد کـه میخواهـد چـه کار کنـد ،به ب یراهه کشـیده میشـود .در
بسـیاری از طراحیهـا و اجـرای نقـوش کاشـیکار ی نیـز چنین ضعفی
دیـده میشـود .مثلاً در برخـی آثار نگارگری کـه در ابعادی بسـیارریز
انجـام میشـود ،منیتوانیـم بـرای طراحـی نقـوش کاشـیکاری از پرگار
اسـتفاده کنیـم و اگـر بخواهیـم حتی روی کاغذ پوسـتی ،طـرح را اجرا
کنیـم و بعـد آن را منتقـل کنیـم ،بـاز هم خطـا پیدا میکند که روشـی
غلط اسـت.
مـا در اجـرای نقـوش کاشـیکاری اصولـی داریـم کـه بهوسـیلۀ
دو قالـب اجـرا میشـود .ایـن دو قالـب را بـا خطکـش یـا اشـل در
ابعـاد کوچکتـر بهوسـیلۀ گونیـا میتوانیـم بـا مـداد روی اصـل کار،
طراحـی و پـس از آن موتیفهـا را یـک بـه یک اجرا کنیـم .این روش
بسـیار سـاده اسـت کـه بعـد از سـالها تجربـه بـه آن رسـیدهام .بـه
خاطـر مـیآورم کـه یکـی از آثارم را سـیزدهبار شسـتم ،چـون روش را
منیدانسـتم ،بعـد از بـار سـیزدهم کـه مجبـور شـدم از وایتکـس هم
اسـتفاده کنـم ،به نتیجۀ نهایی رسـیدم .هرن نگارگری ما امـروز از این
مسـائل تقریبـاً به دور اسـت .خیلی از هرنمندان نـه طراحی و اجرای
کاشـیکاری میداننـد نـه آجـرکاری ،نـه چوبسـازی ،نـه آن فضـای
داخـل بنـا و چگونگـی ترکیببنـدی و سـاخت اینهـا را .متأسـفانه
منونههایـی کـه ذکرشـد غالبـاً اشـتباه بـه شـاگرد منتقل میشـود.
آیـا میتـوان نتیجه گرفـت در آموزشهای جدیـد ،مزیت و نقطه
ق ّوتی نسـبت به آموزش سـنتی منیبینید؟
حقیقتـش مـن تـا امروز ندیـدم ،حاال مـدت خیلی کوتاهی اسـت که
هرن نگارگری وارد دانشـگاه شـده است .شـاید خیلی زمان بگذرد تا خود
اسـتادها اسـتادتر بشـوند و روش تعیلمشـان درسـت شـود ،ولی این امر
مسـتلزم این اسـت که خودشـان هم به دنبال یادگیری صحیح باشـند.

احتماالً الگوبـرداری از طـر ح دروس غربـی در هرنهـای سـنتی
باعـث ایـن معضلات شـده اسـت؟
ایـن هـم از گزینههـای قابلتأمـل اسـت امـا مـن فکـر میکنم به
دلیـل رقابـت ناسـاملی کـه بـرای ورود بـه کرسـی دانشـگاهها وجـود
دارد ایـن مشـکالت بهوجـود آمـده اسـت .بعضـی اگـر م ّدتهـا از
رضورت وجـود دانشـگاه بـرای رشـتۀ هرنهـای سـنتی میگفتنـد بـه
ایـن منظـور بـود کـه اطرافیـان خودشـان را وارد دانشـگاه کننـد .مـا
اسـتادهای خیلـی خوبـی داریـم کـه هرگـز از آنها نخواسـتند که یک
سـاعت برونـد در دانشـگاهها بـا بچههـا کار کننـد .متأسـفانه سـعی
میشـود اسـتادهای قدیمـی را تـا جایـی کـه میشـود پنهـان کننـد و
نگذارنـد معرفی شـوند.

حساسـیتهای هرنمندانـهای که یـک هرنمند گل و مـرغکار باید
در کارش داشـته باشـد ،بـا توجـه به طی چه مراحـل و روندی اتفاق
میافتد؟
هرنمنـد گل و مـرغکار تـا انـدازهای قضیـهاش فـرق میکنـد .حرف
از گل و مـرغ کـه میآیـد میتوانیـم هرنمندان را به دو دسـته تقسـیم
کنیـم :یـک عـده کـه مینشـینند و بـا همان دسـتمایههایی کـه از
قبـل داشـتهاند ،کار میکننـد ،همان گلهای ریز و درشـتی کـه از قبل
داشـتیم اسـتفاده میشـود و بـا هامنهـا ترکیببنـدی میکننـد و اثر،
بسـیار اسـتادانه هم ساخته میشود .یک شـکل دیگر گلومرغکاری،
ایـن اسـت کـه شـناخت نسـبت بـه طبیعـت داشـته باشـند .وقتـی ما
نسـبت به طبیعت شناخت داشته باشـیم ،از نظر اخالقی هم متفاوت
میشـویم .شما وقتـی یـک سـاعت در باغچـهای ،باغی ،جنگلـی قدم
میزنیـد و بـه دنبـال گلهـای وحشـی ریـز هسـتید ،این را با عشـق و
عالقـه یـا عکاسـی میکنید یا میچینیـد و طراحی میکنیـد و این امر
قاعدتاً ،روی اخالق شما اثر خواهد گذاشـت ،در مقایسـه با کسـی که
بـدون شـناخت کار میکنـد .هرنمند با این روش خودبهخود در مسـیر
نـوآوری و خالقیـت قـرار میگیرد .برای من همیشـه سـؤال بود که چرا
بـرای تذهیـب ،همیشـه باید از گلهای پنجپر اسـتفاده کنیـم .اینقدر
خداونـد دارد بهرسعـت میآفرینـد ،مـا هـم بایـد برویـم و پیـدا کنیم.
یعنـی شما هـر بار کـه برویـد در جاهایی که ایـن گلها وجـود دارند،
میبینیـد فرضـاً بوتۀ رسخس را خداوند آفریده ولی چیز دیگری اسـت،
یـک دنیا زیبایی به آن اضافه شـده اسـت .در هر رشایطـی ،از نظر آب
و هـوا ،از نظـر آب و خـاک ،کـود دادن ،رسـیدگی و ...فـرم ایـن گلهـا
بـا هـم فـرق میکنـد .بنابرایـن هرنمنـدی کـه گل و مـرغ کار میکنـد
خـودش بایـد بـه جسـتوجو بـرود و پیـدا کند .هـدف ما این نیسـت
کـه تابلویـی ارائـه بدهیـم ،مـا میخواهیم خودمـان را بسـازیم ،وقتی
خودمـان سـاخته شـدیم مطمئنـاً آثار مـا نیـز روی اطرافیـان و جامعه
تأثیرگـذار خواهـد بود .تحقیق و پژوهش در طبیعت بسـیار بااهمیت
اسـت ،بـه نظـر من بزرگرتیـن اسـتادمان طبیعت اسـت و خیلی خوب
میتوانیـم از آن درس بگیریـم .دیـدی کـه یک نفر نسـبت به یک بوتۀ
گل دارد بـا دیـد دیگـری بسـیار متفاوت اسـت ،حتی سـاعتی که شما
بـه نظـارۀ یـک گل میپردازیـد؛ اگـر سـاعت یـازده صبح برویـد و یک
بوتۀ گل رز یا یگ گل دیگر را ببینید با سـاعت چهار بعدازظهر خیلی
متفاوت اسـت .گلها دامئاً در حال تغییر هسـتند .بنابراین هر هرنمند
میتوانـد حتـی از روی یـک شـاخه گل در سـاعات مختلـف طرحهای
مختلف ارائـه بدهد.
فرآینـد طراحـی گل بهصـورت ویژه در نقاشـی گل و مرغ چگونه
صـورت میگیرد؟
هـدف از گل و مـرغ اجـرای عیـن بـه عیـن و دقیـق از طبیعـت
نیسـت .مـا در ذهنمـان برداشـتی را کـه از طبیعـت داریـم ،پاالیش

