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بررسی بصری طغرا و ُمهرهای سلطنتی ایران
(ایلخانان-قاجار)

*

کامرانافشارمهاجر**،1سمرکلهر

2

 1استادیارگروه آموزشی ارتباط تصویری ،دانشکده هنرهای تجسمی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد ارتباط تصویری ،دانشکده هنر ،دانشگاه سوره ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/4/10 :تاریخ پذیرش نهایی)91/8/7 :

چکیده

دراین پژوهش توصیفی -تحلیلی که گردآوری اطالعات آن به صورت کتابخانه ای ،میدانی و بررسی مستقیم آثارصورت گرفته
است ،هدف اصلی بررسی نقش ُمهر و طغرای پادشاهان در بازۀ زمانی دورۀ ایلخانان تا دوره قاجار بوده است که از جمله نشانههای
سلطنتی و نماد اقتدار خسروی محسوب میشوند و سجع مکتوب برآنها ،عمدتاً انعکاسی در افکار و عقاید مذهبی شاهان داشته است.
آنها به ویژه تعمد داشتند هویت شیعی مذهبی خود را به وسیله این نشانهای بصری دراسناد به نمایش بگذارند.در این پژوهش ،با
رویکرد بصری به تحلیل نشانهها درطغرا و نیز در ارتباط با ُمهر در محورهای همنشینی وجانشینی ،بررسی چگونگی روابط بصری
موجود ،ارزشهای گرافیکی و امکان استفاده از دستاوردهای هنرمندان گذشته درجهت تغییر و تحول استفاده از این خط درگرافیک
امروز پرداخته شده است .نتایج حاصل ازبررسیها نشان میدهد اصل نظم ،ایجاد تکرار و ریتم ،چرخش حروف که جنبشی موزون را
تشکیل میدهد در این نقوش حضور چشمگیری دارد .عالوه بر آن باید به چگونگی رنگ بندی خطوط در طغراها اشاره کرد که بافت
حروف را تعدیل و تقویت میکند .این خط درسدههای اخیر توسط خوشنویسان عثمانی (ترکیه) شکل و قالبی متناسب یافته و جدا
از متن نوشتاری یک سند مطرح گردید.

واژههای کلیدی

خط طغ راُ ،مهرهای سلطنتی ای ران ،هویت شیعی ،اسلیمی ،خوشنویسی فارسی.
* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده دوم تحت عنوان "بررسی بصری طغ را ومهرهای پادشاهان ای ران(ایلخانان-قاجار)" م یباشد که دراسفند 1390
به راهنمایی نگارنده اول دردانشکده هنر دانشگاه سوره به انجام رسیده است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09121384750 :نماب ر.E-mail: Afshar@art.ac.ir ،021-66462598 :
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مقدمه
هنرخوشنویس��ی ک��ه عناصرتجریدی ش��الودهی اصلی آن را
بنیان نهاده اند ،از زمان ظهور تاکنون دستخوش تحوالت فراوانی
ش��ده که ماندگاری و اهمیت خود را به عنوان یک هنر س��نتی
درکاربردهای مورد نیاز هر دوره ،همچنان حفظ نموده استُ .مهر
و طغرا از نش��انهای مخصوص ش��اهان میباشد که به گونهای
ویژه ،با خطوط منحنی ،برمبنای س��اختار بصری تکرار ش��ونده
ودر برگیرنده عقاید و هویت مذهبی پادشاهان بر باالی فرمانها
و نامهه��ا اس��تقرارمی یافتند،كه عالوه برتأیید رس��مى نامههای
ادارى ،ق��درت اجرای��ى آن دول��ت را ارتقا بخش��یده و به همین
س��بب از زمان ظهور اس�لام ،به این نش��انها توجه خاصى شده
است .قواعد حاكم برخط طغرا چنان دقیق پایه ریزی شده كه به
خوب��ی با اصول و مبانی هنرهای تجس��می (به خصوص درزمینه
آثارگرافیك)كه توس��ط هنرمندان عصر حاضرازطریق مطالعات و
پژوهشهای بس��یار بنا نهاده ش��ده ،برابری و مطابقت میكند به

گونهای كه هنرمندان مس��لمان به خوب��ی میتوانند از ویژگیها
و قابلیته��ای این خط درخل��ق آثارخود بهره جوین��د ،به ویژه
درآثاری كه از محتوای فرهنگی و مذهبی برخوردارند .اما همانند
بسیاری دیگر از زمینههای هنرهای تجسمی ایران ،پژوهش الزم
در مورد آن صورت نگرفته وکمتر به ش��کلی خاص و تخصصی به
آن پرداخته شده است .دراین پژوهش ،ابتدا تحقیقات انجام شده
توسط پیش��ینیان شناسایی و براس��اس موضوع و اهمیت طبقه
بندی ش��د ،تا درمراحل مختلف تحقی��ق مورد مطالعه قرارگیرد،
همچنین موزه هایی که میتوانستند درشناسایی ُمهرها و طغراها
موثرباش��ند ،مورد بازدید ،مطالعه و عکس برداری قرارگرفتند؛ با
توجه به این ک��ه هیچ نوع منبع مکتوبی درباره وجه بصری خط
مذکورموجود نمیباش��د ،آثار ازنظربصری ،ش��کل ظاهری و نوع
ترکی��ب بندی برای تعمیم دادن ب��ه عناصرتصویری خط مذکور
موردتوجه قرارگرفته شده است.

