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چكيده
پيشرفت و تکامل هنرهاي کتاب آرايي مرهون جايگاه واالي کتاب آسماني قرآن و اعتبار آن نزد مسلمانان است. 
پس از ورود اسالم به ايران، کتابت و تزيين صفحات قرآن اهميت ويژه اي يافت و غني ترين تزيينات و تناسبات 
در فتح باب قرآن ها ظاهر شد.صفحه آرايي يکي از هنرهاي وابسته و شاخص کتاب آرايي و قرآن نگاري است 
که ميان عناصر صفحه روابط متناسبي برقرار مي کند. در اين پژوهش اصول صفحه آرايي صفحات افتتاح 
قرآن ها در طول هشت سده بررسي شد تا نفايس هنر اسالمي بهتر شناسايي شود. نتايج پژوهش نشان داد 
ريشه هاي مشترکي در تقسيمات، نسبت ها و ترکيب بندي صفحات افتتاح قرآن هاي اين ادوار وجود دارد که 
انتقال دستاوردها و سنت هاي صفحه آرايي را تأييدمي کند. اوراق افتتاح قرآن ها در پيروي از نسبت هاي طاليي 
و موزون، تقسيمات و چيدمان منطقي عناصر و بهره گيري از امکانات نوشتار و فضاي خالي در سامان دهي 
صفحه شاخص بوده اند و بر اساس الگويي هندسي طراحي شده اند. اين مقاله به روش توصيفي- تحليلي 

صورت پذيرفته و اطالعات الزم از منابع کتابخانه اي و مشاهدة آثار جمع آوري شده است.
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مقدمه
با  متناسب  اديان،  از  هريک  مذهبي  مفاهيم  ديرباز  از 
هنر  از جمله  بياني گوناگون  قالب هاي  در  آموزه هايشان 
کامل ترين  و  آخرين  به عنوان  نيز  اسالم  شده اند.  منتقل 
را در  انواع هنرها  بوده و  از وجه هنري برخوردار  دين 
ماهيت  و  خاستگاه  يقينًا  است.  داده  گسترش  خود  بطن 
هنراسالمي متأثر از تفکرات و تعاليم اسالم به ويژه محتوا و 
حقايق قرآن کريم شکل گرفته است. سرآغاز شکوفايي هنر 
و انديشة اسالمي در ايران را مي توان سده هاي چهارم و 
پنجم هجري دانست. اين دوره منشأ تحول علوم و هنرهايي 

است که بعدها به کمال مطلوب خود مي رسند.
به زيبايي  اهميت  بر تقدس متن و محتواي قرآن،  عالوه 
ظاهر آن نيز در دستور کار مسلمانان قرار گرفت و بهترين 
هنرمندان و عالي ترين هنرها در خدمت آراستگي صفحات 
و کتابت آيات آن درآمدند. در تعاملي که هنر و قرآن با 
چون  هنرهايي  تحول  و  گسترش  بستر  داشتند  يکديگر 
خوشنويسي، تذهيب، تجليد، و صفحه آرايي فراهم شد. در 
اين ميان صفحات افتتاح، به علت آنکه محل ورود به متن 
مقدس و هدايتگر چشم مخاطب به ديگر اوراق مصحف 
و  تزيينات  تأمل ترين  قابل  و  ظريف ترين  بودند،  شريف 
صفحه بندي ها را به خود اختصاص دادند و بدين ترتيب بر 

اعتبار و منزلت قرآن کريم تأکيد نمودند.
و  بخشيدن  نظم  در  بر خوشنويسي  قرآن عالوه  کاتبان 
سامان دادن به اجزا و عناصر اوراق نيز سهم داشتند و 
از اين رهگذر پايه هاي صفحه آرايي معاصر را پي ريختند. 
ساختاري  تحليل  و  صفحه آرايي  اصول  بررسي  جهت 
صفحات افتتاح قرآن هاي منتخب هشت سده، به تطبيق اندازه 
پرداخته  و...  تناسبات  و  ابعاد، حاشيه و متن، فواصل  و 
مي شود تا وجوه هنري و نظام ساختاري اين اوراق مورد 
مطالعه قرار گيرد و در نتيجه به پرسش هاي زير پاسخ داده 

شود:

۱- ويژگي هاي صفحه آرايي اوراق افتتاح نسخ قرآن مربوط 
به سده هاي ۵ تا ۱۲ هجري چيست؟

درقرآن هاي  افتتاح  صفحات  صفحه آرايي  اصول  آيا   -۲
مربوط به سده هاي۵ الي ۱۲ هجري تداوم يافته است؟

نفايس و شاهکارهاي  مقاله معرفي  اين  نگارش  از  هدف 
اعتالي  در  که  است  آثاري  با  بيشتر  آشنايي  و  قرآني 
فرهنگ و هنر اسالمي نقشي واال و ماندگار دارند. شناسايي 
ارزش هاي بصري اين آثار و يافتن ميزان تأثير و تاثرات و 
نوآوري هاي به کار رفته در صفحه آرايي قرآن هاي هر دوره 
اهميت دادن به هنري است که با قرآن پيوند دارد و در 
جهت ترويج كالم الهي متبلور شده است. ضرورت انجام 
چنين پژوهشي شناسايي ويژگي هاي صفحه آرايي سنتي و 

استفاده از قابليت هاي آن در هنر امروزاست.

روش تحقيق
انجام شده و  اين مقاله به روش تحقيق توصيفي تحليلي 
اطالعات الزم با استفاده از منابع کتابخانه اي و مشاهدة 
آثار جمع آوري شده است. تحقيق در بستر تاريخي و از 
طريق مقايسه صورت گرفته است و تطبيق طولي محسوب 
مي گردد. نمونه گيري از آثار انتخابي بوده و از هشت نسخة 
قرآن نفيس در دسترس استفاده شده است. همةنمونه ها 
قرآن هاي ايراني هستند که در موزه هاي داخلي نگهداري 

مي شوند.