میکنیـم و بـه سـادهترین شـکل ممکـن اجـرا میکنیـم .جاهایـی
ممکـن اسـت از بوتههـای گل ،خیلـی چیزهـا حذف یا کوچک شـود،
ممکـن اسـت بـزرگ شـود ،تغییراتـی کـه انجـام میشـود نتیجـهاش
میشـود ایـن گل و مرغـی کـه میبینیـد .در هنر گل و مـرغ جـای
مانور بسـیار زیادی داریم .هرن گل و مرغ ما سـالیان سـال اسـت که
نـه بـه تعـدادش اضافـه شـده و نـه شـکل گلهـا تغییـری کـرده ،این
گلهـا هامن دسـتمایههایی اسـت که هرنمنـدان مـا از روی آن کار
میکننـد .ایـن امـر نیـاز بـه تعلیـم دارد ،یعنی مـا بایـد هرنجویانی را
کـه عالقهمنـد هسـتند ،بـه طبیعـت بربیـم و بـا آنهـا صحبـت کنیـم،
گل را انتخـاب کنیـم ،از بین پنجشـاخه گل ممکن اسـت یکـی از آنها
زیبایـی مدّنظـر مـا را بـرای اجـرا داشـته باشـد .آن وقـت میتوانیـم
روی آن ،کار کنیـم .سـهگونه میشـود کار کـرد :میشـود تصویر را به
خاطـر سـپرد کـه من ایـن را مقـداری ضعیـف میدانم چـون حافظۀ
مـا امـروز اینقدر قوی نیسـت که بـرای اجرا ،کلیـات را محفوظ نگه
دارد .میتـوان عکاسـی کـرد و میتـوان این گلها را چیـد ،البته چون
عـکاس هـم فقـط یک جهت را نشـان میدهد ،روش آخر بهرت اسـت
چـون میتـوان از جهـات مختلـف طراحـی کـرد و زیباترین شـکل را
بـرای اجـرا انتخـاب منود.
دربـارۀ نحـوۀ اجـرای گل و مـرغ بهصـورت سـنتی و همچنیـن
تفاوتهـای آن بـا شـیوۀ اجـرای نگارگری ،تذهیب و تشـعیر توضیح
بفرمایید.
اجـرای آثـار گل و مـرغ بـه دوگونـه اسـت :یـا بـر روی کاغذهایی
کـه بـا رنگهـای طبیعی رنگشـده ،اجرا میشـود یـا کل زمینـه ابتدا
رنگآمیـزی شـده و رنـگ زمینـۀ جسـمی انداختـه میشـود ،پـس از
آن گلهـا یکییکـی رنـگ میشـود و بـا رنگهـای گـواش سـاخت و
سـاز میشـود .شـیوهای کـه در دورۀ زنـد بـهکار میرفـت و بـه دورۀ
قاجار هم کشـیده شـده خیلی زیباسـت ،به هر دو شـیوه کار شـده
و آثـار بسـیار نفیسـی بهجـا مانده ولـی بیشتر روی کاغذهایی که با
رنگهـای طبیعـی مثل پوسـت انـار ،پوسـت بادمجان ،پوسـت گردو
و رنـگ حنـاُ ،رنـاس و خیلـی رنگهـای طبیعـی دیگـر کـه کاغـذ را
میتوانـد از سـفیدی دربیـاورد ،اجرا شـده اسـت .در قدیم رنگهایی
را اسـتفاده میکردنـد کـه گیاهـی بـوده و منشـاء طبیعـی داشـته،
امـروزه چـون آنقـدر فرصـت نداریـم کـه دنبـال رنگهـای طبیعـی
برویـم ،خودمـان آنهـا را بسـاییم و بـه عمـل بیاوریـم ،از رنگهـای
گـواش اسـتفاده میکنیـم و در مرحلـۀ بعـد بـرای سـاخت و سـاز از
آبرنـگ اسـتفاده میشـود .از نظـر پـرداز در اکثر آثـار امـروزی فقط
از یـک شـیوه اسـتفاده میشـود ،درصورتیکه مـا در قدیـم پردازهای
مختلفـی داشـتیم و منونههـای خوبـی از آنهـا امـروزه بـه دسـت مـا
رسـیده اسـت .چـه روی قلمـدان و روی جلدهـا یـا آثـار روی کاغـذ.
آنجایـی کـه نیـاز دارد تنـۀ درخت یک پـرداز عمودیافقـی بخورد و

