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

کامران افشارمهاجر**1، سمرکلهر2
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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 نشانه های 
سلطنتی و نماد اقتدار خسروی محسوب می شوند 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 نشان های بصری دراسناد به نمایش بگذارند.در این پژوهش، با 
رویکرد بصری به تحلیل نشانه ها درطغرا و نیز در ارتباط با  ُمهر در محورهای همنشینی وجانشینی، بررسی چگونگی روابط بصری 
موجود، ارزش های گرافیکی و امکان استفاده از دستاوردهای هنرمندان گذشته درجهت تغییر و تحول استفاده از این خط درگرافیک 
امروز پرداخته شده است. نتایج حاصل ازبررسی ها نشان می دهد اصل نظم، ایجاد تکرار و ریتم، چرخش حروف که جنبشی موزون را 
تشکیل می دهد 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 می کند. این خط درسده های اخیر توسط خوشنویسان عثمانی )ترکیه( شکل و قالبی متناسب یافته و جدا 

از متن نوشتاری یک سند مطرح گردید.
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ــالوده ی اصلی آن را  ــه عناصرتجریدی ش ــی ک هنرخوشنویس
بنیان نهاده اند، از زمان ظهور تاکنون دستخوش تحوالت فراوانی 
ــنتی  ــده که ماندگاری و اهمیت خود را به عنوان یک هنر س ش
درکاربردهای مورد نیاز هر دوره، همچنان حفظ نموده است. ُمهر 
ــاهان می باشد که به گونه ای  ــان های مخصوص ش و طغرا  از نش
ــونده  ــاختار بصری تکرار ش ویژه، با خطوط منحنی، برمبنای س
ودر برگیرنده عقاید و هویت مذهبی پادشاهان بر باالی فرمان ها 
ــمی نامه های  ــتقرارمی یافتند،که عالوه برتأیید رس ــا اس و نامه ه
ــیده و به همین  ــت  را ارتقا بخش ــی آن دول ــدرت اجرای اداری، ق
ــان ها توجه خاصی شده  ــالم، به این نش ــبب از زمان ظهور اس س
است. قواعد حاکم برخط طغرا چنان دقیق پایه ریزی شده که به 
ــمی )به خصوص درزمینه  ــی با اصول و مبانی هنرهای تجس خوب
ــط هنرمندان عصر حاضرازطریق مطالعات و  آثارگرافیک(که توس
ــده، برابری و مطابقت می کند به  ــیار بنا نهاده ش پژوهش های بس

ــی می توانند از ویژگی ها  ــلمان به خوب گونه ای که هنرمندان مس
ــد، به ویژه  ــق آثارخود بهره جوین ــای این خط درخل و قابلیت ه
درآثاری که از محتوای فرهنگی و مذهبی برخوردارند. اما همانند 
بسیاری دیگر از زمینه های هنرهای تجسمی ایران، پژوهش الزم 
ــکلی خاص و تخصصی به  در مورد آن صورت نگرفته وکمتر به ش
آن پرداخته شده است. دراین پژوهش، ابتدا تحقیقات انجام شده 
ــاس موضوع و اهمیت طبقه  ــینیان شناسایی و براس توسط پیش
ــق مورد مطالعه قرارگیرد،  ــد، تا درمراحل مختلف تحقی بندی ش
همچنین موزه هایی که می توانستند درشناسایی ُمهرها و طغراها 
ــند، مورد بازدید، مطالعه و عکس برداری قرارگرفتند؛ با  موثرباش
ــه هیچ نوع منبع مکتوبی درباره وجه بصری خط  توجه به این ک
ــکل ظاهری و نوع  ــد، آثار ازنظربصری، ش مذکورموجود نمی باش
ــه عناصرتصویری خط مذکور  ــب بندی برای تعمیم دادن ب ترکی

موردتوجه قرارگرفته شده است. 

