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بررسی ویژگیهای تزیینی قرآن نگاری
مكتب شیراز عصر صفوی
ندا شفیقی ، 1محسن مراثی
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1كارشناسی ارشد پﮋوهﺶ هنر ،دانﺸﮕاه هنر اسالمی ﺗبریز ،ﺗبریز ،ایران.
 ۲استادیار دانﺸﮑده هنر ،دانﺸﮕاه شاهد ﺗهران ،ﺗهران ،ایران.
)ﺗاریﺦ دریافﺖ مقاله ،۹3/۶/30 :ﺗاریﺦ پﺬیرش نهایی مقاله(۹3/10/1۴ :

چكیده
نيمه اول صفوی یﮑی از اعﺼار طالیی هنر كتابﺖ ﻗرآن در ایران اســﺖ و ســبﮏها و مﮑاﺗﺐ هنری شــاخﺼی در
شــهرهای مﺨتلﻒ ﺗحﺖ حﮑومﺖ صفوی پدیدار شده اسﺖ .یﮑی از مﮑاﺗبی كه همواره در طول ﺗاریﺦ ایران نقﺸی
كليدی در هنرهای مربوط به كتابآرایی ایفا كرده اســﺖ ،مﮑتﺐ شــيراز میباشــد .نقﻄه اوج هنر ﺗﺬهيﺐ ،نسﺦ
دســﺖنویﺲ و ﻗرآننﮕاری در شيراز را باید در سالهای ﻗرن نهم و دهم ه .ق جستجو كرد .پﮋوهﺶ حاضر در پی
پاســﺦ به این ســوال اسﺖ كه دســتاوردهای ﺗزیينی و ﺗﺼویری ﻗرآنهای مﮑتﺐ شيراز صفوی ﭼيسﺖ؟ ﺗجزیه و
ﺗحليل ﺗزیينات و ابعاد ﮔرافيﮑی نمونههایی نفيﺲ از ﻗرآنهای مﮑتﺐ شيراز عﺼر صفوی با این هدف صورت ﮔرفته
اسﺖ ﺗا ویﮋﮔی آرایههای ﺗﺼویری آثار مورد مﻄالعه ﻗرار ﮔيرد و نقﺶ این مﮑتﺐ در هنر ﻗرآننﮕاری شناسایی شود.
روش ﺗحقيﻖ ﺗوصيفی -ﺗحليلی اســﺖ و از طریﻖ منابﻊ كتابﺨانهای و مﺸاهده به انجام رسيده اسﺖ .نتایﺞ حاصل
از پﮋوهﺶ نﺸــان داد ﻗرآنهای مﮑتﺐ شيراز صفوی از جهﺖ ساختار ،فﺸردﮔی و پيﭽيدﮔی ﺗﺬهيﺐ ،جسارت در
انتﺨاب ﺗركيبات رنﮕی زنده ،شيوه خوشنویسی و ﻏلبه نقوش ﮔياهی ،با یﮑدیﮕر مرﺗبﻂ هستند .این آثار از الﮕویی
واحد در ﺗرسيم ﻗالﺐ اصلی پيروی میكنند و عمده نوآوریهایﺸان در جزیيات نمایان میشود

واژههای کلیدی
ویﮋﮔیهای ﺗزیينی ،ﻗرآن نﮕاری ،مﮑتﺐ شيراز ،عﺼرصفوی.
* نویسنده مسﺌول :ﺗلفﮑﺲ.E-mail: marasy@shahed.ac.ir،0۲1-۶۶۷33۲۸3 :
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مقدمه

دین مبين اســالم سرآﻏاز فﺼل ﺗازهای در شﮑوفایی فرهنﮓ و
هنر ایرانی بود كه در ﺗركيﺐ با ســنﺖهای هنری پيﺸين ،دوران
نوینی را ﺗﺸــﮑيل داد ،ﭼنان كه عﻈمﺖ ارزشهای آن با كلمات
ﻗابل ﺗوصيﻒ نمیباشــد .به علﺖ شــان و منزلﺖ ساحﺖ مقدس
ﻗرآن نزد مسلمانان ،صفحات این كتاب آسمانی و هنرهای بﺼری
موجود در آن ،مﻄلﻊ پيدایﺶ هنرهای ﺗﺼویری اسالمی و محملی
برای ﺗﮑامل و زیبایی این هنرها شــد .هنرمند ایرانی نيز از همان
آﻏاز برای كتابﺖ و ﺗزیين مﺼحﻒ شــریﻒ اهميﺖ زیادی ﻗاﺋل بود
و دستاوردهای فرهنﮓ و ســنن بومی هر منﻄقه و دوره ﺗاریﺨی
را در این زمينه به كار برد .ماحﺼل این ﺗالشها ،مﮑاﺗﺐ مﺨتلﻒ
هنــر خﻂ ،ﺗﺬهيﺐ و كتــاب آرایی در ایران اســﺖ كه ابداعات و
ﺗنوعات ارزشــمندی را موجﺐ شــده اند و از ﮔنجينههای عﻈيم
هنر بﺼری اســالمی محسوب میﮔردند .با آﻏاز سده دهم هجری
ﻗمری ،پيﺸــرفﺖ ﻗابل ﺗوجهی در فنــون و هنرهای ایرانی اﺗفاق
افتاد و بسياری از شاخﺼههای هنر دوره اسالمی در عﺼر صفوی

به اوج خود رسيد .شاه اسماعيل صفوی و پﺲ از او شاه ﺗهماسﺐ
با حمایﺖهای بی دریﻐی كه از هنرمندان ،صنعتﮕران و پيﺸهوران
جﻐرافيای حﮑومﺖ خود داشــتند ،ســبﺐ رونﻖ هنرهایی ﭼون
كتابآرایی و به موازات آن ﻗرآننﮕاری شدند و آثار نفيﺲ ﺗزیين و
ﺗﺬهيﺐ ﻗرآنی ،خﺼوصاً در نيمه اول حﮑومﺖ صفوی در شهرهایی
ﭼون هرات ،اصفهان و شــيراز شﮑل ﮔرفﺖ .هدف از این پﮋوهﺶ،
شناســایی ابعاد ﮔرافيﮑی و ویﮋﮔیهای بﺼری مﮑتﺐ شــيراز ،در
آرایﺶ صفحات كتاب مقدس مسلمانان اسﺖ ﺗا سهم بسزای این
مﮑتﺐ در اعتالی هنر اسالمی ایران نمایان شود .در پی این هدف،
ســوال اصلی ﺗحقيﻖ ﭼنين مﻄرح میشود :دستاوردهای ﺗزیينی
و ﺗﺼویری مﮑتﺐ شيراز صفوی در ﺗهيه و ﺗوليد ﻗرآنهای نفيﺲ
خﻄی ﭼيســﺖ و ویﮋﮔیهای بﺼری این ﻗرآنها ﭼه میباشــد؟
ضرورت انجام ﭼنين پﮋوهﺸــی شــناخﺖ هر ﭼه بيﺸتر اصول و
ارزشهای زیبایی شناسانه هنر اسالمی اسﺖ كه در ﺗلفيﻖ با سنن
ایرانی هویتی مستقل و ماندﮔار را به وجود آوردهاند.

