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چكيده
موزه قرآن شيخ احمد جامي در شهرستان تربت جام، مجموعه اي کم نظير از قرآن هاي خطي دارد. صفحات 
افتتاح اين قرآن ها، با تزيينات و صفحه آرايي ظريف و سنجيده، قابل تامل و در خور انديشه و مطالعة بوده 
که بر اعتبار و منزلت آنها تأکيد نموده  است. پژوهش حاضر، به بررسي اصول و قواعد بصري صفحات 
افتتاح مجموعه اي از قرآن هاي محفوظ در موزه شيخ احمد جامي از سده ٨ تا ١٣ هجري پرداخته است. 
اهداف پژوهش حاضرعبارت است از: ١-بررسي ارزش هاي بصري صفحه آرايي و تزيينات صفحات 
افتتاح وانجام قرآن هاي محفوظ در مجموعه شيخ احمد جامي٢-تطبيق صفحه آرايي و تزئينات اين صفحات 
از قرن٨ تا ١٣هجري. و سواالت اين پژوهش عبارت است از:١. صفحه آرايي وتزئينات صفحات افتتاح در 
قرآن هاي محفوظ در موزه شيخ احمد جامي از قرن ٨ تا١٣ هجري چه ويژگي هايي دارد؟٢.وجوه افتراق 
و اشتراک در صفحه آرايي وتزئينات قرآن ها چگونه است؟اين پژوهش با رويکرد کيفي و روش توصيفي 
و تحليلي به انجام رسيده است. جامعه آماري قرآن هاي مجموعه شيخ احمد جامي و روش نمونه گيري، 
هدفمند با انتخاب موارد بارز و موارد مرزي و انتهايي انجام گرفته است. نتايج نشان مي دهد ابتکار مذهبان 
دوره سلجوقي، تحرير حروف و عالمات و حرکات خوش نويسي شده با حروف دقيق و سنجيده و ابعاد 
کتيبه مرکزي در اين دوران وسيع تر بوده است. در عصر ايلخاني سبک کتابت وصفحه آرايي مصحف هاي 
قرآن کامل ترشد. صفحات اول قرآن تذهيب و بر اساس الگوهاي هندسي تقسيم بندي شده و اين اشکال 
با گردش اسليمي ها کامل گشته  و کتيبه و شمسه در اين دوران رونق يافته است. در قرآن هاي کتابت شده 
عصر تيموري طال و الجورد از عوامل اساسي کار بوده است هم چنين خط ثلث در کتابت قرآن رواج يافته 
وحاشيه بيروني(مقابل عطف) سطح وسيعتري را نسبت به حواشي ديگر به خود اختصاص مي دهد. در 
نقوش صفوي تمايل به ايجاد ظرافت و پيچيدگي هاي اعجاب انگيز در تزيينات به چشم مي خورد. رنگ غالب 
طاليي و الجوردي والبته شنگرف، سبز، زرد و نارنجي نيز بيشتر به کار رفت. کاتبان با توجه به تناسب 
و توازن، ميان اندازة سطح نوشته و اندازه صفحه، نسبت هاي هندسي را به خوبي ارزيابي کرده و از 
ابزارهاي عملي و نظري الزم براي فضاسازي اندازة نوشته استفاده  نموده اند. نوع کادربندي هاي مختلف 

وتقسيمات صفحه به بخش هاي مجزا نيزاز ويژگي هاي اين دوره است.

کليدواژه ها
صفحه آرايي، صفحات افتتاح، قرآن ، موزه شيخ احمد جامي.
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مقدمه
تربت جام  شهرستان  در  جامي  شيخ احمد  مجموعه 
اينکه موزه اي معماري از دوران اسالمي است  عالوه بر 
تاکنون  که  دارد  خطي  قرآن هاي  از  بي نظير  مجموعه اي 
مورد مطالعه قرار نگرفته است. صفحات افتتاح و انجامه ها، 
به علت آنکه محل ورود به متن مقدس و هدايتگر چشم 
مخاطب به ديگر اوراق مصحف شريف هستند، ظريفترين 
خود  به  را  صفحه بندي ها  و  تزيينات  تامل ترين  قابل  و 
اختصاص داده و بدين ترتيب براعتبار و منزلت قرآن کريم 
در  خوشنويسي  بر  عالوه  قرآن  کاتبان  کرده اند.  تأکيد 
نظم بخشيدن و سامان دادن به اجزا و عناصر اوراق نيز 
سهم داشتند و از اين رهگذر پايه هاي صفحه آرايي معاصر 
را پي ريختند. جهت بررسي اصول صفحه آرايي وتحليل 
قرآن هاي خطي  انجامه هاي  و  افتتاح  ساختاري صفحات 
ابعاد، حاشيه  اندازه و  به تطبيق  احمد جامي،  مزار شيخ 
و متن، فواصل و تناسبات و رنگ پرداخته  شد و وجوه 
هنري و نظام ساختاري اين اوراق مورد مطالعه قرارگرفت. 
تاريخي که در هر کدام صفحه آرايي  ميان دوره هاي  در 
داشته  را  خود  خاص  خصوصيات  مصحف ها  تزيين  و 
قرآن هاي سده ۸ تا ۱۳هجري در کنار ارزش نسخه شناسي 
در صفحه آرايي و تزئينات داراي ويژگي هاي منحصر به 
فردي بودند.در دوره هاي مورد بحث اين پژوهش که شامل 
دوره هاي شاخص سلجوقي، ايلخاني، تيموري، صفوي و 
قاجار مي باشد، صفحه آرايي وتزئينات قرآن ها دستخوش 
است  حاضرعبارت  پژوهش  بوده است.اهداف  تغييراتي 
از: ۱-بررسي ارزش هاي بصري صفحه آرايي و تزيينات 
مجموعه  در  محفوظ  قرآن هاي  وانجام  افتتاح  صفحات 
اين  تزئينات  و  صفحه آرايي  جامي۲-تطبيق  شيخ احمد 
سواالت اين پژوهش  صفحات از قرن ۸ تا ۱۳هجري. و 
عبارت است از: ۱. صفحه آرايي و تزيينات صفحات افتتاح در 
قرآن هاي محفوظ در موزه شيخ احمد جامي از قرن ۸ تا۱۳ 
هجري چه ويژگي هايي دارد؟ ۲. وجوه افتراق و اشتراک 
در صفحه آرايي قرآن ها چگونه است؟ بررسي صفحه آرايي 
قرآن هاي خطي مجموعه مزار شيخ احمد جامي قدمي در 
راه شناخت ارزش اين آثار و نيز روشن شدن بخشي از 
تاريخ تذهيب در قرآن نگاري ايران خواهد بود که اهميت 

وضرورت اين پژوهش رامشخص مي کند.

روش تحقيق
تحقيق  رويكرد  و  توصيفي-تحليلي  تحقيق،  روش 
كيفي است. شيوة گردآوري اطالعات با مطالعات اسنادي 
و کتابخانه اي انجام گرفته است. جامعه آماري که ۱۰عدد 
نسخه خطي قرآن مي باشد بر اساس اولويت و عدم تکرار 
تعداد ۱۰ نمونه از قرآن هاي خطي از موزه شيخ احمدجامي 
انتخاب ومورد بررسي قرار گرفته است تا بيشترين ميزان 
اطالعات بر اساس سواالت پژوهش فراهم آيد و با توجه به 

آن روش نمونه گيري کيفي واستفاده از موارد بارز بهترين 
نتيجه را مي دهد. 

معرفي جامع مجموعه اي از قرآن هاي محفوظ در موزه 
شيخ احمد جامي، بررسي اصول صفحه آرايي و تزئينات 
آنها از قرن ۸ تا ۱۳هجري در دوره هاي سلجوقي، ايلخاني، 
تيموري، صفوي و قاجار از دستاوردهاي پژوهش است. 
روش تجزيه و تحليل بصورت كمي و كيفي از طريق تحليل 
اطالعات با استفاده از کتب، مقاالت، تحقيقات ،پژوهش هاي 

مرتبط با موضوع ومقايسه نمونه ها انجام گرفته است.

پيشينه تحقيق
محققان پژوهش هايي درارتباط با صفحه آرايي نسخ 
بهشتي(۱۳۹۶)  طيبه  داده اند  انجام  کريم  قرآن  مختلف 
نمونه  سه  بر  حاکم  صفحه آرايي  نظام  تدوين  مقاله "  در 
ايران»در  ملي  موزه  در  محفوظ  تيموري  قرآن هاي  از 
نظام  به  تجسمي،شماره۲  زيبا-هنرهاي  هنرهاي  نشريه 
حاکم بر صفحه آرايي نسخ خطي پرداخته  است. عليرضا 
شيخي وسميه کوه جاني(۱۳۹۶)، در مقاله  «مطالعه اصول 
قدس  آستان  قرآن هاي  افتتاح  صفحه هاي  صفحه آرايي 
علمي-پژوهشي  فصلنامه  در  ه.ق»  ۶تا۹  سده  رضوي 
نگره، شماره۴۷ به مطالعه اصول صفحه  آرايي اين قرآن ها 
پرداخته  اند.عالوه بر صفحه آرايي صفحات افتتاح، تناسبات، 
قرار  بررسي  مورد  قرآن ها  اين  در  وتذهيب  تزئينات، 
مقاله   در  مرآثي(۱۳۹۳)،  محسن  و  شفيقي  ندا  گرفته اند. 
«بررسي ساختار و صفحه آرايي صفحات افتتاح نسخ قرآن 
مجيد از قرن پنجم تا دوازدهم هجري»در فصلنامه علمي-