طغرا و طغرانویسی

ــان وعالمت فرمان روایان غز1، شامل نام و القاب پادشاه  طغرا، نش
ــلطانی ودیوانی  به منظور تأیید و تأکید  ــته های س ــت که برنوش اس
ــا و فرمان ها  ــده بر باالی نامه ه ــب با خطوط منحنی و پیچی مطال
نوشته می شده است )تصویر1(که بعدها پادشاهان سلجوقی وسپس 
سالطین  و فرمان روایان عثمانی آن را به عنوان یک نشان فرمانروایی  
ــراق3، طغری، تغراغ،  ــرده اند2. این واژه به صورت  های طغ به کار ب
ــته شده است ومانند توقیع5 درموارد  تورقا، طورغی و طورغای4 نوش
ــی معموالً به  ــا و فرمان  بوده، ول ــتخط، امض ــف در حکم دس مختل
ــاهان، درجایگاه ُمهرملک، توقیع و  ــان مخصوص پادش عالمت و نش
منشور6 آنان به کار رفته است.»این اصطالح ظاهراً از عصر استیالی 
ــده و طغرا درآن ایام خطی بوده است  ــلجوقی رایج ش ترکمانان س
ــم اهللّ" می نوشته اند و به شکل قوسی  که برصدر فرمان ها باالی"بس
ــامل نام و القاب  سلطان وقت وآن در حقیقت، حکم امضا وسّحه  ش
پادشاه داشته و تا فرمانی به طغرا نمی رسیده، صاحب اعتبار نمی شده 
است«)اقبال آشتیانی،1352، 533 (. ازنقش طغرای غزها و سالجقه 
ــرا« از عماد  ــت، اّما تعبیر»قوس الطغ ــت نیامده اس اطالعی به دس
اصفهانی، قوسی  بودن آن را مشّخص می کند و ازکسانی که درعهد 
سلجوقیان، متصدی"طغرا کشیدن" بوده اند، عنوان طغرایی برجای 
ــت)انوری،161،1373 وحقی اوزون چارشیلی،79،1381(.  مانده اس
ــانه ای به نام  ــده ای افس ــبیه پرن ــم، طغرا را ش ــانه های قدی درافس
ــوز" آن را مقدس ومبارک  ــتندکه فرمانروایان" اوغ "عنقا" می دانس
ــایه  بال آن  ــتند؛ وکاتبان درآن زمان طغرا را به معنی س می پنداش
ــم می کرده اند)فضائلی،645،1371(.  پرنده درنامه ها وفرمان ها رس
ــکل گیری طغرا دردوره  ــده چگونگی ش برطبق تحقیقات انجام ش
سلجوقیان از چتری است مخصوص و بزرگ، مزین به عالمت تیر و 

کمان که درهنگام جنگ درباالی سرسلطان قرارمی گرفته و نشانه ای 
ازسلطنت، خالفت و قدرت پادشاهان ونمادی  از شکوه و اقتدار او بوده 
است7)تصویر1(. برهمین اساس طغراها در اسناد شکل گرفته است 
که بعدها سالطین و فرمانروایان عثمانی به عنوان نشان شاهی آن را 

مورد استفاده قرارداده اند)تصویر2(.

 تصویر1- نگاره ای ازتیمور.
 ماخذ :)یزدی،1972، 6(

تصویر2- طغرای سلطان عبدالحمید عثمانی.

 ماخذ :)قائم مقامی،1349، 251(

مقدمه
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ــالطین عثمانی شکل خود را  ــیم، در دوره س ــیوه ترس این ش
ــت، اما در ایران به دلیل اعتقادات دینی و مذهبی  حفظ کرده اس
ــکل نمادین طغرا تغییر کرد و با مفاهیمی دیگر در  ــالطین، ش س
ــد )سمسار، 145،1346(. برخالف آنچه  دوره های بعد ترسیم ش
که فرهنگ نویسان درباره شکل کمانی طغرا نوشته اند، طغراهای 
ــاده و با  ــیار س ــالمی به صورتی بس ــران در اوایل حکومت اس ای

الف های بلند نگاشته شده است)تصویر3(.

تصویر3- طغرای محمد بن عثمان ازبک.

 )Gottfried, 1994, 300( :ماخذ 

از زمان پادشاهان قراقویونلوها رفته رفته تغییراتی پدیدآمده که 
نخستین آن درطغرای حسن علی قراقویونلو دیده می شودکه تازمان 
شاه سلیمان صفوی)1077-1105هـ ق( در طغراها حفظ شده است 
وآن کلمه ی ترکی"سیوزومز"است که تحریف  شده ی واژه "سوزومز"8 
ــکل  ــد)تصویر4(. پس از آن در دوره آق قوینلوها، ش مغولی می باش
طغرا با نام اهلل به همراه لفظ "سوزومیز" به شیوه ای خاص به طغرای 
ــد)تصویر5(. در دوره صفوی طغراها به چهار خانه  ــاهان اضافه ش ش
ــیم  ــامی ائمه اطهار ترس ــمتی به غیر از نام خدا برای اس دوازده قس
ــم طغرای دوازده خانه به این صورت است که چهارخط  گردید. رس
افقی مخصوص کلماتی ثابت ومعین می باشد و نام شاه در پنج خط 

عمودی این دوازده خانه قرارمی گیرد )تصویر6(.

تصویر4- طغرای حسن علی قراقویونلو.

 ماخذ:) قائم مقامی،1349، 261(

تصویر5- طغرای رستم بیک آق قویونلو.
 ماخذ:) ترابی طباطبایی، 1355، 23(

تصویر6- طغرای شاه صفی صفوی.

 ماخذ: ) قائم مقامی،1349، 29(

به غیر از طغرای دوازده خانه، تحولی دیگر در شکل طغرا ها به 
وجودآمد که به جای نام و القاب پادشاهان طغراهایی با مضمون 
ــه" و"فرمان همایون شرف  "حکم جهانمطاع"،"فرمان همایون ش
ــناد مختلف استفاده شده و پس ازآن در دوره  نفاذ یافت"برای اس
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)تصویر7(.

ــی از سال )1324هـ ق ( به بعد  ــم طغرا نویس به طورکلی رس
ــاه،گاهی از  ــاه و احمد ش ــد و در زمان ناصرالدین ش ــوخ ش منس

طغرای چاپی استفاده شده است. 

