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چكيده
گنجينه مصاحف محفوظ در مجموعه شيخ احمد جامي در شهرستان تربت جام تا کنون معرفي و مورد 
مطالعه واقع نشده است. تعداد٤١ نسخه قرآني در مجموعة تاريخي - آرامگاهي شيخ احمد جام از دوره 
سلجوقي تا دوره قاجار وجود دارد که از اين تعداد، ۷ نسخه داراي ترجمة فارسي هستند و ۸ نسخه 
نيز به صورت سي پاره موجود هستند و در اتاق هاي کوچک گنبدخانه مجموعه نگهداري مي شوند.غناي 
خوشنويسي و تذهيب اين ُنسخ در کتابت، ترکيب بندي صفحات، خوشنويسي، تزيينات، نشان ها، صفحات 
وقف نامه، اوراق افتتاح و اختتام، قابل تامل و مطالعه است. هدف، توصيف و تحليل بصري تزيينات پنج 

قرآن منتخب از مجموعه مذکور در دوران سلجوي تا قاجار است. 
بنابراين سوالهاي اين تحقيق عبارتند از : ١- ترکيب بندي قرآن هاي خطي منتخب سدة ۶ تا ۱۴ هجري، 
وقفي آرامگاه شيخ جام چيست؟ ٢- ويژگي هاي بصري کتاب آرايي قرآن هاي منتخب اين مخزن، از نوع 
خط و خوشنويسي، صفحه آرايي، تزيينات و تذهيب و نشان ها چيست؟ روش تحقيق توصيفي- تحليلي 
بوده و روش جمع آوري اطالعات، اسنادي و کتابخانه اي و به ويژه بر برداشت  هاي ميداني شامل عکاسي 
و مصاحبه استوار است. جامعة آماري شامل تعداد چهل و يک مصحف از دوران سلجوقي تا قاجار است. 
نمونه گيري هدفمند است و از نمونه هاي بارز از هر دوره، يک عدد مصحف جهت مطالعه، انتخاب شده 
است.نتايج نشان داد که آرايه ها شامل جدول اندازي، سرسوره، شمسه و شرفه، ترصيع و نشان آيات، 
خمس و عشر است و قلم هاي مورد استفاده نيز تنوع جالب توجهي دارد. جدول اندازي در قرآن هاي دوره 
سلجوقي و ايلخاني نسبت به ادوار بعدي کمتر مورد توجه بوده ولي سرسوره ها پرکارتر با رنگ غالب 
طاليي است، در حاليکه سرسوره ها در قرآن هاي ادوار تيموري، صفوي و قاجار با الجورد آراسته شده 
است. شمسه ها و شرفه ها در قرآن هاي ايلخاني به بعد، رواج بيشتري يافته و نشان هاي آيات، خمس و 
عشر در دوران ايلخاني و تيموري، پرکار و ظريف تصوير شده است. بررسي کتابت قرآن از قلم هاي 
کوفي تزييني و ثلث براي سرسوره ها و قلم هاي ثلث و ريحان در متن قرآن تا عصر صفوي کاربرد داشته 
و از آن به بعد قلم نسخ مورد استقبال واقع شد. ترجمة آيات در ابتدا به نسخ و در عصر قاجار با نستعليق 
کتابت شده است. شناسنامه مصاحف بازخواني و بازشناسي شد و نوع قلم و تزيينات، نيز در تعدادي، 

دوره تاريخي مورد بازبيني و اصالح قرار گرفت.