پیشینه تحقیﻖ
ناصــر خليلــی ) ،(13۸1مجموعهای از آثار هنر اســالمی را
ﮔــردآوری كرده و با نﮕاهی ﺗاریﺨــی و ﺗﺼاویری زیبا به ارزیابی
از ایــن آثار میپــردازد .ﻗرآن نﮕاری ﺗا ﻗــرن دهم هجری ،پﺲ
از ﺗيمور یﮏ جلد از ﭼهار جلدی اســﺖ كه به دســﺖ نوشتهها
و نســﺦ نفيﺲ اختﺼاص یافته اســﺖ و آثار ﻗرآننﮕاری مربوط
به ســالهای  ۸00ﺗــا  1000ه .ق را در بــر میﮔيرد و ﺗﺼاویر
ﻗرآنهای مﮑاﺗﺐ مﺨتلﻒ هنری اراﺋه میﮔردد .كيانوش معتقدی
) ،(13۸۷پﮋوهﺸــی ﺗحﺖ عنوانشﮑوه خوشنویسی و ﺗﺬهيﺐ در
مﮑتﺐ شــيراز دارد كه آثار دوره ﺗاریﺨی  ۸ﺗا  ۹ه .ق را شــامل
میشــود .روزبهان شــيرازی نابﻐه خﻂ و ﺗﺬهيــﺐ ،نام پﮋوهﺶ
دیﮕری اســﺖ از معتقدی ) (13۹1كه در ســومين همایﺶ دو
ســاالنه ﺗﺬهيﺐ ﻗرآنی در مﺸــهد اراﺋه داده اســﺖ .وی در این
مقاله ،شيوههای ﺗﺬهيﺐ مﺼحﻒ و دیﮕر آثار ﻏير ﻗرآنی روزبهان
شــيرازی هنرمند ﺗاثيرﮔﺬار ســدههای  ۹و  10ه .ق را معرفی
مینماید .ســﻄربندی و صفحهآرایی ﻗرآنهای خﻄی شــيراز از
مهدی صحراﮔــرد ) (13۹1نيز به ابداعات و ﭼﮕونﮕی ﻗرارﮔيری
ســﻄور ﻗرآنهای شيراز در ســدههای  ۸ﺗا  10ه .ق میپردازد.
در بررســی منابﻊ موجود ،ﺗحقيﻖ جامﻊ و مﺸﺨﺼی كه ﭼﮕونﮕی
شــﮑلﮔيری شــيوههای ﺗزیين و ﻗرآن نﮕاری مﮑتﺐ شيراز در
عﺼر صفوی را پی ﮔرفته باشد ،یافﺖ نﺸد ضمن آنﮑه وجه ﺗمایز
موضوع پﮋوهــﺶ حاضر از دیﮕر پﮋوهﺶهــا ،روش ﺗﻄبيقی در
ﺗحليل ابعاد ﮔرافيﮑی آثار اسﺖ.

روش تحقیﻖ
این مقاله بــر پایه روش ﺗوصيفی  -ﺗحليلی صــورت پﺬیرفته و
اطالعات الزم با استفاده از منابﻊ كتابﺨانه ای ،پایﮕاههای مجازی موزهها
و مﺸاهده آثار جمﻊ آوری شده اسﺖ 1۹ .نمونه ﻗرآن كه در سدههای
 10و  11ه .ق در شــيراز ﺗهيه و ﺗﺬهيﺐ شــده اند ،مورد بررسی ﻗرار
ﮔرفته اسﺖ .محل نﮕهداری این آثار موزه ایران باستان ،كتابﺨانه آستان
ﻗدس رضوی ،مجموعه ناصر خليلی ،كتابﺨانه ﭼستربيتی دوبلين ،موزه
ســلﻄنتی انتاریو كانادا ،ﮔالری موزه سﮑلر در واشنﮕتن ،حراج خانه
ســاﺗبی لندن و ﮔالری مجازی موزهها اسﺖ .در این پﮋوهﺶ ﺗعداد 5
نسﺨه نفيﺲ جهﺖ ﺗحليل و مﻄالعه انتﺨاب شده اسﺖ و نمونه ﮔيری
از نسﺨههایی صورت پﺬیرفته كه بيﺸتر دربردارنده خﺼوصيات ویﮋه
ﻗرآن نﮕاری شــيراز صفوی هستند .بر این اساس ،در پﮋوهﺶ حاضر
ابتدا زمينههای هنری و اجتماعی عﺼر صفوی و مﺸﺨﺼههای كلی
ﻗرآننﮕاری آن به اختﺼار بحﺚ و به ﭼﮕونﮕی شﮑل ﮔيری مﮑتﺐ شيراز
در این دوره اشاره میشود .سﭙﺲ با معرفی و ﺗحليل نمونهها شاخﺼههای
ﺗزیينی هر یﮏ در جداول ﺗﻄبيقی با یﮑدیﮕر مقایســه میشــوند.

تعاریﻒ مربوط به ویژگیهای بصری
در پﮋوهــﺶ حاضر ،منﻈــور از ویﮋﮔیهای بﺼــری كيفيﺖ
ﺗزیينات ،ﺗقسيمات صفحه و ﺗناسبات مربوط به آن و خوشنویسی
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متن اســﺖ .به عبارت دیﮕر در این مقاله ،مهمﺗرین عناصری كه
مورد مﺸــاهده ﻗرار میﮔيرند و ســاختار ﮔرافيﮑی اثر را ﺗﺸﮑيل
میدهنــد ،موضوع پﮋوهﺶ اســﺖ .در ادامه این موارد به صورت
مﺨتﺼر ﺗوضيﺢ داده خواهد شد.
تﺬهیب و تزیینات :ﺗﺬهيﺐ در لﻐﺖ زراندود كردن اســﺖ و
طالكاری ،و در عرف نسﺨهآرایی ،به نقوشی ﮔفته میشود منﻈم،
كه به خﻄوط مﺸــﮑی و آب طال كﺸــيده و ﺗزیين شــده باشند.
ممﮑن اســﺖ طالیی كه در ﺗﺬهيﺐ بهكار میرود دارای رنﮓهای
ﮔوناﮔون باشــد كه وﻗتی با مقادیری نقره و مﺲ بهكار برده شود
رنﮓ آن زرد ،ســبز و ســرخ بنماید )مایل هــروی.(۴۲ ،13۷۲ ،
ﺗﺬهيﺐ ،ﺗزیين نرم به طال و با اســلوب بــه ﻗلم مو در كتابها و
اوراق ﺗزیينی اســﺖ )مایل هروی .(1۲۸ ،1353 ،نقوش اسليمی،
ختایی 1و هندسی مﺬهﺐ در نسﺦ خﻄی و كتيبهها ،ﻗاب ﺗزیينات
و حواشی ﻗرآنها ،ﺗركيبات بدیﻊ و ﭼﺸم نوازی را پدید میآورند.
رنﮓ در تﺬهیب :اساسیﺗرین رنﮕمایه در هنر ﺗﺬهيﺐ طالیی
اسﺖ .كيفيﺖ رنﮓ طالیی ،به ميزان نرمی ﮔرد طال بستﮕی دارد؛
هر ﭼه ﮔرد طال ،نرمﺗر و سایيدهﺗر باشد ،رنﮓ طالیی راحﺖﺗر بر
كاﻏﺬ جاری میشود و سﻄحی براق ،با جال و همﮕون پدیدمیآورد.
دومين رنﮕی كه در هنر ﺗﺬهيﺐ كاربرد فراوان داشته و به عنوان
رنﮕمایه اصلی این هنر محسوب میشود ،رنﮓ آبی اسﺖ )لينﮕز،
 .(۷۶ ،13۷۷رنﮓهــای دیﮕری كه در ﺗﺬهيــﺐ به كار میرفته
با ﺗوجه به ســبﮏ و مﮑتﺐ ﺗﺬهيﺐ متفاوت اســﺖ .این رنﮓها
عبارتاند از ســرنﺞ ،سيلو )سبز حاصل از ﺗركيﺐ دو رنﮓ دیﮕر(،
زرنيﺦ )زرد( ،شنﮕرف )نوعی ﻗرمز( ،جوهر كرم )ﻗرمزدانه( ،عﺼاره
ریوند ،ﻗهوهای ،ســنﮓ الجورد ،آجری ،ﮔلماشی ،سفيداب ،سبز
زنﮕاری ،سبز ﭼمنی )اخﻀر( ،حل زر و حل سيم و....
تناسبات و تقسیمات :ﺗناسبات مفهومی ریاضی اسﺖ كه در
هنرهای ﺗجســمی رابﻄهای مناسﺐ ميان اجزا با یﮑدیﮕر و با كل
اثر برﻗرار میكند .اهميﺖ ﺗناســبات به علﺖ ایجاد زیبایی بﺼری
از طریﻖ نﻈم اســﺖ .ﺗقریباً بيﺸــتر آثار هنر اســالمی بر اساس
نوعی ﺗناسﺐ به وجود آمدهاند .معروفﺗرین و پركاربردﺗرین آنها
شيوهای اسﺖ كه به نسبﺖهای طالیی مﺸهور شده اسﺖ.
نسبت طالیی :نســبﺖ طالیی از طریﻖ برﮔردان كردن ﻗﻄر
نﺼﻒ مربﻊ روی امتداد اضالع آن به دســﺖ میآید كه مستﻄيل
ایجاد شــده را اصﻄالحاً مستﻄيل طالیی میﮔویند )آیﺖ اللهی،
 .(11۲ ،13۶3به عبارﺗی دیﮕر ،نسبﺖ طالیی در ریاضيات و هنر
هنﮕامی اسﺖ كه نسبﺖ بﺨﺶ بزرگﺗر به بﺨﺶ كوﭼﮏﺗر ،برابر
با نســبﺖ كل به بﺨﺶ بزرگﺗر باشد )حسينی راد.(۷۲ ،13۸۲ ،
مســتﻄيل طالیی به علﺖ آنﮑه بهترین ﺗاثير و جﺬبه را بر بيننده
میﮔﺬارد و با نسبﺖهای موجود در طبيعﺖ و اعﻀای بدن انسان
مﻄابقﺖ دارد ،از لحاظ اهميﺖ بيﺸــتر از دیﮕر اندازهها شــایان
بررسی اسﺖ )آیﺖ اللهی.(1۸۴ -1۹۹ ،13۸۲ ،
مستطیل پویا و ایستا :به منﻈور نﺸان دادن مفهوم ﺗقارن
پویا ،سادهﺗرین سﻄوح ﻗابل اندازهﮔيری و ﻗابل مقایسه مستﻄيل
را میﺗوان به دو دســته ایستا و پویا ﺗقسيم كرد .مستﻄيل ایستا،