به مطالعه مصحف هاي خطي  نگره، شماره۳۱  پژوهشي 
پرداخته است. در اين پژوهش پيشينه صفحه آرايي در ايران 
بيان شده است و اجزا و عناصر به کار رفته در صفحه آرايي 
صورت  به  ه.ق   ۱۲-۵ سده  قرآن هاي  افتتاح  صفحات 
تخصصي مورد بررسي قرار گرفته است. «سطربندي و 
صفحه آرايي قرآن هاي خطي (با تأکيد بر آثار قرن هشتم 
تا دهم هجري شيراز)» (۱۳۹۱)، در فصلنامه مطالعات ملي 
کتابداري وسازماندهي اطالعات، شماره۹۲ توسط مهدي 
صحراگرد و علي اصغر شيرازي از مجموعه مقاالت مرتبط 
با موضوع است که ابداعات کاتبان و نسخه نگاران در تاريخ 
کتاب آرايي براي تقسيم صفحه و صفحه آرايي اعم از کتاب 
قرآن کريم و ساير نسخ در نقاط مختلف تمدن اسالمي، 
تا  هشتم  قرن  قرآن هاي  ويژه  به  کريم  قرآن  درنگارش 
گرفته  قرار  مطالعه  مورد  شيراز  در  قمري  هجري  دهم 
اصول  «بررسي  مقاله   در  کاظمي(۱۳۸۵)،  سامره  است. 
صفحه آرايي قرآن هاي دوره ايلخاني» در نشريه هنرهاي 
زيبا، شماره۳۳ ارزش نسخه شناسي به خاطر ويژگي هاي 
خاص صفحه آرايي، تذهيب و نقوش به کاررفته در آنها 
مورد بررسي قرار مي گيرند.کامران افشارمهاجر(۱۳۸۰)، 
برگرافيک  خطي  قرآن هاي  صفحه آرايي  «تأثير  مقاله   در 
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معاصر» در مجله گلستان قرآن، شماره ۵۷ صفحه آرايي 
قرآن هاي خطي، فاصله سطح اشغال شده توسط حروف 
از لبه هاي کاغذ، تاريخچه خط در قرآن، تذهيب در قرآن را 
شرح داده ودر پايان از ارزش هاي بصري قرآن هاي خطي 
در گرافيک معاصر سود جسته است. الزم به ذکر است 
تمام موارد فوق ازمنابع تحقيق بوده ولي پژوهشي مستقيمًا 
اين مجموعه  نپرداخته و قرآن هاي  به موضوع پيش رو 

تاکنون معرفي و مطالعه نشده  است.

مجموعه شيخ احمد جامي 
آرامگاه شيخ احمدجامي(تصوير۳) مدفن و مقبره شيخ 
درشهرستان  به ۸۰۰ سال  نزديک  قدمتي  با  احمدجامي، 
تربت جام (تصوير۲) در استان خراسان رضوي(تصوير۱) 
واقع شده است. اين بنا مربوط به سده ۹ تا ۱۲ ه.ق يکي 
از جاذبه هاي گردشگري استان خراسان رضوي مي باشد. 
اين بقعه در واقع يک مجموعه است که از بخش هاي مختلفي 
چون مقبره شيخ احمد، ايوان، گنبدخانه، مسجد کرماني، 
گنبدسفيد، مسجدعتيق، مدرسه اميرجالل الدين فيروزشاهي 
و مسجدجامع نو تشکيل شده است. الحاقات ديگري در اين 
مجموعه وجود دارد که در دوره هاي مختلف بوجود آمده اند 

مانند آب انبار، مسجد زيرزميني و قبور مجاور مزار.
يکي از باشکوه ترين فضاهاي معماري مجموعه مزار 

شيخ جام گنبدخانه است که قرآن ها در آنجا محفوظ است.

شيخ  موزه  در  ناتمام  تزيينات  با  قرآن  نسخه هاي 
احمدجامي

درموزه شيخ احمد جامي نسخه هاي خطي اي وجود دارد 
که در صفحات افتتاح، فاقد تزئينات بوده ويا صفحه آرايي 
آن ها تکميل نشده است. اما اين قرآن ها ساير ويژگي هاي 
قرآن هاي خطي را دارا هستند. يعني در نوشتار قرينه بوده 
با يکديگر برابراست. کتيبه صدر وذيل  و فاصله سطور 
در اين نسخ معموال با خط و رنگي متمايز کتابت شده اند. 
روحيه کلي صفحه آرايي اين نسخ خطي، وقار، صالبت و 
سادگي خاصي است که در صفحه حکم فرماست. از نظر 
ترکيب بندي تقارن در کل اثر حاکم است. حاشيه بيروني 
چهار جهت صفحه را در بردارد.ويژگي هاي اين قرآنها به 

صورت کلي در ذيل بيان شده است: 
قرآن با شماره عمومي۵۰: قرآن خطي، قلم سرسوره: 
ثلث، قلم متن افتتاح: محقق، متن پس از افتتاح: نسخ آميخته 
قرن هشتم هجري، عدد  احتماًال  تحرير:  تاريخ  توقيع،  به 
تعداد سطر: ۱۵،طول: ۳۵سانتي متر/ عرض:  اوراق: ۳۲۵، 
۲۷ سانتي متر، واقف: نامعلوم، تاريخ وقف: نامعلوم، کاتب: 
اينکه  ضمن  دارد  نونويسي  نسخه  مالحظات:  نامعلوم، 
بعضي از تذهيبات آن برداشته شده است و داراي تذهيبات 

خيلي پرکار است.
قرآن با شماره عمومي۴۳: قرآن خطي،قلم متن افتتاح: 
نسخ اوليه، قلم متن پس از افتتاح، فرد: نسخ، زوج شامل 
تحرير:  تاريخ  نسخ،  حاشيه:  نسخ،  ريز:  محقق،  درشت: 
طول:   ،۱۳ سطر:  تعداد   ،۲۶۷ اوراق:  عدد  هجري،   ۸۷۸
نامعلوم  واقف:  سانتي متر،   ۲۲/۵ عرض:  ۳۳سانتي متر/ 
،تاريخ وقف: قرن نهم هجري، کاتب: محي الدين حسيني، 

تصاوير١و٢.موقعيت شهرستان تربت جام روي نقشه، مأخذ: تصاوير 
نقشه ايران و خراسان.

تصوير۳.محل نگهداري قرآن ها، مأخذ: آرشيو تصاوير مجموعه 
شيخ جام.



نونويسي،  آغاز  در  صفحه  سه  داراي  نسخه  مالحظات: 
تذهيبات عالي و طالنويسي هاي ممتاز است.

قرآن با شماره عمومي۴۶: قرآن خطي، قلم سرسوره 
افتتاح: محقق، قلم متن افتتاح: نسخ، متن پس از افتتاح: درشت: 
محقق، ريز: نسخ، تاريخ تحرير: احتماًال نه و ده هجري، عدد 
اوراق: ۴۳۳، تعداد سطر: ۱۳، طول: ۳۵ سانتي متر/ عرض: 
۲۱ سانتي متر، واقف: جامي االحمدي، شيخ عبدالرحمان خان 
هجري،   ۱۲۷۴ وقف:  تاريخ  محمداشرف خان،  شيخ  و 
کاتب: نامعلوم، مالحظات: نسخه رطوبت ديده و تخريب و 

بازپيرائي و نونويسي شده است. 
قرآن با شماره عمومي۶۵: قرآن خطي، قلم سرسوره: 
دوازدهم  قرن  تحرير:  تاريخ  ايراني،  نسخ  متن:  قلم  ثلث، 
 ۳۱/۵ طول:   ،۱۵ سطر:  تعداد   ،۲۵۲ اوراق:  عدد  هجري، 
محمدحسن،  واقف:  سانتي متر/ عرض: ۲۱/۷ سانتي متر، 
تاريخ وقف: ۱۲۸۷ هجري، کاتب: محمد، مالحظات: شيرازه 

نسخه به هم ريخته و تخريب شده است.
قرآن با شماره عمومي۶۸: قرآن خطي، قلم سرسوره: 
قرن  احتماًال  تحرير:  تاريخ  ايراني،  نسخ  متن:  قلم  رقاع، 
دوازده هجري، عدد اوراق: ۲۹۳، تعداد سطر: ۱۵، طول: ۳۴ 
سانتي متر/ عرض: ۲۰ سانتي متر، واقف: نامعلوم، تاريخ 
وقف: نامعلوم، کاتب: محّمد، مالحظات: نسخه تخريب شده 

و افتادگي اوراق داشته و نونويسي دارد.
قرآن با شماره عمومي۵۳: قرآن خطي با ترجمه، مترجم: 
تحرير:  تاريخ  توقيع،  با  آميخته  نسخ  متن:  قلم  نامعلوم، 
احتماًال قرن ۱۲ هجري، عدد اوراق: ۳۵۰، تعداد سطر: ۱۲، 
طول: ۳۶سانتي متر/ عرض: ۲۲/۵ سانتي متر، واقف: جامي، 
خواجه سراج الدين، تاريخ وقف: قرن چهاردهم هجري، کاتب: 

نامعلوم، مالحظات: نسخه تخريب و بازپيرايي شده است.
قرآن با شماره عمومي ۳۸: قرآن خطي، قلم سرسوره: 
سيزدهم  قرن  تحرير:  تاريخ  ساده،  نسخ  متن:  قلم  ثلث، 
هجري، عدد اوراق: ۱۹، تعداد سطر: ۹، طول: ۲۱ سانتي متر/ 
قرن  تاريخ وقف:  نامعلوم،  واقف:  عرض: ۱۷ سانتي متر، 

سيزدهم هجري، کاتب: عبدالغّفار، مالحظات: اوراق نسخه 
به هم ريخته و تخريب شده است.