کليدواژه ها
تربت جام،  مجموعه شيخ احمد جامي، قرآن، تزئينات
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 مقدمه
پس از طي شدن زماني کوتاه از ورود اسالم به ايران، هنر 
تزيين قرآن و خوشنويسي، دوشادوش يکديگر پيش رفتند. 
کاتبان و مذهبان از همان آغاز کوشيدند تا از اين رهگذر، 
خوشنويسي و تزيين را در اين کتاب مقدس به کمال رسانند، 
تا شايستگي انتقال کالم الهي را داشته باشد. جهت بررسي 
شاخصه هاي کتابت و اصول و ويژگي هاي تذهيب و تحليل 
ساختاري قرآن هاي محفوظ در مجموعه شيخ احمد جام، در 
طول هشت سده به تطبيق شاخصه هاي کتابت، ترکيب بندي 
صفحات، خوشنويسي، تزيينات، نشان ها، صفحات وقف نامه، 
اوراق افتتاح و اختتام پرداخته مي شود تا وجوه هنري و 
نظام ساختاري اين نسخ مورد مطالعه، شناسايي و معرفي 
گردد. با هدف تمام شماري، معرفي و مطالعه ويژگي هاي 
خط و تذهيب و تزيينات، نسخه هاي خطي ارزشمند مربوط 
مجموعة شيخ  در  محفوظ  تا ۱۴ هجري،  به سده هاي ۶ 
احمد جام، مورد اهتمام واقع شدند. سپس پنج نسخه از پنج 
دورة تاريخي به دليل غناي اثر از نظر بصري و تجسمي 
انتخاب شد و شاخصه هاي کتابت وترکيب بندي صفحات، 
نشان ها، تزيينات، جدول، اوراق افتتاح و اختتام مورد تجزيه 
و تحليلي بصري قرار گرفته است. بنابراين، سوالهاي اين 
تحقيق عبارتند از: ۱- ترکيب بندي قرآن هاي خطي منتخب 
سدة ۶ تا ۱۴ هجري، وقفي آرامگاه شيخ جام چيست؟ ۲- 
ويژگي هاي بصري کتاب آرايي قرآن هاي منتخب اين مخزن، 
از نوع خط و خوشنويسي، صفحه آرايي، تزيينات و تذهيب 

و نشان ها چيست؟ 
با توجه به بررسي منابع موجود و همچنين مطالعة فهرست 
پايان نامه ها و مقاالت چاپ شده در زمينة تذهيب و تزيينات 
قرآن هاي مذکور، مطلبي يافت نشد و طبق تحقيقات از توليت 
نپرداخته  کنکاش  به  وادي،  اين  در  پژوهشگري  آرامگاه، 
معرفي  مقاله،  اين  نگارش  از  اهميت و ضرورت  است.  
نفايس قرآني و آشنايي بيشتر با شاهکارهايي است که در 
مجموعه آرامگاهي شيخ جام محفوظ هستند و همچنين 
شناخت سير تحول و تطور عناصر تزييني و تحليل زيبايي 
دوران  به  مربوط  قرآني  نسخه هاي  اين  شناسي بصري 

سلجوقي تا قاجار است.

روش تحقيق
روش تحقيق، توصيفي و تحليلي است. روش گردآوري 
است.  ميداني  ويژه  به  و  اسنادي  کتابخانه اي،  اطالعات، 
الزم به ذکر است تمامي عکس ها براي اولين بار، توسط 
نگارنده عکاسي شده است. نمونه گيري، هدفمند است. ابتدا، 
تمام شماري نسخ قرآني موجود در مجموعة صورت گرفت 
که تعداد ۴۱ نسخه است. ۷ نسخه، داراي ترجمة فارسي و 
۸ نسخه سي پاره هستند. ۵ نسخه از اين ۴۱ نسخه، بدون 
شناسنامه و شمارة ثبت مي باشند. تنها ۱۴ نسخه در اين 
نام کاتب  انجامه و  مجموعه نگهداري مي شود که داراي 
و تاريخ کتابت مي باشند. ۳۱ نسخه ساده و بدون تزيين 
هستند و تنها ۱۰ نسخه، داراي تذهيب و تزيينات هستند که 
۵ نسخه از اين ۱۰ نسخة ذکر شده، نفيس و داراي تذهيب و 
تزيينات پرکار هستند. پس از توصيف ويژگي هاي ظاهري 
و کلي قرآن هاي منتخب، به تحليل و تطبيق ترکيب بندي 
صفحات ُنسخ، خط و خوشنويسي، اجزا و عناصر تزييني، 

رنگ و نشان ها پرداخته شده است.
براي درک بهتر آمار قرآن هاي موجود در آرامگاه شيخ 
جام جدولي ارائه شده است. (جدول شماره ۱) شيوة تجزيه 

و تحليل كمي و كيفي است.

