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تدویــن نظــام صفحهآرایــی حا کــم بر ســه نمونــه از قرآنهای
تیموری محفوظ در موزه ملی ایران*
طیبه بهشتی**
استادیار گروه ارتباط تصویری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد پرند تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/6/14 :تاریخ پذیرش نهایی)96/10/23 :

چکیده

برخــی پژوهشهــای معاصــر نشــان دادهانــد صفحهآرایی نســخ خطــی ایرانی ،با تکیه بر اصل تقســیم متوالــی چهارچوب یک
صفحه به بخشهای برابر ،صورت گرفته است .با این وجود ،نسخههای ایرانی بسیاری وجود دارند که روش صفحهآرایی آنها،
به الزامات شیوۀ یادشده پاسخ نمیدهند .پژوهش پیشرو کوشیده است با استفاده از رویکرد ّکمی و روش تحقیق توصیفی-
تحلیلی موردی ،چگونگی صفحهآرایی سه نمونه از قرآنهای تیموری محفوظ در موزۀ ملی ایران را بکاود .ویژگی مشترک این
نســخهها آن اســت که نه تنها صفحهآرایی هیچ یک از آنها بر اســاس اصل تقســیم متوالی چهارچوب یک صفحه به بخشهای
ُ
برابر قابل توجیه نیست؛ بلکه در تمامی این نسخ ،به رغم ابعاد و تناسبات گونا گون ،فاصلۀ سطح حروف تا عطف ،نصف طول
حاشیۀ سرصفحه ،پاصفحه و یا هر دو است؛ به طوری که با در نظر گرفتن شیوة ساخت کتاب در قرون میانه اسالمی که مبتنی
بر دوبرگه بوده ،میتوان حدس ز د هنرمندان صفحهآرا پس از تقسیم طول دوبرگه به  nقسمت برابر ،آن را از وسط به حواشی
عطف و به همین مقدار از باال یا پایین کادر به حواشــی ســرصفحه یا پاصفحه اختصاص دادهاند .آنگاه با اســتفاده از روشهای
هندسی ،محل قرار گرفتن سایر ابعاد قاب تذهیب یا قالب متن را تعیین کردهاند.

واژههای کلیدی

صفحهآرایی ،قرآنهای تیموری محفوظ در موزۀ ملی ایران ،اسکلت شطرنجیشکل ،دوبرگه ،روشهای هندسی.

* بخشی از این مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی تحت عنوان« :تبیین نظام بصری حا کم بر طراحی قرآنهای دورۀ تیموری با تمرکز بر قرآن منتخب آن دوره»
است که توسط نگارنده و با حمایت پژوهشکدۀ هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران انجام شده است.
**تلفن ،021-۶۶۹۴۰۱۳۲ :نمابر.E-mail: tb.beheshti@gmail.com ،021-66759381 :
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مقدمه
منابع کهـ ــن درباره نظـ ــام و چگونگی صفحهآرایی نسـ ــخ خطی
ایرانی کمتر سـ ــخنی به میـ ــان آوردهاند .تنها برخی از پژوهشـ ــگران
معاصر با تکیه بر تحلیل شماری از این نسخهها کوشیدهاند تا روش
صفحهآرایـ ــی آنها را از نـ ــو بازیابی کنند .به طور مثـ ــال این محققان
نشان دادهاند که ساختار شطرنجی ،اساس صفحهآرایی برخی نسخ
خطی ایرانی بوده اسـ ــت .این در حالی است که مشاهدات نگارنده
نشان میدهد ،نظام یادشده از عهده توجیه چگونگی صفحهآرایی
بسـ ــیاری از نسخههای به جای مانده از دوره تیموری برنمیآید .در
عوض با توجه به شـ ــیوه سـ ــاخت کتاب در قرون میانه اسـ ــامی که
مبتنی بر دوبرگه 1بوده اسـ ــت (دروش ،)72 ،1395 ،میتوان حدس
زد روش یا روشهای دیگری که اسـ ــاس آنها بر طراحی دو صفحه به
صورت رودرو استوار است، بتواند از عهده توجیه نظام صفحهآرایی
در برخی از این نسـ ــخهها برآید .مقاله پیشرو تالش کرده است تا با
تکیه بر تحلیل ساختاری سه نمونه از مصاحف قرآنی به جای مانده
از دوره تیمـ ــوری کـ ــه در حال حاضر در محل مـ ــوزۀ ملی ایران حفظ

و نگهداری میشــــوند ،این فرضیه را به بحث گــــذارد .به طوری که
ضمن معرفی کلی این سه نسخه و مجموعه جزوههای قرآنی ،نظام
حا کـ ــم بر صفحهآرایی آنها را نیز در قالــــب دو نظام متفاوت حا کم بر
صفحهآرایی صفحات افتتاحیه و صفحات متن تدوین کرده است.
رویکرد اصلی ایــــن پژوهش با توجه به موضــــوع آنّ ،کمی و روش
تحقیــــق آن ،توصیفی -تحلیلی موردی اســــت .به طـ ــوری که تالش
میشـ ــود تا با تکیه بر تحلیل ساختاری ســــه نمونه از مصاحف قرآنی
تیموری محفــــوظ در موزه ملی ایران ،نظام حا کم بر صفحهآرایی آنها
مشخص گردد .این ســــه نمونه ،نه تنه ا از نفیسترین نسخ تیموری
محفوظ در موزۀ ملی ایران به شمار میروند؛ بلکه به رغم عدم تناسبات
صوری یکسان ،از یک ویژگی مشترک برخوردارند ،به طوری که در هر
سـ ــه نمونه ،عرض عطف نصف طول حاشیۀ ســــرصفحه ،پاصفحه و
یا هر دو اسـ ــت .الزم به ذکر اســــت ضریب خطــــا در این تحقیق  2%در
نظر گرفته شــــد که دروش ،آن را برای اختالف فاصله در نسـ ــبتهای
با دقـ ــت محاســــبه شــــده مجــــاز میشــــمارد (دروش.)215 ،1395 ،