تصویر7- طغرهای شاه سلطان حسین صفوی و ناصرالدین شاه قاجار.

 ماخذ:)شهرستانی، 1381، 29-40(

محل قرارگیری، نوع خط و رنگ بندی

ــا و نامه های  ــرروی فرمان ه ــتر ب ــل قرارگیری طغرا بیش مح
ــت. »مأمور مخصوص، طغراها  ــناد بوده اس حکومتی درباالی اس
ــه می کردوکاتبان  ــکل  تهی ــتطیل ش ــه ای ازکاغذی مس را برورق
ــورها سفید  ــت و باالی منش ــمتی که در طرف راس آن را در قس
ــزی،368،1418(. نوع خط  ــتند، درج می کردند«)مقری می گذاش
ــوده و از تمامی  ــان نب ــرا در دوره های مختلف تاریخی یکس طغ
ــتعلیق، شکسته نستعلیق  ــخ، توقیع، نس خطوط ازقبیل ثلث، نس
ــت؛ اما از زمان پادشاهان  ــتفاده می شده اس ــاختن طغرا اس درس



نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره17، شماره 3، پاییز1391

52

ــار، طغرا ها را بیشتر با خط شکسته نستعلیق می نگاشتندکه  افش
ــت. همچنین  ــاهان قاجار ادامه یافته اس ــم تا زمان پادش این رس
ــره ای ازکلمات  ــاس زنجی ــی رنگ بندی در طغرا ها بر اس چگونگ
ــت. بیشترطغراها در دوره های مختلف  جدید شکل می گرفته اس
ــلطان  ــده به همراه نام س برای فرامینی که نام خدا در آن ذکر ش
ــرای نام پیامبر  ــاهان صفوی ب ــا رنگ طالیی و در دوران  پادش ب
ــده  ــتفاده می ش ــه اطهار از رنگ های الجوردی یا  قرمزاس و ائم
ــوردی درطغراها ثابت  ــت9. محل قرارگیری رنگ قرمز و الج اس
ــانی ازخالفت  ــن رنگ ها نش ــب ای ــور کلی ترکی ــه ط ــوده و ب نب
وحاکمیت پادشاهان اسالمی با حمایت دوازده امام)ع(بیان شده 
ــت)رضایی،1389،70(. برای طغراهای"حکم  جهانمطاع شد"  اس
ــد"را با  ــیاه، طغرای"فرمان همایون ش و"حکم واال " با مرکب س
ــرف نفاذ یافت" را با آب زر  رنگ قرمز و طغرای"فرمان همایون ش

وگاهی به رنگ قرمز می نگاشتند.

طغرای سالطین عثمانی

ــالطین عثمانی هم درابتدا به صورت ساده نگاشته  طغرای س
شده اند، اما به تدریج این خط تکامل پیدا کرد و استفاده رسمی 
ــلطان عثمانی از بین رفت. درطغراهای  آن با برکناری آخرین س
ــات به صورتی عمودی  ــه حرف از حروف کلم عثمانی معموالً س
ــد وافقی قطع  ــه حرف دیگر به صورتی منحنی بلن ــیده باس کش
ــوند. وبه وسیله  ــود که به صورتی زیبا درهم پیچیده می ش می ش
اشکال گیاهی تزیین و درقالب شکل هندسی مثلث ترسیم شده 

وبه بخش های مختلف تقسیم می شوند)تصویر8(: 
1- پایه اصلی 

2- بیضی بزرگ و کوچک 
3- طوق یا زلفه 

4- خنجر  
5- دربرخی طغراها نام مستعارسلطان درناحیه فوقانی سمت 

 .)Mensiz, 2002,2(راست ذکرشده است

تصویر8- طغرای سلطان عبدالحمید عثمانی.
)Mensiz, 2002,2( :ماخذ

»تکرارخطوط طوق وکرسی زیرآن نمادی ازقدرت، تاج و تخت 
ــاره است به آسمان، خدا، حکومت و نمادی ازپرچم فرمانده  و اش

ــا درداخل بیضی آن را تاکید  ــه با اضافه کردن کلمه دائم پیروزک
ــاره به شمشیردارد نمادی  می نماید. همچنین وجودخنجرکه اش
ــت«)Boydas,beta,5(."پوالت  ــاهان عثمانی اس ازعدالت پادش
کایا"10در باب نمادشناسی طغرا بیان می داردکه:» طغرای عثمانی 
به سبک خاصی و در شکل سرانسان طراحی شده ونمادی ازخالق 
ــمان وزمین به معنی"سرخ سر" یا"رئیس طالیی"بوده است«  آس
)Kaya,2006,13()تصویر9(. برای سالطین عثمانی طغرا نشانی 
ــت زیادی بوده، به همین  ــاهی ودارای اهمی ازقدرت و عظمت ش
ــت.آنها طغرا  ــده اس دلیل طراحی آن، با دقت زیادی انجام می ش
ــمت باال ودرمرکزاسناد، به طوری که  را در اندازه ای بزرگ درقس
فضای بیشتر سند را طغرا با نقوش تزئینی آن تشکیل دهد. عالوه 
ــامل  برفرم ظاهری ومحل قرارگیری طغراها، نقوش تزئینی که ش
ــلیمی و ختایی ها بوده، با ظرافت خاصی در اطراف طغرا نقش  اس
ــیوه آرایش این نقوش به طوری است که در قالب  ــته اند. ش بس
ــمت باالی طغرا قرار می گیرند.این  شکل هندسی مثلث ودر قس
ــباهت زیادی به چتری داردکه شاهان برباالی  شکل هندسی ش

سر خود می افراشتند.