پيشينه تحقيق
موارد  اين  به  مي توان  موضوع  اين  با  مرتبط  مقاالت  از 
اشاره کرد: « مطالعه اصول صفحه آرايي صفحه هاي افتتاح 
قرآن هاي آستان قدس رضوي سدة۶ تا ۹ ه.ق»، (عليرضا 
تطبيقي  مطالعه   »  ،(۱۳۹۷ کوهجاني،  سميه  و  شيخي 
صفحه آرايي، خط و آرايه هاي تزييني، در صفحات افتتاح 
قران هاي صفوي و قاجار موجود در دو مجموعه  کتابخانه  
آستان قدس رضوي و کتابخانه  مجلس شوراي اسالمي »، 
(سميه کوهجاني و عليرضا شيخي، ۱۳۹۷)، «بررسي سير 
تحول طالکاري قرآن هاي موزة آستان قدس رضوي از 
ابتدا تا دوره قاجار»، (ثريا غفارپور، ۱۳۹۵)، «بررسي طرح 
تزيين در نشان هاي پنج آيه در قرآن هاي سدة اول تا نهم 
هجري قمري ايران »، (محسن مراثي و مريم خدام محمدي، 
۱۳۹۴)، «تجلي خط محقق بر خطوط ريحان و ثلث در کتابت 

مشخصات 
سي پارهداراي ترجمهنسخ

بدون شناسنامه 
و شماره ثبت

داراي انجامه
 (نام کاتب و 
تاريخ کتابت)

ساده 
و بدون 
تزيين

داراي 
تذهيب و 
تزيينات

فاخر و 
بسيار 
نفيس

۷۸۵۱۴۳۱۱۰۵تعداد نسخ

جدول ۱. نسخ قرآني موجود در آرامگاه شيخ احمد جام. مأخذ: نگارندگان
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قرآن کريم »، (عبدالرضا چارئي و حسنعلي پورمند، ۱۳۹۴)، 
« بررسي ساختار صفحه آرايي صفحات افتتاح نسخ قرآن 
مجيد از قرن پنجم تا دوازدهم هجري »، ندا شفيعي و محسن 
قرآن هاي  صفحه آرايي  و  «سطربندي  و   (۱۳۹۳ مراثي، 
خطي با تأکيد بر آثار قرن ۸ تا ۱۰ هجري شيراز »، (مهدي 
صحراگرد، ۱۳۹۱)، « مطالعه و بررسي نسخه هاي خطي 
قرآن به کتابت بانوان قاجار »، (الهه پنجه باشي، ۱۳۹۱)، 
« ادوار تذهيب در کتاب آرايي مذهبي ايراني »، (حبيب اهللا 
عظيمي، ۱۳۸۹)، « خط و تذهيب قران بزرگ باغ موزة چهل 
ستون اصفهان »، (مهناز شايسته فر، ۱۳۸۸)، « نسخه هاي 
خطي قرآن کريم ايران در آغاز دوره اسالمي »، (محمد 

خزايي، ۱۳۸۱).
اين حوزه منتشر شده اند. «تذهيب در  نيز در  کتاب هايي 
 ،(۱۳۹۶ کشميري،  (مريم  اصطالحات»،  و  نقوش  ايران، 
« بررسي تحول و تکامل نقوش هنر تذهيب در ايران »، 
قرآن،  کتاب آرايي   »  ،(۱۳۹۵ تاکستاني،  مجرد  (اردشير 
جلوه اي از هنر عصر قاجار»، (فراست و الري، ۱۳۹۳)، « 
شاهکارهاي هنري آستان قدس رضوي، جلد يک و دو »، 
(على ثابت نيا و ديگران، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳)، « مصحف روشن 
»، (مهدي صحراگرد، ۱۳۸۷)، « هنر خط و تذهيب قرآني 
»، (مارتين لينگز، ۱۳۷۷)، مجموعة خليلي « سبک عباسي، 
کارهاي استادانه، پس از تيمور، کمال آراستگي »، (ديويد 
جيمز، ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲). در اين منابع به موضوع ها و مطالب 
قابل توجه اشاره شده است که عمدتا رويکردي فرمي و 
بصري داشته اند. نکته قابل ذکر اين است که در هيچ کدام از 
منابع مذکور، از قرآن هاي محفوظ در مجموعة شيخ احمد 

جام يادي ننموده و آنها را مورد بررسي قرار نداده اند.