پیشینه و چارچوب نظری تحقیق
از آنجا که اسـ ــتادکاران قرون میانه اسـ ــامی ،بـ ــه منظور طراحی
ارکان و اجـ ــزای کتـ ــاب بـ ــه ابزارهای دقیـ ــق امروزی و یـ ــا روشهای
جبری معاصر دسترسـ ــی نداشـ ــتهاند؛ نا گزیر برای پیشـ ــبرد اهداف
خود ،از روشهای هندسـ ــی سود میجسـ ــتند .م .امین مهدوی در
مقالهای تحت عنوان «گواه صفحهآرایی شـ ــبکهای در نسـ ــخههای
خطی ایران» ،تالش میکند تا با تکیه بر بررسـ ــی  84نسخه مختلف
نشـ ــان دهد که این استادکاران به منظور تعیین محل قالب متن در
ـاختار شبکهای
یک صفحه ،از طرحی شـ ــطرنجی که صفحه را به سـ ـ
ِ
افقی و عمودی تقسـ ــیم میکند ،بهره میبردهاند (مهدوی،1388 ،
 .)303شـ ــهریار عدل نیـ ــز در مقالـ ــه «پژوهش پیرامـ ــون پیمانهها و
خطـ ــوط تصحیـ ــح و تنظیم کننـ ــده در نقاشـ ــی شـ ــرقی» ،چگونگی
صفحهآرایی نسـ ــخه خطی فتوحات همایون را بر اساس زیرساختی
ش ـ��طرنجیگون توجی ـ��ه میکن ـ��د ( .)Adle, 1975, 84-95اسـ ــتفاده
از چنیـ ــن زیرسـ ــاختی ،بدان معناسـ ــت کـ ــه از یک سـ ــو پارامترهای
چهارگانه طول سـ ــرصفحه ،طول پاصفحه ،عرض حاشـ ــیه بیرونی و
عرض حاشیه درونی (عطف) میبایست از نسبتی صحیح و یا الاقل
بـ ــه اضافه - 1/2آن طور کـ ــه عدل ادعا میکند -بـ ــا طول صفحه در
پارامترهـ ــای طول سـ ــرصفحه و طول پاصفحه و بـ ــا عرض صفحه در
پارامترهای عرض حاشـ ــیه بیرونی و عرض عطف برخوردار باشـ ــند و
از دیگر سـ ــو ،پارامترهای طول سـ ــرصفحه با طـ ــول پاصفحه و عرض
حاشـ ــیه بیرونی با عرض عطف نیز تناسباتی معنادار را نشان دهند.
این در حالی اسـ ــت که نسخههای تیموری بسیاری وجود دارند که
در همه یا برخی از پارامترهای یادشده فاقد چنین کیفیاتی هستند

و از این رو ،روش پیشنهادشده توسط این محققان نمیتواند نظام
حا کـ ــم بـ ــر صفحهآرایی آنها را توجیــــه کند .به طور مثال در هشــــت
ُ
نمونه از نس ـــخ و مجموعه جزوههای قرآنی تیموری محفوظ در موزۀ
ً
ملی ایران که مستقیما توسط نگارنده مورد بررسی قرار گرفت ،حتی
یک نمونه نیز به الزامات روش یادشده پاسخ مثبت نداد 2.در عوض
در هفـ ــت نمونــــه از این مصاحــــف ،عرض عطف برابر بــــا نصف طول
حاشـ ــیه سـ ــرصفحه ،پاصفحه و یا هر دو بود 3.ویژگــــی اخیر همراه با
در نظر گرفتن شیوه ساخت کتاب در قرون میانه اسالمی که مبتنی
ً
بر دوبرگه بوده اســــت (دروش ،)72 ،1395 ،نشــــان میدهد احتماال
روشـ ــی از طراحــــی ،الاقــــل در دورۀ تیموری ،وجود داشــــته که نه بر
اسـ ــاس تبدیل چهارچوب یک صفحه به اســــکلتی شطرنجی ،بلکه
بر اساس طراحی دو صفحه به صورت رو در رو استوار بوده است .به
منظور به بحث گذاشتن این فرضیه ،در نخستین گام سه نسخه و
ُ
مجموعه جزوهای قرآنی از مجموعه نسخ تیموری محفوظ در موزۀ
ملی ایران ،به شمارههای 3645 4233 ،و 9232 ،به صورت موردی
انتخاب شـ ــد .ویژگی ممتاز این آثار آن است که به مانند بسیاری از
نسـ ــخ قرآنی محفوظ در محل این موزه ،4نمونههای یادشــــده نیز،
شـ ــکل و ابعاد اولیــــه خود را حفــــظ و از این رو گزینههایی مناســــب
برای پژوهش پیشرو به شــــمار میروند .از دیگر ســــو ،هر سه نمونه
از نفیسترین قرآنهــــای تیموری محفوظ در محل این موزهاند؛ به
طوری که میتوان حدس زد باالترین اســــتاندارد ممکن در طراحی
و تولید آنها به کار گرفته شده اســــت 5.در گام بعد ،ابعاد هشتگانه
طول صفحه ،عرض صفحه ،طول قالب متن ،عرض قالب متن ،طول
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متن