تصویر9- فرمان و طغرای سلطان سلیمان عثمانی.

)www.urun.gittigidiyor.com( :ماخذ 

ُمهر

ُمهرها نیزسبب اعتباربخشی اسناد دردوره های مختلف تاریخی 
ــت که با توجه به این که بیشتربا تزئین وتذهیب  درایران بوده اس
ــناد  ــتند، به عنوان یکی ازمهم ترین عناصرتزئینی اس همراه هس
ــی است11 که درنوشته های  ــمارمی روند. ُمهر، واژه ای فارس به ش
دیرینه این زبان به صورت عمومی به دو معنی اصلی به کار رفته 
ــان عربی"خاتم"؛ ب- عمل  ــت: الف- ابزار ُمهرنهادن که در زب اس
ــیله بر جای می ماند که درزبان  ــی که ازاین وس ُمهرکردن ونقش
عربی "ختم"،"تختیم" و"ختام" نامگذاری شده است )صفری آق 
ــده پیش حدوداً پس  ــه،1388، 4(. مفهومی که ازچندین س قلع
ــت ازنوشته ها یا  ــده عبارت اس ازهجوم مغوالن ازواژه ُمهر بیان ش
نشانه هایی که برروی تکه ای فلزیا سنگ نقر شده و پس ازآغشتن 
ــرروی کاغذ می نهادند تا  ــه ماده ای رنگین،آن را ب ــنگ ب فلز یا س
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ــته ها ونشانه ها روی کاغذ برجا بماندکه درزبان مغولی  اثرآن نوش
به آن"تمغا" می گفتند)جوادی،67،1384( و از طریق مغول ها در 
ــالمی رواج پیدا کرده است و بر حسب  ــایر ممالک اس ایران و س
رنگ مرکب دارای انواع و اقسام مختلفی بوده است که بیشترین 
ــب طالیی، قرمز و  ــته که با مرک ــتفاده به ُمهرهایی تعلق داش اس
سیاه نگاشته می شده که به ترتیب به اسامی آلتون تمغا، آل تمغا 
ــناخته شده اند. دراوایل سجع ُمهرها به خط چینی  و قره تمغا ش
و به شکل مربع بوده است که پس از گرویدن خان مغول به دین 
ــالمی وبا خط کوفی بنایی و  ــالم، سجع ُمهرها به مضامین اس اس

شعاعر مذهبی تغییریافته است )تصویر10(. 

تصویر10- تمغای سلطان احمد جالیر.

 ماخذ: )قائم مقامی، 1348، 10(

ــکل بیرونی ُمهرها  ــان، قراقوینولوها تغییر ش در دوره تیموری
ــتفاده قرار  ــای کوفی مورد اس ــخ، ثلث به ج ــوط نس و ورود خط
گرفت و دردوره صفوی با استفاده از اسامی ائمه به همراه شعر و 
ــی که با تداخل خطوط متن، بافت خاصی درُمهرها ایجاد  تزئینات
کرد. زیرا پادشاهان صفوی درصدد بودند هویت شیعی و مذهبی 
ــامی ائمه باعناوینی چون بنده،کلب، غالم شاه  خود را با حک اس
ــش بگذارند ودر  ــیعی خود به نمای ــت و امام علی هویت ش والی
همین دوران است که نقوش تزئینی در اطراف ُمهرها نقش بسته 

است)تصویر11(. 

تصویر11- مهر شاه عباس دوم صفوی.

) Lajos, 1977, 15(:ماخذ

محل قرارگیری، شکل، نوع خط و تزئینات

ــمت باال و  محل نقش ُمهرها دردوره های مختلف ایران درقس
ــت.  ــت قرارداش درکنار طغرا وحدوداً درکنار و ابتدای سطرنخس