طغرا و طغرانویسی
طغرا ،نش��ان وعالمت فرمانروایان غز ،1شامل نام و القاب پادشاه
ی به منظور تأیید و تأکید
اس��ت که برنوش��تههای س��لطانی ودیوان 
مطال��ب با خطوط منحنی و پیچی��ده بر باالی نامهه��ا و فرمانها
نوشته میشده است (تصویر)1که بعدها پادشاهان سلجوقى وسپس
سالطین و فرمانروایان عثمانى آن را به عنوان یك نشان فرمانروایی
به كار ب��رده اند .2این واژه به صورتهاى طغ��راق ،3طغرى ،تغراغ،
تورقا ،طورغیو طورغای 4نوش��ته شده است ومانند توقیع 5درموارد
مختل��ف در حکم دس��تخط ،امض��ا و فرمانبوده ،ول��ی معموالً به
عالمت و نش��ان مخصوص پادش��اهان ،درجایگاه ُمهرملك ،توقیع و
منشور 6آنان به كار رفته است«.این اصطالح ظاهرا ً از عصر استیالی
ترکمانان س��لجوقی رایج ش��ده و طغرا درآن ایام خطی بوده است
که برصدر فرمانها باالی"بس��م ا ّ
لل" مینوشتهاند و به شکل قوسی
وسحه
ش��امل نام و القا 
ب سلطان وقت وآن در حقیقت ،حکم امضا ّ
پادشاه داشته و تا فرمانی به طغرا نمیرسیده ،صاحب اعتبار نمیشده
است»(اقبال آشتیانی .) 533 ،1352،ازنقش طغراى غزها و سالجقه
اطالعى به دس��ت نیامده اس��ت ،ا ّما تعبیر«قوس الطغ��را» از عماد
اصفهانی ،قوسی بودن آن را ّ
مشخص میکند و ازكسانى كه درعهد
سلجوقیان ،متصدى"طغرا كشیدن" بودهاند ،عنوان طغرایى برجاى
مانده اس��ت(انوری 161،1373،وحقی اوزون چارشیلی.)79،1381،
درافس��انههای قدی��م ،طغرا را ش��بیه پرن��دهای افس��انهای به نام
"عنقا" میدانس��تندکه فرمانروایان" اوغ��وز" آن را مقدس ومبارک
میپنداش��تند؛ وکاتبان درآن زمان طغرا را به معنی س��ایه بال آن
پرنده درنامهها وفرمانها رس��م میکرده اند(فضائلی.)645،1371،
برطبق تحقیقات انجام ش��ده چگونگی ش��کلگیری طغرا دردوره
سلجوقیان از چتری است مخصوص و بزرگ ،مزین به عالمت تیر و

کمان که درهنگام جنگ درباالی سرسلطان قرارمی گرفته و نشانهای
ازسلطنت ،خالفت و قدرت پادشاهان ونمادیاز شكوهو اقتدار اوبوده
است(7تصویر .)1برهمین اساس طغراها در اسناد شکل گرفته است
که بعدها سالطین و فرمانروایان عثمانی به عنوان نشان شاهی آن را
مورد استفاده قرارداده اند(تصویر.)2

تصویر -1نگارهای ازتیمور.

ماخذ (:یزدی)6 ،1972،

تصویر -2طغرای سلطان عبدالحمید عثمانی.
ماخذ (:قائم مقامی)251 ،1349،
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این ش��یوه ترس��یم ،در دوره س�لاطین عثمانی شکل خود را
حفظ کرده اس��ت ،اما در ایران به دلیل اعتقادات دینی و مذهبی
س�لاطین ،ش��کل نمادین طغرا تغییر کرد و با مفاهیمی دیگر در
دورههای بعد ترسیم ش��د (سمسار .)145،1346 ،برخالف آنچه
که فرهنگنویسان درباره شکل کمانی طغرا نوشته اند ،طغراهای
ای��ران در اوایل حکومت اس�لامی به صورتی بس��یار س��اده و با
الفهای بلند نگاشته شده است(تصویر.)3
تصویر -6طغرای شاه صفی صفوی.
ماخذ ( :قائم مقامی)29 ،1349،

تصویر -3طغرای محمد بن عثمان ازبک.
ماخذ(Gottfried, 1994, 300) :

از زمان پادشاهان قراقویونلوها رفتهرفته تغییراتی پدیدآمده که
نخستین آن درطغرای حسن علی قراقویونلو دیده میشودکه تازمان
شاه سلیمان صفوی(1105-1077هـ ق) در طغراها حفظ شده است
8
وآن کلمهی ترکی"سیوزومز"است که تحریفشدهی واژه "سوزومز"
مغولی میباش��د(تصویر .)4پس از آن در دوره آق قوینلوها ،ش��کل
طغرا با نام اهلل به همراه لفظ "سوزومیز" به شیوهای خاص به طغرای
ش��اهان اضافه ش��د(تصویر .)5در دوره صفوی طغراها به چهار خانه
دوازده قس��متی به غیر از نام خدا برای اس��امی ائمه اطهار ترس��یم
گردید .رس��م طغرای دوازده خانه به این صورت است که چهارخط
افقی مخصوص کلماتی ثابت ومعین میباشد و نام شاه در پنج خط
عمودی این دوازده خانه قرارمی گیرد (تصویر.)6