حاشـ ــیۀ سرصفحه ،طول حاشـ ــیۀ پاصفحه ،عرض حاشیۀ بیرونی و
عرض حاشـ ــیه درونی (عطف) در صفحـ ــات افتتاحیه و متن هر یک
از این نسـ ــخهها بر حسـ ــب میلیمتر اندازهگیـ ــری و در جدول  1ثبت
شـ ــد .همانطور که مشاهده میشـ ــود ،در هر یک از این نسخههای
سهگانه ،نسـ ــبت شماری از حواشی یادشـ ــده به ابعاد مجاور آنها در
یـ ــک صفحه ،عددی صحیح را به دسـ ــت میدهد (جـ ــدول  .)1این
بدان معناسـ ــت که طراح به منظور تعیین محـ ــل قرارگیری برخی از
ً
ابعاد مسـ ــتطیل قاب تذهیـ ــب یا قالب متن ،احتمـ ــاال از روشهای
هندسی شناخته شـ ــده تقسیم یک پارهخط به بخشهای مساوی
سود جسته اسـ ــت .این در حالی است که برای طراحی آن دسته از
ابعادی که نسـ ــبت فاصله آنها تا چهارچـ ــوب صفحه به ابعاد مجاور
آنها چنین خاصیتی را نشـ ــان نمیدهنـ ــد ،روشهای دیگری به کار
گرفته شده که در ادامه بدانها پرداخته خواهد شد.

 -1مجموعه جزوههای قرآنی شماره 3645
 -1-1معرفی نسخه-
ایـ ــن مجموعــــه جزوات قرآنــــی را میتوان یکــــی از نفیسترین
مجموعههـ ــای قرآنی دوره تیموری محفوظ در مــــوزه ملی ایران به
شـ ــمار آورد .چرا که نه تنهــــا تذهیبهای آن ،نمونهای واال و فخیم
از تذهیبهای دوره تیموری محســــوب میشــــوند؛ بلکه همچنین
خط آن ،نمونهای ممتاز از خط محقق دوره تیموری اسـ ــت 8.قطع
ایـ ــن مجموعه که شــــامل 40نیم جزء از مجموعه شـ ــصت پاره قرآن
میشـ ــود ،رحلی و ابعــــاد آن در حــــدود  35/5 × 24/4ســــانتیمتر
اسـ ــت .این مجموعه از نیمجــــزوات 1778 ،صفحه را در بر میگیرد؛
به طوری که تمامی صفحات جدولکشــــی شده و ابعاد این جداول

جدول -1میانگین ابعاد صفحات ،قالب متن ،قاب تذهیب ،حواشی چهارگانه و تناسبات آنها در سه نسخه منتخب از قرآنهای تیموری محفوظ در موزه ملی ایران.

مجموعه جزوههای
قرانی 3645
(صفحات افتتاحیه)

مجموعه جزوههای
قرانی 3645
(صفحات متن)

نسخة قرآنی 4233
(صفحات افتتاحیه)

نسخة قرآنی 4233
(صفحات متن)

مجموعه جزوههای
قرانی 9232
(صفحات افتتاحیه)

مجموعه جزوههای
قرانی 9232
(صفحات متن)

طول صفحه

355

355

255

255

342

342

عرض صفحه

245

245

170

170

264

261

طول قالب متن /قاب
تذهیب

260

215

182

165

213

227

عرض قالب متن /قاب
تذهیب

185

170

114

102

171

171

طول حاشیۀ سرصفحه

55

69

30

42

62

46/5

طول حاشیۀ پاصفحه

39

55

43

48

67/5

67/5

عرض حاشیۀ بیرونی

38

54

40

47

65

65

عرض عطف

19

24

15

21

23/5

23/5

طول صفحه
طول حاشیة سرصفحه

6/45

5/14

8/5

6

5/51

7/2

طول صفحه
طول حاشیة پاصفحه

9/1

6/45

6

5/31

5

5

عرض صفحه
عرض حاشیة بیرونی

6/5

4/53

4/25

3/61

4

4

عرض صفحه
عرض عطف

13

10/2

11

8

11

11

طول حاشیۀ سرصفحه
طول حاشیۀ پاصفحه

1/41

1/25

0/7

0/87

0/91

0/68

عرض حاشیۀ بیرونی
عرض عطف

2

2/25

2/66

2/23

2/7

2/7

عرض صفحه
طول صفحه

√2

1

√2

2
3

2
3

3
4

3
4

عرض قالب متن
طول قالب متن

√2

1

6
4
1+√5

7
2
1+√5

2
1+√5

4
1+√5

3
4

* اندازهها همگی بر اساس واحد میلیمتر محاسبه شده است.
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در صفحـ ــات افتتاحیـ ــه  26× 18/5سـ ــانتیمتر و در صفحـ ــات متن
ً
تقریبا برابر با  21/5× 17سانتیمتر است (افروند.)71 ،1375 ،