مجموعه تاريخي - آرامگاهي شيخ احمد جام (شهرستان 
تربت جام)

شهرستان تربت جام با وسعت ۸۸۷۹ کيلومتر مربع واقع 
از  سرخس،  شهرستان  به  شمال  از  خراسان  شرق  در 
از  تايباد،  به  جنوب  از  تربت حيدريه،  و  فريمان  به  غرب 
شرق به رودخانه  ي هريررود و مرز دو کشور افغانستان 
و ترکمنستان منتهي مي گردد. (بختياري، ۱۳۸۳: ۱۰۸). و 
آرامگاه شيخ احمد جامي، در قسمتي از شهر و دربقاياي 
" قديم است که  " معدآباد  يافتة  همان روستاي گسترش 
امروزه به صورت يک محله حاشيه اي به همان نام شناخته 

مي شود » (صابرمقدم، ۱۳۸۳: ۲۸؛ تصوير ۱) 
جام در متون اوليه به نام زام آمده است وليکن نام اصلي 
آن ژام بوده است که بر اثر مرور زمان، و در گويش محلي 
شيخ   .(۵:۱۳۸۳ (صيادشهري،  است  شده  تبديل  جام  به 
احمد، در سدة پنجم هجري، از نامق ترشيز (کاشمر)، به 
اين منطقه عزيمت کرده است. وي عالوه بر مشرب عرفاني 
خود که ملهم و برگرفته از تعاليم اسالم بود، پيروان خاصي 
را نيز با خود همراه نمود. اين عارف نام دار در سال ۵۳۶ 
هجري قمري، دعوت حق را لبيک گفت و در همان ناحيه 
به خاک سپرده شد. منطقة جام، به لطف حضور معنوي 
شيخ احمد جامي، از جايگاه وااليي در ميان ساير واليات 
خراسان در نزد حکومت هاي وقت برخوردار بوده است. 
در جايگاه مزار اين عارف بزرگ بناهايي ساخته شد و بدين 
االسالم  شيخ  مزار  -آرامگاهي  معماري  مجموعه  ترتيب 
احمد جام گسترش يافته و در طول تاريخ به اين شکوه و 
عظمت رسيد. مجموعه تاريخي شيخ احمد جام بعد از فوت 
شيخ به سال (۵۳۶ ق)، نزديک به يک قرن طول کشيد تا 

اولين آثار معماري در کنار مقبرة وي ظاهر شود.
در سال (۶۳۳ ق)، يکي از اعقاب سلطان سنجر اولين بناي 
اين مجموعه، گنبدخانه را بنيان گذارد. و به دستور شاهرخ، 
در سال ۷۸۲ هجري قمري، بناي مدرسه و مسجد جامعي 
بر سر مزارش بنا شد. بعد از تيموريان، شاه عباس صفوي 
نيز، با مرمت و کاشيکاري ايوان مزار جام و ساخت آب 
انبار، ارادت خود را نسبت به شيخ جام ابراز نموده است 
(صالحي کاخکي، ۱۳۷۲: ۲۵ تا ۶۰). اين مجموعه شامل: 
سردر ورودي، حياط و ايوان، گنبدخانه، مسجد کرماني، 
سبز  گنبد  مسجدنو،  عتيق،  مسجد  سراچه،  سفيد،  گنبد 
(مدرسه فيروزشاهي)، بناي آب انبار و مسجد زيرزميني 
مدرسة  ملکشاه،  مدرسه ى  از  نوشته ها  در  البته  است. 
فريوندي و دو خانقاه نيز نام برده شده است که از بين 

رفته اند. (تصوير ۲) 
گنبدخانه نقطة مرکزي مجموعه است که چهار نماي خارجي 
آن به وسيلة بناهاي پيرامون پوشيده است. و شامل دو اتاق 
کوچک است که به احتمال زياد به عنوان چله خانه استفاده 

مي شده است و اکنون، مخزن کتب خطي مجموعه است.

منتخب:  قرآني  نمونه  پنج  بصري  تحليل  و  معرفي 
سده هاي ۶ تا ۱۴ هجري محفوظ در آرامگاه شيخ جام

در  جامي  احمد  شيخ  آرامگاه  جغرافيايي  موقعيت   .۱ تصوير 
شهر تربت جام . مأخذ: ويکي پديا



« شايد نخستين وظيفه مّذهب تزيين سرفصل ها(سرسوره ها)، 
به ويژه در قرآن ها، بود که در سده نخست هجرت آغاز 
شد و به دنبال آن به ريزه کاري بيشتر در صفحه افتتاح 

کتاب انجاميد» (پوپ و اکرمن، ۱۳۸۷: ۲۲۳۴و۲۲۳۵).