به غیر از طغرای دوازده خانه ،تحولی دیگر در شکل طغراها به
وجودآمد که به جای نام و القاب پادشاهان طغراهایی با مضمون
"حکم جهانمطاع""،فرمان همایون ش��ه" و"فرمان همایون شرف
نفاذ یافت"برای اس��ناد مختلف استفاده شده و پس ازآن در دوره
پادشاهان افشار و زندیه دوباره رسم طغراکشی به صورت پیچیده
وبا خطوط منحنی بار دیگر مورد استفاد قرار گرفته اما بدون نام
شاه و با واژگانی مثل الملک اهلل تعالی ترسیم شده است(تصویر.)7
به طورکلی رس��م طغرا نویس��ی از سال (1324هـ ق ) به بعد
منس��وخ ش��د و در زمان ناصرالدین ش��اه و احمد ش��اه،گاهی از
طغرای چاپی استفاده شده است.

تصویر -7طغرهای شاه سلطان حسین صفوی و ناصرالدین شاه قاجار.
ماخذ(:شهرستانی)29-40 ،1381 ،

تصویر -4طغرای حسن علی قراقویونلو.
ماخذ (:قائم مقامی)261 ،1349،

تصویر -5طغرای رستم بیک آق قویونلو.
ماخذ (:ترابی طباطبایی)23 ،1355 ،

محل قرارگیری ،نوع خط و رنگ بندی
مح��ل قرارگیری طغرا بیش��تر ب��رروی فرمانه��ا و نامههای
حکومتی درباالی اس��ناد بوده اس��ت« .مأمور مخصوص ،طغراها
را برورق��هاى ازكاغذى مس��تطیل ش��کل تهی��ه مىكردوكاتبان
آن را در قس��متى كه در طرف راس��ت و باالى منش��ورها سفید
مىگذاش��تند ،درج مىكردند»(مقری��زی .)368،1418،نوع خط
طغ��را در دورههای مختلف تاریخی یکس��ان نب��وده و از تمامی
خطوط ازقبیل ثلث ،نس��خ ،توقیع ،نس��تعلیق ،شکسته نستعلیق
درس��اختن طغرا اس��تفاده میشده اس��ت؛ اما از زمان پادشاهان
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افش��ار ،طغراها را بیشتر با خط شکسته نستعلیق مینگاشتندکه
این رس��م تا زمان پادش��اهان قاجار ادامه یافته اس��ت .همچنین
چگونگ��ی رنگ بندی در طغراها بر اس��اس زنجی��رهای ازکلمات
جدید شکل میگرفته اس��ت .بیشترطغراها در دورههای مختلف
برای فرامینی که نام خدا در آن ذکر ش��ده به همراه نام س��لطان
ب��ا رنگ طالیی و در دوران پادش��اهان صفوی ب��رای نام پیامبر
و ائم��ه اطهار از رنگهای الجوردی یا قرمزاس��تفاده میش��ده
اس��ت .9محل قرارگیری رنگ قرمز و الج��وردی درطغراها ثابت
نب��وده و ب��ه ط��ور کلی ترکی��ب ای��ن رنگها نش��انی ازخالفت
وحاکمیت پادشاهان اسالمی با حمایت دوازده امام(ع)بیان شده
اس��ت(رضایی .)1389،70،برای طغراهای"حکم جهانمطاع شد"
و"حکم واال " با مرکب س��یاه ،طغرای"فرمان همایون ش��د"را با
رنگ قرمز و طغرای"فرمان همایونش��رف نفاذ یافت" را با آب زر
وگاهی به رنگ قرمز مینگاشتند.

طغرای سالطین عثمانی
طغرای س�لاطین عثمانی هم درابتدا به صورت ساده نگاشته
شده اند ،اما به تدریج این خط تکامل پیدا کرد و استفاده رسمی
آن با برکناری آخرین س��لطان عثمانی از بین رفت .درطغراهای
عثمانی معموالً س��ه حرف از حروف کلم��ات به صورتی عمودی
کش��یده باس��ه حرف دیگر به صورتی منحنی بلن��د وافقی قطع
میش��ود که به صورتی زیبا درهم پیچیده میش��وند .وبه وسیله
اشکال گیاهی تزیین و درقالب شکل هندسی مثلث ترسیم شده
وبه بخشهای مختلف تقسیم میشوند(تصویر:)8
 -1پایه اصلی
 -2بیضی بزرگ و کوچک
 -3طوق یا زلفه
 -4خنجر
 -5دربرخی طغراها نام مستعارسلطان درناحیه فوقانی سمت
راست ذکرشده است(.)Mensiz, 2002,2

تصویر -8طغرای سلطان عبدالحمید عثمانی.
ماخذ)Mensiz, 2002,2( :

«تکرارخطوط طوق وکرسی زیرآن نمادی ازقدرت ،تاج و تخت
و اش��اره است به آسمان ،خدا ،حکومت و نمادی ازپرچم فرمانده