پيشينة تحقيق
کامران افشار مهاجر در راستاي تحصيالت و تجربيات 
حرفه اي خود مطالعات زيادي در زمينة صفحه آرايي انجام 
داده است. يکي از پژوهش هاي وي مقاله اي تحت عنوان 
«تأثير صفحه آرايي قرآن هاي خطي بر گرافيک معاصر» 
(۱۳۸۰) است، که در آن به تحوالت خوشنويسي و تذهيب 
لزوم  بر  و  مي پردازد  خطي  قرآن هاي  صفحه آرايي  و 
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1.Francois Deroche
2. واژه مسطره به معني «خط کش» و 
«مسطر» به معني کاغذ خط کشي شده 
(داراي سطر) آمده است (معين، ۱۳۶۲: 

.(۴۱۱۱
3. Grid

در  گذشته  صفحه آرايي  دستاوردهاي  کردن  کاربردي 
گرافيک معاصر تأکيد مي کند. او همچنين کتابي با نام «پايه و 
اصول صفحه آرايي» (۱۳۸۳) منتشر کرده است. سيدمحمد 
حسين مرعشي ترجمه اي از مقالة فرانسوا دروش۱ با نام 
«سطراندازي و صفحه آرايي» (۱۳۸۳) به چاپ رسانيده که 
در آن تناسبات سطور نسخه هاي اسالمي عربي بررسي 
شده است. در اين پژوهش، اشاراتي مختصر به چند قرآن 
است.«بررسي  شده  غربي  موزه هاي  در  موجود  خطي 
اصول صفحه آرايي قرآن هاي دورة ايلخاني» (۱۳۸۷) نام 
پژوهشي است به کوشش سامره کاظمي که در آن ساختار 
قرار  مطالعه  مورد  ايلخاني  دورة  قرآن هاي  تناسبات  و 
گرفته و همچنين عناصر و تزيينات به کاررفته در صفحات 
قرآن هاي اين دوره توصيف شده است. در بررسي هاي 
انجام شده دربارة موضوع مورد بحث، کمبود منبعي که سير 
تاريخي گسترده و جامع  تري را دربرگيرد و به چگونگي 
شکل گيري تناسبات و صفحه آرايي نسخ قرآن مجيد در 
ايران بپردازد احساس مي شد، ضمن اينکه پژوهش حاضر 
با رويکرد تحليل گرافيکي آثار انجام مي پذيرد و مشخصًا 

صفحات افتتاح قرآن ها را دربرمي گيرد.

تعاريف و مباني نظري تحقيق
كتاب آرايي: به تمامي  هنرهايي اطالق مي شود كه به آرايش 
و تزيين كتاب مي پردازند و اين آراستگي مي تواند شامل 
هنرهاي مختلف باشد (مايل هروي،۱۳۷۲: ۱۶). در فرهنگ 
و هنر ايراني هركدام از شاخه هاي كتاب آرايي به تخصص 
و مهارتي ويژه نياز داشته است كه هنرمندان نسخه آرا بدان 
همت گماشته و آثاري بي مانند از جمله قرآن هاي نفيس را 
خلق كرده اند. صفحه آرايي قرآن هاي خطي يکي از مهم ترين 
تخصص هاي هنر كتاب آرايي است که در اين پژوهش به 

آن مي پردازيم.
است که  تصويري  ارتباط  از  شاخه اي  صفحه آرايي: 
موضوع آن ايجاد روابط مناسب و زيباشناسانه در صفحه، 
بين عناصر نوشتاري و تصويري و فضاهاي خالي است و 
پيشينة آن به گذشته هاي بسيار دور باز مي گردد، يعني 
زماني که سومري ها بر لوح گلي مفاهيم مرتبط به يکديگر و 
ادامه داري را مي نوشتند.عالوه بر خوشنويسي و تذهيب، 
که دو عامل بصري مهم در صفحه آرايي قرآن هاي خطي 

تصوير٢. رسم مستطيل   و گسترش آن. مأخذ: بوزجاني، ١٣٦٩: ١٢٥.

 Ghyka, 1977:128  :تصوير٣. مستطيل هاي ايستا و پويا. مأخذ

است، حضور نوعي کارگرداني و مديريت هنري در توليد 
اين قرآن ها محسوس است که اهميت آن از يک يک اجزاي 
بصري صفحه و مهارتي که در طراحي آنها به کار رفته بيشتر 
است. قرآن هاي خطي نخست توسط هنرمند با تجربه اي 
که در نگارگري و يا خوشنويسي و يا هر دو تخصص و 
مهارت داشته طراحي کلي مي شده است و در آن مرحله 
هنرمند مواردي مانند فاصلة سطرهاي متن از يکديگر، طول 
سطرها، قطع قرآن و يا فاصلة سطح اشغال شده توسط 
متن هر صفحه از حاشيه ها، ابعاد سرسوره ها و... را تعيين 
مي کرده است. سپس بر اساس اين انتخاب ها ابزار ساده اي 
به نام مسطر۲ يا مسطره ساخته مي شده که وظيفة «صفحه 
ماکت» يا «گريد»۳ امروزي را انجام مي داده است(افشار 
مهاجر،۲۰:۱۳۸۳). مسطره وسيله اي چوبي يا مقوايي بود 
که در اندازه هاي مختلف و متناسب با قطع کتاب ها ساخته 
که  بود  مستطيلي شکل  مربع  به شکل  وسيله  اين  مي شد. 
يک روي آن با نخ هاي ابريشمي در جهت طول و عرض 
جدول بندي مي شد. کاتب اين وسيله را در زير صفحات 
کاغذ مورد نظر قرار مي داد و با اندک فشاري روي کاغذ اثر 
نخ هاي جدول بندي شده مسطره به صورت خطوط نامرئي 

به صفحات کاغذ منتقل مي شد(رياضي،۴۴:۱۳۷۹).
در  که  است  رياضي  مفهومي  تناسبات  طاليي:  نسبت 