کامالً بافت را نشـان دهد از آن پرداز اسـتفاده شـده اسـت .آنجایی
کـه لبـاس ،یـک پـرداز خـاص میخواهـد ،از آن پـرداز خاص اسـتفاده
شـده اسـت .اینطـور نبوده اسـت کـه مثل امـروز صـورت و لباس و
تنـۀ درخـت و بـرگ و کـوه و دشـت ،همـه را با یـک نوع پـرداز اجرا
کننـد .پردازهـای مختلفـی داریم .شـاید حـدود هفت یا هشـت نوع
پـرداز داریـم کـه منونههـای آن موجـود اسـت .گل و مـرغ خـودش
یک شـاخۀ مسـتقل اسـت و دامنۀ بسـیار وسـیعی هم دارد اما همۀ
اینهـا بـه اینگونـه اجـرا میشـود کـه ا ّول طراحـی شـده بعـد روی
کاغـذ پوسـتی اجـرا میشـود و بعـد از آن ،بـه کاغـذ اصلـی منتقـل
میشـود .ایـن کاغـذ اصلی هـم میتواند رنگ شـود ،آهارمهره شـود،
یعنـی کاملاً بـه عمل بیاید ،بعد روی آن اجرا داشـته باشـیم ،یا اینکه
اصلاً رنـگ نشـود ولـی آهارمهـره را حتماً میخواهـد .ممکن اسـت

روی متـام کاغـذ رنـگ قـرار بگیـرد یـا اگـر تشـعیر و گل و مـرغ و
تذهیبـی هسـت فقط یـک زمینۀ مالیم ایجاد شـود تا سـفیدی کاغذ
گرفتـه شـده ،چشـم اذیـت نشـود .بعـد از اجـرای طـرح روی کاغـذ،
قلمگیـری مالیـم بـا ا ُخـرا خواهیـم داشـت ،ایـن کار حتامً بایـد انجام
شـود .مـن کارهایـی را دیـدم کـه مدادهـا پـاک نشـده بـود درنتیجـه
رنـگ را کثیـف کـرده بـود .وقتـی کـه بـه مرحلـۀ قلمگیـری بـا ا ُخـرا
رسـید و متـام شـد ،مدادیهـا را پـاک میکنیـم تـا کاغـذ متیـز شـود و
بعـد رشوع بـه رنگآمیـزی میکنیـم کـه آن هـم مرحلـه بـه مرحلـه
اسـت :ا ّول بایـد طلا گذاشـته شـود ،مهـره زده شـود و بعـد از آن،
رنگهـای دیگـر بـه ترتیـب کنـار هـم قـرار گیرنـد .ا ّمـا در خصـوص
رنـگ بایـد گفـت رنگهایی که در هرن گل و مرغ اسـتفاده میشـود،
قاعدتـاً محدودتـر اسـت .ما هیچوقت رنگ خاکستری نداریـم ،انواع
خاکستری در هنر گل و مـرغ جایـی ندارنـد ولـی در هنر نگارگـری
ممکـن اسـت در بسـیاری از جاهـا اسـتفاده شـود .رنگهایـی که در
هنر گل و مـرغ اسـتفاده میشـوند بسـیار شـفاف ،خوشرنـگ و
متنوعانـد ،سـبزها و صورتیهـای مختلـف و زرد و بنفـش کـه ایـن
صورتیهـا پـس از سـایهزدن تبدیـل به رسخ بسـیار زیبایی میشـود.
زیرسازی کاغذ در آثار الکی چگونه انجام میشود؟
کاغـذی کـه ما برای نگارگری اسـتفاده میکنیم بایـد صاف و صیقلی
باشـد ،خود کاغذ خلل و فرجی دارد که با آهارزدن پُر میشـود درنتیجه
طالیی که میخواهیم روی این کاغذ بنشـانیم جلوۀ بهرتی پیدا میکند.
بـا آهـارزدن بـه چسـب کمتری احتیـاج اسـت و وقتـی چسـب کمتری
اسـتفاده شـود ،طال تأللؤ بیشتری پیـدا میکنـد .در ایـران از آهارمهره با
نشاسـته اسـتفاده میشـود ،در ترکیـه بـا سـفیدۀ تخممـرغ ،در چیـن با
لعـاب برنـج .امروزه خیلی از هرنمندان خوشـنویس مـا از کاغذهای ترک
اسـتفاده میکننـد .بسـته به حس و حـال هرنمند ،اگر سـفیدۀ تخممرغ
خـوب اجـرا نشـود ،کاغـذ و رنـگ را تـ َرک میدهـد .امـروزه کاغذهـای
درجهدویـی در بـازار وجـود دارد کـه سـطح بسـیار ترکخـوردهای دارند
ولـی هرنمنـدان از آن اسـتفاده میکنند ،ترکهایی که احتاملش هسـت
در آینده باعث ریختگی رنگ شـود .روش آهارزدن ما به دوگونه اسـت،
هـم میتوانیـم سـطح روی کاغـذ را آهـار بزنیـم بعـد مهره کنیـم و هم
میتوانیـم کاغـذ را غوطهور کنیـم ،یعنی بعد از اینکه نشاسـته را داخل
آب رسد حـل کردیـم و بـا حـرارت مقـداری بـه قـوام آوردیم ،با دسـت یا
بـا اسـفنج یـا قلممو کاغـذ بیاوریم .در قدیم چون بیشتر کاغذهـا دورو
اسـتفاده میشـده کاغذ را در نشاسـته غوطهور کرده و از هر دو طرفش
اسـتفاده میکردنـد .پـس ا ّول کاغـذ بایـد رنگ شـود ،با هـر رنگ گیاهی
که میپسـندیم ،سـبز یا قهوهای یا ،...دوم آهار بخورد ،مهره شـود ،و بعد
از آن رشوعکنیـم بـه اجرای کار.
بـرای آثـار الکـی ،من تقریبـاً ندیدم که کسـی مقوای کارش را بسـازد
چـون بـه هر حـال ،به مـرور زمان ایـن مقوا تـاب برمیدارد .روشـی که
مـن بلـدم اجـرا کنم بـه این صورت اسـت که برای اسـتحکام بخشـیدن