 قرآن شماره ۳۷، دوره  سلجوقي 
که  تذهيب شده  و  کتاب هاي خطي طالکوبي  قديمي ترين 
مي توان آن ها را به خود ايران منسوب کرد، متعلق به اين 
عصر است و ويژگي آن ها استفاده از ورق هاي بزرگ و 
نوشته شده به خط نسخ است و مستطيل شکل بود(زکي 

محمدحسن، ۱۳۸۸: ۷۱) .
عليرغم اين که مهمترين ويژگي قرآن هاي اين دوره اندازه 
جانمازي  ابعاد  در  شماره٣٧،  قرآن  اما  آن هاست  بزرگ 
کتابت  سطر   ٧ صفحه،  هر  و  بوده  سانتي متر   (٩  ×١٤)
گرديده است. اين قرآن فاقد شناسنامه و شماره  ثبت است. 
به آستان مزار شيخ جام  کاتب گمنام و در سال ۱۲۵۴ 
وقف شده است. اين مصحف، به صورت سي پاره است 
و تنها سه پاره از آن در مجموعه محفوظ است (جزو ۲۱، 
جزو ۲۵ و جزو ۶). آيات، بر کاغذ مرغوب و آهار  و مهره، 
نگاشته شده و قلم مورد استفاده، نسخ و سرسوره هاي 

آن، ثلث است. 
قرآن سلجوقي داراي ترکيب بندي متقارن و مرکزي است که 
اين تقارن به دليل ايجاد تعادل و نظم در اين قرآن است. اين 
نوع ترکيب بندي در هنرهاي اسالمي به وفور ديده مي شود. 
در صفحة افتتاح اين مصحف، کتيبه هاي سرلوح و مرصع 
ديده مي شود همراه با نشاني ترنج مانند. نام سوره در آن 
به قلم کوفي تزييني زّرين  محرر نوشته شده است. متن اين 
صفحه مانند صفحات ديگر آن به قلم نسخ است وليکن، در 

۴ سطر کتابت شده است. (تصوير ۳)
صفحة اختتام، به انتهاي جزو ۸ (آيه هاي ۸۰ و ۸۱ سورة 
مائده) اختصاص دارد. مرمت غير علمي در قرآن به وفور 
مصحف،  اين  سرسورة  تنها   (۴ (تصوير  شد  مشاهده 

مربوط به سورة مائده بوده که نام سوره و تعداد آيات آن، 
به خط ثلث، مطال با تحرير مشکي نوشته شده و يک نشان 
در کنار خود دارد. اعجام و اعراب به رنگ شنجرف محرر 

گذاشته شده اند. (تصوير ۵)
تمامي اوراق، اين نسخه داراي نشان فصل آيات و در حاشية 
صفحات، داراي نشان هايي سرو  و شمسه مانند است که به 
ترتيب براي تقسيمات پنج تايي و ده تايي آيات ترسيم شده اند. 
(جدول۷) اين مصحف، داراي کتيبه سرلوح، سرسوره با 
ترنج متصل و نشان در حاشية صفحات، با تزيينات سادة 
ترکيبي است. در تذهيب اين قرآن، از اسليمي هاي ساده، در 
کنار نقوش غالب هندسي بهره  برده شده است. (جدول۴) 
در رنگ گذاري از رنگ هاي محدود، على الخصوص زّرين 

استفاده شده است. (جدول۵) 
صحافي و تجليد در دوره هاي مختلف و شهرهاي مختلف 
به شيوه هاي گوناگون انجام مي گرفته، به طوري که امروزه 
از روي شيوه هر يک مي توان تعيين کرد که آن جلد در کدام 
دوره و در کجا ساخته شده است (اتينگهاوزن و گرابر، 
۱۳۹۳: ۱۲۰). بر اين اساس، جلد نسخه، چرم تيماج قهوه اي 
ضربي است که البته چون نوع مرسوم جلدهاي سلجوقي 
ناست، احتماال در زمان وقف مصحف با جلد اصلي تعويض 
شده است. (جدول۲). هر چند اين نسخه، تاريخ کتابت ندارد، 
با تأمل برشيوة تذهيب اين قرآن، ترکيب بندي، رنگ آميزي 
و نوع نشان ها و تزيينات و کتيبه هاي آغاز جزو، مي توان 

دريافت که شاخصه هاي تذهيب عصر سلجوقي را دارد.