همین اندازه از ســــمت عرض پایینی کادر به ســــمت باال جدا و خط
راهنمای قاب زیرین تذهیب رسم شده است (تصویر .)2
برای تنظیم محل قرارگیری قابهای باالیی سـ ــرلوح ،روشهای
شـ ــناخته شــــده تقســــیم یک پارهخط به بخشهای برابر پاســــخگو
نیسـ ــت .چرا که از یک سو نسبت حاشیه سرصفحه به عرض صفحه،
عددی صحیح را نش ـــان نمیدهد و از دیگر سو این حاشیه با تکیه بر
تناسـ ــب  n/13طول دوبرگه نیز طراحی نشده است .در عوض همان
طور که در تصویر  3مشــــاهده میشود ،ا گر اقطار هر صفحه جدا گانه
ترسیم گردد ،از محل برخورد این اقطار و خطوط نشانگر قاب بیرونی
تذهیب ،نقاطی به دســــت میآید که با اتصال آنها به یکدیگر میتوان
محل قرارگیری قابهای باالیی سرلوح را مشخص کرد (تصویر .)3

 -2-1نظام حا کم بر صفحهآرایی نسخه
 -1-2-1صفحات افتتاحیه
هر نسـ ــخه از این مجموعه ،در دو صفحـ ــه اول با یک جفت لوح
َ
افتتاحیــــه ُمذهـ ــب مرصع آغاز میشـ ــود که پـ ــرکار ،زیبـ ــا و ظریفند.
طراحی این سـ ــرلوحها بر اساس دو مستطیل سـ ــاده متقارن استوار
شـ ــده است که هر یک زوجی از کتیبههای دوتایی صدر و ذیل را در
خود جای میدهند (تصویر .)1
بـ ــرای بازیابی نظـ ــام حا کم بـ ــر صفحهآرایی ایـ ــن تذهیبها ،در
اولین گام میبایسـ ــت به جدول  1نگاهـ ــی انداخت .همانطور که در
این جدول مشـ ــاهده میشود ،عرض حاشیه بیرونی و طول حاشیه
پاصفحه با دو برابر عرض عطف برابرند .از دیگر سو این مقدار مساوی
 1/13طول دوبرگه اسـ ــت .بنابراین به آسانی میتوان دریافت که در
اولین گام ،طول دوبرگه با تکیه بر عدد اول ،13 9به  13قسـ ــمت برابر
تقسـ ــیم شده است .سپس  2/13آن از هر دو سوی کادر به حواشی
بیرونی و  1/13میانی نیز به حاشیه عطف صفحات اختصاص یافته
اسـ ــت .برای تعیین محـ ــل قرارگیری قـ ــاب پایینی سـ ــرلوحها نیز به

 -2-2-1صفحات متن
با توجه به اینکه ابعاد قالب متن و به تناسـ ــب آن محل جایگیری
آن در یک صفحه در قیاس با همین ویژگیها در قاب تذهیبهای لوح
افتتاحیه ،تفاوتهای آشکاری را نشان میدهند ،میتوان نتیجه گرفت
که نظام حا کم بر صفحهآرایی متن ،با صفحات افتتاحیه متفاوت است.
با این وجود ،مشاهدات و نیز محاسبات نگارنده نشان داد طراحی نظام
اخیر با تکیه بر معیارهای درونی آن قابل توجیه نیست .در عوض ا گر این

تصویر  -1لوح افتتاحیه مذهب مرصع صفحات آغازین نســــخه ،نیمجزء ششــــم از مجموعه
نیمجزوههای قرآنی شماره  ،3645سده نهم هجری قمری ،موزه ملی ایران.
مأخذ( :مجموعه تصاویر آرشیو موزه)

تصویــــر  -3چگونگی تنظیم محل قرارگیــــری قابهای زبرین لوح افتتاحیـ ــه صفحات آغازین
نسخه ،مجموعه نیمجزوههای قرآنی شماره  3645موزه ملی ایران.

تصویـ ــر  -2چگونگی تنظیم محــــل قرارگیری قابهای جانبی ،داخلــــی و زیرین لوح افتتاحیه
صفحات آغازین نسخه ،مجموعه نیمجزوههای قرآنی شماره  3645موزه ملی ایران.

تصویر  -4چگونگی تنظیم محل قرارگیری قالب متن در صفحه با تکیه بر شیوه طراحی تذهیب لوح
افتتاحیه نسخه ،نیمجزء ششم از مجموعه نیمجزوههای قرآنی شماره  3645موزه ملی ایران.
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تدوین نظام صفحهآرایی حا کم بر سه نمونه از قرآنهای تیموری
محفوظ در موزه ملی ایران

نظام با ســــاختار حا کم بر طراحی تذهیبهای لوح افتتاحیه نسخهها
مقایسـ ــه شود ،مشــــاهده خواهد شــــد که چگونه طراحی آن بر اساس
طراحی محل قــــاب دوم تذهیبها که در تصویر پیشــــین با خطوطی
پررنگتر از بقیۀ خطوط نشان داده شده ،استوار شده است (تصویر .)4
 -2نسخه قرآنی شماره  4233محفوظ در موزه ملی ایران
 -1-2معرفی نسخه
این نسـ ــخه ،جزء سـ ــیزدهم از قرآن را در بر میگیـ ــرد .قطع آن که
ً
احتمـ ــاال تنها جـ ــزء باقیمانـ ــده از مجموعهای قرآنی اسـ ــت ،رحلی و
ابعادش در حدود  25/5 × 17سانتیمتر است .این نسخه 87 ،صفحه
را شامل میشود که تمامی این صفحات جدولکشی شدهاند و ابعاد
این جداول در صفحات افتتاحیه حدود  18/2 × 11/5سانتیمتر و در
سایر صفحات در حدود  16/5 × 10/2سانتیمتر است.