1. Dynamic Rectangle
2. J. Hambidge

هنرهاي تجسمي عامل ايجاد رابطه اي مناسب ميان اجزا با 
يکديگر و با کل اثر است. اهميت تناسبات ايجاد زيبايي بصري 
از طريق نظم بين اجزاست. تقريبًا بيشتر آثار هنر اسالمي 
بر اساس نوعي تناسب به وجود آمده اند. معروف ترين و 
پرکاربردترين آنها شيوه اي است که مصريان باستان ابداع 
کرده اند و به نسبت طاليي مشهور شده است. نسبت طاليي 
از طريق برگردان کردن قطر نصف مربع روي امتداد ضلع 
آن به دست مي آيد که مستطيل ايجاد شده را اصطالحًا 
مستطيل طاليي مي گويند (آيت اللهي،۱۳۶۳: ۱۱۲). به عبارتي 
ديگر،نسبت طاليي در رياضيات و هنر هنگامي است که 
نسبت بخش بزرگ تر به بخش كوچك تر برابر با نسبت کل 
به بخش بزرگ ترباشد(حسيني راد،۷۲:۱۳۸۲).براي نمونه، 
نحوة تقسيم پاره خط الف-ب به دو بخش طاليي چنين است 
که از نقطةالف به اندازة نصف الف-ب عمودي برمي افرازيم، 
سپس از نقطة ج (رأس اين عمود) به نقطة ب وصل مي کنيم 
و با انتخاب نقطة ج به منزلة مرکز دايره فاصلة ب-م را 
روي خط الف-ب برگردان مي کنيم تا نقطةد به دست آيد. 
بنابراين چنين به دست مي آيد  در اين معادله اگر 
الف برابر با واحد ۱ باشد، د ب برابر با ۱/۶۱۸ مي گردد 

(آيت اللهي، ۱۳۸۲: ۱۸۰-۱۸۳).
نسبت طاليي در تمام طبيعت وجود دارد و چشم انسان 
ناخودآگاه آنچه را که بر اين اندازه ها استوار باشد زيبا و 
متناسب مي يابد. به همين دليل در اثر هنري نيز اين اندازه ها 
مي توانند بهترين تأثير و جذبه را بر بيننده بگذارند (همان).

پرگار  به كمك  را  اگر قطر مربعي  مستطيل هاي متوالي: 
روي امتداد دو ضلع موازي آن بيفكنيم، و سپس از اين محل 
خطي به موازات دو ضلع ديگر مربع بيافزاييم، مستطيلي 
ساخته مي شود که اگر ضلع كوچك تر آن (ضلع اصلي كه 
ضلع مربع شاخص است) برابر با يك «واحد» باشدضلع 
بزرگ تر آن برابر با قطر مربع يعني برابر با ۱/۴۱۴۲ است.

اين مستطيل را به نام مستطيل   مي شناسند. اين مستطيل 
ويژگي هاي خاص خود را دارد. براي مثال، قطر آن برابراست 
با و قطر مستطيل برابر است با و قطر مستطيل 

  برابر است با مستطيل و الي آخر. نسبت طول به 
عرض مستطيل  برابر است با ۱/۴.  اين نسبت از دوران 
باستان شناخته شده است و به طور مكرر در آثار هنري، 
خصوصًا در هنرهاي تجسمي و معماري دورة رنسانس، 
به كار رفته است (تصوير ۲). مستطيل هاي  (۱/۴۱۴۲)، 
(۱/۷۳۲۱)،  (۲/۰)و (۲/۲۳۶۱) و همچنين مستطيل 
مستطيل هاي  متوالي،  مستطيل هاي  به نام   (۲/۴۴۹۵)  
ناميده مي شوند. در  طاليي و «مستطيل هاي ديناميك۱»  
ميان اين مستطيل هاي مختلف،مستطيل با نسبت هاي ۱/۶۱۸ 
به ۱ طاليي ترين مستطيل است، زيرا نسبت طول به عرض 
آن با ديگر نسبت هاي طاليي، نسبت هاي موجود در طبيعت 
و نسبت هاي موجود در اعضاي بدن انسان مطابقت دارد 

(همان:۱۸۴-۱۹۹). 
مفهوم  دادن  نشان  به منظور  ايستا:  و  پويا  مستطيل 
تقارن پويا، هامبيج۲ نشان داد که ساده ترين سطوح قابل 
اندازه گيري و قابل مقايسة مستطيل را مي توان به دو دستة 

اصلي تقسيم کرد: 
۱.مستطيل ايستا: تناسباتي که با تناسبات طاليي مطابقت 

ندارند اما با تناسبات اعداد صحيح مطابق اند مانند  و
۲.مستطيل پويا: تناسباتي که خارج قسمت آنها اعداد گنگ 
باشد را تناسبات پويا و کادر آنها را مستطيل پويا مي گويند 

مانند    و  و (تصوير۳). 
با ترسيم يک قطر از مستطيل انتخاب شده و امتداد يکي از 
دو رأس باقي مانده به صورت عمودي، مي توان سطوح را به 
يک مستطيل دوجانبه تقسيم کرد و سپس اتصاالت موازي 
با راستاي طولي و عمود بر رئوس را رسم کرد. اين روند 
به صورت خودکار سطوحي را به وجود مي آورد که از نظر 
.(Ghyka, 1977 :126)تناسبات با مستطيل اوليه مرتبط است

بررسي صفحه آرايي قرآن هاي منتخب
جهت جلوگيري از اطالة سخن، از ميان تعداد ۱۵۰ نسخه 
قرآن مطالعه شده، يک نمونه قرآن شاخص و نفيس از هر 
مورد  و  است  شده  انتخاب  پژوهش  مورد  به عنوان  سده 

تصوير٥. ترکيب بندي، حواشي و نسبت هاي ابعاد قرآن سدة پنجم. تصوير٤. صفحات افتتاح قرآن سدة  پنجم، مأخذ: نگارندگان 
مأخذ:  همان 

بررسي     ساختار   و    صفحه آرايي
 صفحات   افتتاح نسخ قرآن  مجيد از

قرن  پنجم   تا  دوازدهم  هجري



شماره۳۱  پاييز۹۳
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تجزيه وتحليل قرار مي گيرد.

تجزيه و تحليل قرآن منتخب مربوط به سدة پنجم
يکي از نسخه هاي نفيس قرآن به خط پيرآموز، هنرمند گمنام، 
در يکي از سال هاي قرن پنجم هجري، روي کاغذ بغدادي، 
حاشية خانبالغ، در اندازة ۳۱×۲۱ سانتي متر، در کتابخانة 
کاخ گلستان تهران نگهداري مي شود. تصوير شامل سورة 
فاتحه و آغاز سورة بقره در دو صفحه که بعدها آن را مذهب 
کرده اند. کلماتي که بر اثر بريده شدن حاشية صفحات از بين 
رفته اند از نسخة قرآني ۴۲۹۱ موزة ملي ايران، متعلق به سدة 