بـه مقـوا از رسیشـم حیوانی اسـتفاده میکنم .من ،شـخصاً بعـد از این
کـه رسیشـم را بـه عمل آوردم مقـوا را در آن غوطهور میکنم .رسیشـم
حیوانـی بسـیار بدبـو اسـت ولـی از نظـر کیفیـت فوقالعـاده اسـت و
بهصـورت تکـه تکـه در بـازار وجـوددارد کـه حتماً باید شسـته و با آب
جـوش حل شـود .شـاید اگر الزم باشـد روی حـرارت مالیم قـوام بیاید و
صـاف شـود تـا اگـر با چیـزی مخلوط اسـت ،از بین برود و چسـبی متیز
بهدسـت آید ،چسـبی کـه از نظر غلظت تقریبـاً بهاندازۀ رشبت باشـد،
چـون اگر غلیظتر باشـد به خـورد کاغذ منیرود و احتمال ورقه و کنده
شـدن آن وجـود دارد .بایـد غلظـت آن بـه انـدازهای باشـد کـه وقتی که
مقـوا را درونـش میخوابانیـم ،کاملاً تـا مغـز مقوا اثـر کند ،بعـد از آن،
مقـوا را درمیآوریـم ،اضافـی چسـبش را میگیریـم و خیلـی بااحتیـاط
زیـر پـرس میگذاریـم تـا متام ایـن الیهها به هم بچسـبد ،بعـد اگر نیاز
بـود ،میتوانیـم با یک سـمبادۀ خیلی نرم طالسـاب ،آن را صیقلی کنیم
و مراحـل بعـدی را انجـام بدهیـم .مقوایـی کـه بـا ایـن روش بهدسـت
میآیـد ،تقریبـاً غیرممکـن اسـت کـه در آینـده تـاب بـردارد چـون بـه
هـر حـال در اثـر رسمـا و گرمـا و اختلاف درجـه این امر طبیعی اسـت،
کارهـای مـا تـاب برمیدارد و به مرور زمان ممکن اسـت الیهالیه شـده،
از هـم جـدا شـود یا رنگ و روغـن آن بریزد .برای پاپیهماشـه کردن ،من
تجربههایـی دارم ،امـروز میبینـم خیلیهـا میگویند رسیـش! به نظر
مـن ایـن کار غلـط اسـت ،اوالً رسیـش معایبی دارد؛ بسـیار زود خشـک
میشـود و هـر کاری کـه بکنیم آن حالـت روان بودن رسیشـم را ندارد.
رسیشـم برای پاپیهماشـه بسـیار خوب جواب داده ،بعد از اینکه با قلم،
الیهالیـه بـه کاغذ رسیشـم زدید ،آنهـا را به یکدیگر چسـبانده ،بگذارید
خشـکشـود و بعد الیۀ بعدی را بچسـبانید ،در اینصورت ،الیۀ بعدی
از نظـر اسـتحکام ،دقیقاً مثل چوب میشـود.
رسیـش منشـاء گیاهی ولی رسیشـم منشـاء حیوانـی دارد .بـرای آثار
الکی ما ،رسیشـم بسـیار مناسـب است .رسیشم تقریباً به دو گونه تهیه
میشـود .این توضیحات را اسـتاد قزلباش در کتاب «گل و مرغ در هرن
اسلامی» بـه صورت کامـل آوردهاند .رسیشـم از ضایعـات حیوانی مثل
سـم ،دم ،اسـتخوان و گـوش بـه عمـل میآید .آنهـا را میپزنـد تا حالتی
ژالتینـی پیـدا کند ،سـپس صافش میکنند و بعد از خشکشـدن ،آنها را
بـه صورت خشـک و الیهالیـه در بازار میفروشـند .برای اسـتفاده ،بعد
از شستن رسیشـم ،آن را حـرارت داده ،حـل میکنیـم و پـس از صـاف
کـردن ،در ظـرف میریزیـم تا خشـک شـود .مـن رسیشـم را به رسیش
ترجیـح میدهـم .اگـر بـر روی رسیـش ایـن مراحـل را انجـام دهیـد و
صـاف صـاف هـم کـه بشـود دوبـاره بـه حالـت دانـه دانـه درمیآید و
خشـک میشـود ،یعنـی بـه شما اینقـدر فرصـت منیدهد کـه در یک
زمـان طوالنـی از آن اسـتفاده کنید .ما جلدها یا قابآینههایـی را داریم
کـه قبلاً بـا رسیش چسـبانده شـده اما امروز الیه الیه شـده اسـت ولی
بـا رسیشـم حیوانـی ،این امر امـکان نـدارد اتفاق بیفتد.