برابر  1/11طول دوبرگه محاســــبه شــــد (جدول  .)1بنابراین به آسـ ــانی
میتوان دریافت که طراح اثر پس از تقسیم طول دوبرگه به  11قسمت
برابر 1/11 ،آن را از وســــط به حاشیه عطف و به همین میزان از سمت
باالی کادر به حاشیه سرصفحه اختصاص داده است (تصویر .)6
برای طراحی سایر ابعاد تذهیبهای الواح افتتاحیه در این نسخه،
از روشهای هندسـ ــی سادهای بهره گرفته شـ ــده است .به طوری که
ا گر اقطار مسـ ــتطیل دوبرگه رسـ ــم شـ ــوند ،از محل برخورد آنها با خط
راهنمــــای قابهای باالیی تذهیب ،دو نقطه  Aو  Bبه دســــت میآید
که با عمودکردن خطوطی از این نقاط بر ضلع پایینی مســــتطیل کادر،
میتوان خطوط نشـ ــانگر قابهای جانبی سـ ــرلوحها را به دست آورد.
از دیگر سـ ــو ا گر گوشــــههای باالیی مســــتطیل دوبرگه به صورت وارونه
به نقاط حاصـ ــل از محل برخورد خطوط راهنمـ ــای قابهای داخلی
ســــرلوحها و ضلع پایینی کادر متصل شـ ــوند (نقاط  Cو  ،)Dخطوطی
حاصل خواهند شد که از محل برخورد آنها با خطوط راهنمای قابهای
داخلــــی تذهیب ،نقاط نشـ ــانگر خط راهنمای قابهــــای زیرین الواح
مشـ ــخص خواهند شــــد ( C1و  .)D1خطی که از اتصال این دو نقطه به
دست میآید ،خط راهنمای قابهای زیرین سرلوحهاست (تصویر .)7

 -2-2نظام حا کم بر صفحهآرایی نسخه
 -1-2-2صفحات افتتاحیه
َ
این نسـ ــخه با یک جفت تذهیب دوبرگی لـ ــوح افتتاحیه ُمذهب
مرصع آغاز میشـ ــود که ویژگیهای تذهیبهای دوره تیموری را به
خوبی نشان میدهند .این ویژگیها عبارت از فرم مستطیلی شکل
تذهیبهـ ــا ،کتیبههای قلمدانی زوجی صدر و ذیل ،اشـ ــکال سـ ــرو
مانند حاشـ ــیه بیرونی تذهیبها ،رنگبندی متنوع با غلبه الجورد
و آب طال و  ...است (تصویر .)5
محاسبات نشان میدهد که شیوه صفحهآرایی این سرلوحها ،از
شـ ــباهتهای قابل توجهی به روش به کار گرفته شــــده برای طراحی
قابهای تذهیب لوح افتتاحیه مجموعه نیمجزوهای قرآنی شــــماره
 3645برخـ ــوردار اسـ ــت .به طوری کـ ــه در اینجا نیز بـ ــه مانند نمونه
پیشـ ــین ،اسـ ــاس صفحهآرایی صفحات افتتاحیه نسـ ــخه بر طراحی
مربعی استوار است که طول هر ضلع آن دو برابر عرض عطف و مساوی
طول حاشیه ســــرصفحه است .از دیگر سو ،طول این اضالع به مانند
نسـ ــخه شماره  ،3645با تکیه بر تقسـ ــیم طول دوبرگه به بخشهای
برابر به دست آمده است .با این تفاوت که در نسخه اخیر ،این مقدار

تصویــــر  -6چگونگی تنظیم محل قرارگیری قابهای داخلــــی و زبرین لوح افتتاحیه صفحات
آغازین نسخه ،نسخه قرآنی شماره  4233موزه ملی ایران.

مرصع صفحات آغازین نسخه ،مصحف قرآنی شماره ،4233
تصویر  -5لوح افتتاحیه مذهب
ِ
سده نهم هجری قمری ،موزه ملی ایران.
مأخذ( :مجموعه تصاویر آرشیو موزه)