قرآن شماره۳۸، دوره  ايلخاني
توسط  قمري،  هجري   ۷۱۴ سال  در  اثر،  وقف نامه  طبق 
ابوالحامد محمدبن مرتضي حسيني دامغاني نگارش يافته و 
در سال ۸۱۱ هجري، توسط قطب الدين محمد بن اسماعيل 
بن احمد جامي وقف اين مکان مقدس شده است. اين نسخه 
در سي جلد مجزا کتابت و ابعاد آنها در عرض از ۲۷ تا ۲۹ 

تصوير ۲. پالن مجموعه آرامگاهي شيخ احمد جامي در تربت 
جام. مأخذ: صابري مقدم، ۱۳۸۳: ۱۰۹

تصوير ۳. صفحه افتتاح قرآن شماره ۳۷ (سلجوقي)، محفوظ در 
آرامگاه شيخ احمد جامي. مأخذ: نگارندگان

ويژگي هاي بصري تذهيب  قرآن هاي 
مجموعه شيخ احمد جامي (مطالعه 
پنج اثر از ادوار سلجوقي تا قاجار)/٥- ٢٣
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سانتي متر و در طول از ۳۴ تا ۳۵ سانتي متر متغير است. 
تعداد صفحات نيز بين ۴۵ تا ۵۱ صفحه، هر صفحه از ۵ 
سطر نوشته، که در راستاي يکديگر قرار دارند تشکيل شده 
که نشان از نظمي چشم نواز در صفحه آرايي اثر دارد. متن 
زمينه روشن،  با  کاغذ خراساني مرغوب  بر روي  آيات، 
آهار و مهره نوشته شده است. قلم به کار رفته در نوشتار 
اين قرآن، قلم محقق، و سرسوره با قلم ثلث است. (جدول 
۲) «از ويژگي هاي کتاب آرايي قرآن ايلخاني بهره گيري از 
برگ هاي بزرگ کاغذ بغدادي و کاربست خطوط درشت 
قرن  آخر  از  (آژند، ۱۳۸۹: ۱۳۸).«  بود»  آن ها  در  محقق 
هفتم، نگارگران ايراني براي تذهيب کتاب هاي قرآن و شعر 
و ساير آثاري که از تصوير مي آکندند هنر تذهيب خاص 
خود را پديد آوردند»(لينگز، ۱۳۷۷: ۱۷۱). اين قرآن داراي 
سلجوقي  دوره   قرآن  به  نسبت  واضح تري  هندسي  نظم 
است. ترکيب بندي آن، داراي تقارن و متمرکز است و نسبت 
به قرآن نمونه سلجوقي، منسجم تر و منظم تر شده است. 

«در پايان دوره مغول گرايش شديدي به طراحي طبيعت 
گرايانه مشهود است. طرح هاي گياهي بيش از پيش زينت 
بخش پس زمينه هاي عنوان هاست » (پوپ و اکرمن، ۱۳۸۷: 

.(۲۲۵۱
صفحه  افتتاح به صورت مزدوج و قرينه طراحي شده است 
که ميان آن به خط محقق با مرکب مشکي، اولين آيه جزو 
۲۵ تحرير شده است. در هر صفحه، جداول ساده، اين کادر 
را محصور کرده و هر کادر از قطر عمود، تقسيم بر سه 
کتيبه است که کتيبه باال و پايين مربوط به سرلوح و کتيبه 
وسط مربوط به متن کالم خدا است. تزيين کتيبه  صدر 
و ذيل، با نقوش اسليمي ساده و به قلم رنگ زر، نشاني 
شمسه مانند متصل به خود دارد. کتيبه  متن، محصور شده 
است به نقش دندان موشي، با تحرير ساده که متن آن، از 
است.  شده  پر  اسليمي خطي  ابتدايي  و  ساده  گردش هاي 
(تصوير ۶) لوحه هاي مذهَّب قرون (هفتم و هشتم هـ.ق) 
پرشکوه و نيرومند است و در کار تزيين آن از هر دو گونه 