کاربـرد روغـن کمان یـا روغـن جلا و تأثیـری کـه روی رنگهـا در
نقاشـی الکـی میگـذارد چگونـه اسـت؟
تـا آنجایی که یادم هسـت همیشـه تعریف از روغن کمان بوده که
مـا امـروز از داشتن آن محـروم هسـتیم ،چون نه کارخانهای هسـت که
روغـن کمان درسـت کنـد و نـه آدمهـا آن حـال و حوصلـه و فرصت را
دارند .روغن کامن از روغن بز َرک و سـندروس تشـکیل میشـود که باید
شزا و خطرناک
جوشـانده شـده و قوام بیایـد .این روغن ،فوقالعـاده آت 
اسـت و حتماً بایـد در فضـای بـاز تهیه شـود .تقریبـاً تا هفتاد هشـتاد
سـال پیـش شـاید از روغـن کمان اسـتفاده میشـد .آخرین بار شـنیدم
حاجمصورامللکـی هنگامی که مشـغول تهیه و پختن روغن کامن (یکی
از ملزومـات هنرالکـی) بود ،دچار سـوختگی شـد و بر اثـر آن به لرزش
دسـت دچـار گردیـد کـه تا آخـر عمـرش او را آزار مـیداد .امـروز هرچه
در بـازار داریـم روغن جالسـت ،منتهـی باید بهرتینـش را انتخاب کنیم،
روغنهـای جلا که کولیفون زیادی داشـته باشـند ،بسـیار شـکنندهاند.
بایـد روغـن جالیـی را انتخـاب کنیـم که کولیفون کمرتی داشـته باشـد.
معمـوالً روغنهـای جلا رنـگ دارد و وقتـی یـک الیـۀ تقریبـاً ضخیـم،
تقریبـاً یـکدوم میلیمتر ،روی کار میآیـد ،رنـگ کار را عـوض میکند،
مثالً اگر در کار ،رنگ بنفش داشـته باشـید ،به یک رنگ تقریباً قهوهای
تبدیـل میشـود یـا رنـگ زرد را بـه زردی پختـ ه تبدیـل میکنـد .ایـن
اسـت کـه انتخـاب روغن جلا خیلی مهم اسـت ،بایـد باکیفیتترینش
را انتخاب کنیم .در کشـورهای آسـیای میانه و مسـکو آثار الکی بسـیار
زیبایـی داریـم .روسـتایی در مسـکو هسـت به اسـم پَلَخ که متـام مردم
روسـتا کار هرنی انجام میدهند ،منتهی بسـیار حسابشـده! کار استاد
مشـخص اسـت ،کار شـاگرد هم مشـخص اسـت .آنها اصالً از روغن جال
اسـتفاده منیکننـد .یـک روغـن بسـیار خـاص دارنـد که بـا یکبـار زدن
روی اثـر هنری ،بـدون اینکـه رنگ داشـته باشـد ،کار را هم بسـیار زیبا
میکنـد و هـم بسـیار صـاف و صیقلـی .شـیوهای که مـا در آثـار هرنی
الکـی داریم به اینصورت اسـت که متأسـفانه خو ِد هرنمنـد همه کار را
باید خودش انجام دهد و این باعث میشـود که وقتش تقسـیم شـده،
وقـت کمتری بـرای نقاشـی رصف کنـد ،ولی در آن کشـورها مـن دیدم
یـک عـده اسـکلت کار را میسـازند ،حتـی رنـگ زمینـه را هـم میزنند
و هرنمنـد میآیـد و رصفـاً هرنآفرینـی میکنـد .کارهـای ایـن هرنمندان
بسـیار متفاوت اسـت ولـی دربارۀ روغـنزدن این چیزی اسـت که حتی
اسـتاد مـن همیشـه آرزو داشـت کـه ای کاش مـا هـم میتوانسـتیم از
ایـن روغـن اسـتفاده کنیـم ،روغنی که بسـیار صیقلـی اسـت .در قدیم
هـم همینطـور بـوده اسـت ،همـۀ کارهـا تقسـیم میشـد ،یـک نفـر
جـدول کار میکـرده ،یـک نفـر طال میسـاییده ،یک نفر کاغـذ را آماده
میکـرده ،یـک نفـر رنـگ را میسـاخته و ...ولـی امـروز متأسـفانه ،مـا
همـۀ ایـن کارهـا را بایـد خودمـان انجام دهیـم .یعنی من حتـی جرأت
نـدارم یـک پاسـپارتو بدهـم برایم ُببنـد ،چـون دقـت الزم را ندارند .اگر
رسی بـه منایشـگاهها بزنیـد ،حتـی یـک پاسـپارتو دستسـاز منیبینید،

همه را میدهند به قابسـاز برایشـان میبرد و میچسـبانند روی کار.
جـوان امـروز دیگـر حوصله ندارد بـا تِرلینگ کار کند چـون کار کردن با
ترلینـگ بسـیار مشـکل اسـت ،رنگ پخش میشـود ،خطهـا هامهنگ
درمنیآیـد ،در نتیجـه همـه از راپیـد اسـتفاده میکننـد .آن ظرایفـی که
مـا در هنر گذشـته داشـتیم ،در هنر امروزمـان کمرت اسـت مگـر موارد
خـاص .مـن دیدم که در مشـهد ،این ظرافتها بیشتر رعایت میشـود.
در دانشـگاهها کـه هیـچ ،چون به هر حال خو ِد اسـتاد هم مهم اسـت،
چـون بایـد خـودش بلد باشـد تا اینهـا را آمـوزش بدهد.

ولـی شـناختی راجـع بـه هرن گل و مرغ نداشـتم تا سـال  61که اسـتادم
بـه مـن گفـت :میخواهـی بـا گل و مـرغ رشوع کنـی؟ رشوع کـه کردم
دیـدم ایـن هامن چیزی اسـت که در ضمیر خود عاشـقش بـودهام ولی
منیدانسـتم ،تا اینکه به اینجا رسـیدم و عاشـقانه دارم کار میکنم .البته
قبلاً دسـت مـا خیلی باز بـود ،ما هر وقت بـه اطراف تهـران میرفتیم،
گلهـای وحشـی بسـیار زیـاد و زیبایـی میدیدیـم .امـروز ایـن تعـداد،
خیلی کم شـده ،متام فضاها تبدیل به سـاختامنهای زشـت شـده و گل
ماً میدانیـد کـه ایـران از نظـر گونههای
و بوتههـا از بیـن رفتهانـد .حت 
گیاهی بسـیار متنوع اسـت و متنوعتریـن گیاهان را ما در ایـران داریم،
بنابراین اگر بخواهیم کاری انجام دهیم دسـتمان باز اسـت و چه بهرت
که از گلهای وحشـی و خودرو اسـتفاده کنیم نه از گلهای پرورشـی.