ــیه سند مطلبی  ــلطان یا حاکم درحاش مگردرموارد خاص که س
ــه دراین صورت ُمهر  ــت ک ــزود ویا آن را تائید می کرده اس می اف
ــناد عادی،  ــاهده می شد. دراس ــته اش مش ــت نوش او درکناردس
ــته ها یعنی درقسمت پائین سند است. نوع  جای ُمهردرانتهای نوش
ــتفاده درُمهرها، نسخ، ثلث و نستعلیق وگاهی ترکیب  خط مورداس
ــد. در دوره های مختلف شکل ُمهرها بسیار  ثلث ونستعلیق می باش
متنوع و قابل توجه است . فرمان ها وبرخی از اسناد دردوره ایلخانان 
دارای ُمهرهای مربع)خشتی( ویا چند ضلعی نسبتاً ساده هستندکه 
درزمان پادشاهان قراقوینلوها و به خصوص صفوی، شکل های دایره 
ای، بیضی، هشت ضلعی، مربع هایی با پیشانی هاللی یا ساده و نوع 
شکل قطره ای یا گالبی موردتوجه قرارگرفت)تصویر12(، بعدها شکل 
ــتری می یابد و نقش ها و عناصرتزئینی دیگری در  ُمهرها تنوع بیش
حاشیه آنها افزوده می شود دراندازه های کوچک و بزرگ وبا نام هایی 
چون ُمهر مسوده، ُمهر همایون و با آداب خاصی استفاده شده است  
ــار ُمهر هایی با اشکال  ــار،63،1347(. پس ازآن دردوره افش )سمس
ــتفاده قرارگرفته که تا اوخردوره قاجار نیز  طبیعی وحیوانی مورداس
موردتوجه بوده است. از ویژگی های خاص ُمهرها می توان به ُمهرهایی 
ــتگی مذهبی مالک ازطریق کلمه عبده،  ــاه ودلبس که بیانگرنام ش
ُمهرهایی که نوعی احترام به شخصیت های دینی وبدون نام مالک، 
ُمهرهای که آراسته به مضامین موزون ومسجع است وشامل اشعار 

و عبارات کوتاه اشاره کرد)آتابای،1358، 46-45(. 

تصویر12- انواع مهرهای پادشاهان  صفوی.

 ماخذ: )رابینیو،1353، 50-48(

ارتباط ُمهرو طغرا

پادشاهان ایران معموالً ازُمهرو طغرا درکنار هم استفاده می کردند. 
دردوره قاجار ارتباط ُمهرو طغرا بیشتر ازدوره های گذشته بوده به طوری 
که در بعضی از ُمهرهای شاهان، طغرای شاه بر روی آن حک می شده 
ــان تاریخی درکنار هم استفاده شده اند، از  ــت. در واقع این دو نش اس
نمونه های منحصر به فرد ارتباط ُمهر و طغرا در دوره قاجار می توان در 
طغرای فتحعلی شاه مشاهده کردکه با یازده ُمهرگالبی شکل ومحرابی و 
یاگوشواره ای و با سجع مزین به نام ائمه اطهار)ع(درقسمت باالی فرمان، 
به طرززیبایی منقوش شده است)روستایی،1383، 16-26( )تصویر13(.

بررسی بصری طغرا و ُمهرهای سلطنتی ایران ) ایلخانان-قاجار(
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تصویر13- مهرناصرالدین شـاه قاجار و مهر با طرح طغرا فتحعلی شـاه قاجار   
)مزین به نام ائمه اطهار(.

 ماخذ: )فراستی،1380، 179و شهرستانی،1381، 67 (

از عوامل مهم بصری که درتمام دوره ها مطرح بوده و بیشتر طرح ها 
از این ویژگی خاص برخوردارند، ساختار کلی اثر است که عموماً نظم 
و ارتباط بین فرم ها را در طرح ایجادمی کند. در این پژوهش، تعداد84 
ــناد مکتوب و  ــت آمده ازمنابع و اس ــرا و تعداد 207 مهر به دس طغ
الکترونیک جمع آوری وبه صورت جزئی و کلی از منظرکیفیات بصری، 
ــاختار بصری  نوع خط، فرم ظاهری، رنگ و موارد دیگری، درجهت س
نهفته در جداولی مانند جدول 1 ارائه شد، اما به دلیل محدودیت در 

درج تمامی تصاویر فقط همین جدول در مقاله ارائه شده است.

ویژگی های بصری خط طغرا 
ــت که کسی نتواند از آن تقلید  ازخصوصیات ویژه این خط آن اس
کند. درطغرا واژه ها درشت ودرهم پیچیده و تودرتو نوشته می شود و 
ــای برخی ازحروف با قوس و انحنایی ویژه به صورت هماهنگ و  انته
منظم در یک یا چند جهت کشیده می شود. و یا حروف اول  به صورتی 
ــته و مشخص نوشته می شود و پایه ای برای درج حروف بعدی   برجس
ــرار می گیرند. هرچه امتداد  ــتند ق که با قدرت  درامتداد عمودی هس
عمودی ها بلندتر باشد، خواندن آن سخت تراست.خوشنویسان ازاین 
خط برای معرفی کامل نام و القاب پادشاهان بهره گرفته اندو دربسیاری 
ازموارد، نه تنها برای انتقال مفهوم یک کلمه، بلکه به عنوان یک فرم 

برای انتقال یک مفهوم بصری استفاده شده است)تصویر14(. 