ششم هجري و به خط نسخ، جايگزين شده اند(تصوير۴).
تقسيم بندي صفحات شامل کتيبة پيشاني با تاجي بلند و 
مذهب است که چند شرفة ظريف از اطراف آن سر برآورده 
و به بيرون از کادر هدايت شده اند. دو کتيبة مشابه با سر 
سوره در اوراق راست نقشي تزييني و موزون دارند. اين 
کتيبه در ذيل صفحة چپ نيز ديده مي شود. کتيبة مرکزي 
که آيات قرآن را در خود جاي داده است در صفحة راست 
يازده و صفحة چپ چهارده سطر نوشتار را شامل مي شود. 
جدول کشي هاي رنگين با ضخامت هاي متفاوت قاب تزيينات 
را دربرگرفته است. حاشية داخلي از سه جهت در صفحه 
حضور دارد و بيشترين وسعت سطح به حاشية مقابل عطف 
c و کمترين آن به عطف a اختصاص يافته است. نسبت ابعاد 
قرآن که از تقسيم طول(x) بر عرض (y) به دست آمده نسبت 
ابعاد صفحه =  ) عددي معادل ۱/۴ است که در ارتباط با 
تناسبات   قرار مي گيرد (۱/۴=    =  ) در محاسبة 
نسبت ابعاد قاب تزيين نيزاز همين فرمول استفاده کرده و 
به عدد ۱/۸ دست يافتيم ( ۱/۸ =  ؛ تصوير۵). با توجه 
به بررسي ها، ابعاد قطع قرآن به علت پيروي از تقسيمات 
مستطيل پويا،  طاليي و ابعاد قاب تزيينات غير از آن است. 

تجزيه و تحليل قرآن منتخب مربوط به سدة ششم
قرآن نفيس به خط نسخ قديمي، هنرمند گمنام، در يکي 
سمرقندي،  کاغذ  قمري،  هجري  ششم  قرن  سال هاي  از 
۱۹×۲۷ سانتي متر، کتابخانه کاخ گلستان(تصوير۴). آيات 

قرآن درون کادر مستطيل شکل مرکزي به تعداد ۱۰سطر 
قرار گرفته اند. به نظر مي رسد کاتب سعي داشته تا طول 
سطور را يکسان کند چرا که فواصل نامتعارفي در ميان 

برخي کلمات وجود دارد. 
متمايز  رنگي  با  که  راست،  صفحة  از  هفتم  سطر 
تقسيمات  بعدي است.  سورة  عنوان  شده،  خوشنويسي 
صفحه شامل مستطيل عمودي قاب تزيينات است که کتيبة 
مرکزي فضايي معادل   آن را اشغال کرده و در وسط 
قاب قرار دارد، به طوري که حواشي عمود اطراف آن از 
لحاظ وسعت سطوح با يکديگر برابر شده اند. برابري وسعت 
سطح در ارتباط با کتيبة صدر و ذيل نيز رخ داده است. در 
حاشية سفيد روبه روي عطف c سه نشان کوچک مدور 
با فواصل يکسان به قاب تزيينات متصل شده  و تأکيدات 
عمودي ابعاد اثر را تعديل کرده اند(تصوير۵).در محاسبة 
ابعاد صفحه و قاب تزيينات به عدد    دست يافتيم که با 

تقسيمات طاليي مطابقت دارند. 

تجزيه و تحليل قرآن منتخب مربوط به سدة هفتم
از قرآني نفيس به خط نسخ، نگارش  دو صفحة نخست 
هنرمندي گمنام، در يکي از سال هاي قرن هفتم، روي کاغذ 
ترمه،در اندازة ۹/۷×۷/۴ سانتي متر. اين مصحف در موزة 

ملي ايران نگهداري مي شود(تصوير۶).
هر دو صفحه از پنج سطر نوشته تشکيل شده که در 
راستاي يکديگر قرار گرفته اند و به نظم صفحه مي افزايند. 
محل قرارگيري متن در بخش مياني کتيبة مرکزي است 
که با کتيبه هاي باال و پايين به يک اندازه فاصله دارد. طول 
سطور نابرابر بوده و بعضًا از کادر تزيينات خارج شده اند. 
چند رديف جدول کشي قاب اثر را احاطه کرده است. در 
حاشية سفيد مقابل عطف c سه نشان دايره شکل قرار داده 
شده است که مياني ترين آنها ابعاد بزرگ تري دارد و با 
جاي گيري در مجاورت قاب مرکزي بر اهميت اين بخش 

تأکيد مي کند. اين فضا پهن تر از ديگر حواشي است.
کتيبة  سرسوره،  بخش  سه  از  متشکل  تزيينات  قاب 
مرکزي آيات و کتيبة ذيل است. تنوع و ترکيب فرم هاي 

تصوير٧. ترکيب بندي، حواشي و نسبت ابعاد قرآن سدة ششم تصوير٦. صفحات افتتاح قرآن سدة ششم. مأخذ: همان
مأخذ:  همان 



منحني و شکسته مانع از يکنواختي ترکيب شده و نمود 
قطع  تناسبات  است.  بخشيده  آن  به  ظاهري چشم نوازي 
قرآن عددي نزديک به ۱/۳ را نشان مي دهد که متناسب با 
نسبت هاي مستطيل ايستاست و نسبت تقريبي ابعاد قاب 
تزيين ۱/۷است. قاب تزيينات منطبق بر نسبت طاليي شکل 

گرفته است(تصوير۷). 

تجزيه و تحليل قرآن منتخب مربوط به سدة هشتم
اين قرآن نفيس به خط ثلث ابوالفتح محمود کردي، روي 
کاغذ دولت آبادي، در اندازة ۵۲/۵×۳۵ سانتي متر، نگارش 
نگهداري  ايران  موزةملي  در  مصحف  اين  است.  يافته 

مي شود (تصوير۸).  
صفحه آرايي دو اوراق اندکي با يکديگر تفاوت دارد، اما 
قاب تزيينات در هر دو مستطيل کشيدة عمودي است. در 
تقسيم بندي صفحة راست کتيبة پيشاني به همراه سرسوره 
فضايي معادل    را به خود اختصاص داده است. کتيبة 
مرکزي شامل تقسيماتي افقي است که براي هر سطر آن 
در نظر گرفته شده است. اين تقسيم بندي ها فضايي افقي و 
باريک، عاري از هرگونه تزيين است که ميان سطور فاصله 
ايجاد مي کند. پس از تزيينات پرتراکم و دندان موشي هاي 
ميان سطور، نياز به فضايي اين چنيني جهت تمرکز چشم 
و ذهن، تأکيد بر اهميت بخش مرکزي و ايجاد تنفس بصري 
احساس مي شد. کتيبة مشابه و متقارن با سرسوره در 
پايين صفحه حضور دارد. جدول کشي هايي رنگين از سه 

طرف قاب تزيين را دربرگرفته اند.