تصویــــر  -7چگونگی تنظیــــم محل قرارگیری قابهای جانبی و زیریــــن لوح افتتاحیه صفحات
آغازین نسخه ،نسخه قرآنی شماره  4233موزه ملی ایران.
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 -2-2-2صفحات متن
در اینجا نیز به مانند نمونه پیشـ ــین نظام حا کـ ــم بر صفحهآرایی
قالب متــــن از نظام موازی آن در صفحات افتتاحیه نســــخه متفاوت
اسـ ــت .با این حال محاسبات نشــــان داد که طراحی این صفحات بر
خالف نمونه شماره  ،3645کمترین تأثیری از ساختار به کار رفته در
طراحی تذهیبهای لوح افتتاحیه نگرفته است .به طوری که میتوان
ادعا کرد صفحهآرایی متن این نســــخه ،از الگویی مســــتقل از الگوی
حا کم بر صفحهآرایــــی صفحات افتتاحیه آن پیروی کرده اســــت .به
منظور بازیابی این الگو ،در اولین گام میبایست به اعداد ثبت شده در
ستون مرتبط با صفحات متن این نسخه در جدول  1نگاهی انداخت.
همانطور که مشاهده میشــــود ،در اینجا نیز طول حاشیه سرصفحه
با دو برابر عرض حاشــــیه عطف برابر اســــت و این مقدار مســــاوی 1/8
طول دوبرگه است .بنابراین به سادگی میتوان حدس زد که هنرمند
صفحهآرا پس از تقســــیم طول دوبرگه به  16قسـ ــمت برابر 2/16 ،آن را
از سـ ــمت وسط به حاشیه عطف و به همین مقدار نیز از سمت باالی
کادر به حاشیه سرصفحه اختصاص داده است (تصویر .)8
طراحی سـ ــایر ابعاد قالب متـ ــن نیز با تکیه بر روشهای هندسـ ــی
سـ ــادهای که در تصویر  9مشــــاهده میشــــود ،صورت گرفته است؛ به
طوری که ا گر از دو نقطه  Aو  ،Bیعنی محل برخورد خط راهنمای قاب
باالیی قالب متن با کادر دوبرگه ،خطوطی به نقاط  Cو  Dدر پایین کادر
دوبرگه رسم شــــود ،دو نقطه  C1و  D1بر روی خطوط نشانگر قابهای
داخلـ ــی قالب متن به دسـ ــت میآیـ ــد .حال ا گر از ایـ ــن نقاط خطی به
موازات طول دوبرگه رسم شــــود ،خط راهنمای قابهای زیرین قالب
متن حاصل خواهد شــــد .همچنین ،از آن جا که طول حاشیه پایینی
قالب متن با عرض حاشــــیه بیرونی آن برابر اســــت ،میتوان حدس زد
که هنرمند صفحهآرا با استفاده از یک پرگار ،طول حاشیه پایینی قالب
متـ ــن را بر روی کادر پایینی دوبرگه انتقــــال داده و بدینترتیب خطوط
نشـ ــانگر قابهای جانبی قالب متن را به دست آورده است (تصویر .)9
 -3مجموعه جزوههای قرانی شماره 9232
 -1-3معرفی نسخه
جزء قرآن را در بر میگیرند که
این مجموعه جزوههای قرآنیِ 23 ،

تصویر  -8چگونگی تنظیم محل قرارگیری قابهای داخلی و زبرین قالب متن ،نســــخه قرآنی
شماره  4233موزه ملی ایران.

ً
هر جزء ،یک مجلد جدا گانه را شامل و مجموعا بالغ بر  1255صفحه
میشود .ابعاد این نســــخههای بیست و سه گانه که در قطع رحلی
سـ ــاخته شــــدهاند؛  26 × 34سانتیمتر اســــت .تمامی صفحات این
مجموعه جدولکشی شده و ابعاد این جداول در صفحات افتتاحیه
 17/5 × 21/3سانتیمتر و در سایر صفحات در حدود 17/5× 22/8
سانتیمتر است.
 )2-3نظام حا کم بر صفحهآرایی نسخه
ا گـ ــر به جدول  1نگاهی انداخته شــــود ،مالحظه میشــــود که در
ایـ ــن مجموعه از نســــخههای قرآنــــی برخالف نمونههای پیشــــین،
ابعاد قالب متن و نیز محل جایگیری آن در صفحه ،از شــــباهتهای
قابـ ــل توجهــــی بــــه ویژگیهــــای مــــوازی آن در تذهیبهــــای لــــوح
افتتاحیـ ــه برخوردار اســــت .به طوری که تنها تفــــاوت میان آنها ،در
طول حاشـ ــیه ســــرصفحه اســــت که در صفحات متن کمی بیشتر از
صفحات افتتاحیه است .این بدان معناست که طول قاب تذهیب
اندکی کوتاهتر از طول قالب متن است .با این وجود از آنجا که طول
حاشـ ــیه ســــرصفحه در صفحات متن بــــا دو برابر عــــرض عطف برابر
اسـ ــت ،میتوان حدس زد که نظام حا کم بــــر صفحهآرایی صفحات
افتتاحیـ ــه ،از ســــاختار به کار رفته در صفحهآرایــــی متن تقلید کرده
اسـ ــت .از این رو در این مجموعه ،برعکس دو نمونه پیشــــین ،ابتدا
آرایی صفحات متن مورد بررسی قرار میگیرد.
نظام صفحه ِ
 -1-2-3صفحات متن
محل جایگیری قابهای باالیی و داخلی قالب متن در این نسخه
از قرآن کریم ،همان طور که در تصویر  10مشــــاهده میشــــود ،با تکیه
بر تقســــیم طول دوبرگه به  11قسمت مساوی صورت گرفته است .به
طوری که  1/11آن از وسط به حاشیه عطف و به همین مقدار از سمت
باالی کادر به حاشــــیه ســــرصفحه اختصاص یافته است (تصویر .)10
بــــرای تعیین محل قابهای جانبی و زیرین قالب متن ،کاربســــت
هیچ یک از روشهای پیشگفته پاســــخگو نیســــت .در عــــوض ا گر به
جدول  1نگاهی انداخته شـ ــود ،مشاهده میشـ ــود که در این نسخه از
قرآن به خالف نســــخههای پیشــــین ،طول حاشــــیه پاصفحه و عرض
حاشیه بیرونی ،به ترتیب از نسبتهایی صحیح با طول و عرض صفحه