ــل ارزش تزئینی خطوط و به ویژه حضور آنها به عنوان  در اص
ــیاری از موارد  ــت. خطوط در بس عنصری مقدس مطرح بوده اس
مانند بافت برای پرکردن سطوح به کار رفته است و برحسب نیاز 
طرح، فضای موجود دچار تغییر شکل ظاهری شده است و گاهی 
ــم و فضای مثبت و منفی در جای دیگر  ــات برای رعایت ریت کلم
ــت تکامل یافته  ــه حرک ــی گیرند. رابطه هماهنگ میان س قرارم
ــم بین دو حرکت  ــی و دورانی، موجب گردش چش ــودی، افق عم
ــیدگی "الف" و  ــود. همچنین میزان کش ــودی می ش افقی و عم
ــخص  ــمت های عمودی و افقی را طرح مش ــروف دیگر در قس ح
ــاخت باعث تنوع در  ــی. این زیر س ــد نه قانون خوشنویس می کن
شکل حروف می شود که بر اساس آن و با توجه به طرح و رعایت 
ــت.  فضای مثبت و منفی می توان حروف را به صورت متنوع نوش
ــی مستطیل افقی و مثلث،  همچنین قرارگیری در محدوه هندس
ایجاد وحدت بین کل طغرا، ریتم نامنظم خطوط و یکنواخت در 
ــبی پویا و حرکت هدایتگراز  برخی اجزاء، عدم تقارن، ایجاد تناس

دیگر ویژگی های طغرا می باشد.
ــا موتیف  ــرار یک حرف ی ــرم خاصی که از تک ــن خط با ف ای
ــی ترین نوع حروف  ــکل می گیرد را می توان، انتزاع ــترک ش مش
ــی نامید که زوایا وشکل هندسی مشخصی را درنقاط مثبت  فارس
ــد و جلوه بصری این نوع طراحی  ــکیل می ده و منفی حروف تش
ــای مثبت و منفی  ــرات متقابل اصول تکرار و فض ــق تغیی از طری
ــیاری از طغراها، فرم تزئینی  ــت. در بس خطوط به وجودآمده اس
ــته است .گاهی فرم ها کنار هم  ــتار بر خوانایی ارجحیت داش نوش
ــت  ــوند که هدف آن ایجاد بافتی اس قرار می گیرند و تکرار می ش
ــخصیت فردی خود  ــه ازتکرار حروف به وجود آمده وحروف ش ک
ــوند وبه کلیت طرح  ــت می دهندو تبدیل به بافت می ش را ازدس
ــه ای هماهنگ میان  ــه طورکلی زیبایی آن دررابط می پیوندند. ب
ــت. حرکت  ــه حرکت تکامل یافته عمودی، افقی و دورانی اس س
ــد؛ حرکت  عمودی،که به حروف و قار و صالبت خاصی  می بخش
ــتمر پیوند  ــطح(، که حروف را به یکدیگر در روندی مس افقی )س
می دهد و حرکت دورانی )دور(،که زیبایی آن را دو چندان نموده 
ــود  ــم بین دو حرکت افقی و عمودی می ش و موجب گردش چش
ــی با نقوش  و در عین حال، نمودی از ارتباط تنگاتنگ خوشنویس
ــی  ــکل طغرا در هنر خوشنویس ــد. بنابراین، ش ــلیمی می باش اس
ــت که به  ــر تصویری خاص آن اس ــعب از عناص هرمنطقه، منش
ــیار خالصه شده ظهور پیدا کرده وتاثیرات  صورتی انتزاعی و بس
ــم بیننده می گذارد. این تاثیرپذیری  بصری خاصی بر ذهن و چش
ــی نیز در  ــب می انجامد واوج هنر طغرانویس ــه درک بهتر مطل ب
ــنویس که درطول زمانی طوالنی  ــت، هنرمند خوش همین جا اس
به شکل دادن حروف می پردازد، شیفته ی همین خصوصیت ناب و 
ــده و آن چنان در این جریان غوطه ور می شودکه دیگر  انتزاعی ش
ــود ولی شکل تجریدی حروف  به مفهوم و معنا کمتر توجه می ش
ــد. هنرمند خوشنویس نوعی حس و حال را در  را تکامل می بخش
ــک تک حروف به جا می گذارد که با ترکیب بندی های مختلف  ت
ــی را بنماید.  ــات مختلف ــار یکدیگر، می تواند بیان احساس در کن

تصویر14- طغرای شاه عباس ثانی.
)www. wikipedia.org (:ماخذ 
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جدول 1- طغرا و مهر سلطنتی ایران)ایلخانان- قاجار(.

بررسی بصری طغرا و ُمهرهای سلطنتی ایران ) ایلخانان-قاجار(
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همین خصوصیت خط طغرا موجب می گردد که حتی بینندگانی 
ــتند از لحاظ بصری، جذب  ــه خواندن مطلب نیس ــز که قادر ب نی
ــک بیان تجریدی که حاوی مفاهیم  ــده و آن را به عنوان ی اثر ش

تاثیرگذار است، بپذیرند. 