چگونه به تعریفی از شیوۀ شخصی خودتان رسیدید؟
بـه خاطـر مـیآورم قبـل از انقلاب ،بیشترین آثـار الکی مـا در موزۀ
رضـا عباسـی وجود داشـت و مـوزۀ هرنهای تزیینی که االن جمع شـده
اسـت .هـر بار که میرفتم و ایـن آثار را میدیـدم ،چراغها خاموش بود
بسـیار از وقتی که در اختیار ما گذاشـتید سـپاسگزاریم .اگر سخنی
و آنها در یک فضای بسـیار تاریک و با فاصله از چشـم قرار داشـت .به باقی مانده بفرمایید.
سـختی ،میشـد ایـن آثـار را از زیـر آن روغنهـای قهوهایرنگ دیـد .از
اندکـی از تجربیـات چهـل سـال زندگـی هنری مـن بـود کـه بـا
آنجـا تصمیـم گرفتـم که اگر قرار باشـد مـن کار الکی انجـام بدهم ،کار رنـج گذشتن از همـه چیز به آن دسـت یافتـم ،امیدوارم نـکات این
را این قدر خفه نکنم تا بهرت دیده شـود .من همیشـه بیشتر آثار را در گفـتگـو بـرای هرنجویـان مفیدفایده باشـد.
قالب مسـتطیلِ ایسـتاده یـا خوابیده ،و کمرت به شـکل دایـره میدیدم.
از خـودم پرسـیدم :خـوب چرا این گلها مثل هرن نگارگـری ما منیتواند
خـارج از متن وجـود داشـته باشـد؟ نتیجهاش این شـد که در شـیوۀ من
کادر شکسـته شـد .با دیدن آثار قدما به این نتیجه رسـیدم و توانسـتم
ایـن کار را انجـام دهـم .تـا امـروز هـم ندیدم کسـی هرن الکـی را انجام
دهـد و بـدون تقلیـد کادر را بشـکند .دربـارۀ زمینههـا هـم میتوانـم
بگویـم کـه زمینههایی که در هرن الکی داریم عبارت اسـت از َمرغش یا
زَرک یا دود شـمعی و گِلماشـی و نظر من این اسـت که در زمینههای
الکـی ،هـر هرنمنـدی اگـر روش را بدانـد ،میتوانـد یک زمینـۀ متفاوت
بسـازد ،کافی اسـت که دسـت به کار شـود و در این صورت ،زمینههایی
کـه هـر نفر میسـازد با دیگـری متفاوت خواهـد بود.
نـوآوری در گل و مـرغ چگونـه اتفـاق میافتـد؟ دربـارۀ گلهـای
جدیـدی که وارد نقاشـی گل و مـرغ کردهاید مثل گلهای پنبه توضیح
بفرمایید.
فقـط با تحقیق و بررسـی! تحقیـق نه به آن معنی امـروزی و خیلی
علمـی ،بلکـه بـا دیـدن و جسـتوجو کـردن که چـه تعـداد گل در آثار
گذشـتگان مـا وجـود داشـته اسـت .امـروز گلهـای زیـادی را میبینـم
کـه در نقاشـی گل ومـرغ مـا وجـود نـدارد ،چـرا جایشـان خالی اسـت؟
همیـن باعـث شـد کـه مـن بیایـم و چنـد تـا از گلهـای جدیـد را وارد
ایـن هنر بکنـم .مـن از بچگی عاشـق گل بـودم .وقتی کـه میرفتم باغ
پدربزرگـم ،گلهـای نرگـس و سـنبلی کـه دور حـوض باغ کاشـته شـده
بودنـد را از ریشـه میکنـدم و مـیآوردم در خانـه بـرای خـودم دوبـاره
میکاشـتم .شـاید آن موقع هفتسـاله بودم .از بچگی عاشـق گل بودم

نگاهی به روند برگزاری
دوساالنۀ تذهیبهای قرآنی
مهدی سیمریز*

اگـر چـه ایرانیـان خوشقریحـه و هرنمنـد پیـش از ورود انـوار تابناک
اسلام محمـدی(ص) ،بـه جـای جـای ایـن مـرز و بـوم ،در هرنهـای
مختلـف بهویـژه هرنهـای تزئینـی ،پیشرو و رسآمـد بودنـد ،ا ّمـا بـه
جـرأت میتـوان آغـاز هنر گـران سـنگ تذهیـب را ورود اسلام بـه
ایـران و همنشـینی آن بـا کالم بیمثـال حضرت باریتعالـی دانسـت.
محدودیتهای موجود در قرون اولیۀ اسلام برای اسـتمرار نقاشیها
و ح ّجاریهـا از یـک سـو و خالقیـت ایرانیـان هرنمنـد از سـوی دیگر
موجـب گردیـد تـا این هرن ارزشـمند به رسعـت به جایگاهـی ویژه و
مانـدگار در میـان هرنهـای اسلامی و ایرانـی دسـت یابد.
وجـه تسـمیۀ ایـن هنر ،وجـود طلا در رنگگذاریهـای آن اسـت و
ایـن اصـل مبتنـی بـر ایـن بـاور هرنمنـدان بـود کـه این عنصر (طال)
لیاقـت همنشـینی بـا کالم خداونـد را داراسـت .طالیـی رنگ خالصی
اسـت کـه از هیـچ رنگـی بـه وجـود نیامـده و بـه عنـوان تأللویـی
* دبیر اجرایی پنجمین دوساالنه تذهیبهای قرآنی
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درخور کالم وحی در میان مسـلامنان شـناخته شـده اسـت .رفته رفته
خطـوط و منحنیهـای طالیـی قرآنهـای اولیه رشوع بـه تحول کرده
و بـه شـکل گلهـا و نقـوش گیاهـی درآمـد کـه مـا بـه ازای بیرونـی
نداشـته و منحصر بـه هرنی شـد بـه نـام «تذهیب».
تکامـل ایـن گلهـا و نقـوش گیاهی در مسـیر تاریخی ،بـه آن هویت
مسـتقلی بخشـید ،به طوری که یکی از راههای دورهشناسی تذهیب
ایرانـی فـرم همیـن گلها و نقوش پیرامون آن اسـت .عالوه بر این ،از
آن جـا کـه هنر برآیند جغرافیا و فرهنگ اسـت و در منود تصویری از
ویژگیهـای مردمـی و جوامـع بشری وام میگیـرد ،تفـاوت اقلیتها
و حامیتکننـدگان آن امـکان تقسـیمبندی ادواری رشـتههای هنری
بـه ویـژه تذهیـب را فراهم منوده اسـت؛ کـه از آن جملـه میتوان به
مکتـب خراسـان ،مکتب تربیز ،مکتـب قزوین ،مکتب هـرات ،مکتب
اصفهان و مکاتب شـیراز اول و دوم اشـاره منود.