نســبﺖهایی را داراسﺖ كه با ﺗناسبات اعداد صحيﺢ مﻄابﻖ اسﺖ
مانند  3و  ۴و مستﻄيل پویا ﺗناسباﺗی را در بر میﮔيرد كه خارج
3 ۲
ﻗســمﺖ آنها اعداد ﮔنﮓ باشــد ،مانند√۲و √3و √5و كادر این
مستﻄيل را پویا میﮔویند ).(Ghyka,1977, 126
خوشنویسی :هنر نﮕارش زیبا اسﺖ .این اصﻄالح را در مورد
نﮕارش آزاد با ﻗلم مو یا ﻗلم بهكار میبرند .خوشنویســی در دنيای
اســالم از واالﺗرین هنرها به شــمار میآمد و مسلمانان آن را هنر
ﺗجســم كالم وحی میدانستند .شــيوههای خوشنویسی اسالمی
در دورههای مﺨتلﻒ و در كنار یﮑدیﮕر كاربرد داشــتند .در ســده
پنجم ه .ق شــﺶ ﻗلم اساســی یا " اﻗالم ســته" در خوشنویسی
رایﺞ بود؛ نســﺦ ،ثلﺚ ،ریحان ،محقﻖ ،ﺗوﻗيــﻊ و رﻗاع .وضﻊ اصول
زیباییشــناختی این شــيوهها را به ابن مقله نسبﺖ میدهند كه
ﺗﮑميل ﻗواعد آنها ﺗوســﻂ یاﻗوت مســتعﺼمی در سده هفتم ه.ق
انجام شد .ارزش زیباییشناسی این هنر بيﺶ از هر ﭼيز در ﻗابليﺖ
ﺗنﻈيم و ﺗركيﺐ ابعاد حروف اســﺖ .در شــيوههای مﺨتلﻒ ،نﻈام
ﺗناسﺐ بر اساس نقﻄه بنا شده كه در واﻗﻊ همان پهنای نوك ﻗلمی
اسﺖ كه خوشنویﺲ بهكار میبرد ) پاكباز.(۲0۷ -۲0۸ ،13۸۶ ،

 .1زمینههای فرهنگی ،هنری و مﺬهبی
عصر صفوی
دوره صفویه ،از مهمﺗرین دوران ﺗاریﺨی ایران محسوب میشود
ﭼرا كه پﺲ از نابودی ساســانيان ،بعد از نهﺼد سال یﮏ حﮑومﺖ
پادشــاهی متمركز ایرانی ﺗوانســﺖ بر سراســر ایران آن روزﮔار
فرمانروایی كند )ﻏفاری فرد .(۲۸۴،13۸1 ،در سال  ۹0۷هجری،
شاه اسماعيل با ﻏلبه بر مﺨالفان و دشمنان داخلی به ﻗدرت رسيد
و ﺗبریز را به عنوان پایتﺨﺖ خود ﻗرار داد .صفویان مﺬهﺐ شــيعه
را مﺬهﺐ رســمی ایران ﻗرار دادند .آﻏــاز دوران صفویان با نقل و
انتقال سياســی و فرهنﮕی همراه بود كه در این مسير ،هنرها نيز
دســتﺨوش ﺗحول شــدند .ﺗقریباً ﺗمام پایتﺨﺖهای بزرگ هنری
دورانهای مﺨتلفی كه هركدام در ﻗسمتی از این سرزمين حﮑومﺖ
میكردند ،ﺗماماً داخل در سرحد سياسی كﺸور صفوی ﻗرار ﮔرفتند،
مانند ﺗبریز ،اصفهان ،شــيراز ،هرات و بﻐداد )بهنام.(10 ،13۴۸ ،
شاه اسماعيل پﺲ از اســتقرار حﮑومﺖ خود در ﺗبریز به حمایﺖ
هنرمندان پرداخﺖ و بســياری از آنها را در كارﮔاههای دربار ﮔرد
آورد .شــاه ﺗهماسﺐ نيز كه خود خوشــنویﺲ و هنردوسﺖ بود با
حمایﺖ از هنر به ویﮋه كتاب آرایی در پيﺸرفﺖ هنر این دوران نقﺸی
ﺗعيين كننده داشﺖ )سيوری .(1۲۴ -13۲ ،13۷۲ ،سبﮏ هنری
صفوی كه در هرات ،ﺗبریز ،شيراز ،ﻗزوین و اصفهان شﮑل ﮔرفﺖ از
ﻗرن نهم هجری شــروع و ﺗا نيمه اول سده یازدهم ادامه پيدا كرد.