پیروزک��ه با اضافه کردن کلمه دائم��ا درداخل بیضی آن را تاکید
مینماید .همچنین وجودخنجرکه اش��اره به شمشیردارد نمادی
ازعدالت پادش��اهان عثمانی اس��ت»)".(Boydas,beta,5پوالت
کایا"10در باب نمادشناسی طغرا بیان میداردکه «:طغرای عثمانی
به سبک خاصی و در شکل سرانسان طراحی شده ونمادی ازخالق
آس��مان وزمین به معنی"سرخ سر" یا"رئیس طالیی"بوده است»
(((Kaya,2006,13تصویر .)9برای سالطین عثمانی طغرا نشانی
ازقدرت و عظمت ش��اهی ودارای اهمی��ت زیادی بوده ،به همین
دلیل طراحی آن ،با دقت زیادی انجام میش��ده اس��ت.آنها طغرا
را در اندازهای بزرگ درقس��مت باال ودرمرکزاسناد ،به طوری که
فضای بیشتر سند را طغرا با نقوش تزئینی آن تشکیل دهد .عالوه
برفرم ظاهری ومحل قرارگیری طغراها ،نقوش تزئینی که ش��امل
اس��لیمی و ختاییها بوده ،با ظرافت خاصی در اطراف طغرا نقش
بس��ته اند .ش��یوه آرایش این نقوش به طوری است که در قالب
شکل هندسی مثلث ودر قس��مت باالی طغرا قرار میگیرند.این
شکل هندسی ش��باهت زیادی به چتری داردکه شاهان برباالی
سر خود میافراشتند.

تصویر -9فرمان و طغرای سلطان سلیمان عثمانی.
ماخذ)www.urun.gittigidiyor.com( :

ُمهر
ُمهرها نیزسبب اعتباربخشی اسناد دردورههای مختلف تاریخی
درایران بوده اس��ت که با توجه به این که بیشتربا تزئین وتذهیب
همراه هس��تند ،به عنوان یکی ازمهمترین عناصرتزئینی اس��ناد
به ش��مارمی روندُ .مهر ،واژهای فارس��ی است 11که درنوشتههای
دیرینه این زبان به صورت عمومی به دو معنی اصلی به کار رفته
اس��ت :الف -ابزار ُمهرنهادن که در زب��ان عربی"خاتم"؛ ب -عمل
ُمهرکردن ونقش��ی که ازاین وس��یله بر جای میماند که درزبان
عربی "ختم""،تختیم" و"ختام" نامگذاری شده است (صفری آق
قلع��ه .)4 ،1388،مفهومی که ازچندین س��ده پیش حدودا ً پس
ازهجوم مغوالن ازواژه ُمهر بیان ش��ده عبارت اس��ت ازنوشتهها یا
نشانه هایی که برروی تکهای فلزیا سنگ نقر شده و پس ازآغشتن
فلز یا س��نگ ب��ه مادهای رنگین،آن را ب��رروی کاغذ مینهادند تا
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اثرآن نوش��تهها ونشانهها روی کاغذ برجا بماندکه درزبان مغولی
به آن"تمغا" میگفتند(جوادی )67،1384،و از طریق مغولها در
ایران و س��ایر ممالک اس�لامی رواج پیدا کرده است و بر حسب
رنگ مرکب دارای انواع و اقسام مختلفی بوده است که بیشترین
اس��تفاده به ُمهرهایی تعلق داش��ته که با مرک��ب طالیی ،قرمز و
سیاه نگاشته میشده که به ترتیب به اسامی آلتون تمغا ،آل تمغا
و قره تمغا ش��ناخته شده اند .دراوایل سجع ُمهرها به خط چینی
و به شکل مربع بوده است که پس از گرویدن خان مغول به دین
اس�لام ،سجع ُمهرها به مضامین اس�لامی وبا خط کوفی بنایی و
شعاعر مذهبی تغییریافته است (تصویر.)10

تصویر -10تمغای سلطان احمد جالیر.
ماخذ( :قائم مقامی)10 ،1348 ،

در دوره تیموری��ان ،قراقوینولوها تغییر ش��کل بیرونی ُمهرها
و ورود خط��وط نس��خ ،ثلث به ج��ای کوفی مورد اس��تفاده قرار
گرفت و دردوره صفوی با استفاده از اسامی ائمه به همراه شعر و
تزئینات��ی که با تداخل خطوط متن ،بافت خاصی در ُمهرها ایجاد
کرد .زیرا پادشاهان صفوی درصدد بودند هویت شیعی و مذهبی
خود را با حک اس��امی ائمه باعناوینی چون بنده،کلب ،غالم شاه
والی��ت و امام علی هویت ش��یعی خود به نمای��ش بگذارند ودر
همین دوران است که نقوش تزئینی در اطراف ُمهرها نقش بسته
است(تصویر.)11