دو سري حاشيه صفحة راست را احاطه کرده است. 
دروني ترين آن پهن تر بوده از سه جهت در اطراف کادر 
اصلي نمايان است. دو نيم تاج نسبتًا بزرگ يکي در ضلع 
عمودي راست و ديگري در ضلع افقي پايين صفحه قرار 
دارند که ادامة حاشية اول هستند و آن را به حاشية بيروني 
a مرتبط مي سازند. نيم ترنج کوچکي نيز در حاشية عطف

نفوذ کرده است. 
حاشية بيروني با کمي فاصله از حاشية اول و پس 
در  آن  نيم تاج هاي  و  است  گرفته  قرار  بياض  فضايي  از 
حواشي c و d قرار دارند. تزيينات حاشية c  به يکباره قطع 
نشده است، بلکه با حضور نيم تاج و خطوطي باريک در 
باالي آن به اتمام مي رسد. در صفحة چپ ابعاد تقسيمات 
کمي بزرگ تر از صفحة پيشين است و حواشي متعدد آن 

تصوير٨. صفحات افتتاح قرآن سدة هفتم.مأخذ:  همان

ابعاد قرآن سدة هفتم.   تصوير٩. ترکيب بندي، حواشي و نسبت 
مأخذ:  همان

بررسي     ساختار   و    صفحه آرايي
 صفحات   افتتاح نسخ قرآن  مجيد از

قرن  پنجم   تا  دوازدهم  هجري
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را ندارد. با وجود تفاوت در اندازه هاي قاب تزيينات، دو 
نسبت  و  ميان   ابعادي  و  متعادل اند  و  متوازن  صفحه 
طاليي را شامل مي شوند. قاب تزيينات در صفحة راست 
نسبتي معادل ۱/۴ را دارد و در صفحة چپ ابعاد آن به عدد 
نسبت طاليي مي رسد. قطع قرآن نيز نسبت هاي مستطيل 

ايستا را در خود دارد(تصوير۹). 

تجزيه و تحليل قرآن منتخب مربوط به سدة نهم
اين مصحف به خط نسخ و ثلث، نگارش هنرمندي گمنام، 
کاغذ  روي  قمري،  نهم هجري  قرن  از سال هاي  يکي  در 
کتابخانة  در  سانتي متر،   ۲۷×۱۳ اندازة  در  سمرقندي، 
نگهداري مي شود (تصوير۱۰). دو صفحه  تهران  مجلس 
از سطربندي مشترک تبعيت مي کنند و متقارن يکديگرند. 
اصلي ترين بخش صفحات تقسيمات هوشمندانه اي دارند. 
به ۵ بخش تقسيم شده و هر بخش در  آيات هر سوره 
قاب مخصوص به خود قرار گرفته است. قلم نوشتار نيز با 
توجه به تقسيمات تغيير کرده است. تعداد سطور صفحات ۹ 
است. قاب ۳،۱ و۵ و همچنين قاب هاي ۲ و ۴ از نظر وسعت 
سطوح با يکديگر برابرند. قاب هاي فرد يک سطر نوشتار 
و قاب هاي زوج با توجه به وسعت بيشترشان هرکدام ۳ 
سطر، با طول برابر را در خود جاي داده اند. فواصل ميان 
تزيينات پر شده و در مجاورت بخش مرکزي  با  قاب ها 
تعبيه شده اند. کتيبة مرکزي  دو مستطيل عمودي مذهب 
نزديکترين فاصله به عطف را دارد و حاشية دروني از سه 
طرف و با اندازه هاي برابر آن را در بر مي گيرد. ارتباط قاب 
تزيينات با حاشية سفيد توسط شرفه ها حفظ شده است. 

تقسيمات اين قرآن متناسب با و نسبت طاليي هستند 
(تصوير۱۱).

تجزيه و تحليل قرآن منتخب مربوط به سدة دهم
اين مصحف به خط ثلث، نگارش عبدالقادر حسيني، در يکي 
در  کاغذ سمرقندي،  قرن دهم هجري، روي  از سال هاي 
اندازة ۲۸/۳×۲۴/۶ سانتي متر، در موزه ملي ايران، تهران 
نگهداري مي شود(تصوير۱۱). ترنج مرکزي متن آيات را 
است.  گرفته  اصلي جاي  قاب  در وسط  و  دارد  در خود 
اطراف آن با آرايه هاي تزييني پر شده است و هريک از 
اين آرايه ها به نحوي اشاره و تأکيد بر اين کتيبه دارند. دو 
حاشية دروني و بيروني نيز اطراف آن را در برگرفته اند. 
ترکيب بندي دو صفحه مشابه هم بوده تناسبات ابعاد آن 
عددي نزديک به ۱/۱ و مستطيل ايستاست. قاب تزيينات 
نيز ابعاد ۱ را داراست که با تناسبات مستطيل پويا هماهنگ 

تصوير١٠. صفحات افتتاح قرآن سدة هشتم. مأخذ: همان 

تصوير١١. ترکيب بندي، حواشي و نسبت ابعاد قرآن سدة هشتم. 
مأخذ:  همان



است. تعداد۶ سطر نوشتار در ترنج مرکزي خوشنويسي 
شده است که در تشکيل فرم تداعي کنندة داخل ترنج ياري 

رسانده اند.
توسط  مرکزي  کادر  است.  سه جانبه  اثر  دروني  حاشية 
خطوطي عمودي به عطف چسبيده است. ارتفاع شرفه هاي 
حاشية سفيد يک در ميان متغير است و حسي از حرکت 
را به نمايش مي گذارد. نمونة حاضر فاقد کتيبة سرسوره 
و پيشاني است و با فرم ترنج مرکزي خود ترکيب بندي 

متمرکزي را ارائه مي کند (تصوير۱۲).