 .2ویژگیهای قرآننگاری عصر صفوی
ارزشــمندﺗرین آثــار ﺗﺬهيﺐ ﻗرآنی در ایــن دوره ،در هرات،
شــيراز ،اصفهان و ﻗزوین شــﮑل ﮔرفته اســﺖ و جالل و شﮑوه
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ﺗﺬهيﺐ دوران ﺗيموری ،جای خود را به ظرافﺖ و نازك خيالیهای
ﺗﺬهيــﺐ در دوره صفوی میدهــد .دوره ﺗيموریان از ادوار مهم،
پررونﻖ و اعالی هنر به شمار میرفﺖ و سالطين ﺗيموری مﺸوق
انــواع هنرها از جمله كتاب آرایی و ﺗﺬهيﺐ بودند .ﻗرآنهای این
دوره بــه خﺼوص آنها كه برای شــاهرخ و بایســنقرميرزا فراهم
شده اند ،در زمره زیباﺗرین ﺗﺬهيﺐكاریها ﻗرار میﮔيرند .طال و
الجورد یﮑی از عوامل اصلی كار آنها بود و برای آرایﺶ و ﺗﺬهيﺐ
ﻗرآن كاربرد زیادی داشــﺖ )برزیــن .(3۸-۴0 ،13۴5 ،در این
دوره ،نقوش لﻄيﻒ و ریز نقﺶ پيﭽيده و ظریﻒ جایﮕزین نقوش
درشﺖ باشﮑوه شــد .ﺗيموریان از عناصر هندسی كمتر استفاده
میكردند و برای ﺗرنﺞ ســوره نيز اهميتــی ﻗاﺋل نبودند بنابراین
بــه ﺗدریﺞ آن را حــﺬف كردند )لينﮕــز .(1۷1-1۸۹ ،13۷۷ ،با
رواج ﺗزیينات ﮔياهی به شﮑل طبيعی و ﮔاهی اشﮑال پرندﮔان با
اسلوب ﭼينی فن ﺗﺬهيﺐ طبيعﺖﮔراﺗر شد )دیماند.(۸۲ ،13۸3 ،
ســبﮏ ﺗيموری با ﮔلهای طوماری اســليمی و نﺨلﮏها ﻏالباً با
ﺗسمههای درهم بافﺖ ﺗﺼویر میشد .اكﺜر آثاری كه با این سبﮏ
ﺗزیين شــده به هرات و ﺗبریز ﺗعلﻖ دارد ،اما برخی از آنها نيز به
شيراز منسوب اســﺖ )حبيبی .(3۹-۴0،1355 ،صنعﺖ ﺗﺬهيﺐ
كه در دوره ﺗيموری راه كمال را پيمود ،در زمان صفویه نيز ادامه
پيدا كرد .هنر ﺗﺬهيﺐ دوره صفوی همﭽون بســياری از هنرهای
اســالمی با طریقﺖ معنوی و آموزههای عرفــان و ﺗﺼوف پيوند
نزدیﮑی داشﺖ به نحوی كه شرححال نویسان از اﻏلﺐ هنرمندان
مﺬ ّهــﺐ با عنوان موالنا كه ﺗﮑریمی معنوی اســﺖ ،یاد كردهاند.
ﻗرآنهای دوره صفوی همواره به فالنامه ،دعای ختم ،دعا و ﮔاهی
هرســه مورد ختم میشــدهاند .همين امر سبﺐ ﮔردید ﺗا سﻄﺢ
پوشيده از ﺗﺬهيﺐ شامل كتيبهها ،ﺗرنﺞها ،سرلوحه با ﺗسمههای
پهن و ﮔرهســازی با عرض  5ﺗا  ۶ميلیمتــر در ﺗزیين این ﮔونه
صفحات بيﺸــتر به كار رود و هنرمندان بيــﺶ از پيﺶ بتوانند
هنر خود را به نمایــﺶ بﮕﺬارند .در این دوره مﺬ ّهبان بر ظرافﺖ
و پهنای نوار حاشــيه افزودند .حاشــيههای ﺗو در ﺗو كه با ﺗاج و
كتيبه ﺗركيﺐ میشــد ،از یﮏ پهلو به نيــم ﺗرنجی ﺗﮑيه میداد
و آن ضلعــﺶ كه رو به عﻄﻒ نســﺨه بود بــا خﻄوطی رنﮕارنﮓ
مﮑرر میشــد و از اطراف سه ضلﻊ دیﮕرش شرفههایی ظریﻒ به
سوی لبههای كاﻏﺬ كﺸيده میشد .رنﮓ آبی كه معموالً ﺗيرهﺗر از
دورههای پيﺶ بود با دو رنﮓ مایه طالیی مایل به زرد و مایل به
ســبز اصلیﺗرین رنﮓهای ﺗﺬهيﺐ در این دوره بود )اﺗينﮕهاوزن،
 .(1۹۶۸ -1۹۷۴ ،13۷۹ســاﻗههای اســليمی نسﺨههای ﻗرآنی
دوره صفویه ،به هرﭼه باریﮏﺗر و مویين شــدن ﺗمایل داشتند و
به صورت خﻄوط موجدار بدون حجم درآمدند .ﮔلهای كوﭼﮏ
ﭼندپر با رنﮓهای مﺨتلﻒ نﻈير سفيد ،ﻗرمز و صورﺗی به صورت
شــﮑوفههای كوﭼﮏ در ميان اسليمیها ﻗرار ﮔرفتند .ﺗﺬهيﺐ در
دوره صفوی از مرزهای ایران فراﺗر رفﺖ؛ ﭼنانﭽه ﮔاهی نمیﺗوان
ﺗﺸﺨيﺺ داد كه مﺼحﻒ ﺗﺬهيﺐ شده ﻗرن دهم یا یازدهم ایرانی
اسﺖ یا هندی یا عﺜمانی )لينﮕز .(1۸۹ ،13۷۷،خﻄوط نسﺦ ،ثلﺚ
و ﺗعليﻖ در این زمان كمال ﺗرﻗی خود را طی كردند.

 .3شكلگیری مكتب شیراز صفوی
در سال  ۹0۹هجری ) 1503ميالدی( ،شيراز به دسﺖ صفویه
افتاد .شهر شيراز پﺲ از اوایل ﻗرن هﺸتم هجری ﻗمری یﮑی از
مراكز مهم هنر ﺗﺬهيﺐ كتﺐ دســﺖنویﺲ به شمار میآمد .اما
ظاهرا ً نقﻄه اوج این هنر در شــيراز را باید در سالهای -۸۹۶
 ۹۲۶ه .ق جستجو كرد .در نيمه دوم ﻗرن نهم ه.ق ،ﺗعداد كتﺐ
ﺗﺬهيﺐ شده آنﭽنان رو به ﺗزاید ﮔﺬارد كه شيوه مﺸهور نقاشی
ﺗركمنی را متحول كرد .نقاشــان شــيرازی ﺗا اوایل سده دهم
ه.ق ،سبﮏ و سياق ﺗركمنی را به كار میﮔرفتند .در این دوران
این شــيوه جای خود را به ســبﮏ صفوی بﺨﺸيد سبﮑی كه از
ســال  ۹۲۶ه .ق ﺗا به سال  ۹۸۸ه .ق متداول بود .نقاشی شيراز
در این دوران نوعی برداشــﺖ و ﺗفســير هنرمنــدان از ﺗﺬهيﺐ
دسﺖنوشتههای پایتﺨﺖ به حساب میآمد .اسامی ﺗعداد اندكی
از نقاشان شيرازی نيمه نﺨسﺖ سده دهم ه .ق برای ما شناخته
شــده ،در آن روزﮔار نقاشــان ﭼهره را "مﺼــور" و ﺗﺼویرﮔران
دسﺖ نوشــتهها را "مﺬهﺐ" میناميدند)خليلی.(1۴۴ ،13۸1،
صاحﺐ ﮔلســتان هنر در معرفی هنرمندان برجســته شيراز در
ســده نهم و دهم هجری از موالنا شــمﺲ الدین محمد ظهير،
موالنا روزبهــان ،ميرزا عبدالقادر حســينی و حافﻆ عبدا ...یاد
میكند )ﻗاضی احمدﻗمی.(۲۸ ،13۶۶ ،