تصوير ۴. صفحه اختتام قرآن شماره ۳۷ (سلجوقي)، محفوظ در 
آرامگاه شيخ احمد جامي. مأخذ: همان

تصوير ۷. صفحه اختتام قرآن شماره ۳۸ (ايلخاني)، محفوظ در 
آرامگاه شيخ احمد جامي. مأخذ: همان

تصوير ۶. صفحه افتتاح قرآن شماره ۳۸ (ايلخاني)، محفوظ در 
آرامگاه شيخ احمد جامي. مأخذ: نگارندگان

تصوير ۵. سرسوره ي قرآن شماره ۳۷ (سلجوقي)، محفوظ در 
آرامگاه شيخ احمد جامي. مأخذ: همان



شمسه  طاليي، با تزيينات اسليمي ترسيم و کلمة خمسه را 
در ميان خود دارد. نشان ده آيه را به شکل شمسه  مشاهده 
شد به رنگ زر، که درون آن عبارت عشره نوشته شده و 
با نقوش ساده  هندسي و شرفه هاي بلند، تزيين شده است. 

(جدول ۷) 
هر جزو اين قرآن، داراي تزيينات محصور شده در جدول، 
مذهب، سرلوح و کتيبه است. تذهيب اين نسخه، ترکيب بندي 
بي بديل و متفاوتي از انواع نقوش هندسي و گياهي است 
که به صورت ترکيب طرح هاي درهم تنيده و يا به شکل 
نقشي نو و مجزا، به  تناسب کاربرد و جايگاه قرارگيري آن 
در صفحات، استفاده شده است. (جدول۴) قاب بندي گردي، 
دست کم در اوايل اين سده، در صفحه نخست، به سان 
لوحه مالکيت کتاب، نگاشته مي شد. « بعدها اين قاب هاي 
دايره اي به ستاره هايي تابناک به نام شمسه تبديل شد که 
از واژه عربي شمس به معناي خورشيد گرفته شده بود 
» (پوپ و اکرمن، ۱۳۸۷: ۲۲۳۵). ويژگي منحصر به فرد 
اين قرآن، شمسه  زيبايي است که در آغاز قرآن، قبل از 
صفحه  افتتاح آمده است. متن شمسه، گره دهِ تند است که 

نگاره هاي گياهي و طرح هاي هندسي بهره گرفته شده است. 
« بهره گيري از اشکال هندسي، که مانندقطعات تار عنکبوت 
است، مشخصه ويژه صفحات افتتاحيه چه در مصحف هاي 

مملوکي و چه مغولي است» (همان: ۱۱۵). 
آيات ۳۱  يعني  اين جزو،  آخر  آيه  دو  به  اختتام،  صفحة 
و۳۲ سوره جاثيه، اختصاص يافته و انجامي اثر، به قلم 
ثلث تزييني در زير متن آمده است. اين صفحه، به صورت 
ناشيانه مرمت شده است. (تصوير ۷) پشت برگ اختتام 
اين نسخه، دعايي براي ختم قرآن و به عنوان شکرگذاري، 
آمده  تزيين  گونه  هر  و  اعجام  بدون  و  رقاع  خط  به 

است.(تصوير۸)
در  سرسوره  يا  سرلوح  کتيبه   چهار  داراي  نسخه،  اين 
سوره هاي زخرف، شوري، دخان و جاثيه از سوره هاي 
آل حم هستند. سرلوح ها داراي حاشيه، با نقوش گره بندي 
کالفي، با رنگ طال و قلم گيري سياه هستند که متن آن با دو 

رنگ الجورد و سرنج پر شده است.(جدول۳)
نقشي زّرين به شکل گل دوازده پر، با قلم گيري هاي سياه 
رنگ، آيه ها را از هم جدا مي کند. نشان  پنج آيه، به شکل 

تصوير ۸. دعا قرآن شماره ۳۸ (ايلخاني)، محفوظ در آرامگاه 
شيخ احمد جامي. مأخذ: همان 

تصوير۹. شمسه ابتدايي قرآن شماره ۳۸ (ايلخاني)، محفوظ در 
آرامگاه شيخ احمد جامي. مأخذ: نگارندگان