قرآن هاي مجموعه از عصر سلجوقي تا قاجار(جدول۱) 
نگاره ها  و  تزئينات  صفحه آرايي،  و  ساختار  نظر  از 
درصفحات افتتاح و تزئينات و نگاره ها در ديگر صفحات 

مورد مطالعه قرارگرفته است

اول)،  خطي(جزء  قرآن  عمومي۱:  شماره  با  قرآن 
تاريخ تحرير: ۷۱۴  قلم متن: محقق،  قلم سرسوره: رقاع، 
هجري، عدد اوراق:۴۸، تعداد سطر:۵، طول: ۳۶سانتي متر/ 
قطب الدين محمدبن اسم واقف:  سانتي متر،   ۲۷/۵ عرض: 

کاتب:  هجري،  محرم الحرام۸۱۱  در  احمدجامي  عيل بن 
حسيني دامغاني، ابوالحامد محمد بن  مرتضي. بنا بر متن 
وقف نامه: اين نسخه به همراه بيست و نه جلد ديگر وقف 
روضه شيخ احمد جامي شده است. دو صفحه افتتاح اين 
قرآن قرينه و کتيبه صدر در راستاي کتيبه مرکزي قرار 
و  انجام  دقت  با  روبرو  صفحة  دو  در  گريدبندي  دارد. 
سطور در راستاي يکديگر و در مرکز صفحه قرار دارند. 
در تناسبات ابعاد صفحه عدد ۱/۳ و قاب تزئين عدد ۱/۴ 
به دست آمده است. رنگ غالب، زّرين بوده ولي استفاده از 
رنگ قهوه اي، شنجرف، سبززنگاري، سياه، الجورد در کنار 
آن عمق و تضاد را ايجاد مي کند. از ديدگاه بصري ترنج ها 
و شمسه -که بزرگتر از دو ترنج است- باعث تأکيد بر اين 
کتيبه ها شده و چشم را بر کتيبه مرکزي متمرکز مي کنند. 
عريض ترين حاشيه اختصاص، حاشيه بيروني(d) است. 
(تصوير۴) عناوين در کتيبه صدر و ذيل به خط رقاع با 
قلم سفيدآب و دورگيري سياه بر زمينة سبززنگاري مزين 
به اسليمي هاي زّرين کتابت و در کتيبه مرکزي متن به خط 
محقق با قلم سياه بر زمينه ابري قهوه اي در يک سطر جاي 
گرفته است. کاتب براي جداسازي متن از زمينه پرنقش  و 
نگار از ابري سازي با نقوش اسليمي و ختايي استفاده کرده  

تصوير۴. تصوير صفحه افتتاح قرآن شماره۱محفوظ در مجموعه شيخ احمد جامي، دوره ايلخاني، ترسيم و مأخذ: نگارندگان. 

بررسي اصول صفحه آرايي و  تزئينات 
صفحات افتتاح قرآن هاي  موزة  شيخ  

احمد  جامي (سده هاي  ٨  تا  ١٣ ق) 
٥- ٢٣/



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۹

فصلنامة علمي نگره

شماره رديف
نسخه 

تاريخ 
نسخه

اندازهتعدادصفحهتعدادسطرنوع قلمکاتب

حسيني دامغاني،۷۱۴ ه.ق۱۱
 ابوالحامد

محمدبن مرتضي

طول: ۳۶سانتي متر/ ۵۴۸قلم سرسوره: رقاع، قلم متن: محقق
عرض:۲۷/۵ سانتي متر

سده هشتم ۲۴۰
ه.ق

نامعلوم قلم  سرسوره: ثلث، قلم متن:نسخ ايراني  
سطح۳

طول: ۴۰/۵ سانتي متر/ ۱۱۵۶۹
عرض: ۲۸/۳سانتي متر

سده نهم ۳۳۱
ه.ق 

سرسوره افتتاح:کوفي تزئيني نامعلوم
 موّرق،متن افتتاح: نسخ، ترجمه 
افتتاح:نستعليق،متن پس از افتتاح:

نسخ،ترجمه پس از افتتاح: نستعليق

طول: ۴۷/۵ سانتي متر/ ۹
عرض: ۳۱/۵ 

سانتي متر

احتماًال سده ۴۴۲
۹و۱۰ه

قلم سرسوره افتتاح: ثلث، قلم متن افتتاح: نامعلوم
نسخ، متن پس از افتتاح: درشت: ثلث، 

ريز: نسخ

طول: ۳۵/۴ سانتي متر/ ۱۵۲۵۹
عرض: ۲۲/۵ 

سانتي متر

قلم سرسوره افتتاح: نامشخص، قلم متن منيرجان۹۰۷ ه.ق ۵۵۵
افتتاح: نسخ ساده، پس از افتتاح: درشت 

ثلث، ريز: نسخ

طول: ۲۴سانتي متر/ ۱۱۴۳۹
عرض: ۱۷سانتي متر

اواخرسده ۴۷و۶۴۸
۱۰ه.

جامي، 
جالل الدين 

محمد

قلم متن: نسخ ايراني، قلم ترجمه: 
نستعليق، حواشي: نسخ ساده

قرآن ۲۸ و۳۰ تفسير، ۱۱۶۳۳
طول: ۳۵/۴ سانتي متر/ 

عرض: ۲۲سانتي متر

قلم سرسوره: نسخ ساده، قلم متن: نسخ ذکرياسده ۱۲ه۷۶۱
ساده، ترجمه: سياه: نستعليق و شنجرف: 

نسخ ساده، حواشي: نسخ ساده

طول: ۲۵ سانتي متر/ ۱۱۳۹۳
عرض: ۱۵/۵سانتي متر

طول: ۲۳ سانتي متر/ ۱۵۳۱۱قلم متن: نسخ ايرانينامعلومسده ۱۲ه۸۶۲
عرض: ۱۳/۵سانتي متر

قلم سرسوره: صفحه فرد: توقيع، صفحه نامعلومسده ۱۲ه۹۵۳
زوج: ثلث، متن: نسخ ساده، ترجمه: 

نستعليق

طول: ۳۶سانتي متر/ ۱۲۳۵۰
عرض: ۲۲/۵ 

سانتي متر

سده ۱۳ ۱۰۷۳
ه.ق

قلم سرسوره: ثلث، قلم متن: نسخ ايراني، نامعلوم
ترجمه: نستعليق

طول: ۱۸/۵سانتي متر/ ۱۲۵۰۵
عرض: ۱۱ سانتي متر

جدول ١. مطالعه تطبيقي قرآن هاي داراي تزئيِن صفحات افتتاِح موجود در موزه شيخ احمد جامي، مأخذ: نگارندگان.

که به خوانش متن کمک شاياني کرده است.
قرآن با شماره عمومي۴۰: قرآن خطي، قلم سرسوره: 
ثلث،قلم متن: نسخ ايراني سطح۳،تاريخ تحرير: قرن هشتم 
 ۴۰/۵ طول:   ،۱۱ تعدادسطر:   ،۵۶۹ اوراق:  هجري،عدد 
سانتي متر/ عرض: ۲۸/۳سانتي متر، و اقف: جامي االحمدي، 
مالحظات:  نامعلوم،  کاتب:  نامعلوم،  وقف:  تاريخ  اسداله، 

نسخه تخريب و بازپيرائي شده است.
اين مصحف از قديمي ترين آثار در موزه شيخ احمد جامي 
و تاريخ کتابت و وقف آن نامعلوم است. صفحه آرايي مبتني 
بر تعادل وتقارن بوده، تناسب در کليت صفحه پابرجاست. 
قرارگيري سرلوح و نيم تاج بزرگ در راستاي کتيبة صدر 
و مرکزي باعث ايجاد تمرکز بر اين کتيبه ها شده است. در 

محاسبات ابعاد صفحه عدد ۱/۴ و ابعاد قاب تزئين برابر با 
مستطيل پويا است. گريدبندي قاب کتيبه مرکزي مماس با قاب 
کتيبه است. قاب تزئين فضاي وسيعي را پوشش داده است 
و فضاي بياض صفحه محدود است. (تصوير۵) عناوين در 
کتيبه هاي صدر وذيل به خط ثلث و با قلم سفيدآب بر زمينه 
آبي متمايل به خاکستري نگاشته شده است، متن در کتيبه 
مرکزي به خط نسخ و مرکب سياه در شش سطر جاي دارد. 
ريتمي متناوب در نقش اندازي کمند مشاهده مي شود. حاشيه 
اثر و فضاي منفي نيز براي رسيدن به تعادل، تأثير بسزايي 
داشته است. حاشيه لبه بيروني نسبت به حواشي فوقاني 
وتحتاني عريض تر مي باشد. در اين نسخه عطف(a) کمترين 

وسعت سطوح را دارد. (تصوير۵)



بوده که کنتراست متعادلي را در صفحه ايجاد کرده است. 
(تصوير۷)

قرآن با شماره عمومي۵۵: قرآن خطي، قلم سرسوره 
افتتاح: نامشخص، قلم متن افتتاح: نسخ ساده، پس از افتتاح: 
عدد  هجري،  تحرير: ۹۰۷  تاريخ  نسخ،  ريز:  ثلث،  درشت 
اوراق: ۴۳۹، تعداد سطر: ۱۱، طول : ۲۴ سانتي متر/ عرض: 
۱۷سانتي متر، واقف: محمودبن قطب الدين محمد جامي، تاريخ 
منيرجان، مالحظات: نسخه  کاتب:  ده هجري،  قرن  وقف: 

تخريب و بازپيرائي شده است.
کتيبه مرکزي که بخش اصلي صفحه است ساختاري 
متقارن دارد و کلمات بدون ازدحام و فشردگي در صفحه 
جاي گرفته اند. کاتب با قراردادن دو کتيبه در دو جانب متن، 
تأکيد و توجه بر متن را بيشتر نشان داده است. ابعاد صفحه 
و قاب تزئين برابر با مستطيل پوياست. حاشيه لبه فوقاني 
گسترده ترين بخش و عطف کمترين فضا را پوشش داده 
است. ( تصوير۸)حاشيه اثر و فضاي منفي نيز در رسيدن 
به تعادل، تأثير بسزايي داشته است. فاصله سطرها متناسب 
با قاب هاي تزئيني درون کتيبه هاي چپ و راست تنظيم شده 
که تناسبات چشم نواز وحساب شده اي را رقم زده است. 
بوده  ناخوانا  که  زّرين  قلمدان هاي  بر  سوره ها  عناوين 
مکتوب شده است. متن در کتيبه مرکزي به خط نسخ با قلم 
سياه در پنج سطر کتابت شده است. رنگ زرين، الجورد و 
شنجرف سه رنگ حاکم بر صفحه هستند. تنوع رنگي در  اثر 
متنوع و با درايت انجام  شده  است. کنتراست تيره وروشن 