 .4ویژگیهای بصری قرآنهای
مكتب شیراز صفوی
برای خوانﺶ درسﺖ ﻗرآنهای شيراز در دوره صفوی و یافتن
ویﮋﮔیهــای بارز هر یﮏ از آنها ،باید ﺗجزیه و ﺗحليل بﺼری را با
دﻗﺖ و ﺗفحﺺ در اجزای ﺗﺸــﮑيل دهنــده ﻗرآنها انجام داد .از
اینرو در این پﮋوهﺶ ،ﺗحليل آثار در سه بﺨﺶ كلی ﺗدوین شده
اســﺖ :بﺨﺶ نﺨسﺖ به معرفی پنﺞ نســﺨه نفيﺲ از ﻗرآنهای
شيراز صفوی میپردازد و شامل صفحاﺗی از شروع ،ميانه و پایان
ﻗرآنها میشــود ﺗا از این طریﻖ بررســی جامﻊ این نسﺦ هر ﭼه
بهتر و كاملﺗر محقﻖ ﮔردد .بﺨﺶ دوم ﺗوصيﻒ ساختاری عناصر
بﺼری و اجزای ﺗزیينی ﻗرآنها را در بر میﮔيرد و آخرین بﺨﺶ
ﺗﻄابﻖ و ﺗحليل آثار در كنار یﮑدیﮕر و یافتن مﺸابهات و افتراﻗات
اســﺖ كه در جداول ﺗزیينات بﺼری شاخﺺ ،شيوه خوشنویسی،
ﺗقسيمات صفحه و رنﮓ صورت میپﺬیرد.
 .1-4معرفی آثار
با ﺗاملی بر صفحات ﻗرآنهای شــيراز كه از ســدههای حﮑومﺖ
صفویان بر جای مانده ،ﺗنوع ﺗزیينات ،رنﮓ ،خوشنویســی و نقوش
بدیﻊ به كار رفته در آنها را میﺗوان مﺸاهده كرد كه در ﺗركيﺐ بندی
مدبرانهای بر جالل و زیبایی ﻗرآنها افزودهاند .در بررسی ویﮋﮔیهای
بﺼری و ﺗزیينی این ﻗرآنها ،ابتدا نمونههای مورد بحﺚ در جدول،1
معرفی و سﭙﺲ هر یﮏ از عناصر ﺗحليل میﮔردد.
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بررسی ویﮋﮔیهای ﺗزیينی ﻗرآن نﮕاری مﮑتﺐ شيراز عﺼر صفوی

جدول -1معرفی قرآنهای نمونه.

نام

تصویر صفحات افتتاح

تصویر صفحات بقره

تصویر صفحات میانی  /اختتام

قرآن شماره )(1
ﻗرآن ﺗﮏ جلدی ،شيراز  ۹5۲ه .ق ،ﻗﻄﻊ  ۲۶ /۶×1۷سانتيمتر ،كاﻏﺬ مﻄبﻖ زرد پررنﮓ،كاﺗﺐ روزبهان محمد طبعی شيرازی

قرآن شماره )(2
ﻗرآن ﺗﮏ جلدی ،شيراز ۹۷۲،ه .ق ،ﻗﻄﻊ  ۲0×3۲سانتيمتر،كاﻏﺬ ﺗرمه با صيقل كامل و شيری رنﮓ،كاﺗﺐ )جمال الدین( حسين الفﺨار شيرازی

قرآن شماره )(3
ﻗرآن ﺗﮏ جلدی ،شيراز ،حدود  ۹31 -۹5۷ه .ق ،ﻗﻄﻊ 3۲/5 ×۲1سانتيمتر ،كاﻏﺬ مﻄبﻖ شيری زرافﺸان ،كاﺗﺐ روزبهان محمد طبعی شيرازی

قرآن شماره )(4
ﻗرآن ﺗﮏ جلدی ،شيراز ،حدود  ۹31 -۹5۷ه .ق 3۷×۲5 ،سانتيمتر ،كاﻏﺬ مﻄبﻖ شيری رنﮓ با الیه نازكی از جال ،هنرمند ناشناس

قرآن شماره )(5
ﻗرآن به خﻂ ریحان ،محقﻖ ،ثلﺚ و نسﺦ ،زمينه خﻂ زرافﺸان ۹۲۷ ،ه .ق ۴۲/۷ ×۲۹ ،سانتيمتر،كاﺗﺐ و مﺬهﺐ روزبهان محمد طبعی شيرازی
مﺄخﺬ):خلیلی150 -189 ،1381،و (http://www.cbl.ie
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 .2-4تحلیل آثار
 .1-2-4تﺬهیب و تزیینات شاخﺺ قرآنهای شیراز

ﺗزیينات ﻗرآنهای شيراز در صفحات شروع ،ميانه و پایانی با یﮑدیﮕر
ﺗفاوت دارند .اوراق افتتاح كه در بردارنده آیات ســوره فاﺗحهالﮑتاب
اسﺖ ،ﻏنیﺗرین و زیباﺗرین جلوههای بﺼری را در خود دارد .صفحات
ﺗماماً مﺬهﺐ ،افتتاح اﻏلﺐ بدون فﻀای خالی آراسته شده و پركاری
عناصر و نقوش در آنها به حدی اسﺖ كه در مواردی خوانایی را دﭼار
اشﮑال میكند ،ﺗنها در حواشــی خارجی  %۴0از ﻗرآنها میﺗوان
فﻀایی جهﺖ ﺗنفﺲ بﺼری مﺸــاهده كرد .آیات آﻏازین سوره بقره
نيز با ﺗزیيناﺗی مﺨتﺼرﺗر از افتتاح در جدولی مســتﻄيل شﮑل ﻗرار
ﮔرفتهاند .این صفحه و دیﮕر صفحاﺗی كه آیات سور ميانی ﻗرآن را در
خود دارند ،دارای ﺗﺬهيباﺗی مﺸابه میباشند و هنرنمایی مﺬهﺐ در
پيﺸانی ،سرسوره ،جدولكﺸی ،نقوش پراكنده ميان سﻄور و عالﺋم و
ﺗقسيمات ﻗرآنی ﻗابل مﺸاهده اسﺖ.
 .1-1-2-4کتیبه مرکزی

آیات سوره حمد درون طرحی ﺗزیينی به نام ﺗرنﺞ جای دارند
كه در فرمی بيﻀوی در مركز صفحه حﻀور دارد و به علﺖ فﻀای
محدودی كه ایجاد كرده ،از طول ســﻄور كاســته اسﺖ .طالیی
و آبــی دو ﮔزینه اصلی در رنﮓ آميزی ﺗرنﺞهای مركزی اســﺖ.
نوشتار متن با سفيداب و سياه بر زمينه زرین و با طالیی بر زمينه
آبی رنﮓ نﮕارش شده اسﺖ )ﺗﺼویر.(1

ﻗراﺋﺖ آیات آﻏازین ﻗرآن ،ﭼﺸم خواننده را به متن هدایﺖ میكند.
ﻗرآنهای شيراز در صفحات افتتاح فاﻗد پيﺸانیاند و این كتيبه ﺗنها
پيﺶ از شروع سوره بقره در صفحه ﺗعبيه شده اسﺖ .پيﺸانی ﻗرآنهای
شيراز ،مستﻄيلی كم عرض با ریتم منﻈمی از سﻄوح مﺜبﺖ و منفی
اسﺖ كه نقوش ﮔلها و سرﺗرنﺞهای كوﭼﮏ زرین و رنﮕين به نسبﺖ
متوازنی در بوم آن پراكنده شدهاند .شرفه3هایی یﮏ در ميان متنوع
نيز از جانﺐ باالی پيﺸــانی به فﻀای سفيد راه یافتهاند )ﺗﺼویر.(۴

تصویر  -1ترنﺞ مرکزی مربوط به قرآن های4و.2
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 .1-1-1-2-4نقوش میان سطور

ميان ســﻄور در اوراق افتتاح بوﺗه اندازی الوان شــده اسﺖ ،این
نقوش شامل بندهای اسليمی مویين و ﮔلهای ختاییكوﭼﮑی اسﺖ
كه به صورت پراكنده در ﺗرنﺞ مركزی حﻀور دارند .در صفحات آیات
آﻏازین سوره بقره ،ﺗزیين ميان سﻄور دندان موشی۲هایی محرر اسﺖ
كه بر بوم طالیی مزین به شــﮑوفههای كوﭼﮏ ﻗرار دارد .این اصول
در ﻏالﺐ صفحات اختتام نيز ﺗﮑرار شده اسﺖ در حالی كه در اوراق
ميانی زمينه آیات ﻗرآن سفيد و بینقﺶ میباشند )ﺗﺼویر.(۲
 .2-1-1-2-4نشان فصل آیات

مﺬهبان برای پایان آیات نﺸــانی ویﮋه در نﻈر ﮔرفته اند كه در
ميان ســﻄور ﻗرار میﮔيرد %۴0 .از ﻗرآنهای شيراز در صفحات
افتتاح فاﻗد عالمﺖ فﺼل آیه هستند و در سایر نمونهها این نﺸان
نقﺶ ﮔلی مدور اسﺖ كه در موضﻊ خاﺗمه آیه ﻗرار دارد .در صفحات
ميانی و پایانی نيز عالمﺖ فﺼل ،دوایری زرین میباشد كه با نقاط
كوﭼﮏ ﻗبه مانند بر محيﻂ آن آراسته شده اسﺖ )ﺗﺼویر.(3