تصویر  -9چگونگی تنظیم محل قرارگیری قابهای جانبی و زیرین قالب متن ،نسـ ــخه قرآنی
شماره  4233موزه ملی ایران.
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برخوردارند .خصوصیتی که نشــــان میدهد طراح اثر به احتمال بسیار
زیاد برای طراحی حداقل یکی از این ابعاد به روش آشنای تقسیم یک
پارهخط به بخشهای مســــاوی روی آورده و بعد دیگر را با اســــتفاده از
همین روش یا روشــــی که در تصویر  11پیشـ ــنهاد شـ ــده ،طراحی کرده
است .روش اخیر با تکیه بر این ویژگی قالب متن تدوین شده است که
ا گر محل تالقی قابهای باالیی و داخلی قالب متن یعنی دو نقطه  Aو
 ،Bبه صورت وارونه به گوشههای پایینی مستطیل دو برگه یعنی نقاط
ً
 Cو  Dوصل شوند ،پارهخطهای حاصله دقیقا از محل تقاطع خطوط
نشانگر قابهای جانبی و زیرین قالب متن خواهند گذشت (تصویر.)11
 -2-2-3صفحات افتتاحیه
هر نسخه با یک جفت تذهیب دوبرگی در صفحات افتتاح ،یعنی در
صفحات اول و دوم خود آغاز میشود .این تذهیب در تمامی نسخهها

َ
عبارت از یک جفت لوح افتتاحیه ُمذهب مرصع است که چهار کتیبه
صــــدر و ذیل را در بر میگیــــرد (تصویر  .)12ا گرچه شـ ــیوه طراحی این
تذهیبهااز تفاوتهاییجزییبایکدیگربرخوردارند؛اماابعاد کلیآنها،
همچنین رنگهای به کار رفته در رنگآمیزی و حتی چگونگی توزیع
رنگها نشاندهنده وحدت رویه در طراحی و اجرای آنها میباشند.
همان طور که در جدول  1مشاهده میشود ،طول قاب تذهیب
در صفحات افتتاحیه این نسخه از قران کریم  1/4سانتیمتر از طول
قالب متن در صفحات متن کوتاهتر اســــت .این بدان معناســــت که
ً
طراح اثر احتماال به منظور قرار دادن الواح افتتاحیه در وسط صفحه
و دید بهتر آنها ،چنین شگردی را به کار بسته است .جالب است که
طـ ــراح ،طول قاب تذهیــــب را به حدی کوتاه کرده اســــت که ضمن
نزدیکی مقادیر حواشی سرصفحه و پاصفحه به هم ،همچنان طول
قاب تذهیب نسبت به عرض آن متناسب است (تصویر .)13

تصویـ ــر  -10چگونگی تنظیم محل قرارگیــــری قابهای داخلی و زبریــــن قالب متن ،مجموعه
جزوهای قرآنی شماره  9232موزه ملی ایران.

تصویــــر  -12لــــوح افتتاحیه مذهب مرصع صفحات آغازین نســــخه ،جزء هشـ ــتم از مجموعه
جزوههای قرآنی شماره  ،9232سده نهم هجری قمری ،موزه ملی ایران.
مأخذ( :مجموعه تصاویر آرشیو موزه)

تصویر  -11چگونگی تنظیم محل قرارگیری قابهای جانبی و زیرین قالب متن ،نســــخه قرآنی
شماره  9232موزه ملی ایران.

ـوح افتتاحیه آغاز جزء،
تصویــــر  -13کوتاهی طول قاب تذهیب نســــبت به طول قالب متن ،لـــ ِ
جزء هشتم از مجموعه جزوههای قرآنی شماره  9232موزه ملی ایران.

نتیجه
این مطالعه برای اولین بار نشــــان میدهد روش پیشنهاد شده
توسـ ــط برخی از پژوهشــــگران چون محمدامین مهدوی که شیوهی
صفحهآرایی نسـ ــخههای خطی ایرانی را ایسـ ــتا ،مبتنی بر تقسیمات
مسـ ــاوی صفحه به یکسوم ،یکدوم و  ...و با استفاده از اصل توالی
این تقســــیمات میدانند ،نمیتواند از شــــیوهی به کار گرفته شده در

صفحهآرایی شــــماری از نســــخههای به جای مانده از دورۀ تیموری
دفاع کند .از جملۀ این آثار میتوان به سه نسخه و مجموعه جزوهای
قرآنی که هما کنون به شــــمارههای4233 ،3645 و  ،9232در محل
موزۀ ملی ایران حفظ و نگهداری میشوند ،اشاره کرد .در عوض روشی
که نگارنده ارائه میکند و بر طراحی دو صفحه به صورت رودررو استوار
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ُ
است ،نه تنها از عهدهی توجیه نظام حا کم بر صفحهآرایی این نسخ و
مجموعه جزوهای قرآنی برمیآید؛ بلکه همچنین با شیوه تولید کتاب
در قرون میانه اســــامی که مبتنی بر دوبرگه بوده نیز هماهنگ است.
در این شــــیوه از صفحهآرایی که بر اســــاس تقســــیم طول دوبرگه به n
قسمت برابر اســــتوار اســــت ،طراح پس از اختصاص  1/nمیانی طول
دوبرگه به حواشــــی عطف ،به همین مقدار از باال یا پایین کادر جدا و
به حاشیه سرصفحه یا پاصفحه اختصاص میدهد .آنگاه با استفاده
ً
از برخی روشهای هندســــی که عمدتا بر ترسیم اقطار مستطیلهای

اصلی همچون مســــتطیل دوبرگه و صفحات یا مستطیلهای فرعی
همچـ ــون مســــتطیلهای حاصــــل از چهارچوب صفحــــه و خطوط
راهنمای عطف یا حواشی ،تکیه میکند؛ محل قرار گرفتن سایر ابعاد
قاب تذهیب یا قالب متن را تعیین میکند .نکتهی قابل توجه در این
میان آن است که کاربست این روشهای هندسی ساده ،به طراح آثار
یادشــــده ،امکان داده که با انتخاب یک کادر متناسب ،خود به خود
و بدون نیاز به اســــتفاده از نظامهای عــــددی پیچیده ،چهارچوبی را
طراحی کند که در آن نسبت طول به عرض همواره متناسب است.