 در کل  صفحه حکم فرماست. (تصوير۸)
قرآن با شماره عمومي۴۷و۴۸: قرآن خطي به همراه 
نسخ  متن:  قلم  جامي،  جالل الدين محمد  محشي:  تفسير، 
ايراني، قلم ترجمه: نستعليق، حواشي: نسخ ساده، تاريخ 

قرآن با شماره عمومي۳۱: قرآن خطي، قلم سرسوره 
افتتاح: کوفي تزئيني موّرق، قلم متن افتتاح: نسخ، ترجمه 
از  پس  ترجمه  نسخ،  ازافتتاح:  پس  متن  نستعليق،  افتتاح: 
افتتاح: نستعليق، تاريخ تحرير: قرن نهم هجري، تعداد سطر: 
۹، طول: ۴۷/۵ سانتي متر/ عرض: ۳۱/۵ سانتي متر، واقف: 
اورنگ زيب پادشاه هندوستان، تاريخ وقف: نامعلوم، کاتب: 
نامعلوم، مالحظات: اورنگ زيب پادشاه هندوستان در سفر 
خود به تربت جام در هنگام زيارت مزار شيخ االسالم احمد 

جامي اين قرآن را وقف نموده است.
 ۱/۵ صفحه  ابعاد  نسبت  و  بوده  قرينه  ترکيب بندي 
بيشترين  مرکزي  کتيبه  است.   ۱/۷ تزئين  قاب  نسبت  و 
وسعت ابعاد سطوح را نسبت به کتيبه هاي ديگر دارد. کاتب 
سعي داشته تا طول سطور را يکسان کند چرا که فواصل 
نامتعارفي در بين برخي کلمات ديده مي شود. متن در کتيبة 
صدر و ذيل به خط کوفي تزئيني، به قلم الجورد و در شش 
سطر بر روي زمينة ابري طاليي در صفحه زوج و ساده 
در صفحة فرد کتابت شده است. در کتيبه مرکزي قلم کتابت 
خط نسخ و به رنگ سياه و ترجمه به رنگ شنجرف و 
به خط نستعليق در زير آيات قرآن تحرير شده است. رنگ 
قالب در اثر زّرين است و در کنار الجوردي، موجب ايجاد 

تضاد تيره و روشن شده است. (تصوير۶)
قرآن با شماره عمومي۴۲: قرآن خطي، قلم سرسوره 
افتتاح: ثلث، قلم متن افتتاح: نسخ، متن پس از افتتاح: درشت: 
ثلث، ريز: نسخ، تاريخ تحرير: احتماًال قرن نهم و دهم هجري، 
عدد اوراق: ۲۵۹، تعدادسطر: ۱۵، طول: ۳۵/۴ سانتي متر/ 
عرض: ۲۲/۵ سانتي متر، واقف: شيخ عبدالرحمن خان جامي، 
اوراق  مالحظات:  نامعلوم،  کاتب:  نامعلوم،  وقف:  تاريخ 
آغازين احتماًال داراي تذهيب بوده که به علت تخريب از 
بين رفته و اکنون کاغذ رنگي و جلد شکالت به آن الحاق 

شده است.
دريافت  مي توان  افتتاح  در صفحات  تاّمل  و  دّقت  با   
که تزئينات و نوشتار در هر دو صفحة زوج و فرد يکي 
بوده است. ( تصوير۷) کاتب براي ايجاد تمرکز با خّالقيت 
و درايت عمل کرده است. سه جدول ظريف به رنگ هاي 
شنجرف و سياه و نوشتن آيات در آن با قلم ريز و درشت، 
تأکيد و توجه بر متن را بيشتر نشان داده است. کتيبة مياني 
داراي تنّوع در نوع و اندازة خط است. کتيبه هاي دو طرف 
سمت چپ و راسِت کتيبة مياني به رنگ سياه و به خط 
ثلث جلي نگارش يافته است.. کاتب هوشمندانه اين تغيير 
ضخامت و قلم را برگزيده تا بيننده در نگاه نخست، اول 
متن را ببيند و سپس به تزئينات توجه کند. کتيبه صدر و 
ذيل و کتيبه هاي اطراف کتيبه مرکزي به خط ثلث و کتيبه 
مرکزي به خط نسخ مکتوب شده است. شان ختم آيات 
در اين مصحف به شکل دايره اي شنجرف و توخالي است 
کلمة  آخرين  فوقاني  در قسمت  آيات  با عالمت وقف  که 
اثر  آيات قرار دارد. رنگ زّرين و آبي دو رنگ غالب در 

در  محفوظ   ۴۰ شماره  قرآن  افتتاح  صفحه  تصوير  تصوير۵. 
ترسيم و مأخذ:  مجموعه شيخ احمد جامي، دوره تيموريان، 

نگارندگان.

تصوير۶. تصوير صفحه افتتاح قرآن شماره  ۳۱ محفوظ در 
مجموعه شيخ احمد جامي، دوره گورکانيان هند، ترسيم و 

مأخذ: نگارندگان.

بررسي اصول صفحه آرايي و  تزئينات 
صفحات افتتاح قرآن هاي  موزة  شيخ  

احمد  جامي (سده هاي  ٨  تا  ١٣ ق) 
٥- ٢٣/



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۱

فصلنامة علمي نگره

تعداد   ،۶۳۳  : اوراق  عدد  هجري،  ده  قرن  اواخر  تحرير: 
تفسير، طول: ۳۵/۴ سانتي متر/  سطر: ۱۱ قرآن ۲۸ و۳۰ 
عرض: ۲۲سانتي متر، واقف: جامي، جالل الدين محمد، تاريخ 
وقف: اواخر قرن ده هجري، کاتب: جامي، جالل الدين محمد، 
مالحظات: نسخه داراي اوراق نونويسي در پايان و پاک 

شدن مهر واقف وکاتب مي باشد. 
اين قرآن فاقد تزئينات و بيشتر بر خط و تفسير آيات 
تأکيد شده است. ابعاد اثر با اندازه ۲۲× ۳۵/۴ سانتي متر 
اندازه ۳√  با  متناسب  به نسبت ۱/۶  اندازه  اين  مي باشد. 
(مقابل  بيروني  نسبت حاشيه  تناسباِت حاشيه  در  است. 
 (c) از ديگر حواشي بيشتر بوده وحاشيه تحتاني (d) (عطف
نسبت به حاشيه فوقاني (b) داراي فضاي بياض بيشتري 
در  فشرده،  صورت  به  آيات  تفسير  مي باشد.(تصوير۹) 
حاشيه و متن ترجمه در زير آيات کتابت شده است. فضاي 
بياض کمي در صفحه وجود دارد اما ترکيبات به شکلي 
است که ارتباط بين فضاي بياض، حاشيه هاي فشرده و 
متن کتابت، در قاب کتيبه هاي مرکزي حفظ شده است. متن 
در کتيبه مرکزي به خط نسخ در نه سطر کتابت شده است. 

ترجمه آيات به نستعليق و به رنگ شنجرف بر باالي خطوط 
نگارش شده است. نشان ختم آيات مانند ستاره هايي زّرين 
در وسط حرف نون و يا پايان آيات مي درخشد. متن،کتيبة 
صدر ندارد، اما آيات ابتدايي سوره ها به رنگ زّرين کتابت 

شده است. (تصوير۹)
و  ترجمه  با  خطي  قرآن  عمومي۶۱:  شماره  با  قرآن 
محشي شده، مترجم: ذکريا، محشي: ذکريا، قلم سرسوره: 
نسخ ساده، قلم متن: نسخ ساده، ترجمه: سياه: نستعليق و 
شنجرف: نسخ ساده، حواشي: نسخ ساده، تاريخ تحرير: 
سطر:  تعداد   ،۳۹۳ اوراق:  عدد  هجري،   ۱۲ قرن  احتماًال 
۱۱، طول: ۲۵ سانتي متر/ عرض: ۱۵/۵سانتي متر، واقف: 
شاهپور احمدبنکدار، تاريخ وقف: ۲۵۳۶ شاهي، ۱۳۵۶ ه.ش، 
کاتب: ذکريا، مالحظات: نسخه صحافي و بازپيرائي شده 

است.
مي توان به رعايت فواصل در حاشية کاغذ و تناسبات 
آن با قاب اثر توجه کرد. حاشيه فوقاني (b) پهن تر از ديگر 
حواشي و حاشية مقابل عطف (d) پهن تر از حاشية تحتاني 
(c) مي باشد. ( تصوير۱۰) صفحات افتتاح فاقد کتيبه ذيل 

تصوير۷. تصوير صفحه افتتاح قرآن شماره  ۴۲ محفوظ در مجموعه شيخ احمد جامي، دوره تيموريان، ترسيم و مأخذ: نگارندگان.

تصوير۸.تصوير صفحه افتتاح قرآن شماره  ۵۵ محفوظ در مجموعه شيخ احمد جامي، دوره صفويان، ترسيم و مأخذ: نگارندگان.