مگردرموارد خاص که س��لطان یا حاکم درحاش��یه سند مطلبی
میاف��زود ویا آن را تائید میکرده اس��ت ک��ه دراین صورت ُمهر
او درکناردس��ت نوش��ته اش مش��اهده میشد .دراس��ناد عادی،
جای ُمهردرانتهای نوش��تهها یعنی درقسمت پائین سند است .نوع
خط مورداس��تفاده در ُمهرها ،نسخ ،ثلث و نستعلیق وگاهی ترکیب
ثلث ونستعلیق میباش��د .در دورههای مختلف شکل ُمهرها بسیار
متنوع و قابل توجه است  .فرمانها وبرخی از اسناد دردوره ایلخانان
دارای ُمهرهای مربع(خشتی) ویا چند ضلعی نسبتاً ساده هستندکه
درزمان پادشاهان قراقوینلوها و به خصوص صفوی ،شکلهای دایره
ای ،بیضی ،هشت ضلعی ،مربعهایی با پیشانی هاللی یا ساده و نوع
شکل قطرهای یا گالبی موردتوجه قرارگرفت(تصویر ،)12بعدها شکل
ُمهرها تنوع بیش��تری مییابد و نقشها و عناصرتزئینی دیگری در
حاشیه آنها افزوده میشود دراندازههای کوچک و بزرگ وبا نامهایی
چون ُمهر مسودهُ ،مهر همایون و با آداب خاصی استفاده شده است
(سمس��ار .)63،1347،پس ازآن دردوره افش��ار ُمهر هایی با اشکال
طبیعی وحیوانی مورداس��تفاده قرارگرفته که تا اوخردوره قاجار نیز
موردتوجه بوده است .از ویژگیهای خاص ُمهرها میتوان به ُمهرهایی
که بیانگرنام ش��اه ودلبس��تگی مذهبی مالک ازطریق کلمه عبده،
ُمهرهایی که نوعی احترام به شخصیتهای دینی وبدون نام مالک،
ُمهرهای که آراسته به مضامین موزون ومسجع است وشامل اشعار
و عبارات کوتاه اشاره کرد(آتابای.)46-45 ،1358،

تصویر -12انواع مهرهای پادشاهان صفوی.
ماخذ( :رابینیو)50-48 ،1353،

ارتباط ُمهرو طغرا
تصویر -11مهر شاه عباس دوم صفوی.
ماخذ) Lajos, 1977, 15(:

محل قرارگیری ،شکل ،نوع خط و تزئینات
محل نقش ُمهرها دردورههای مختلف ایران درقس��مت باال و
درکنار طغرا وحدودا ً درکنار و ابتدای سطرنخس��ت قرارداش��ت.

پادشاهان ایران معموالً از ُمهرو طغرا درکنار هم استفاده میکردند.
دردوره قاجار ارتباط ُمهرو طغرا بیشتر ازدورههای گذشته بوده به طوری
که در بعضی از ُمهرهای شاهان ،طغرای شاه بر روی آن حک میشده
اس��ت .در واقع این دو نش��ان تاریخی درکنار هم استفاده شده اند ،از
نمونههای منحصر به فرد ارتباط ُمهر و طغرا در دوره قاجار میتوان در
طغرای فتحعلی شاه مشاهده کردکه با یازده ُمهرگالبیشکل ومحرابی و
یاگوشوارهای و با سجع مزین به نام ائمه اطهار(ع)درقسمت باالی فرمان،
به طرززیبایی منقوش شدهاست(روستایی( )26-16،1383،تصویر.)13
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تصویر -13مهرناصرالدین ش�اه قاجار و مهر با طرح طغرا فتحعلی ش�اه قاجار
(مزین به نام ائمه اطهار).
ماخذ( :فراستی179 ،1380،و شهرستانی) 67 ،1381،

از عوامل مهم بصری که درتمام دورهها مطرح بوده و بیشتر طرحها
از این ویژگی خاص برخوردارند ،ساختار کلی اثر است که عموماً نظم
و ارتباط بین فرمها را در طرح ایجادمی کند .در این پژوهش ،تعداد84
طغ��را و تعداد  207مهر به دس��ت آمده ازمنابع و اس��ناد مکتوب و
الکترونیک جمع آوری وبه صورت جزئی و کلی از منظرکیفیات بصری،
نوع خط ،فرم ظاهری ،رنگ و موارد دیگری ،درجهت س��اختار بصری
نهفته در جداولی مانند جدول  1ارائه شد ،اما به دلیل محدودیت در
درج تمامی تصاویر فقط همین جدول در مقاله ارائه شده است.

ویژگیهای بصری خط طغرا
ازخصوصیات ویژه این خط آن اس��ت که کسی نتواند از آن تقلید
کند .درطغرا واژهها درشت ودرهم پیچیده و تودرتو نوشته میشود و
انته��ای برخی ازحروف با قوس و انحنایی ویژه به صورت هماهنگ و
ل به صورتی
منظم در یک یا چند جهت کشیده میشود .و یا حروف او 
ی
برجس��ته و مشخص نوشته میشود و پایهای برای درج حروف بعد 
ت درامتداد عمودی هس��تند ق��رار میگیرند .هرچه امتداد
که با قدر 
عمودیها بلندتر باشد ،خواندن آن سختتراست.خوشنویسان ازاین
خط برای معرفی کامل نام و القاب پادشاهان بهره گرفتهاندو دربسیاری
ازموارد ،نه تنها برای انتقال مفهوم یک کلمه ،بلکه به عنوان یک فرم
برای انتقال یک مفهوم بصری استفاده شده است(تصویر.)14