قرآن به عنوان کتاب یگانه خلقت ،کالم وحی و معجزه حرضت ختمی
مرتبت (ص) آنچنان در طول قرون مختلف مورد توجه بوده و هست
که موجب شده در ادوار گوناگون از مناظر و زوایای متفاوت مورد توجه
متامی اقشار مسلامن قرار گیرد .علام متامی همتشان را در پژوهش و
بیان مفاهیم قرآن گامردند و هرنمندان به فراخور توان خود اهتاممشان
را بر زینت بخشیدن این گوهر گرانقدر مرصوف داشتند.
بـدون شـک هنر تذهیـب را پـس از خوشنویسـی میبایسـت
مقدستریـن و اصیلتریـن هنر اسلامی و ایرانی قلمداد منـود که در
طـول قـرون گذاشـته دسـتخوش تغییـر و تحـوالت فـراوان بـوده و با
فـراز و نشـیب بـه رشـد و تعالـی خود ادامه داده اسـت .ایـن هرن در
طـول سـالیان متمادی بـه عنوان ابـزاری کارآمـد برای طراحی کاشـی
بهویـژه در اماکـن مذهبـی ،طراحـی فـرش و سـایر تزئینات اسلامی
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و مفاهیـم عمیـق فلسـفی و عرفانـی را
بـا خـود همـراه داشـته اسـت .در حـال حـارض بـدون اغـراق بهرتین
هرنمنـدان مذ ّهـب را میتـوان در میـان ایرانیـان مسـلامن ُجسـت و
کمال ایـن هنر را در جمـع هنر ایرانـی بـه نظاره نشسـت.
مؤسسـۀ آفرینشهـای هنری آسـتان قـدس رضـوی بـا توجـه بـه
ظرفیـت عظیم مجموعه بزرگ این آسـتان مقـدس (دارابودن بیش از
بیسـت هـزار قـرآن نفیـس ،بهرتین تذهیبهـا و جلدهـا و  )...عالوه
بـر بازنشر ایـن آثار بـرای الگوبـرداری هرنمندان ،در راسـتای رسـالت
خود مبنی بر حامیت ،توسـعه و ترویج هرنهای اسلامی و شـیعی و
نیـز بهرهگیـری مؤسسـاتی چون رشکت کاشـی و فـرش از نقوش خلق
شـده ،از سـال  1387اقـدام به برگـزاری دوسـاالنۀ تذهیبهای قرآنی
مبتنـی بـر اهـداف ذیل منوده اسـت:
 اعتالی هرنهای قرآنی؛ حفظ و احیای مکاتب ارزشمند گذشته و ترویج روشهای سنتی؛ معرفـی و بازسـازی آثـار نفیس موجـود در موزههـا و کتابخانههایآسـتان قـدس رضـوی از ادوار مختلف تاریخی؛
 حامیـت از هرنمنـدان مذهب و نگارگر به عنوان یکی از اصیلترینهرنهای اسالمی و ایرانی؛

 حامیت از جایگاه تذهیب در ایران اسلامی در رقابت با کشـورهایمدعـی مالکیت این هرن (به ویژه کشـورهای حوزۀ خلیجفارس)؛
 ترغیـب و تشـویق هرنمنـدان بـه خلق آثـار اصیل اسلامی و ایرانیبـا توجه بـه مفاهیـم قرآنی ،دینـی و مذهبی.
در حـال حـارض علاوه بـر دوسـاالنۀ تذهیبهـای قرآنـی چندیـن
جشـنوارۀ بـزرگ دیگـر (شـامل جشـنوارههای خارجـی و داخلـی) به
صـورت خـاص بـه مقولـۀ تذهیـب و نگارگـری پرداختهانـد:
 جایـزه البرده کـه از سـال  2004در کشـور امـارات متحـده عربـیبرگـزار میشـود؛
 فسـتیوال بیـن املللی فرهنگی تذهیب و مینیاتـور الجزایر که وزارتفرهنـگ ایـن کشـور برگـزار کـرده و رویکـرد آن توسـعۀ ایـن هنر در
جهان اسلام است؛
 دوسـاالنه ملـی نگارگـری کـه هـر دو سـال یـک بـار (بـه صـورتنامنظم و با جابهجایی زمانی) توسـط دفرت هرنهای تجسـمی وزارت
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی برگـزار می شـود؛
 جشـنوارۀ هرنهای تجسـمی فجر که به صورت سـاالنه و در بخشهایمختلـف همچـون خوشنویسـی ،گرافیـک ،کاریکاتـور ،نگارگـری و...
برگـزار می شـود؛
 جشنواره بین املللی امام رضا (علیه السالم) و ...در حـال حـارض ،همترازسـازی دوسـاالنۀ تذهیبهـای قرآنـی بـا
جشـنوارههای مشـابه خارجـی همچون البرده و فسـتیوال الجزایر از
نظـر میـزان جوایز (بـه جهت تاثیرگـذاری و جذب بیشتر هرنمندان)
از نـکات رضوری پیـش روی ایـن جشـنواره بـه نظـر میرسـد.
هـم چنیـن برگـزاری ایـن جشـنواره به صـورت بیـن املللی بـه افزایش
کمیـت و کیفیـت آثـار و نیـز ارتقـای دامنـه تاثیرگـذاری آن خواهـد
انجامید.
آنچـه در ادامـه میآیـد نگاهـی بـه برگـزاری دوسـاالنۀ تذهیبهـای
قرآنـی در چهار دورۀ گذشـته اسـت.

دومین دوساالنۀ تذهیبهای قرآنی
سال 1389

ا ّولین دوساالنۀ تذهیبهای قرآنی
سال 1387

بخشهـای مسـابقه :شمسـۀ عنـوان و دعـای قبل و بعـد از تالوت
قـرآن کریـم ،صفحـات ترصیـع (فاتحهالکتاب ،امل) ،تذهیب حاشـیۀ
صفحات و نشـانها اعم از گلآیه ،جزء ،حزب ،سـجده ،رسسـوره و
 ،...گل و بوتـۀ روی جلـد و طراحـی داخـل جلد (حلکاری)
آمار:
تعداد کل رشکت کنندگان 252 :نفر
تعداد آثار 354 :اثر
تعداد آثار راهیافته به منایشگاه 194 :اثر
هیئت انتخاب آثار:
حسین رزاقی ،طاهر نب یزاده ،علیرضا قزی و رضا مهدوی
هیئت داوران:
فزاده
محمدعلی رجبی ،مجید فدائیان و عبداملجید رشی 
برگزیدگانبخشمسابقه:
سید مجید قاسمی ،محسن آقامیری و لیال پورخانی
منتخبینبخشمسابقه:
مهیندخت سـالک مهدوی ،مرضیه میناییفرد ،خدیجه احتشـامی،
محمدحسـین آقامیری و بهرام مهربان کردستان