بوده و عبارت کتيبه صدر به رنگ شنجرف و به خط نسخ 
مکتوب شده است. چهار قول وحديث از حضرت علي (ع) 
به خط نسخ، به رنگ شنجرف، برکتيبه سرلوِح صفحه فرد، 
چشم نوازي مي کند. کتيبه مرکزي که بخش اصلي صفحه 
است ساختاري متقارن دارد، متن اين کتيبه در شش سطر، 
به خط نسخ و رنگ سياه و عاليم و نشانه ها به رنگ سياه و 
شنجرف کتابت شده است. ترجمه آيات به دو رنگ شنجرف 
و سياه و به ترتيب به خط نسخ و نستعليق نگاشته شده اند.( 

تصوير۱۰)
متن:  قلم  خطي،  قرآن  عمومي۶۲:  شماره  با  قرآن 
عدد  قرن ۱۲ هجري،  احتماًال  تحرير:  تاريخ  ايراني،  نسخ 
اوراق: ۳۱۱، تعداد سطر: ۱۵، طول: ۲۳ سانتي متر/ عرض: 
تاريخ  احمدي بنکدار،  نظرمحمد  واقف:  ۱۳/۵سانتي متر، 
وقف: ۱۳۳۶ ه.ش، کاتب: نامعلوم، مالحظات: نسخه تخريب 

و بازپيرائي شده است.
اين نسخه فاقد کتيبه صدرو ذيل است و تمام تمرکز 

بر متِن کتيبه مرکزي مي باشد. طول سطور در اين کتيبه 
ابعاد صفحه عدد ۱/۷ مي باشد  با هم برابر است. نسبت 
و نسبت ابعاد قاب تزئين عدد ۱/۴ است. حاشيه تحتاني 
به  نسبت  عطف  مقابل  حاشيه  و  بوده  بيشتر  فوقاني  از 
عطف فضاي بياض بيشتري به خود اختصاص داده است. 
(تصوير۱۱) خط کتابت نسخ، و نشانه ها و عالئم، ظريف با 
قلم سياه و برخي نشانه ها مانند ختم آيات، وقف و مد به 
رنگ شنجرف کتابت شده اند. حاشية قاب تزئيِن مصحف را 
جدولي گسترده و شنجرف تشکيل داده است. اين جدول با 
زمينه رنگ کاغذ وگل هاي سه برگ با پيچ و تاب هاي هاللي 
به کار رفته است. اطراف  به رنگ شنجرف  و برگ هايي 
متن سوره ها و حاشية قاب تزئين را سه جدول ظريف به 
رنگ هاي شنجرف و سياه احاطه کرده است. نشان ختم 
آيات در اين مصحف به شکل يک دايره توخالي به رنگ 

شنجرف است. (تصوير۱۱)
ترجمه،  با  خطي  قرآن  عمومي۵۳:  شماره  با  قرآن 

تصوير۹. تصوير صفحه افتتاح قرآن شماره  ۴۷و۴۸ محفوظ در مجموعه شيخ احمد جامي، دوره صفويان، ترسيم و مأخذ: نگارندگان.

تصوير۱۰. تصوير صفحه افتتاح قرآن شماره  ۶۱، محفوظ در مجموعه شيخ احمد جامي، دوره افشاريه،  ترسيم و مأخذ: نگارندگان.

بررسي اصول صفحه آرايي و  تزئينات 
صفحات افتتاح قرآن هاي  موزة  شيخ  

احمد  جامي (سده هاي  ٨  تا  ١٣ ق) 
٥- ٢٣/



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۳

فصلنامة علمي نگره

مترجم: نامعلوم، قلم سرسوره: صفحه فرد: توقيع، صفحه 
زوج: ثلث، متن: نسخ ساده، ترجمه: نستعليق، تاريخ تحرير: 
احتماًال قرن ۱۲هجري، عدد اوراق: ۳۵۰، تعداد سطر: ۱۲، 
طول: ۳۶سانتي متر/ عرض: ۲۲/۵ سانتي متر، واقف: جامي، 
خواجه سراج الدين، تاريخ وقف: قرن چهاردهم هجري، کاتب: 

نامعلوم، مالحظات: نسخه تخريب و بازپيرايي شده است.
اثر  کادر  افتتاح  در صفحات  تناسبات  تقسيمات  در   
مستطيلي به ابعاد ۲۲/۵×۳۶ سانتي متر دارد. ابعاد کادر از 
تناسبات ۳√پيروي مي کند. قاب تزئين در صفحه افتتاح بر 
اساس محاسبه نگارنده عدد ۱/۶، بدست آمد. حاشيه مقابل 
عطف از عطف عريض تر و حاشيه فوقاني از تحتاني فضاي 
افتتاح  بيشتري اشغال کرده است. (تصوير۱۲) صفحات 
بخش  که  مرکزي  کتيبه  مي باشد.  منّقش  حواشي  داراي 
اصلي صفحه است ساختاري متقارن دارد، متن در شش 
سطر، به قلم نسخ کتابت شده است و کلمات بدون ازدحام و 
فشردگي در صفحه جاي گرفته اند. درصد باالي اختصاص 

فضاي بياض به صفحه، حتي در قاب تزئينات و نگاره ها 
به خوبي قابل مشاهده است. عبارت کتيبه هاي صدر به قلم 
شنجرف در صفحات فرد و زوج به ترتيب به قلم توقيع 
و ثلث مکتوب شده است.کمندي با ترنج هاي شنجرف و 
الجورد، جدولي مزين به گل هاي ريز و جدولي منّقش به 

طرح شش گاوي اطراف کتيبه ها را دربر گرفته است.
ترجمه،  با  خطي  قرآن  عمومي۷۳:  شماره  با  قرآن 
مترجم: نامعلوم، قلم سرسوره: ثلث، قلم متن: نسخ ايراني، 
هجري،  سيزدهم  قرن  تحرير:  تاريخ  نستعليق،  ترجمه: 
تعداد سطر: ۱۲،طول: ۱۸/۵سانتي متر/  اوراق: ۵۰۵،  عدد 
عرض: ۱۱ سانتي متر، واقف: وارثين خواجه محمديوسف 
جامي االحمدي فرزند خواجه محمد، تاريخ وقف: نامعلوم، 
کاتب: نامعلوم، مالحظات: داراي تذهيبات عالي و پرکار و 

جلد روغني است.
سده  نسخه هاي  پرکارترين  از  يکي  مصحف  اين 
سيزدهم در مجموعه مزار شيخ جام است. در محاسبات 

تصوير۱۱.تصوير صفحه افتتاح قرآن شماره  ۶۲، محفوظ در مجموعه شيخ احمد جامي، دوره زنديه،  ترسيم و مأخذ: نگارندگان.

تصوير۱۲.تصوير صفحه افتتاح قرآن شماره  ۵۳، محفوظ در مجموعه شيخ احمد جامي، دوره زنديه، ترسيم و مأخذ: نگارندگان.



تصوير۱۳. تصوير و ترسيم صفحه افتتاح قرآن شماره ۵۳، محفوظ در مجموعه شيخ احمد جامي، دوره زنديه،  ترسيم و مأخذ: نگارندگان.
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۱۶ ۱۴ سياه
 سفيدآب با

 دورگيري نازک
سياه

سياه
 سفيدآب با

 دورگيري نازک
سياه

رقاع - محقق رقاع قرآن ۱ ۷۱۴ ه.ق

۱۹ ۱۷ سياه
 سفيدآب با

 دورگيري نازک
سياه

سياه
 سفيدآب با

دورگير
ي نازک سياه

ثلث نسخ ساده نسخ ايراني ثلث  سده هشتم
ه.ق قرآن ۴۰

۲۲ ۲۰  سياه/عالئم
شنجرفي الجوردي سياه الجوردي  کوفي

موّرق نستعليق نسخ  کوفي
موّرق قرآن ۳۱ سده نهم ه.ق

۲۵ ۲۳

 سياه/عالئم
 تجويدي
شنجرفي

شنجرف سياه شنجرف ثلث - نسخ ثلث  احتماًال سده
۹و۱۰ه قرآن ۴۲

۲۸ ۲۶  سفيدآب با
دورگيري سياه سياه  سفيدآب با

دورگيري سياه - نسخ ساده قرآن ۵۵ ۹۰۷ ه.ق

۲۹ - سياه  سياه و
زّرين سياه - نستعليق نسخ ايراني -  اواخرسده

دهم ه.ق
 قرآن

۴۷و۴۸

۳۱ ۳۰

 سياه/عالئم
 تجويدي
شنجرفي

- سياه شنجرف  نسخ
ساده نستعليق، نسخ نسخ ساده  نسخ

ساده سده ۱۲ه قرآن ۶۱

۳۲ - - سياه سياه - - نسخ ايراني - سده ۱۲ه قرآن ۶۲

۳۴ ۳۳ - سياه الجوردي - نستعليق نسخ ساده  توقيع
وثلث سده ۱۲ه  قرآن

۵۳

۳۷ ۳۵
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- سياه سفيدآب - نستعليق نسخ ايراني ثلث سده ۱۳ ه.ق قرآن ۷۳

جدول ٢. مقايسه تطبيقي خط در قرآن هاي موجود در موزه شيخ احمد جامي، مأخذ: همان.

بررسي اصول صفحه آرايي و  تزئينات 
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احمد  جامي (سده هاي  ٨  تا  ١٣ ق) 
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شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۵

فصلنامة علمي نگره

ابعاد صفحه عدد ۱/۶ و براي قاب تزئين به تناسبات ۳√ 
برقرار است. گريدبندي کتيبه مرکزي مماس با قاب کتيبه 
است اما فاصله سطور با يکديگر برابر است. قاب تزئين 
فضاي وسيعي را پوشش داده است و فضاي بياض صفحه 
محدود است. (تصوير۱۳) عناوين در کتيبه صدر به خط 
ثلث و به قلم سفيدآب بر زمينه زّرين نگارش يافته است. 
متن در کتيبه مرکزي به خط نسخ در هفت سطر بر زمينة 
ابري زّرين نگاشته شده است. آيات قرآني به رنگ سياه و 
ترجمه آيات با خط نستعليق و رنگ شنجرف مکتوب شده 
است.کاتب از يک دايره سياه توخالي با نقطه اي شنجرف 
در مرکز، براي فاصله گذاري بين آيات استفاده کرده است. 
جدولي زّرين منّقش به اسليمي هاي زرين رنگ با گل هاي 
سوسني و شنجرف و برگ هاي سبز زنگاري در اطراف 
سه کتيبه قرار دارد و به بيان ديگر اين جدول سه کتيبه را 

به يکديگر مرتبط کرده است. (تصوير۱۳)

بحث و تحليل:
تزئينات  جدول۲،  در  قرآن ها  خطوط  تطبيقي  مقايسه 
کتيبه ها در جدول۳، تزئينات حاشيه ها در جدول۴،تحليل يافته ها 
جدول۵،  در  جدول کشي ها  و  آيات  نشان  رنگ،  اساس  بر 
ترکيب بندي و صفحه آرايي در جدول۶ انجام گرديده است. 
براي نشان دادن وسعت سطوح حاشيه ها از عطف (a)، مقابل 
عطف (d)، حاشيه فوقاني (b) و حاشيه تحتاني (c) نام برده 
شده است و از روابطa<b<c<d استفاده شده است. بدين 
صورت که حاشيه عطف (a) از حاشيه فوقاني (b) و تحتاني 
(c) کوچکتراست. حاشيه مقابل عطف يعني (d) وسيع تر از ديگر 
حواشي است. در جدول۷ ساختار صفحه آرايي، نوع ترکيب بندي 
و حاشيه بندي ها به شکل تطبيقي مورد تحليل قرار گرفته است.