تصویر -14طغرای شاه عباس ثانی.
ماخذ)www. wikipedia.org (:

در اص��ل ارزش تزئینی خطوط و به ویژه حضور آنها به عنوان
عنصری مقدس مطرح بوده اس��ت .خطوط در بس��یاری از موارد
مانند بافت برای پرکردن سطوح به کار رفته است و برحسب نیاز
طرح ،فضای موجود دچار تغییر شکل ظاهری شده است و گاهی
کلم��ات برای رعایت ریت��م و فضای مثبت و منفی در جای دیگر
قرارم��ی گیرند .رابطه هماهنگ میان س��ه حرک��ت تکامل یافته
عم��ودی ،افق��ی و دورانی ،موجب گردش چش��م بین دو حرکت
افقی و عم��ودی میش��ود .همچنین میزان کش��یدگی "الف" و
ح��روف دیگر در قس��متهای عمودی و افقی را طرح مش��خص
میکن��د نه قانون خوشنویس��ی .این زیر س��اخت باعث تنوع در
شکل حروف میشود که بر اساس آن و با توجه به طرح و رعایت
فضای مثبت و منفی میتوان حروف را به صورت متنوع نوش��ت.
همچنین قرارگیری در محدوه هندس��ی مستطیل افقی و مثلث،
ایجاد وحدت بین کل طغرا ،ریتم نامنظم خطوط و یکنواخت در
برخی اجزاء ،عدم تقارن ،ایجاد تناس��بی پویا و حرکت هدایتگراز
دیگر ویژگیهای طغرا میباشد.
ای��ن خط با ف��رم خاصی که از تک��رار یک حرف ی��ا موتیف
مش��ترک ش��کل میگیرد را میتوان ،انتزاع��ی ترین نوع حروف
فارس��ی نامید که زوایا وشکل هندسی مشخصی را درنقاط مثبت
و منفی حروف تش��کیل میده��د و جلوه بصری این نوع طراحی
از طری��ق تغیی��رات متقابل اصول تکرار و فض��ای مثبت و منفی
خطوط به وجودآمده اس��ت .در بس��یاری از طغراها ،فرم تزئینی
نوش��تار بر خوانایی ارجحیت داش��ته است .گاهی فرمها کنار هم
قرار میگیرند و تکرار میش��وند که هدف آن ایجاد بافتی اس��ت
ک��ه ازتکرار حروف به وجود آمده وحروف ش��خصیت فردی خود
را ازدس��ت میدهندو تبدیل به بافت میش��وند وبه کلیت طرح
میپیوندند .ب��ه طورکلی زیبایی آن دررابط��های هماهنگ میان
س��ه حرکت تکامل یافته عمودی ،افقی و دورانی اس��ت .حرکت
عمودی،که به حروف و قار و صالبت خاصی میبخش��د؛ حرکت
افقی (س��طح) ،که حروف را به یکدیگر در روندی مس��تمر پیوند
میدهد و حرکت دورانی (دور)،که زیبایی آن را دو چندان نموده
و موجب گردش چش��م بین دو حرکت افقی و عمودی میش��ود
و در عین حال ،نمودی از ارتباط تنگاتنگ خوشنویس��ی با نقوش
اس��لیمی میباش��د .بنابراین ،ش��کل طغرا در هنر خوشنویس��ی
هرمنطقه ،منش��عب از عناص��ر تصویری خاص آن اس��ت که به
صورتی انتزاعی و بس��یار خالصه شده ظهور پیدا کرده وتاثیرات
بصری خاصی بر ذهن و چش��م بیننده میگذارد .این تاثیرپذیری
ب��ه درک بهتر مطل��ب میانجامد واوج هنر طغرانویس��ی نیز در
همین جا اس��ت ،هنرمند خوش��نویس که درطول زمانی طوالنی
به شکل دادن حروف میپردازد ،شیفتهی همین خصوصیت ناب و
انتزاعی ش��ده و آن چنان در این جریان غوطه ور میشودکه دیگر
به مفهوم و معنا کمتر توجه میش��ود ولی شکل تجریدی حروف
را تکامل میبخش��د .هنرمند خوشنویس نوعی حس و حال را در
ت��ک تک حروف به جا میگذارد که با ترکیب بندیهای مختلف
در کن��ار یکدیگر ،میتواند بیان احساس��ات مختلف��ی را بنماید.
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همین خصوصیت خط طغرا موجب میگردد که حتی بینندگانی
نی��ز که قادر ب��ه خواندن مطلب نیس��تند از لحاظ بصری ،جذب
اثر ش��ده و آن را به عنوان ی��ک بیان تجریدی که حاوی مفاهیم
تاثیرگذار است ،بپذیرند.