ویژگی بصری ُمهرها 

ــطح ُمهر اولویت هایی را  حکاکان در انتخاب مکان حروف برس
ــایان بررسی وتوجه  درنظرمی گرفتند که ازجنبه های مختلف ش
است.در ُمهرها،استقرارمستقیم خطوط برمبنای شکل ُمهروگاهی 
ــبی ایستا و حرکت  ــت، عدم تقارن، ایجاد تناس دایره ای بوده اس
ــم وایجاد ریتم  ــم دوایرحروف درکنار ه ــر، چینش منظ هدایتگ
ــیده در قسمت میانی ُمهر،  نامنظم خطوط و انتخاب حروف کش
ــت و گاهی ادغام دوایر راست  ــبب توازنی خیال انگیز شده اس س
ــت  مانند  "ع"  ــپ  مانند "ن" و "ل"  با دوایر چپ به راس ــه چ ب
ــع " یا" ارفع  ــز من قنع ذل من طم ــر "ع ــی نظی و "ح" درعبارات
ــون "ب" و "ت" با  ــیده هایی چ ــن کل رفیع " و گاه ادغام کش م
ــی نظیر "توکلت علی اهلل "، ضمن صرفه  "ی" معکوس در عبارات
ــت. جالب آن که،  ــکان، ترکیبی راز گونه آفریده اس ــی در م جوی
ــوند" اهلل " دارند به  ــجع یا نامی با پس تقریباً تمام ُمهرهایی که س
ــاالی ُمهر نقش می کردند  ــمت فوقانی در ب احترام، آن را در قس
ــیوه همواره ازسوی سالطین اسالمی ایران وحکاکان با  که این ش

ــت)جدی،1387، 152(. برروی بیشتر  تجربه رعایت می شده اس
ــی بندی عالی حک شده است ودر  ــتعلیق باکرس ُمهرها، خط نس
ــکل مدوری را مانند  ــیاری ازموارد خوشنویس حروفی که ش بس
"ج"، "س"، "ص"، "ع"، "ن" که نسبت به یکدیگرریتم هماهنگی 
دارندرا دربخش پایین ُمهر ایجادکرده است،در حالی که حرکات 
ــکل های کوتاهی مانند"ک" و"  عمودی حروفی چون  "ا"،"ط" وش
ــکل های بلندی چون "ب"  ـــ" دربخش باالیی قرار گرفته اند. ش ل
ــط ُمهر دیده  ــیده ی افقی،معموال در وس ــا حرکت کش و "ک "، ب
ــری برخوردارند، اما  ــوند.اگر چه تمامی ُمهرها از ارزش هن می ش

متاسفانه نقوش همیشه واضح نیستند )تصویر15(. 

تصویر15- مهرهای پادشاهان و شاهزادگان قاجار. 
 ماخذ: )جدی،1387، 233 وفراستی،1380، 205-163(

ــکل کلی طغرا، از چتری  ــدکه ش ــخص ش دراین پژوهش مش
مخصوص و بزرگ که درهنگام جنگ درباالی سرسالطین سلجوقی 
قرارمی گرفته ونشانه ای از سلطنت، خالفت وقدرت پادشاهان بوده، 
الهام گرفته شده است. این شیوه ترسیم، دردوره سالطین عثمانی 
ــه دلیل اعتقادات دینی و  ــکل خود را حفظ کرد، اما در ایران ب ش
مذهبی سالطین، شکل نمادین طغرا تغییر کرد و با مفاهیمی دیگر 
در دوره های بعد شکل گرفت. استفاده ازخطوط ثلث، نسخ، توقیع، 
ــتعلیق، شکسته نستعلیق برای ترسیم طغرا بیشتر مورد توجه  نس
ــت. همچنین وجود رنگ های قرمز، طالیی و الجوردی که  بوده اس
در طغراها با استادی تمام و بر اساس زنجیره ای از کلمات کنار هم 
ــاهان اسالمی با  ــانی از خالفت و حاکمیت پادش قرارگرفته اند، نش
ــدکه درشبکه موزون خطی به هم  حمایت دوازده امام )ع( می باش
ــوه می کنند. در کنار طغرا،  ــده اند و چون منظومه زیبا جل بافته ش
ُمهرها با مضامین اسالمی که نشان دهنده هویت شیعی و مذهبی 
پادشاهان در دوران اسالمی بوده و به همراه اشعار و تزئیناتی که با 
ــت.  تداخل خطوط متن، بافت خاصی در ُمهرها به وجود آورده اس
ــخ، ثلث و نستعلیق و گاهی ترکیب ثلث و  نوع خطوط معموالً نس
ــکل بیرونی دایره،بیضی، مربع،گالبی و چند ضلعی  نستعلیق با ش
ــتفاده شده است.  در اندازه های کوچک و بزرگ با آداب خاصی اس
ــر بصری در طغرا، ارزش تزئینی خطوط و به ویژه حضورآنها  از نظ
ــب نیاز  ــرح بوده وخطوط، برحس ــوان عنصری مقدس مط ــه عن ب