تصاوير تزئينات کتيبه
دوره تاريخي نام اثـر

 کتيبه
مرکزي

 کتيبه صدرو
ذيل کتيبه ذيل کتيبه مرکزي کتيبه صدر

۱۶ ۱۵-۱۴ ازنظرتزئينات مانندکتيبه صدراست
پس زمينه قهوه اي بابافت اسليمي پيچ 

 وتابدار،خطوط متقاطع کتيبه رااحاطه کرده 
است.

مستطيلي با تزئينات گره هندسي،دو 
سرترنج دردوجانب متن از تزئينات 

اين کتيبه است.

۷۱۴ ه.ق
 قرآن

شماره ۱

۱۹ ۱۸-۱۷  آيه اي درباره مطهرون برکادري
.کوچکترازکتيبه صدر،کتابت شده است

کمندي زردرنگ منّقش به قلمدان هاي 
آبي وستاره هايي چهارپر اطراف آيات را 

مي پوشاند.

کادري افقي به رنگ آبي و نام 
سوره به خط ثلث و قلم سفيدآب 

برآن کتابت شده است.

 سده هشتم
ه.ق

 قرآن
شماره ۴۰

۲۲ ۲۱-۲۰ مستطيلي زرين بادوترنج دردوطرف 
برزمينه سفيدعناصراين کتيبه است

متن درصفحه فردبدون تزئين و 
صفحه زوج مزين به تزئينات ابري و 

دورگيري سياه است.

مستطيلي زّرين باجداولي الوان 
باتزئينات نقطه اي عناصراين سرسوره 

است.

 سده نهم ه.ق

 قرآن
شماره ۳۱

۲۵ ۲۴-۲۳ .تزئينات همانندکتيبه صدر است تنوع درنوع،اندازه وضخامت خطوط با 
دوکتيبه دردو پهلو عناصراين کتيبه است.

عبارت سرسوره به رنگ شنجرف 
،با قلم ثلث ودرجداولي ظريف به 

همين رنگ است.

 احتماًال سده
نهم وده ه.ق

 قرآن
شماره ۴۲

۲۸ ۲۷-۲۶ .تزئينات همانندکتيبه صدراست دوکتيبه با زمينه الجورد، نيم ترنج هاي مذه
.ب شنجرف دوجانب متن رااحاطه کرده است

قلمداني طالپوش بادوترنج در اطراف
 ،نقوشي دردرون قاب ها عناصراين

.سرسوره است
۹۰۷ ه.ق  قرآن

شماره ۵۵

۲۹ - -  آيات با خطوط افقي ظريف از هم جدا
.شده اند -

 اواخرسده
.۱۰ه  قرآن

۴۷و۴۸

۳۱ ۳۰- -  جداولي شنجرف وسياه کتيبه رادربر گرفته
.است

 عبارت سرسوره به رنگ شنجرف در
 جداولي مستطيلي، به خط نسخ کتابت

.شده است

 سده دوازدهم
ه.ق

 قرآن
شماره ۶۱

۳۲ - -  جداولي ظريف به رنگ هاي شنجرف و
.سياه کتيبه رااحاطه کرده است -

سده ۱۲ه.ق  قرآن
شماره ۶۲

۳۴ ۳۳ - جداولي ظريف به رنگ هاي سياه و شنجرف و
.سبزاطراف کتيبه رااحاطه کرده است

 صفحه  افتتاح متن به رنگ
.شنجرف،کتابت شده است

 سده دوازدهم
ه.ق

 قرآن
شماره ۵۳

۳۷ ۳۶-۳۵
 کوچکترازکتيبه صدر،فاقدنوشتار،

 قلمداني زّرين با گل هاي ختايي اجزاء
.آن است

ابري هاي زّرين اطراف متون رابا دورگيري 
.سياه وظريف فراگرفته است

 عنوان سوره با قلم ثلث به رنگ
 سفيدآب،دونيم ترنج زرين و
.شنجرف، تزئينات آن است

 سده سيزدهم
 ه.ق

 قرآن
شماره ۷۳

جدول٣.مقايسه تطبيقي تزئينات کتيبه ها درقرآن هاي موجود در موزه شيخ احمد جامي، مأخذ: همان.



تصاوير کتيبه هاي صدر، ذيل و ميانة  قرآن هاي موجود در موزه شيخ احمد جامي
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بررسي اصول صفحه آرايي و  تزئينات 
صفحات افتتاح قرآن هاي  موزة  شيخ  

احمد  جامي (سده هاي  ٨  تا  ١٣ ق) 
٥- ٢٣/
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شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۷

فصلنامة علمي نگره

-تصاوير ۳۸ تا ۴۵(از راست)حاشيه هاي دروني وبيروني در صفحات افتتاِح قرآن هاي موجود در موزه شيخ 

-تصاوير ۴۵ تا ۵۲(از راست)

-تصاوير۵۳ تا۶۲(از راست به چپ) نشان آيات در صفحات افتتاِح قرآن هاي موجود در موزه شيخ احمد 



جدول٤. مقايسه تطبيقي تزئينات حاشيه در صفحات افتتاح در قرآن هاي موجود در موزه شيخ احمد جامي، مأخذ: همان.

تصاوير
تزئينات حاشيه

ي
خ

ري
تا

ه 
ور

د

 تزئينات
اثر

نام اثـر

 حاشيه
بيروني

 حاشيه
دروني

حاشيه بيروني   حاشيه دروني

۳۸ -

سه ترنج منقش به رنگ زّرين و 
شنجرف ،هر يک در حاشيه و متصل 

به کتيبه صدر، ذيل و مرکزي 

-  ۷۱۴ ه.ق

قرآن ۱

- ۳۹ -

 زمينه به رنگ قهوه اي، مزين به
 نيم ترنج ها برضلع عمودي، به

 رنگ هاي گل بهي وآبي ازتزئينات
.حاشيه دروني است

 سده هشتم
ه.ق

قرآن ۴۰

۴۱ ۴۰

شمسه اي منقش به اسليمي ها،کمندي 
مزين به گره هندسي وشرفه ، که در 

مرکز آن«خمس» کتابت شده 

جداولي ظريف و عريض به رنگ هاي 
الجورد، طاليي، سبز،جدولي مزين به 

ترنج هاي تکرارشونده

 سده نهم ه.ق

قرآن ۳۱

۴۳ ۴۲

با کاغذي سفيدرنگ،جدولي زّرين با 
تزئينات گره هندسي تزئين شده است.

کاغذي با زمينه آبي و اسليمي هاي 
زردرنگ،منقش به گل هايي به رنگ 
شنجرف و برگ هاي سبز قراردارد.

 احتماًال سده
 نهم و دهم

ه.ق قرآن ۴۲

- ۴۴

-  کمندي الجورد،منّقش به اسليمي ،مزين
 به گل هاي زّرين، شنجرف و نخودي

.قراردارد

۹۰۷ ه.ق

قرآن ۵۵

۴۶ ۴۵

 فضاي سفيدکاغذو سطور
 حاشيه نويسي شده در جهات

 مختلف،مثلث هايي درچهار طرف

 جداولي ظريف به رنگ شنجرف
.حاشيه را دربر گرفته است

 اواخرسده
دهم ه.ق  قرآن

۴۷و۴۸

۴۸ ۴۷

 سطورحاشيه نويسي شده با قلم ريز،
 درجهات مختلف به رنگ شنجرف و

.سياه کتابت شده است

 سه جدول ظريف به رنگ هاي شنجرف
 و سياه اطراف سرلوح، کتيبه صدر و

.ميانه را احاطه کرده است

سده ۱۲ ه.ق

قرآن ۶۱

۵۰ ۴۹

 دو جدول به رنگ شنجرف و سياه
.درحاشيه بيروني حضور دارند

 جدولي گسترده وشجرف با زمينه
 رنگ کاغذ وگل هاي سه برگ و پيچ و

تاب هاي هاللي در حواشي دروني

سده ۱۲ ه.ق

قرآن ۶۲

- ۵۱

-  جدولي منّقش به طرح شش گاوي
 به رنگ سفيِدکاغذ وتزئينات بيضوي

.حاشيه دروني را مي پوشاند

سده ۱۲ ه.ق

قرآن ۵۳

- ۵۲

-  فضاهايي با زمينه زّرين بر زمينه
 الجورد،نيم تاج گنبدي شکل ضلع

 عمودي با نقش نيم ترنج حاشيه دروني
.را مي پوشاند

 سده ۱۳ ه.ق

قرآن ۷۳

بررسي اصول صفحه آرايي و  تزئينات 
صفحات افتتاح قرآن هاي  موزة  شيخ  

احمد  جامي (سده هاي  ٨  تا  ١٣ ق) 
٥- ٢٣/



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۹

فصلنامة علمي نگره

تصاوير

جدول کشي نشان آيات

رنگ دوره 
تاريخي

    تحليل اثر

نام اثـر
جدول کشي نشان آيات

فرعي اصلي

۶۳ ۵۳

چند رديف خطوط مشکي 
و طاليي اثر را احاطه 

کرده است.

گلي زّرين،دوازده پربا 
نقطه هايي شنجرف بر 

محيط، گلي سه پربر زمينه 
سبززنگاري در مرکز آن 

است.

 سبززنگاري، قهوه
اي، سياه، الجورد

زّرين و
شنجرف

قرآن ۱ ۷۱۴ ه.ق

۶۴
۵۴

کمندي زردرنگ،منّقش به قل
مدان وستاره هاي گل بهي آ

ن راپوشانده است.