تجزيه و تحليل قرآن منتخب مربوط به سدة يازدهم
اين قرآن نفيس به خط نسخ بسيار خوش و کتابت جلي، 
نگارش محمدرحيم نيشابوري، به تاريخ ذي القعده ۱۰۷۷ 
اندازة ۱۹×۱۱ سانتي متر  قمري، روي کاغذ خانبالغ، در 
توليد شده است. اين مصحف در کتابخانة کاخ گلستان، 
تهران نگهداري مي شود (تصوير۱۳).ابعاد صفحه نسبت 
اين  به  نمونه عدد ۱/۸است،  اين  تزيين  قاب  ابعاد  و   ۱/۷
اما قاب تزيينات  معني که قطع قرآن نسبتي طاليي دارد 

با تناسبات پويا و ايستا ارتباطي ندارد. کتيبة مرکزي آن 
۶ سطر نوشته با طول نابرابر را به خود اختصاص داده 
است و دو مستطيل باريک مذهب در اطراف آن خودنمايي 
مي کند. اين بخش فضايي در حدود    کل قاب تزيين را 
اشغال کرده است .سه جانب کتيبه ها را حاشيه اي مذهب 
با وسعتي يکسان در بر گرفته است که در ضلع عمود اين 
حاشيه تاجي نيم دايره قرار گرفته و با نفوذ به حاشية سفيد 
ميان قاب تزيينات و فضاي خالي ارتباط برقرار کرده است. 
به  باريک عمودي  تزيينات توسط خطوط و سطوح  قاب 

عطف متصل شده است (تصوير۱۴).

تجزيه و تحليل قرآن منتخب مربوط به سدة دوازدهم
و  فارسي  ترجمة  با  ثلث،  و  به خط نسخ جلي  قرآن  اين 
بصير  نگارش  خوش،  نستعليق  خط  به  حاشيه نويسي 
شيرازي، در سال ۱۱۲۷ ق، روي کاغذ خانبالغ، دراندازة 
تهران  گلستان  کاخ  کتابخانة  در  سانتي متر،   ۴۴×۲۸,۵
لحاظ  از  صفحه  دو  (تصوير۱۵).  مي شود  نگهداري 
ترکيب بندي و صفحه آرايي با يکديگر تقارن دارند. از تقسيم 

تصوير١٢. صفحات افتتاح قرآن سدة نهم. مأخذ: همان

تصوير١٣. ترکيب بندي، حواشي و نسبت ابعاد قرآن سدة نهم.
مأخذ: همان

تصوير١٤. صفحات افتتاح قرآن سدة دهم. مأخذ: همان

تصوير١٥. ترکيب بندي، حواشي و نسبت ابعاد قرآن سدة دهم. 
مأخذ: همان 
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طول ابعاد صفحه بر عرض آن عدد ۱/۵ به دست مي آيد 
که تناسبي بين     و نسبت طاليي است اما همچنان با 
نسبت طاليي فاصله دارد و ابعاد مستطيل ايستا را شامل 
مي شود. اما قاب تزيينات نيز متناسب با ابعاد مستطيل پويا 
ترسيم شده است. قاب تزيينات تأکيدات عمودي دارد و به 
منتهي اليه باالي صفحه چسبيده است و حاشية سه جانبه 
نحو  به  سرسوره  و  پيشاني  کتيبة  مي دهد.  راتشکيل 
چشمگيري در صفحه حضور دارند و وسعت زيادي از 
قاب تزيين را اشغال کرده اند. همچنين کتيبة ذيل به نسبت 
نمونه هاي تحليل شدة پيشين وسيع تر و از نصف کتيبة 

مرکزي بزرگ تر است. 
کتيبة مرکزي نيز بخش اعظم خود را در نيمة پاييني 
قاب تزيينات گنجانده است. ۵ سطر نوشتار آيات فواصلي 
يکسان و طولي نابرابر دارند. مستطيلي کم عرض در زير 
هريک از سطور قرار گرفته که ترجمة آيات را در خود 
جاي داده است (تصوير۱۶).حاشية دروني و بيروني در 

قسمت عطف کمتر از دو جانب ديگر هستند. حاشية بيروني 
آيات  و  سوره  نزول  شأن  و  شرح  به  مورب  به صورت 
مي پردازد. کاتب با توجه به فضايي که در اختيار داشته 
فشردگي و چيدمان حروف را سامان دهي کرده است. براي 
مثال در حاشية محدود عطف a طول سطرها کمتر است. 
 d بعد از عطف کمترين وسعت ابعاد مربوط به حاشية پايين
مي شود و تعداد سطوري که در آن حاشيه نويسي صورت 
گرفته کم است. حاشية مقابل عطف c نيز پهن ترين ابعاد 
را به خود اختصاص داده است. جهت نوشتار در صفحة 
راست از پايين به باال و در صفحة چپ برعکس است که 
پيدا  ارتباط  فارسي  خوانايي خط  ظرفيت هاي  با  امر  اين 
مي کند. چيدمان مورب حاشيه نويسي ها به جذابيت ظاهري 

و پويايي صفحات ياري رسانده است.
تجزيه و تحليل اطالعات

در اين بخش براساس نکات مرتبط با مباحث زيبايي شناسي 
آثار  در  به ويژگي هاي موجود  استناد  با  و  صفحه آرايي 

تصوير١٧. ترکيب بندي، حواشي و نسبت ابعاد قرآن سدة يازدهم.تصوير١٦. صفحات افتتاح قرآن سدة يازدهم. مأخذ: همان
مأخذ: همان 

تصوير١٩. ترکيب بندي، حواشي و نسبت ابعاد قرآن سدة  دوازدهم.  تصوير١٨. صفحات افتتاح قرآن سدة دوازدهم. مأخذ: همان 
مأخذ:  همان



سدة ۱۲ سدة١١ سدة ١٠ سدة۹ سدة ٨ سدة ٧ سدة ٦ سدة۵
                             نام   اثر

ويژگي هاي اثر

٤٤ ٢٨/٥× ١١×١٩ ٢٨,٣
×٢٤,٦

١٣×٢٧ ٣٥×٥٢,٥ ٧,٤×٩,٧ ١٩×٢٧ ٢١×٣١ ابعاد صفحه

ب
ابعاد قا

٥/١ 1/7
 (متناسب 

( با

1/1  ٢
(متناسب با
(

1/5 1/3 1/4
(متناسب با 

(

1/4
 (متناسب 

( با
نسبت ابعاد 

صفحه

 ٢
(متناسب با

(  

١/٨  ١
(متناسب با

(

٢
(متناسب با

(

راست:1/4 
چپ:١/٦

7/1
(متناسب با

(

1/4
(متناسب با

( 

1/8
نسبت ابعاد قاب تزئين

٥ آيه
٥ ترجمه

٦ ٦ ٩ ٦ ٥ ١٠ راست:١١
چپ:١٤

تعداد

سطر نوشته

نابرابر نابرابر نابرابر نابرابر نابرابر نابرابر نابرابر برابر طول

برابر برابر برابر نابرابر برابر برابر برابر برابر فاصله

دارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد دارد پيشاني

کتيبه ها

ت
ب تزئينا

داردقا دارد ندارد دارد دارد دارد دارد دارد سرسوره

مستطيل مستطيل ترنج لوزي مستطيل با 
ابعاد متفاوت مستطيل مستطيل مستطيل مستطيل مرکزي