بخشهای مسابقه :تذهیب ،گرایشهای نوین ،تشعیر ،گل و مرغ ،بخش
جنبی و مقاالت پژوهشی
آمار:
تعداد کل رشکتکنندگان 367:نفر
تعداد آثار 464 :اثر و  25مقاله
تعداد آثار راهیافته به منایشگاه 158 :اثر
هیئت انتخاب آثار:
مجید فدائیان ،علیرضا قزی و رضا مهدوی
هیئت داوران:
فزاده ،حسین رزاقی ،حسین
مهدی عتیقی مقدم ،سیدعبداملجید رشی 
تنکابنی و طاهر نب یزاده
هیئتعلمیمقاالت:
فزاده،سیدمحمدمجتبیحسینیومحمدجوادجدی
سیدعبداملجیدرشی 
برگزیدگانبخشتذهیب:
مریم لبانی مطلق ،فریدون فخری جوقان و مرضیه میناییفرد
برگزیدۀویژۀدبیرخانه:
رامین مرآتی
برگزیدۀ بخش گرایشهای نوین:
فریدون فخری جوقان
برگزیدگانبخشتشعیر:
سیدمجید قاسمی و ایوب جوانکار فومنی
برگزیدگان بخش گل و مرغ:
زهرا نامور ،فریناز فرهنگ یراد و دالرام فقانی
برگزیدۀبخشجنبی:
حسناحسن
بخشمقاالت پژوهشی:
کیانوش معتقدی،مهناز شایستهفر و مریم قندهاریون

سومیندوساالنۀتذهیبهایقرآنی
سال 1391
بخشهای مسابقه :مجموعۀ کامل آرایههای
قرآن ،تذهیب تکاثر ،گل و بوته ،گل و مرغ،
تشعیر ،مثنیسازی تذهیب ،مثنیسازی گل و
مرغ ،مقاالت و پایاننامههای دانشجویی
آمار:
تعداد رشکت کنندگان 252 :نفر
تعداد آثار 391 :اثر
تعداد آثار راهیافته به منایشگاه 181 :اثر
هیئت انتخاب آثار:
مجید فدائیان ،طاهر نب یزاده ،حسین تنکابنی
و علیرضا قزی
هیئت داوران:
سیدمحمدمجتبیحسینی،مجیدفدائیان،
حسین تنکابنی ،رضا مهدوی و رامین مرآتی
هیئت داوران مقاالت و پایاننامههای
دانشجویی:
فزاده ،محمدجواد جدی
سیدعبداملجید رشی 
و محمدحسن حامدی

برگزیدگان بخش مجموعۀ کامل آرایههای
قرآنی:
برگزیده (کار گروهی) :فاطمه منتظری،
زهراسادات مرشف و فهیمه صنعتگر تربیزی
تقدیر از :لیال پورخانی
بخش تذهیب تکاثر:
نفر ا ّول :مریم لبانی مطلق ،نفر دوم:
زهره زمانیان ،نفر سوم :محمد مرادی
تقدیرشدگان :فریدون فخری جوقان ،نفیسه
امیراحمدی و مولود ساعدی
بخش گل و بوته و گل و مرغ:
نفر ا ّول :عطاءالله شاکری ،نفر دوم :اکرم
ضیائی ،نفر سوم (مشرتک) :لیال برزگر
یارمحمدی و زهرا مژدکانلو
تقدیرشدگان :محبوبه مهدوی ،زهرا قندهاری
و فروغ دادخواه

بخش تشعیر:
برگزیده (مشرتک) :سیده فهیمه کاظمی یزدی
و افسانه مهدوی
تقدیرشدگان :ریحانه رحمتی ،زهرا دوستی و
سمیهفرشچیان
بخش مثنیسازی تذهیب:
نفر ا ّول (مشرتک)  :ریحانه رحمتی و
سیدهزینب احمدی
تقدیرشدگان :زهراسادات مرشف ،زهرا تندکار
و زهرا امینی
بخش مثنیسازی گل و مرغ:
برگزیده :سامنه دوستینیا
تقدیرشدگان :زهرا تندکار و رقیه عزیزی
بخش مقاالت:
نفر اول :کیانوش معتقدی ،نفر دوم :مریم
خدام محمدی ،نفر سوم :حسن محمدی
تقدیرشدگان :فرزانه فرخفر و رضا میرمبین
بخش پایاننامههای دانشجویی:
برگزیده :مهدی مجتهدی

چهارمین دوساالنۀ تذهیبهای قرآنی
سال 1393

بخشهای مسابقه :مجموعۀ کامل آرایههای قرآن ،تذهیب تکاثر،
گل و مرغ الکی ،گل و مرغ آبرنگی ،مثنیسازی تذهیب ،مثنیسازی
گل و مرغ و تشعیر
آمار:
تعداد رشکت کنندگان 178 :نفر
تعداد آثار 259 :اثر
تعداد آثار راهیافته به منایشگاه 163 :اثر
هیئت داوران:
سیدمحمدمجتبی حسینی ،مجید فدائیان ،طاهر نب یزاده ،حسین
تنکابنی و رضا مهدوی
برگزیدگان بخش مجموعۀ کامل آرایههای قرآن:
نفر دوم (کار مشرتک) :سیدهزینب احمدی و ریحانه رحمتی
بخش تذهیب تکاثر:
نفر ا ّول :مریم لبانی مطلق ،نفر دوم :مرضیه میناییفرد ،نفر سوم:
مریم پورخرمشاهی
تقدیرشدگان :محمد کرمی ،لیال برزگر یارمحمدی و ساره صفائیان

بخش گل و مرغ الکی:
نفر ا ّول :سامنه دوستینیا ،نفر دوم :جواد نقشآفرین ،نفر سوم:
فریده عامری
تقدیرشده  :لیال برزگر یارمحمدی
بخش گل و مرغ آبرنگی:
نفر ا ّول :زهرا مژدکانلو ،نفر دوم :اکرم ضیائی طباطبایی ،تقدیرشده:
نرگس عزیزی
بخش مثنیسازی تذهیب:
نفر ا ّول (مشرتک)  :سیدهزینب احمدی ،ریحانه رحمتی ،نفر دوم:
زهرا امینی
تقدیرشده :مهال عنایتی
بخش مثنیسازی گل و مرغ:
نفر ا ّول :سامنه دوستینیا
تقدیرشدگان :زهرا تندکار و مرجان عابدی
بخش تشعیر:
نفر ا ّول :ملیحه بنیبرش
تقدیرشده :محمدرضا یداللهی فارسانی

داوری و منایشگاه آثار پنجمین دوساالنه تذهیبهای قرآنی