دايره اي زّريِن ساده با 
دورگيري سياه مي باشد.

،زرد،گل بهي
سياه، سفيد

 قهوه اي
 وآبي

خاکستري

سده ۸ه.ق قرآن ۴۰

۶۵ ۵۵

تسمه اي   داراي اسليمي  
وترنج ، کتيبه هاوسرلوح ر

ابه هم اتصال مي دهد.

دايره اي زّرين بدون 
دورگيري بر باالي آخرين 
حرف ويا در پايان آخرين 

کلمه قرار دارد.

 شنجرف،سفيد
 سبززنگاري،

 ،سوسني، سياه

 زّرين و
الجورد

 سده نهم
 ه.ق

قرآن ۳۱

۶۶ ۵۶
جدولي زّرين با تزئينات 

گره هندسي کتيبه ها را به 
هم متصل مي کند.

دايره اي شنجرف، توخالي،با 
عالمت وقف در قسمت 
فوقاني آيات قرار دارد.

شنجرف،سبز 
زنگاري،نارنجي، 

زرد،سوسني، 
سياه

 زّرين
وآبي

 احتماًال
 سده نهم و

دهم ه.ق

قرآن ۴۲

۶۷ ۵۷
جدولي زّرين کتيبه ها را 
به يکديگر مرتبط مي کند.

شمسه اي زّرين  در 
اندازه هاي يکسان با 

قلم گيري ظريف و دورگيري 
سياه مي باشد.

شنجرف، زرد، 
نخودي، سياه، سفيد

 زّرين و
الجورد

۹۰۷ ه.ق قرآن ۵۵

۶۸
۵۸

چند رديف خطوط ظريِف 
شنجرف و قهوه اي 

جدول کشي اثر است.

 شمسه اي زرين که
 شرفه هايي به رنگ سياه از

.آن خارج شده اند

شنجرف، زّرين، 
قهوه اي

سياه  اواخرسده
۱۰ه

قرآن ۴۷و۴۸

۶۹
۵۹

خطوطي ظريف 
جدول کشي  قاب اصلي 

و کتيبه ها را تشکيل 
مي دهد.

دايره اي شنجرف بانقطه اي 
سياه در مرکز و عالمت 

وقف در قسمت فوقاني آن 
قراردارد.

شنجرف سياه

سده ۱۲ه

قرآن ۶۱

۷۰ ۶۰

سه رديف جدول کشي 
شنجرف و سياه دور قاب 

اصلي را احاطه کرده 
است.

دايره توخالي به رنگ 
شنجرف که نشان وقف 

آيات بر روي آن قرار دارد. 
-

 شنجرف
وسياه

قرآن ۶۲

۷۱
۶۱

حاشيه عطف با خطوط 
ظريف سياه  و دورگيري 

باخطوط رنگي

دواير هم مرکز به صورت 
يک درميان به رنگ شنجرف 

و الجورد 

الجوردي، سياه  شنجرف و
سبز

قرآن ۵۳

۷۲

۶۲

خطوط شنجرف، زرين 
و سياه جدول کشي 

کادر اصلي و کتيبه ها را 
تشکيل مي دهد.

 دايره سياه توخالي و
 نقطه اي شنجرف در مرکز

 .آن مي باشد

 ،شنجرف
،سوسني

 نخودي، سياه، 
سفيد

 زّرين
والجورد

سده ۱۳ه قرآن ۷۳

جدول ٥. مقايسه رنگ، نشان آيات، جدول کشي در قرآن هاي موجود در موزه شيخ احمد جامي، مأخذ: همان



تناسبات حاشيه رنگ قلم درکتيبه ها صفحه بندي
دوره 
تاريخي

 تحليل
تناسبات
نام اثـر

حاشيه يبروني حاشيه دروني فاصله طول تعداد
 تناسبات
 ابعاد قاب

تزئين

 تناسبات
 ابعاد

صفحه
 ابعاد

صفحه
ترکيب 
بندي

 حاشيه بيروني پهن ترين حاشيه
 .و عطف کمترين پهنا را دارد

a<b<c<d 

 اطراف
 کتيبه ها از سه
 جهت با پهناي

 برابر

برابر برابر ۵

 ۱/۴ متناسب
 √با ابعاد۲

۱/۳ 
 متناسب

 با
 √ابعاد۲

× ۲۷ /۵ 
۳۶

 متوازن
متعادل
متمرکز

قرآن ۱ ۷۱۴ ه.ق

 حاشيه تحتاني بيشترين وسعت
 .وعطف کمترين فضا را دارد

a<b=d<c
برابر برابر ۱۱

 ۱/۸ متناسب
 √با ابعاد۳

۱/۴ 
 متناسب

 با
 ۳/ ۲۸ × √ابعاد۲

۴۰ / ۵

 متوازن
متعادل
متمرکز

سده هشتم ه.ق قرآن ۴۰

 حاشيه مقابل عطف از حاشيه
 تحتاني و فوقاني عريض تر و
 عطف کمترين فضا را به خود

 a<b<c<d .اختصاص مي دهد

 اطراف
 کتيبه ها از سه
 جهت با پهناي

برابر برابر برابر ۹

 ۱/۷۵ متناسب
 √با ابعاد۳

۱/۵ 
 متناسب

 با
 √ابعاد۲

× ۳۱ /۵ 
۴۷ /۵

 متقارن
 متعادل
متمرکز

قرآن ۳۱ سده نهم ه.ق

 حاشيه تحتاني از فوقاني
 ومقابل عطف فضاي بيشتري
 را به خود اختصاص مي دهد.

 .عطف کمترين فضا را دارد
a<b<d<c

 اطراف
 کتيبه ها را از
 سه جهت با
 پهناي برابر
 در برگرفته

.است

نابرابر نابرابر ۱۵

 ۱/۳ متناسب
 √با ابعاد۲

۱/۵ 
 متناسب

 با
 √ابعاد۲

× ۲۲ /۵ 
۳۵/۴

 متوازن
متعادل
متمرکز

 احتماًال سده ۹ و
۱۰ ه.ق قرآن ۴۲

 حاشيه لبه فوقاني گسترده ترين
 بخش و عطف کمترين فضا را

.است a<d<c<b پوشش داده

برابر برابر ۱۱

 ۱/۴ متناسب
 √با ابعاد۲

۱/۴ 
 متناسب

 با
 √ابعاد۲

 متوازن ۱۷ × ۲۴
متعادل
متمرکز

۹۰۷ ه.ق قرآن ۵۵

نسبت حاشيه بيروني (مقابل 
عطف) از ديگر حواشي بيشتر و 
حاشيه تحتاني نسبت به حاشيه 

فوقاني داراي فضاي بياض 
 a<b<c<d .بيشتري است

-

برابر برابر ۱۱

-  ۱/۵
متناسب با 

ابعاد۲√

۳۵ /۴ ×۲۲ متقارن 
متعادل
متمرکز اواخرسده

۱۰
ه.ق

قرآن ۴۷و۴۸

حاشيه فوقاني پهن تر از ديگر 
حواشي و عطف کمترين فضا را 

a<c<d<b .در بردارد

-

برابر برابر ۱۱

-  ۱/۶
متناسب با 

ابعاد۳√

۲۵× ۱۵/۵ متقارن
متعادل
متمرکز

سده ۱۲ ه.ق قرآن ۶۱

حاشيه مقابل عطف نسبت به 
عطف بيشتر وحاشيه فوقاني 

از تحتاني کمتر مي باشد. 
a<b<d<c

اطراف 
کتيبه ها از سه 
جهت با پهناي 

برابر 
برابر برابر ۱۵

۱/۴ متناسب 
با ابعاد۲√ 

 ۱/۷
متناسب با 

ابعاد۳√

 ۱۳ /۵
۲۳ ×

 متقارن
 متعادل
متمرکز

 سده دوازدهم
ه.ق قرآن ۶۲

حاشيه مقابل عطف از عطف 
عريضتر وحاشيه فوقاني 
از تحتاني عريض تر است. 

a<d<c<b

-

برابر برابر ۱۲

۱/۶ متناسب 
با ابعاد۳√ 

 ۱/۶
متناسب با 

ابعاد۳√

 ۲۲ /۵
۳۶ ×

 متوازن
متعادل
متمرکز  سده دوازدهم

ه.ق قرآن ۵۳

حاشيه فوقاني و تحتاني با 
حاشيه بيروني برابرواز عطف 

a<d=c=b .عريض تر هستند

 اطراف
 کتيبه ها از سه
 جهت با پهناي

 برابر
برابر برابر ۱۲

۱/۸ متناسب 
با ابعاد۳√ 

 ۱/۶
متناسب با 

ابعاد۳√

 /۵ × ۱۱
۱۸

 متقارن
 متعادل
متمرکز

 سده سيزدهم
قرآن ۷۳ ه.ق

جدول ٦.مقايسه تطبيقي ترکيب بندي و صفحه آرايي قرآن هاي موجود در موزه شيخ احمد جامي، مأخذ: همان.
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جدول٧.تحليل ساختار و صفحه آرايي صفحات افتتاح قرآن هاي موجود در موزه شيخ احمد جامي، مأخذ: همان.