ــکل ظاهری شده است. رابطه  طرح وفضای موجود دچار تغییر ش
ــودی، افقی و دورانی  ــه حرکت تکامل یافته عم هماهنگ میان س
ــمت های  ــیدگی "الف" و حروف دیگردرقس و همچنین میزان کش
ــخص می کند،نه قانون خوشنویسی که  عمودی وافقی را طرح مش
جلوه بصری این نوع طراحی از طریق تغییرات متقابل اصول تکرار 
و فضای مثبت و منفی خطوط به وجود آمده وفرم تزئینی نوشتار 
ــت که معموال در محدوه هندسی  ــته اس برخوانایی ارجحیت داش
ــتقرار  ــکل گرفته اند. درُمهرها نیزاس ــتطیل افقی و مثلث ش مس
ــیده در قسمت  ــکل ُمهر، قرارگیری حروف کش حروف برمبنای ش
میانی وچینش منظم دوایردرکنار هم مورد توجه بوده و همچنین 
ــمت فوقانی ُمهر ازمنظر بصری دارای  ــری نام " اهلل " درقس قرار گی
اهمیت بوده است. به طورکلی درُمهرها و طغراها اصل نظم، نقش 
ــدم تقارن،  ــم نامنظم خطوط، ع ــاد تکرار و ریت ــی دارد. ایج مهم
ایجادتناسبی پویا و ایستا و دارای حرکت هدایتگر، چرخش حروف 
ــکیل می دهد. عالوه برآن باید  ــی موزون و زیبایی را تش که جنبش
به ریتم رنگ بندی خطوط درطغراها اشاره کردکه بافت حروف را 
ــاره کردکه  ــل و تقویت می کند. در پایان باید به این نکته اش تعدی
ــالمی، هنری فی نفسه انتزاعی ودارای ریتم  است  هنر ایرانی- اس
ــم نوازی در قسمت های مختلف آن دیده  ــه موزون و چش و هندس
ــود که می توان از جوهره آن درگرافیک معاصر بهره گرفت و  می ش

فقط به برداشت های ظاهری و سطحی بسنده نکرد.

نتیجه

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

1 غز: به قبایل ترکان اوغوز اطالق می شود.
ــالجقه به ترکیه  رفت و درمیان  ــیدن بر فرامین از ایران به وسیله س 2 طغراکش

سالطین عثمانی متداول گردید )ابن خلدون،444،1368(.
3 حرف صامت )ق( بر اساس قوانین خاص تلفظ نشده و به شکل طغرا که ترکان 

عثمانی به کار می برند،درآمده است.
4 طورغای : به معنی بر شکل کمان و کمان وار.

5 اصطالح طغرا دردیوان های رسائل و انشاء تا زمان سلجوقیان در کتاب های فارسی 
ــت و به جای آن اصطالح توقیع در نظام دیوانی به کار رفته  ــده اس به کار برده نش
است.در واقع دو کلمه توقیع و طغرا در اصطالحات دیوانی به یک مفهوم وبه معنی 
نشانه و عالمت پادشاه  بوده اند که به منظور تأیید و قبول صحت مندرجات فرمان و 
نامه ها، بر نوشته ها می کشیدند. زمان استعمال لفظ توقیع، مقدم بر طغرا بوده و تا 
ــد، اصطالح توقیع رواج کامل داشته است؛ تا این  مدتها بعد که واژه طغرا معمول ش
که  رفته رفته استعمال توقیع در دیوان ها از بین رفت و طغرا جای آن را گرفت.توقیع، 
طغرای سلطان نبود اراده و موافقت وی رانشان می داد.و عالمتی بود معادل امضا)حقی 

اوزون چارشیلی،1381، 77(
6 منشور : سرگشاده، و در اصطالح دیوان، به فرمانهای سرگشاده ای که محرمانه و 

رمزی نبوده اند، اطالق می گردیده است.
7 »وچتر 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،1377، 449(. » بغدادی درتاریخ سلجوقیان می نویسد: وقتی که سلطان سنجر 
حرکت می کرد، برباالی سر او چتر برافراشته می شد. وبنا بر نوشته مطلع الّسعدین 
چتر از رنگ های مختلف تهیه می شد. این سّنت به طور گسترده تر و با تشریفات بیشتر 
در دوره سلجوقیان ادامه یافت ، به طوری که چتر بنی سلجوق در دوره های بعد نیز مشهور 

بود« )مقریزی ، 1418، 100(.
8  سوزومز: کالم من، سخنان من

ــاهان دردوران کهن ایران برای درامان ماندن ازتوطئه های جانی،همیشه  9  پادش
ــبت به  ــده اند زیرا این رنگ ژرفا وعمق نداردونس ــهای زردفام ظاهر می ش درپوشش
ــت  ــترمورد توجه بوده اس ــتری دارد به همین دلیل بیش ــای دیگر برد بیش رنگ ه
ــاهی یا نوشته ای که نام خدا درآن ذکر  )آیت اللهی،150،1385(.»برای هرفرمان ش
ــتفاده می کرد وبرای پیامبر)ع(وائمه اطهار )ع(  می شد،نویسنده ازمرکب طالیی اس
رنگ الجوردی وبرای نام شاه رنگ قرمزاستفاده می شد.درطغرایی که نام خدا درآن 

ذکرنشده بود نام شاه را با رنگ طالیی می نوشتند«)شاردن،1345، 220(.
10 Polat Kaya.

11 »پژوهشگران واژه مهر ) با ضم اول ( را مشتق از مهر ) با کسر اول( می دانند 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، می دانند«)جدی،1387، 15(.
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