تصویر  -2تزیینات بین سطور مربوط به قرآنهای  4، 3و .5
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 .2-1-2-4کتیبه پیشانی

پﺲ از افتتاح مملو از نقﺶ و ﺗﺬهيﺐ ،ﺗزیينات پرمایه به یﮑباره
در صفحات بعد به سادﮔی نمیﮔرایند بلﮑه كتيبهای به نام پيﺸانی
به عنوان نمادی از ﺗزیينات مفﺼل صفحات پيﺸين و مدخلی جهﺖ

تصویر -4کتیبه پیشانی سوره بقره ،مربوط به قرآنهای 1و.4
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1۹
بررسی ویﮋﮔیهای ﺗزیينی ﻗرآن نﮕاری مﮑتﺐ شيراز عﺼر صفوی

 .3-1-2-4کتیبه سر سوره

در نسﺨههای خﻄی ﻗرآن ،سرسوره عبارت اسﺖ از نام و عنوان
سورهها كه مزین به نقوش ﮔياهی و هندسی زیباسﺖ و با زر و الوان
ﺗﺬهيﺐ شده اسﺖ .در صفحات افتتاح ﻗرآنهای شيراز بﺨﺸی مجزا
به نام كتيبه سرسوره وجود ندارد ولی در %۴0از آنها سرعنوانهایی
مﺨتﺼر ،كوﭼﮏ و ﮔم در ﺗركيﺐبندی دیده میشود .این ﻗرآنها
عموماَ از بقره سرسورهدار شدهاند كه عرض مستﻄيل آن بيﺸتر از
دیﮕر صفحات اســﺖ .مﺸﺨﺼات سوره درون ﺗرنجی مركزی جای
ﮔرفته و ﺗمامی عناصر حول محور آن ﭼيدمان شــده اند؛ فرمهای
مﺜلﺜی ،رنﮓ پﺲ زمينه و دورﮔيری ســياه اطراف ﺗرنﺞ ،جهﺖ نيم
ﺗاجهای كناری و فﻀاهای منفی همﮕی در راستای ﺗاكيد بر ﺗرنﺞ
ﺗركيﺐ شدهاند ﺗا نوشتار در پالن اول دیده شود .رنﮓهای سرسوره
زنده و ﭼﺸمﮕير انتﺨاب شده و حﻀور حتمی زر و الجورد در این
كتيبه جهﺖ برﻗراری ﺗوازن رنﮕی صفحه میباشــد .نقوشی ﭼون
ﮔل شــاه عباســی -۴كه از ﮔلهای مﺨﺼوص صفوی اسﺖ ، -ﮔره
ﭼينی 5در اطراف كتيبه ،اســليمی دهاناژدری و جدولكﺸیهای
ستاره نﺸان از مﺸﺨﺼههای بﺼری این كتيبه میباشند )ﺗﺼویر.(5

 .2-5-1-2-4نشانهای حاشیه خارجی

نﺸانهای حاشيه ســفيد صفحه ،نقوشی نمادین و مﺬهﺐاند
كه»ﺗﺨميﺲ« و« ﺗعﺸير« نام دارند و دستههای پنﺞ و ده آیهای
را در هر صفحه مﺸﺨﺺ میكنند .این عالﺋم به شﮑل ﺗرنﺞهایی
مدور و لوزی با رنﮓهای ﻏالﺐ نســﺨه و یا بادامﮏهایی با نقﺶ

 .4-1-2-4قاب تزیینات

ﻗاب اصلی كه ﺗمامی كتيبهها و ﺗزیينات را در خود جای داده
اســﺖ ،در افتتاح  %۸0از آثار شامل شﮑوفههای زرین و رنﮕين با
ســاﻗههای باریﮏ و اسليمیهای طوماری ۶و مواج بر بوم الجورد
اسﺖ و نقوش آن با مﺸــﮑی دورﮔيری شدهاند .ارﺗباط و انسجام
اجــزای متعدد صفحات افتتاح ﺗوســﻂ ﺗســمههای زنجيرمانند
اطراف كتيبهها حفﻆ شــده اسﺖ .این ﺗسمهها با ﮔرههای ﭼينی
ﺗزیين مﻀاعﻒ شدهاند )ﺗﺼویر.(۶
 .1-4-1-2-4جدولکشی

جدولكﺸی ،خﻄوطی بر دورادور صفحه مﺬهﺐ یا منقﺶ اسﺖ
كه ﭼند ردیــﻒ از این خﻄوط رنﮕين و متداخل ،بر ﻗاب ﺗزیينات
صفحات ميانی ﻗرآنهای شيراز محيﻂ شدهاند و از ویﮋﮔیهای مهم
بﺼری این صفحات به شمار میروند .طالیی ،شنﮕرف ،سياه و در
مواردی الجوردی ،رنﮓهای جداول را ﺗﺸﮑيل میدهند .در ﺗمامی
ﻗرآنها ضﺨامﺖ جداول طالیی بيﺸتر از دیﮕر رنﮓها اسﺖ.
 .5-1-2-4حواشی

تصویر -5سرسوره قرآنهای .2،4
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 .1-5-1-2-4حاشیه داخلی مﺬهب

حواشــی مﺬهﺐ در اوراق افتتاح حﻀور دارند ،كما اینﮑه  %33از
ﻗرآنهای دارای اختتام نيز از ﺗزیينات پركار حواشی داخلی سود
میبرند .نقوش این حواشی شامل اسليمیها و شﮑوفههای رنﮕين،
فﻀاهای مﺜبﺖ و منفی الجــوردی و زرین ،ردیفی از بادامﮏها،
ﺗاجهای كوﭼﮏ و ﺗرنﺞهایی دلنﺸان اسﺖ كه شرفههایی ظریﻒ
از سه جانﺐ آن به حواشی سفيد راه پيدا میكنند و نقوش را در
مرزهای انتهایی به اطراف مرﺗبﻂ میسازند.

تصویر -7نقوش حواشی مﺬهب داخلی صفحات افتتاح و اختتام قرآنهای 4و .5
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۲0
ی دوره ،۲0شماره ،1بهار 13۹۴
نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