حاشيه ترکيب بندي تناسبات
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 ۷۱۴ ه.ق

قران۱

سده ۸ ه.ق قرآن ۴۰

 سده ۹ ه.ق

قرآن ۳۱

 سده ۹ و
.۱۰ ه

قرآن ۴۲

۹۰۷ ه.ق

قرآن ۵۵

 اواخر
 سده۱۰

 قرآن
۴۷و۴۸

.سده ۱۲ ه قرآن ۶۱

.سده ۱۲ ه قرآن ۶۲

.سده ۱۲ ه قرآن ۵۳

.سده ۱۳ ه قرآن ۷۳

-تصاوير٦٢ تا ٧٢(از راست به چپ) جدول کشي در صفحات افتتاِح قرآن هاي موجود در موزه شيخ احمد جامي 



نتيجه
در پاسخ به سوال اول مي توان گفت با توجه به بررسي هاي انجام شده، در افتتاح و انجام 10 نمونه 
قرآن مورد مطالعه در موزه شيخ احمدجامي خط نسخ و ثلث پرکاربردترين خطوط براي نگارش متن 
آيات هستند. تذهيب وتزئين در قرآن هاي اوليه بدوي وساده بوده و مباني هندسي در آن جريان 
داشته است.باگذشت زمان تذهيب و تزئين پيشرفته و پيچيده شد و با خطوط درهم آميخت.به طوري 
که از قرن پنجم خط کوفي تزئيني در کتيبه نگاري ها رواج يافته عناصر تزئيني اين خط به صورت 
گره و تزئينات اسليمي نمود پيدا کرد.در دوره سلجوقيان از اسليمي هاي ساده و رنگ هاي محدود و 
علي الخصوص زّرين در تزئينات صفحات استفاده شد. درقرون هفت و هشت هجري، با ظهور مغول 
و ايلخانان سبک کتابت و صفحه آرايي مصحف هاي قرآن کامل تر شد. ابعاد کتيبه مرکزي درقرآن هاي 
سده پنجم و ششم وسيع تر بوده و در سده هاي بعدي حاشيه هاي دروني يا بيروني بيشترين فضاي 
قابل  ارتباط  تقابل  اين  قرآن هاي موزه جام روند  اکثر  داده اند ودر  اختصاص  به خود  را  صفحه 
اکثر قرآن هاي مورد مطالعه سطح وسيع تري را  بيروني(مقابل عطف) در  مشاهده است. حاشيه 
نسبت به حواشي ديگر به خود اختصاص مي دهد.ارتباط بين تعداد، طول و فاصله سطور اتفاقي 
نيست و بر اساس درک زيبايي شناسي بصري کاتب و روابط حاکم بر صفحه شکل گرفته است. در 
پاسخ به سوال دوم مي توان بيان نمود: نوع خط به کار رفته در کتابت متن آيات قرآن هاي موزه 
شيخ احمد جامي، در بيشتر از %88 موارد خط نسخ بوده و مابقي خط محقق است. %38 از جزوهاي 
قرآني خطي مترجم هستند که نوع خط به کار رفته در اکثرآنها نستعليق و کمتر نسخ ساده است.

وجود حاشيه نويسي ها در دو قرآن شماره 6 و7 و نشان هاي هندسي در دو قرآن شماره 2و3 که 
از نظر بصري جلوه اي از زيبايي در حواشي برش هاي کتاب هستند، از سنت ديرينه اي حکايت دارد 
که هنرمند از خالي بودن فضاها اکراه داشته و سعي مي کرده با افزودن خطوط و تزئينات اين فضاها 
را پر و در عين حال زيبا کند. از  نظر دارا بودن ُمهر و سجع مهر نيز مشخص شد که حدود (%44) 
داراي مهر واقف هستند.نوشتار آيات متناسب با ابعاد هر اثر درصدي از اعداد 10 تا 72 را در صفحه 
به خود اختصاص داده است کمترين درصد نوشتار، قرآن شماره 1 و بيشترين درصد نوشتار قرآن 
شماره 6 را شامل مي شود. قرآن شماره 1 قديمي ترين نسخه موجود در موزه شيخ احمد جامي است. 
تذهيب ها در اين نسخه به صورت مرصع و تمامًا طالاندازي شده در اطراف دو آيه ابتدايي «سوره 
حمد» مي باشد.در نسخي مانند قرآن شماره 6 و7 که فاقد تزئينات صفحات افتتاح هستند اما نوع 
کادربندي هاي مختلف و تقسيمات صفحه به بخش هاي مجزا، ترکيب بندي صفحه با مثلث هاي تأکيد 
و استفاده از خطوط متنوع در نگارش متن و حواشي سبب شده تا از نظر بصري بيننده در سراسر 
صفحه گردش و تحرک را مشاهده کند.هنرمند در برخي قرآن ها-مانند قرآن شماره 2 و-10بخشي 
از حاشيه دروني را در تداخل با حاشيه بيروني در نظر مي گرفته تا دو صفحه وقتي در کنار يکديگر 
قرار مي گيرند کليتي منسجم از يک تابلوي واحد را به نمايش بگذارند.استفاده از نقوش گياهي صرف 
را بيشتر در اطراف کتيبه مياني قرآن شماره2، قسمت فوقاني کتيبه صدر و قسمت تحتاني کتيبه ذيِل 
قرآن شماره4، اطراف قاب هاي کتيبه صدر و ذيل وکتيبه هاي کوچِک اطراف کتيبه مياني قرآن شماره 
5 و حواشي دروني %45 در قرآن ها مشاهده مي کنيم. ترکيب فرم هاي گياهي و حرکات نرم و روان 
آنها و اسليمي ها در کنار رنگ هاي درخشان از يکنواختي نقوش قرآن هاي اوليه کاسته، حس حرکت 
و رسيدن به معبود را تداعي مي کند که ريشه در هنر اسالمي دارد.دربين قرآن هاي مورد مطالعه، 
قرآن شماره 3داراي پيشاني سرلوح هست.تزئينات، رنگ ها، خطوط، سرسوره ها، نشان هاي خمس 
و عشر و ترکيبي اين نسخه ي نفيس خود گواه تبّحر طراحان و هنرمندان قرن نهم هجري است.نوع 
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ترکيب بندي به کار رفته در بيش از %80 قرآن هاي خطي، متقارن و مرکزي مي باشد. وجود کتيبه هاي 
متقارن در ترکيب بندي صفحات افتتاحيه، در اين نسخ خطي، براهميت اين نوع ازترکيب بندي وآرايش 

صفحات قرآن ها در موزه شيخ احمد جامي داللت دارد.
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around the first two verses of «Surah Hamad». In copies like Qur,an No.6 and No.7, which do not have 
decorations on the opening pages, the different types of framing and the division of the pages into separate 
sections, the composition of the pages with emphasis on triangles and the use of various scripts in writing 
the text and margins cause the viewer to visually move around the pages. In some Qur,ans, such as Qur,an 
No.2 and No.10, when two pages are placed next to each other, they display a coherent whole as a single 
painting, due to the permeation of inner and outer borders. We observe the use of simple plant motifs mostly 
around the middle inscription of Qur,an N0.2, the upper part of the front inscription and the lower part of 
the lower inscription of Qur,an No.4, around the frames of the front and lower inscriptions and the small 
inscriptions around the middle inscription of Qur,an No.5 and the inner margins of 45% of the Qur,ans. The 
combination of plant forms with their fluid movements and the arabesque ones, along with the bright colors, 
reduces the monotony of the motifs of early Qur,ans, and evokes the sense of movement and reaching the 
God, which is rooted in Islamic art. Among the studied Qur,ans, Qur,an No.3 is a proof of the skills of the 
artists in the 9th century AH due to its exquisite characteristics regarding decorations, colors, and scripts. 
The type of the composition, used in more than 80% of Qur,ans is linear, symmetrical and central.
Keywords: Page Layout, Opening Pages, Qur,an, Sheikh Ahmad Jami Museum.
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In addition to being an architectural museum from the Islamic era, the Sheikh Ahmad Jami collection in 
Torbat Jam city has a rare and unique collection of Qur,ans that have not yet been studied. The opening pages 
of these Qur,ans, with delicate decorations and page layout, are thought-provoking and worthy of study. In 
order to investigate the principles of page layout and structural analysis of the opening pages and the endings 
of the Qur,ans, the matching of size and dimensions, margins and text, distances and proportions and color 
were studied, as well as the artistic aspects and structural system of the pages. The Qur,ans of the 8th to 
the 13th centuries AH had unique features in terms of page layout and decorations, and in the discussed 
Seljuk, Ilkhanid, Timurid, Safavid and Qajar periods, the page layout and decorations of the Qur,ans have 
undergone changes. The objectives of the present research are: 1- Investigating the visual values of page 
layout and decorations of the opening and ending pages of the preserved Qur,ans in Sheikh Ahmad Jami,s 
collection 2- Adapting the page layout and decorations of these pages from the 8th to the 13th century AH. 
The questions of this research are: 1. What are the characteristics of page arrangement and decorations of 
the opening pages in Qur,ans preserved in this Museum from the 8th to the 13th century AH? 2. What are 
the differences and commonalities in page arrangement and decorations of these Qur,ans? This research has 
been done with a qualitative approach and a descriptive and analytical method. The statistical population of 
the Qur,ans in Sheikh Ahmad Jami,s collection and the sampling method have been chosen purposefully 
by selecting prominent cases and borderline and terminal cases. The findings show that in the opening 
and completion of 10 examples of the studied Qur,ans, the Naskh and the Thuluth scripts are the most 
frequently used scripts. The gilding and decoration in the early Qur,ans were primitive and simple; depicting 
the use of geometrical principles. Over time, the gilding and decoration became advanced, complicated and 
mixed with scripts. So, since the fifth century, the decorative Kufic script became popular in inscriptions, the 
decorative elements of which are knotted representations and arabesque decorations. In the Seljuk period, 
simple arabesque and limited colors, especially gold, were used in the decoration of pages. In the 7th and 
8th centuries AH, with the advent of the Mongols and the Ilkhans, the style of writing and page layout of 
the Qur,anic manuscripts became more complete. The dimensions of the central inscription are wider in the 
5th and the 6th century Qur,ans, and in the following centuries, the inner or outer margins occupy the most 
space of the page; which can be seen in most of the Qur,ans of the collection. The outer margin in most of 
the studied Qur,ans, occupies a wider area comparatively. In more than 88% of the cases the Naskh script 
has been used, while the rest represent the Muhaqqaq script. 38% of the Qur,anic manuscripts are written 
by translators; mostly in Nastaliq. It was also found out that about 44% of the manuscripts have a seal of 
recognition.
The writing of the verses in correspondence to the dimensions of each work reflects percentages of 10 to 
72 on the page. Qur,an No.1 is the oldest copy in the Museum with inlaid decorations; completely gilded 
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