ویژگیبصری ُمهرها
حکاکان در انتخاب مکان حروف برس��طح ُمهر اولویتهایی را
درنظرمی گرفتند که ازجنبههای مختلف ش��ایان بررسی وتوجه
است.در ُمهرها،استقرارمستقیم خطوط برمبنای شکل ُمهروگاهی
دایرهای بوده اس��ت ،عدم تقارن ،ایجاد تناس��بی ایستا و حرکت
هدایتگ��ر ،چینش منظ��م دوایرحروف درکنار ه��م وایجاد ریتم
نامنظم خطوط و انتخاب حروف کش��یده در قسمت میانی ُمهر،
س��بب توازنی خیال انگیز شده اس��ت و گاهی ادغام دوایر راست
ب��ه چ��پ مانند "ن" و "ل" با دوایر چپ به راس��ت مانند "ع"
و "ح" درعبارات��ی نظی��ر "ع��ز من قنع ذل من طم��ع " یا" ارفع
م��ن کل رفیع " و گاه ادغام کش��یده هایی چ��ون "ب" و "ت" با
"ی" معکوس در عبارات��ی نظیر "توکلت علی اهلل " ،ضمن صرفه
جوی��ی در م��کان ،ترکیبی راز گونه آفریده اس��ت .جالب آن که،
تقریباً تمام ُمهرهایی که س��جع یا نامی با پس��وند" اهلل " دارند به
احترام ،آن را در قس��مت فوقانی در ب��االی ُمهر نقش میکردند
که این ش��یوه همواره ازسوی سالطین اسالمی ایران وحکاکان با

نتیجه

دراین پژوهش مش��خص ش��دکه ش��کل کلی طغرا ،از چتری
مخصوص و بزرگ که درهنگام جنگ درباالی سرسالطین سلجوقی
قرارمی گرفته ونشانهای از سلطنت ،خالفت وقدرت پادشاهان بوده،
الهام گرفته شده است .این شیوه ترسیم ،دردوره سالطین عثمانی
ش��کل خود را حفظ کرد ،اما در ایران ب��ه دلیل اعتقادات دینی و
مذهبی سالطین ،شکل نمادین طغرا تغییر کرد و با مفاهیمی دیگر
در دورههای بعد شکل گرفت .استفاده ازخطوط ثلث ،نسخ ،توقیع،
نس��تعلیق ،شکسته نستعلیق برای ترسیم طغرا بیشتر مورد توجه
بوده اس��ت .همچنین وجود رنگهای قرمز ،طالیی و الجوردی که
در طغراها با استادی تمام و بر اساس زنجیرهای از کلمات کنار هم
قرارگرفته اند ،نش��انی از خالفت و حاکمیت پادش��اهان اسالمی با
حمایت دوازده امام (ع) میباش��دکه درشبکه موزون خطی به هم
بافته ش��دهاند و چون منظومه زیبا جل��وه میکنند .در کنار طغرا،
ُمهرها با مضامین اسالمی که نشان دهنده هویت شیعی و مذهبی
پادشاهان در دوران اسالمی بوده و به همراه اشعار و تزئیناتی که با
تداخل خطوط متن ،بافت خاصی در ُمهرها به وجود آورده اس��ت.
نوع خطوط معموالً نس��خ ،ثلث و نستعلیق و گاهی ترکیب ثلث و
نستعلیق با ش��کل بیرونی دایره،بیضی ،مربع،گالبی و چند ضلعی
در اندازههای کوچک و بزرگ با آداب خاصی اس��تفاده شده است.
از نظ��ر بصری در طغرا ،ارزش تزئینی خطوط و به ویژه حضورآنها
ب��ه عن��وان عنصری مقدس مط��رح بوده وخطوط ،برحس��ب نیاز

تجربه رعایت میشده اس��ت(جدی .)152 ،1387،برروی بیشتر
ُمهرها ،خط نس��تعلیق باکرس��یبندی عالی حک شده است ودر
بس��یاری ازموارد خوشنویس حروفی که ش��کل مدوری را مانند
"ج"" ،س"" ،ص"" ،ع"" ،ن" که نسبت به یکدیگرریتم هماهنگی
دارندرا دربخش پایین ُمهر ایجادکرده است،در حالی که حرکات
عمودی حروفی چون "ا""،ط" وش��کلهای کوتاهی مانند"ک" و"
ل��ـ" دربخش باالیی قرار گرفتهاند .ش��کلهای بلندی چون "ب"
و "ک " ،ب��ا حرکت کش��یدهی افقی،معموال در وس��ط ُمهر دیده
میش��وند.اگر چه تمامی ُمهرها از ارزش هن��ری برخوردارند ،اما
متاسفانه نقوش همیشه واضح نیستند (تصویر.)15

تصویر -15مهرهای پادشاهان و شاهزادگان قاجار.
ماخذ( :جدی 233 ،1387،وفراستی)205-163 ،1380،