نﺨلﮏ طالیی و شمســههایی زرین با ســتارهای در مركز رسم
شدهاند و شرفههایی بسيار باریﮏ همانند شعاعهای نور از اطراف
آنها سر بر آورده اسﺖ )ﺗﺼویر %۸0 .(۸از ﻗرآنهای شيراز صفوی
از شمارنده و  %۶0از شرفه در صفحات خود سود میبرند.
ركابه ،نﺨستين كلمه صفحههای فرد كتاب اسﺖ كه در پایين
و ســمﺖ ﭼﭗ حاشــيه ،پيﺶ از صفحه زوج ،با ﻗلمی ریز نوشته
میشود .این عالمﺖ در  %۶0از ﻗرآنهای شيراز جهﺖ راهنمایی
خواننده كتابﺖ شده اسﺖ.
 .2-2-4صفحه آرایی و تقسیمات
در ﺗقسيمبندی صفحات افتتاح ﻗرآنهای شيراز ،ﺗعبيه كتيبه
صدر و ذیل متداول نيسﺖ و به علﺖ شلوﻏی و پيﭽيدﮔی ﺗﺬهيﺐ،
فﻀای سفيد به ندرت وجود دارد ،ﺗنها از البالی شرفههای حواشی
خارجی میﺗوان مجالی جهﺖ اســتراحﺖ ﭼﺸم یافﺖ .همﭽنين
حاشــيه مﺬهﺐ سه جانبه با وسعﺖ ســﻄوح یﮑسان در صفحات
افتتاح همه ﻗرآنهای آن رعایﺖ شــده اســﺖ.ﺗعداد سﻄور آیات
حمد در هر صفحه ﭼهار ســﻄر ،با طول نابرابر اســﺖ .در ابتدای
سوره بقره ،كتيبه پيﺸانی ﺗرسيم شده اسﺖ كه وسعﺖ سﻄوح آن
كمتر از سرسوره میباشد و موجﺐ كﺸيدﮔی كادر صفحه راسﺖ
نسبﺖ به صفحه مقابل شده اسﺖ .ﺗقسيمبندی سه كتيبهای كه
از دوره ﺗيموری رواج داشــته در آرایــﺶ  %۴0از ﻗرآنهای این
دوره نيز دیده میشود ،بر اساس آن پﺲ از سرسوره ،كتيبه متن
به ﭼند ﻗســمﺖ ﺗقسيم میشود؛ مســتﻄيلهای افقی و مﺬهﺐ،
ســﻄرهای شــروع ،ميانه و پایانی صفحه را با اندازه و رنﮓ ﻗلم
متفاوت در خود جای دادهاند ،در فﻀای خارج از سه كتيبه جلی،
متن آیات در دستههای خفی ،مابين فﻀای خالی كتيبهها نوشته
شــده و دو ســتون باریﮏ عمودی در دو جانﺐ كناری ﻗاب ﻗرار
ﮔرفتهاند .حﻀور این ستونها از طول سﻄور كاسته اسﺖ .حاشيه
سفيد عﻄﻒ باریﮏ و حاشيه مقابل آن به علﺖ وجود نﺸان پهنﺗر
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میباشد .در صفحات ميانی ﻗرآن ،حﻀور كتيبه سرسوره فﻀایی
معادل دو الی سه سﻄر از نوشتههای همان صفحه را اشﻐال كرده
اســﺖ .در صورت صفحهآرایی ســه كتيبهای در اوراق بقره ،این
اصل در صفحات اختتام نيز رعایﺖ شده اسﺖ.
 .3-2-4خﻂ و خوشنویسی
خﻄــوط به كار رفته در كتابﺖ متن ﻗرآن محدود اســﺖ و ﺗا
ﻗرنها ،نسﺦ مهمﺗرین خﻂ در نﮕارش ﻗرآن بود .در عﺼر صفوی
اســتفاده از ریحان و محقﻖ در متن اصلــی رواج پيدا میكند و
كاربرد ﭼند خﻂ در كتابﺖ متن یﮏ صفحه ،در ﻗرآنهای شيراز
دیده میشــود ،به این ﺗرﺗيﺐ كه یﮏ صفحه دو یا سه سﻄر جلی
دارد كــه در كتيبههای مﺬهﺐ جای ﮔرفتهاند و دیﮕر ســﻄور به
خﻄی دیﮕر كتابﺖ شــدهاند .ﻗلمی كه با آن متن درشــﺖنویﺲ
نوشته شده ،ﻏالباَ محقﻖ و ثلﺚ میباشد .به عبارﺗی خﻂ ثلﺚ ﺗنها
در كتيبه و ضماﺋم ﻗرآنهای شيراز حﻀور دارد .خﻄوط پركاربرد
در ﻗرآنهای این مﮑتﺐ به ﺗرﺗيﺐ ثلﺚ در ﺗمامی نمونهها ،نســﺦ
و محقﻖ در  %۶0و ریحان در  %۲0آثار اسﺖ .عالﺋم ﺗجوید ﻗرمز
رنﮓ اند و طالیی ،ســفيد و آبی رنﮓهای عناوین سور میباشند.
اعرابﮔﺬاریها هماهنﮓ با رنﮓ و اندازه ﻗلم متن نوشته شدهاند.
 .3-4تطبیﻖ آثار
مهمﺗرین ویﮋﮔیهای ﺗﺼویری و ﺗزیينی ﻗرآنهای مﻄالعه شده،
در ﭼهار جدول ﺗﻄبيقی عناصر ﺗزیينی شاخﺺ ،شيوه خوشنویسی،
ﺗقسيمات و ﺗناسبات و ﺗركيبات رنﮕی با یﮑدیﮕر مقایسه شدهاند.
نﮑته ﻗابل ذكر در جدول ﺗﻄبيقی  ،۴مربوط به ابعاد صفحات
اسﺖ و بر اســاس آن عدد حاصل از نسبﺖ طول به عرض اندازه
طول
عرض ( بدسﺖ آمده و با نسبﺖهای طالیی و رایﺞ سنجيده
صفحه )
شــده اســﺖ .با ﺗوجه به آنﭽه ﮔفته شــد %۶0،از این ﻗرآنها از
نسبﺖهای پركاربرد پيروی میكنند.

۲1
بررسی ویﮋﮔیهای ﺗزیينی ﻗرآن نﮕاری مﮑتﺐ شيراز عﺼر صفوی
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درصد فراوانی نسبی

مشخصات  /نام

قرآن )(1

قرآن )(2

●

●

۸0

اسليمی طوماری

●

●

●

●

100

ختایی

●

●

●

●

100

ﮔل شاه عباسی

●

●

●

●

●

100

جدول كﺸی

●

●

●

●

ﺗحریر مﺸﮑی

●

●

●

●

ﮔره ﭼينی

●

●

●

ركابه

●

●

●

شرفه

●

۸0
●

۸0
۶0

بوﺗه اندازی

میان سطور

دنــدان
موشی

●

●

۶0

افتتاح

●

●

●

●

●

100

بقره

●

●

●

●

●

100

اختتام

●

●

۴0

بقره

●

●

100

اختتام

●

●

۴0

ساده

ميانی

●
●

اختتام

ختم
آیه

یﮑسان

●

●

۲0
۴0

●
●

ﺗرنﺞ مدور

●

●

●

۶0

●

●

۶0

نشان

ﺗﺨميﺲ

۲0

●

بادامﮏ
دارای نوشتار

●

فاﻗد نﺸان
مدور

۴0

●

متنوع
لوزی

●

●

●

۲0

●

۴0
۲0

●

۲0

●

ﺗعﺸير

بادامﮏ

۲0

●

لوزی

۲0

●

فاﻗد نﺸان

●

●

۴0

جدول -3تطبیﻖ شیوه خوشنویسی در قرآنهای مكتب شیراز.

مشخصات  /نام
خﻄوط به كار رفته

نسﺦ

قرآن )(1

قرآن )(2

قرآن )(3

●

●

●

محقﻖ

●

قرآن )(4

۶0
●

ریحان
ثلﺚ

●

●

شيوه خوشنویسی

خفی و جلی
ساده

●

●

●
●

●

قرآن )(5

درصد فراوانی نسبی

●

●

۶0

●

۲0

●

100

●

۴0
۶0

۲۲
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جدول  -4تطبیﻖ تقسیمات و تناسبات در قرآنهای مكتب شیراز.

مشخصات  /نام

قرآن )(2

قرآن )(1

پویا

قرآن )(3

قرآن )(4

قرآن )(5

درصد فراوانی نسبی

●

۴0

●

ابعاد ﻗرآن
متناسﺐ با
ﺗناسبات...

ایستا

۲0

●

سایر

●

۴0

●

كتيبه سرسوره و ذیل

۲0

●

ﺗقسيمات
افتتاح

حاشيه خارجی مﺬهﺐ

●

پيﺸانی

●

●

سرسوره

●

●

ﺗقسيمات
ميانی و بقره

حاشيه داخلی مﺬهﺐ

●

●

●

●

100

●

●

۶0

●

●

●

100

●

●

●

100

●

۴0

●

۲0

●

۴0

●

۲0

●

سه كتيبه ای

●

حاشيه داخلی مﺬهﺐ
سه كتيبهای

●

ﺗقسيمات
اختتام

حاشيه خارجی

شرفه
نﺸان

۲0

●

سفيد

۲0

●

جدول  -5تطبیﻖ ترکیب بندی رنگی در قرآنهای مكتب شیراز.