دارد دارد ندارد دارد دارد دارد دارد دارد کتيبه ذيل

٣ جانبه 
a<d<c

۳ جانبه
 با وسعت 

برابر

۳ جانبه
 با وسعت 

برابر

۳ جانبه با 
وسعت برابر

٣جانبه 
شامل
a,c,d

ندارد
دو جانبه

 با وسعت 
برابر

ندارد حاشيه دروني

حاشيه نويسي ٣ 
a<d<c جانبه

شرفه و نفوذ 
دروني در 

بيروني

شرفه و نفوذ 
دروني در 

بيروني
شرفه

فضاي سفيد و 
c,d دو حاشية
و نفوذ حاشية 

دروني در 
بيروني

نشان در 
c حاشيه

نشان در 
c حاشيه

٣
 جانبه 

a<d<c
حاشية بيروني

ي
حواش

متقارن متقارن متقارن  متقارن نا متقارن متقارن متقارن متقارن ترکيب بندي

جدول۱. تطبيق مشخصه هاي صفحه آرايي صفحات افتتاح قرآن ها
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جدول ۲. تحليل تقسيمات و تناسبات صفحه

نام اثر  
                

     
                           تحليل نسبت ها

قرآن
 سدة ٥

قرآن
 سدة ٦

قرآن قرآن سدة ٧
سدة٨

قرآن
 سدة ٩

قرآن
سدة١٠

قرآن
سدة١١

قرآن
سدة١٢

راست۶۱درصد ۴۷درصد٧٤درصد۵۶درصدنسبت به صفحهقاب تزيين
چپ ۶۶درصد

٦٠درصد٤٥درصد٥٣درصد٩٣درصد

پيشاني
راست۱۳درصد١٣درصدنسبت به صفحه

چپ ۱۷درصد
١٠درصد

راست۲۱درصد٢٣درصدنسبت به قاب
چپ۲۶درصد

٢٠درصد

سرسوره
٤درصد٦درصد٥درصد٣درصد١٣درصد١٢درصد٥درصدنسبت به صفحه

راست ۴ درصد٢٨درصد١٦درصد٨درصدنسبت به قاب
چپ  ۷ درصد

٦درصد٦/٥درصد٥درصد

کتيبة مرکزي
راست۱۸درصدنسبت به صفحه

چپ ۲۳درصد
راست۲۰ ٢١درصد٣٩درصد

درصد
چپ ۳۷ درصد

١٢درصد١٣درصد٢٧درصد٣٢درصد

راست۳۳درصدنسبت به قاب
چپ۴۱درصد

۳ ٤٤درصد٥٢درصد ۴ ست ا ر
درصد

چپ۶۰ درصد

٢٢درصد٣٠/٥درصد٥٢درصد٣٥درصد

٢٥درصد٢٠درصد٢٦درصد٥١درصدراست۲۲درصد١١درصدنسبت به صفحهحاشية دروني

٤٦درصد٥٦/٥درصد٤٨درصد٥٥درصدراست۳۷درصد١٦درصدنسبت به قاب

راست۳۹درصد٥٣درصد٢٦درصد٤٤درصدنسبت به صفحهحاشيه بيروني
چپ۳۴درصد

٤٠درصد٥٥درصد٤٧درصد٧درصد

مي گيرد.  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد  يافته ها  تحليل شده 
مشخصه هاي  «تطبيق  جدول  سه  در  مشخصات  اين 
تناسبات» و«بررسي  و  تقسيمات  «تحليل  صفحه آرايي»، 
نسبت هاي پويا و ايستا» صفحات افتتاح قرآن دسته بندي 
گرديد. جدول ۱ شامل ابعاد، سطور نوشته،   کتيبه ها، حواشي، 
ترکيب بندي و نوع کاغذ است و مشخصه هاي صفحه آرايي 
صفحات افتتاح قرآن هر سده را به طور اجمالي شرح و در 

کنار يکديگر  مطابقت مي دهد. 
در بخش ابعاد کادر كه منظور چارچوب کلي صفحه 
است که کتيبه ها، تزيينات، حواشي مذهب و حواشي سفيد 
را در بر مي گيرد، نسبت ابعاد آن نيز براساس تقسيم طول 
بر عرض به دست آمده است (نسبت ابعاد صفحه=  ). از 
اين فرمول در محاسبة نسبت قاب تزيينات نيز استفاده شده 
است. قاب تزيينات متشکل از کتيبه هاي پيشاني، سرسوره، 
است. دروني  حاشية  به انضمام  ذيل،  کتيبة  مرکزي، 

براي نشان دادن وسعت سطوح حواشي از باريک به پهن، 
از عبارت رياضي  a<b<c  استفاده شده است، به اين معني 

که حاشية مقابل عطفc از حاشية باال b بزرگ تر و پهن تر 
است و حاشية عطف a از آن دوکوچک تر و باريکتراست.

در بررسي صفحه آرايي روابط اجزاي مختلف صفحه با 
به همين منظور جدول ۲  نظر گرفت.  بايد در  را  يکديگر 
ابعاد و تناسبات تقسيم بندي هاي قرآن هر سده را نسبت 
به يکديگر و نسبت به ديگر اجزاي صفحه با درصد تقريبي 
نشان مي دهد. جدول ۳ نيز هماهنگي ابعاد را با نسبت هاي 
رايج و پرکاربرد (مستطيل پويا و مستطيل ايستا) بررسي 

مي کند.
- در قرآن سدة پنجم ۱۰درصد از تقسيم بندي صفحه و 
۲۰درصداز تقسيمات قاب تزيين، به جدول کشي اختصاص 

يافته است.
به علت تساوي مساحت کتيبه هاي ذيل و سرسوره و   -
جلوگيري از تکرار، درصد اختصاص يافته به آن ها در جدول 
ذکر نشده است. تنها درقرآن سدة دوازدهم ابعاد کتيبة ذيل 
بيشتر از سرسوره است و ۹درصد از مساحت صفحه و 

۶درصد از مساحت قاب تزيين را در اختيار دارد. 