طرح وفضای موجود دچار تغییر ش��کل ظاهری شده است .رابطه
هماهنگ میان س��ه حرکت تکامل یافته عم��ودی ،افقی و دورانی
و همچنین میزان کش��یدگی "الف" و حروف دیگردرقس��متهای
عمودی وافقی را طرح مش��خص میکند،نه قانون خوشنویسی که
جلوه بصری این نوع طراحی از طریق تغییرات متقابل اصول تکرار
و فضای مثبت و منفی خطوط به وجود آمده وفرم تزئینی نوشتار
برخوانایی ارجحیت داش��ته اس��ت که معموال در محدوه هندسی
مس��تطیل افقی و مثلث ش��کل گرفته اند .در ُمهرها نیزاس��تقرار
حروف برمبنای ش��کل ُمهر ،قرارگیری حروف کش��یده در قسمت
میانی وچینش منظم دوایردرکنار هم مورد توجه بوده و همچنین
قرارگی��ری نام " اهلل " درقس��مت فوقانی ُمهر ازمنظر بصری دارای
اهمیت بوده است .به طورکلی در ُمهرها و طغراها اصل نظم ،نقش
مهم��ی دارد .ایج��اد تکرار و ریت��م نامنظم خطوط ،ع��دم تقارن،
ایجادتناسبی پویا و ایستا و دارای حرکت هدایتگر ،چرخش حروف
که جنبش��ی موزون و زیبایی را تش��کیل میدهد .عالوه برآن باید
به ریتم رنگ بندی خطوط درطغراها اشاره کردکه بافت حروف را
تعدی��ل و تقویت میکند .در پایان باید به این نکته اش��اره کردکه
هنر ایرانی -اس�لامی ،هنری فی نفسه انتزاعی ودارای ریتم است
و هندس��ه موزون و چش��م نوازی در قسمتهای مختلف آن دیده
میش��ود که میتوان از جوهره آن درگرافیک معاصر بهره گرفت و
فقط به برداشتهای ظاهری و سطحی بسنده نکرد.
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پی نوشت ها
 1غز :به قبایل ترکان اوغوز اطالق میشود.
 2طغراکش��یدن بر فرامین از ایران به وسیله س�لاجقه به ترکی ه رفت و درمیان
سالطین عثمانی متداول گردید (ابن خلدون.)444،1368،
 3حرف صامت (ق) بر اساس قوانین خاص تلفظ نشده و به شكل طغرا كه تركان
عثمانى به كار مىبرند،درآمده است.
 4طورغای  :به معنی بر شکل کمان و کمانوار.
 5اصطالح طغرا دردیوانهای رسائل و انشاء تا زمان سلجوقیان در کتابهای فارسی
به کار برده نش��ده اس��ت و به جای آن اصطالح توقیع در نظام دیوانی به کار رفته
است.در واقع دو کلمه توقیع و طغرا در اصطالحات دیوانی به یک مفهوم وبه معنی
نشانه و عالمت پادشاه بودهاند که به منظور تأیید و قبول صحت مندرجات فرمان و
نامه ها ،بر نوشتهها میکشیدند .زمان استعمال لفظ توقیع ،مقدم بر طغرا بوده و تا
مدتها بعد که واژه طغرا معمول ش��د ،اصطالح توقیع رواج کامل داشته است؛ تا این
ک ه رفتهرفته استعمال توقیع در دیوانها از بین رفت و طغرا جای آن را گرفت.توقیع،
طغرای سلطان نبود اراده و موافقت وی رانشان میداد.و عالمتی بود معادل امضا(حقی
اوزون چارشیلی)77 ،1381،
 6منشور  :سرگشاده ،و در اصطالح دیوان ،به فرمانهای سرگشادهای که محرمانه و
رمزی نبوده اند ،اطالق میگردیده است.
« 7وچتر برقاعده آل سلجوق که نمودار تیروکمان وکمانچه و برزیرآل طغرا نام و
القاب به ساختند»(مرسل پور .)1360،10،دایره االمعارف ایرانیکا،ذیل ماده چتر؛ (ابن
بطوطه « .)449،1377،بغدادی درتاریخ سلجوقیان مینویسد :وقتی که سلطان سنجر
السعدین
حرکت میکرد ،برباالی سر او چتر برافراشته میشد .وبنا بر نوشته مطلع ّ
چتر از رنگهای مختلف تهیه میشد .اینس ّنتبهطور گستردهتر و با تشریفاتبیشتر
در دوره سلجوقیانادامهیافت ،بهطوریكهچتر بنیسلجوقدر دورههایبعد نیز مشهور
بود» (مقریزی.)100 ،1418 ،
 8سوزومز :کالم من ،سخنان من
 9پادش��اهان دردوران کهن ایران برای درامان ماندن ازتوطئههای جانی،همیشه
درپوشش��های زردفام ظاهر میش��دهاند زیرا این رنگ ژرفا وعمق نداردونس��بت به
رنگه��ای دیگر برد بیش��تری دارد به همین دلیل بیش��ترمورد توجه بوده اس��ت
(آیت اللهی«.)150،1385،برای هرفرمان ش��اهی یا نوشتهای که نام خدا درآن ذکر
میشد،نویسنده ازمرکب طالیی اس��تفاده میکرد وبرای پیامبر(ع)وائمه اطهار (ع)
رنگ الجوردی وبرای نام شاه رنگ قرمزاستفاده میشد.درطغرایی که نام خدا درآن
ذکرنشده بود نام شاه را با رنگ طالیی مینوشتند»(شاردن.)220 ،1345،
10 Polat Kaya.

« 11پژوهشگران واژه مهر ( با ضم اول ) را مشتق از مهر ( با کسر اول) میدانند و به
جهت نسبت قدیمی ترین خاتم مهر به جمشید ،آن را مشتق از نام او که پسوند شید
یا خورشید ( مهر با کسرمیم) دارد ،میدانند»(جدی.)15 ،1387،
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