رنﮓ نوشتار

رنﮓ تﺬهیب

مشخصات
نام

اصلی

فرعی

سیاه

سفید

ﻗرآن )(1

زر و الجورد

آبی ،سفيد ،شنﮕرف،
ﻗهوهای

●

●

●

ﻗرآن )(۲

زر و الجورد

ﻗرمز ،زرد ،صورﺗی ،آبی

●

●

●

●

ﻗرآن )(3

زر و الجورد

آبی ،ﻗرمز ،زرد ،سياه

●

●

●

●

●

ﻗرآن )(۴

زر و الجورد

آبی ،سفيد ،شنﮕرف،
ﻗهوهای

●

●

●

●

●

ﻗرآن )(5

زر و الجورد

سبز ،نارنجی ،آبی ،سياه

●

●

●

●

●

●

100

۶0

۶0

۶0

100

100

درصد فراوانی نسبی

طالیی

آبی

تجوید قرمز رنﮓ

رنﮓ اعراب هماهنﮓ با متن

●

۲3
بررسی ویﮋﮔیهای ﺗزیينی ﻗرآن نﮕاری مﮑتﺐ شيراز عﺼر صفوی

نتیجه

در بررســیهای انجام شده ،مهمﺗرین ویﮋﮔی هنری ﻗرآنهای
شيراز سده ده با خﺼوصيات اشاره شده در ﺗﺬهيﺐ سبﮏ صفوی
ﻗرابــﺖ دارد .بــا ﺗوجه به آثاری كــه مورد مﻄالعه ﻗــرار ﮔرفته،
درمییابيم ﺗزیين و زیبایی بر خوانایی ﻗرآنها ارجﺢ بوده ﺗا جایی
كه فﻀای سفيد خﺼوصاَ در صفحات آﻏاز و انجام به سﺨتی یافﺖ
میشــود .به عبارت دیﮕر میﺗوان اذعان داشــﺖ كه این ﻗرآنها
به علﺖ ﺗفﺼيل ﺗزیينات مناســﺐ ﺗالوت نبودهاند و جنبه زیبایی
و ابهﺖ كالم ﻗرآنی را بيﺸــتر مینمایاندند .ﺗﮑــرار نوعی الﮕوی
مﺸــﺨﺺ در ﺗرســيم ﻗالﺐ اصلی در نمونههای مورد بحﺚ دیده
میشــود كه ﺗنوع جزیيات را میﺗوان وجه افتراق آنها دانســﺖ.
بنابر آنﭽه ﮔفته شــد در پاسﺦ به سوال ﺗحقيﻖ میﺗوان ﮔفﺖ كه
در نﮕارش ﻗرآنهای مﮑتﺐ شيراز رونﻖ خﻂ نسﺦ در متن و ثلﺚ
در كتيبهها همﭽنان پابرجاســﺖ و با وجود دشواریهای كتابﺖ
خﻄوط محقﻖ و ریحان ،از ظرفيﺖهای زیبا و فرمهای عمودی و
بلند این خﻄوط در متن و كتيبههای مﺬهﺐ استفاده زیادی شده
اســﺖ .همﭽنين شيوه ســﻄرهای جلی و خفی خﻄوط مﺨتلﻒ،
با ﻗلمها و رنﮓهای متنوع در ســﻄور یﮏ صفحه دیده میشود.
ﺗناسﺐ موزون خوشنویســیها ،اعرابﮔﺬاریها و ﺗزیينات اطراف
حــروف و كلمات ،كه با فﻀای ﺗزیينــی و ﭼارﭼوب اثر هماهنﮓ
اســﺖ از دیﮕر مﺸﺨﺼههای این ﻗرآنها به شمار میرود .ﺗزیين و
ﺗﺬهيﺐ پركار در ﻗرآنهای شيراز مﺨتﺺ به صفحات افتتاح نبوده،
سورههای پایانی را نيز در برﮔرفته اسﺖ .استفاده از نقﺶ اسليمی

ماری و بوم مزین به ﮔل شاه عباسی ،طال اندازی و دندان موشی،
از مﺸــﺨﺼههای بارز در ﺗركيﺐبندی نقوش و ﺗزیينات ﻗرآنهای
این مﮑتﺐ اســﺖ .ﺗنوع فرم در نﺸانهای فﺼل و شمارنده آیات،
ﻗلمﮔيری نقوش و نوشتار و حﻀور شرفه و جداول متداخل زرین
و رنﮕين موجﺐ پيﭽيدﮔی ،پرمایﮕی و فﺸــردﮔی ﺗزیينات شــده
اســﺖ و در برخی نمونهها كه شــرفه در حواشی حﻀور ندارد ،بر
روی نقوش شــمارنده آیات ﻗرار ﮔرفته اســﺖ .سرلوحها با نقوش
ﮔل و ﮔياه و اسليمیهای باریﮏ و درهم ﺗنيده آراسته شدهاند كه
طبيعﺖﮔرایی در ﺗرسيم شﮑوفههای ریز طالیی و ﮔل و بوﺗههای
ﭼندپر ﻗابل ﺗﺸــﺨيﺺ اســﺖ و ﻏلبه عنﺼر ﮔياهی بر هندسی را
در ﺗركيﺐبنــدی و ﺗﺬهيﺐ این صفحات نﺸــان میدهد .از ﮔره
ﭼينیهای هندسی ﺗنها در ﺗســمههای اطراف كتيبهها استفاده
شــده اســﺖ .در صفحهآرایی برخی اوراق از كتيبههای كوﭼﮏ
عمودی و ﺗقسيمبندی سه كتيبهای برای ﺗزیين مﻀاعﻒ استفاده
شده اســﺖ كه طول سﻄور ميانی در این آثار كوﺗاهﺗر اسﺖ .ﻗﻄﻊ
ﻗرآنها متنوع اســﺖ و نســبﺖ طول و عرض صفحه زیاد نيسﺖ.
از ركابه به عنوان صفحه شــمار در بيرون از جدول استفاده شده
اسﺖ و اندازه ﻗلم نوشتاری آن خفیﺗر و نازكﺗر از متن میباشد.
جســارت در انتﺨــاب رنﮓهای زنده و درخﺸــان ،افزایﺶ رنﮓ
طالیی ﭼندفام ،ﺗنوع آبیها ،استفاده از رنﮓهای آميﺨتهای ﭼون
صورﺗی ،نارنجی و ســبز در ﺗركيﺐبندی رنﮕی از دســتاوردهای
ﺗزیينی ﻗرآنهای مﮑتﺐ شيراز در عﺼر صفوی اسﺖ.

پی نوشتها
 1مجموعــهای از برگها و ﻏنﭽهها و ﮔلهای ســاده شــده در ﺗﺬهيﺐ،
ﻗالی،كاشی و سایر هنرهای ایرانی اسﺖ.
 ۲ﮔونهای ﺗحریر یا دورﮔيری اســﺖ كه در آن اطراف نوشــته را با خﻄوط
منحنی ابرمانند و متﺼل به هم میپوشانند )ﻗليﭻ خانی.(1۸5 ،13۸۸ ،
 3خﻄــوط ظریفی كه به دور حاشــيه و نقوش میآیند و آن را خورشــيد
نﺸان میكنند.
 ۴یﮑی از نقوش اصلی در طرحهای ختایی كه منســوب به طراحان دوره
صفــوی بوده و عدهای آن را شــبيه نيلوفر آبی میداننــد .این ﮔل بﺼورت
پنﺞپر ،هﺸــﺖ پر و دوازده پر بــه همراه برگهــا و ﮔلبرگها درطرحهای
متنوعی اراﺋه میشود.
 5نقﺶ آذینی ناشی از زنجيرهای به هم پيوسته كه مورد استفاده ﺗﺬهيﺐ
كاران و سایر هنرمندان هنرهای سنتی اسﺖ.
 ۶نوعی اسليمی مستقل اسﺖ  -به صورت جداﮔانه طراحی شده و بر روی
بند ﻗرار ندارد -كه به دليل شباهﺖ با حركات و شﮑل مار به آن اسليمی ماری
یا طوماری میﮔویند.
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