تقدیر و تشکر
از مدیریت محترم موزه ملی ایران جناب آقای دکتر جبرییل نوکنده ،مسئول گنجینه دوران اسالمی آقای کرم میرزایی و امین اموال بخش
اسـ ــامی آقای شهاب شهیری ،به مناسـ ــبت همکاری بیدریغ ایشان در پیشـ ــبرد تمامی مراحل این پژوهش کمال تشکر و قدردانی را دارم.
این مراحل شـ ــامل رؤیت تمامی نسـ ــخههای مدنظر و نیز در اختیار گرفتن تصاویر ،شناســــنامهها و فهرستی میشود که به تازگی از قرآنهای
محفوظ در موزه ملی ایران تهیه شده است.

پینوشتها
1 Bi sheet.
منظور از دوبرگی ،قطعهای مســتطیل شــکل از یک بوم نوشــتار اســت که از
وسط به گونهای تا میشد که با تقسیم شدن به دو قسمت مساوی ،دو برگ را
تشکیل میداد .مجموعهای از این اوراق دوبرگی را داخل یکدیگر قرار داده و با
ُ
عبور نخ صحافی به هم متصل میکردند تا یک کراسه به دست آید .کراسهها در
کنار هم دوخته شده و کتاب را به وجود میآوردند (دروش.)73-72 ،1395 ،
ُ
 2ایــن نســخ و مجموعه جزوهای قرآنی عبارتنــد از3636 :،3645 ،3644 ،
4233.9233 ،9232 ،9226 ،4268 ،
ُ
 3ایــن نســخ و مجموعه جزوهای قرآنــی عبارتند از3636 :4233 ،3645 ،،
.9233 ،9232 ،9226 ،4268
الزم بــه ذکــر اســت کــه ویژگــی یادشــده در برخــی از ممتازترین نســخههای
خطــی دورۀ تیمــوری ،همچــون نســخۀ خطــی شــاهنامۀ بایســنقری محفــوظ
ن نیز قابل مشــاهده اســت .از این رو نمیتوان آن را امری
در کاخ موزۀ گلســتا 
تصادفی ،از پیش برنامهریزی نشــده و بیارتباط با نظام حا کم بر صفحهآرایی
این نسخهها به شمار آورد.
 4بسیاری از این قرآنها از جمله اشیاء وقف شده بر بقعه شیخ صفیالدین
اردبیلی هستند که طی دو مرحله در سالهای  1314و  ،1353از اردبیل به تهران
انتقال یافته و ســرانجام به این موزه وا گذار شــدهاند (خاموشــی.)75 ،1388 ،
 5یکــی از مهمتریــن نتایــج مســتقیم بــه کارگیــری ایــن اســتانداردها،
تناســبات حا کــم بر ابعاد صفحــه ،ابعاد قالب متن و ابعاد قــاب تذهیب در این
نسخههاســت .نســبتهایی کــه همگی از جمله تناســبات زیبــا و پرطرفدار در
کتابآرایــی قــرون میانۀ اســامی به شــمار میروند .بــرای مطالعــه پیرامون این
نسبتها مراجعه کنید به:
دروش ،فرانســوا ()1395؛ دســتنامه نسخهشناســی نســخههای بــه خــط
عربی ،مترجم :ســید محمدحسین مرعشــی ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،صص .215-213
 6ایــن نســبت بیانگر مســتطیلی اســت که از اتصــال دو مســتطیل طالیی از
جانب طول به دست میآید (دروش.)215 ،1395 ،
 7این نسبت همان نسبت طالیی یا عدد فی است.
 8این مجموعه برخالف بســیاری از مجموعههای مشابه خود در موزة ملی
ایران ،دارای امضاء و رقم است .به طوری که نیمپاره جزوات  2و  16به ترتیب
توســط «عمــاد المحالتی» و «عمــاد بن حاجی محمد القمی» امضاء شــدهاند.
ُ
بــا ایــن وجــود در مجموعــه اخیر تاریخ و محل کتابت نســخ درج نشــده اســت

(افروند.)71 ،1375 ،
 9شــواهد مســتقیم چگونگــی تقســیم یــک پارهخــط بــه دو و ســه قســمت
مســاوی را در برخــی منابع اســامی میتــوان یافــت (بوزجانــی .)24 ،1369 ،با
ایــن وجــود بــرای چگونگی تقســیم یــک پارهخــط به ســایر اعــداد اول ،تا کنون
شواهد مستقیمی به دست نیامده است .تنها بیشمار شواهد غیرمستقیم در
حوزههــای مختلف فنــون و از جمله کتابآرایی وجود دارد که نشــان میدهد
اســتادکاران مســلمان برای تقســیم یک پارهخط به هر تعداد قســمت مساوی
دلخواه ،به روشهایی دسترســی داشــتهاند .روشهایی که متأسفانه در حال
حاضر برای ما ناشناختهاند.
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