جدول۳. نسبت هاي پويا و ايستاي تقسيمات صفحه
ابعاد کتيبة مرکزي ابعاد پيشاني ابعاد قاب تزيين ابعاد صفحه تحليل اثر

ابعاد اثر
مستطيل

 ايستا
مستطيل

 پويا
مستطيل 

ايستا
مستطيل 

پويا
ساير مستطيل 

ايستا
مستطيل

پويا
مستطيل 

ايستا
مستطيل

پويا

صفحة چپ 

●
صفحةراست 

●
● ● ● قرآن سدة ٥

● ● ● قرآن سدة ٦

● ● ● قرآن سدة ٧

● ● ● ● قرآن سدة ٨

● ● ● قرآن سدة ٩

● ● ● قرآن سدة ١٠

● ● ● قرآن سدة۱۱

● ● ● قرآن سدة ١٢

نتيجه
با استفاده از نتايج مطالعات انجام شده و تجزيه و تحليل آن ها، ويژگي هاي مشتركي در صفحه آرايي 
صفحات افتتاح قرآن هاي مورد مطالعه ديده مي شود. همچنين در پاسخ به پرسش نخست پژوهش 

دستاوردهايي حاصل شده است:
١. قطع آثار در انتخاب و چگونگي تقسيم بندي صفحه دخيل بوده است. ابعاد کلية قرآن ها از نسبت هاي 
متداول، پرکاربرد و چشم نواز نسبت هاي طاليي و مستطيل هاي متوالي تبعيت کرده اند و قرآن هايي با 

قطع و مساحت بزرگ تر تقسيم بندي هاي بيشتر و متفاوت تري را در خود دارند.
٢. فرم کتيبة آيات نيز در تقسيم بندي صفحه اثرگذار بوده است. قرآني با کتيبة مرکزي ترنج لوزي، 
تقسيمات محدودتري نسبت به کتيبة مستطيل شکل دارد و تقسيمات پيشاني و سرسوره در آن تعبيه 
نشده است.کتيبة پيشاني تنها در قرآن هايي طراحي شده است که قطع بزرگ تري دارند. ابعاد سرسوره 
در نمونه هاي داراي پيشاني کوچک تر از ديگر آثار است. عالوه بر آن قطع اين قرآن ها کشيده تر است. 
در قرآن هاي سده هاي اوليه بخش اعظم تقسيمات صفحه متعلق به کتيبة مرکزي است. اين امر حاکي 
از توجه و دقت کاتب در برجسته ساختن اين بخش و متمرکز کردن چشم و ذهن بيننده به اصلي ترين 
قسمت قرآن است. در سده هاي متأخر روند قبلي تعديل مي شود و حواشي دروني بيشترين فضاي 

صفحه را به خود اختصاص مي دهند.
٣.همان گونه که در جداول مشخص است، اکثر قرآن هاي بررسي شده حاشية دروني وسيع تري نسبت 
به حاشية بيروني خود دارند و در نمونه هاي فاقد حاشية دروني بزرگ ترين ابعاد تقسيم بندي متعلق به 
کتيبة مرکزي است. حاشية مقابل عطفc در تمامي نمونه ها پهن ترين حواشي است که نشان ها و نقوش 

کوچک -در صورت وجود- در اين حاشيه قرار مي گيرند. 
٤.تراکم حروف در سطور قرآن هاي تحليل شده ثابت نيست. به همين علت، بيشتر آنها طول نابرابر 
دارند. ارتباط ميان تعداد، طول و فاصلة سطور اتفاقي نيست بلکه بر اساس طرح و درک زيبايي شناسي 
بصري طراح يا کاتب شکل گرفته است. گريد قرآن ها در دو صفحة مقابل بر پاية تقارن طراحي شده 
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است. اين قرينگي در کتيبة صدر و ذيل ٩٠درصد قرآن ها نيز وجود دارد. تمامي نمونه ها ترکيبي متعادل 
دارند و حتي در تنها قرآن نامتقارن بررسي شده توازن به وضوح حس مي شود. مجموع عناصر صفحه 
بر اساس مرکزي مشخص سامان دهي شده اند. ارزيابي و مطابقت قرآن هاي هشت سده با يکديگر 
نشان مي دهد که ميان صفحه آرايي صفحات افتتاح آنها در تناسبات، تقسيمات، شيوة سامان دهي اجزاي 
صفحه و ترکيب بندي اشتراکاتي وجود دارد که مي تواند فرضية انتقال و تکامل سنت هاي هنري آرايش 
صفحه را در ادوار متمادي تقويت و تأييدکند و تداوم صفحه آرايي صفحات افتتاح قرآن ها در سده هاي 
٥ الي ١٢ را ثابت کند. اگرچه اين تشابهات و تأثيرپذيري ها در طول تاريخ روند ثابتي نداشته اند، اما بر 

اساس الگوي منظم و حساب شدة هندسي شکل گرفته اند.
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The arts of book owe their  progress and development to the high status of the holy Quran and its 
authority for the Muslims. Following the advent of Islam in Iran, inscription and ornamentation of 
the Quranic pages gained an especial significance and the richest ornamentations and proportions 
appeared in the first pages of Quran manuscripts.Page layout is one of the dependent and significant 
arts of the book and Quran inscription which establishes a proportionate relationship between the 
components of a page. In this research the page layout principles in the opening pages of Quran 
manuscripts from the 5th to the 12th Centuries of the Hegira were studied to better identify 
the masterpieces of the Islamic art.The results of the research showed there are similar roots in 
divisions, proportions and compositions of the opening pages of Quran manuscripts from these 
periods which confirm that the layout traditions and achievements have been passed on. The 
opening pages of Quran manuscriptswere significant in following harmonious and golden ratios, 
logical divisions and arrangements of the elements and using the possibilities of inscription and 
free spaces in organizing the pages.They were designed based ona geometric model. This paper 
was conducted using  descriptive- analytical method, based on library sources and observation 
of the collected samples.

Key words:   Layout, Opening pages, Qurans of the 5th to the 12th centuries.
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