تصوير ۱۰. يکي از صفحات مياني قرآن شماره ۳۹ (تيموري)، 
محفوظ در آرامگاه شيخ احمد جامي. مأخذ: نگارندگان

ويژگي هاي بصري تذهيب  قرآن هاي 
مجموعه شيخ احمد جامي (مطالعه 
پنج اثر از ادوار سلجوقي تا قاجار)/٥- ٢٣
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واگيره هاي هندسي آن، با نقوش نباتي و اسليمي به زّر 
مزين شده و نقوش هندسي به رنگ هاي سبز، ُسرنج و 

الجورد است. (تصوير ۹)
رنگ هاي به کار برده شده در تذهيب اين قرآن، از گروه 
الوان شفاف ماورايي يا روحي نظير رنگ طاليي، الجوردي، 
زرد ريوندي، قرمز يا شنجرفي و رنگ سبز زنگاري است. 
« گفتني است کاربرد رنگهاي طاليي و آبي در کنار هم 
از ويژگي هاي مورد توجه تذهيب کاران اين دوره است ». 
(فراست و مريم الري، ۱۳۹۳: ۱۶ ۱۳۹). جلد، چرم تيماج 
ضربي سرطبل دار است، به رنگ قهوه اي و منقوش شده به 

جدول بندي ساده با تزيين گره بندي حصيري. (جدول٢)

قرآن شماره ٣٩، دوره  تيموري 

و  ناقص  انتها  و  ابتدا  در   ،۳۱ ثبت  شماره   با  قرآن  اين 
کاتب، گمنام است. اين نسخه توسط اورنگ زيب (پادشاه 
مغولي هند) وقف آرامگاه جامي شده و به نام واقف خود 
معروف است.« در نظام تبادل هدايا ميان شاهان، به ويژه 
زبان  مي رفت  انتظار  و  بودند  هم فرهنگ  و  هم دين  وقتي 
ديگر کشورهاي اسالمي را بدانند، نسخه ها و مرقعات، به 
خصوص در صورتي که به استنساخ يا تذهيب خطاط يا 
نقاشي معروف درجاتي از شهرت به هم زده بودند، حکم 
نقدينه را داشتند » (گرابر، ۱۳۹۰: ۱۷). اين مصحف فاخر در 
قطع وزيري (۲۶ × ۲۰ سانتي متر)، در ۱۱۴۶ صفحه کتابت 
شده است. متن آيات، در ۹ سطر بر روي کاغذ خانبالغ 

مرغوب، با الياف کتان و آهار و مهره نوشته شده است. 

به خط  آيات  فارسي  ترجمه   و  ريحان  آيات،  کتابت  خط 
نسخ است. (جدول۲) ساختار تقسيم بندي صفحات مياني 
اين نسخه ، فضاسازي سه بخشي افقي است. ترکيب بندي 
متقارن و مرکزي در صفحه آرايي دارد. درست همانند دو 

نسخه قرآن شماره ۳۷ و ۳۸ .
در اين اثر، تناسبات، به صورت متعادل و اغلب به صورت 
قرينه و ريتم دار است. صفحه  افتتاح اين قرآن مبارک، مرمت 
شده و مربوط به اصل نسخه نيست. از صفحه ۱۳ به بعد، 
نوشته  ريحان  به خط  که  روبرو هستيم  نسخه  اصل  با 
شده است. سطور اول، وسط و پاياني به صورت مطال با 
قلم گيري سياه ديده مي شوند. و مابين آنها سه سطر با همان 
قلم، وليکن با مرکب مشکي کتابت شده است. (تصوير۱۰) 
صفحه اختتام، همانند صفحه افتتاح مربوط به اصل نسخه 
نيست و بنا به نوشته پايان همين صفحه در سال (۱۱۷۸ 
قلي  اهللا  ابن  هجري قمري)، توسط کاتب نونويس، محمد 
تبريزي دوباره نويسي آن انجام گرفته است. سرسوره ها 
در کتيبه هايي با تزيينات متفاوت ديده مي شود؛ وليکن نام 
سوره در تمامي آن ها به رنگ سفيد و با خط کوفي تزييني، 
نوشته شده است. در کنار هر يک از سرسوره ها نشاني 
ترنجي شکل، مذّهب و مرّصع، با تزيينات ختايي قرار دارد. 

(جدول ۳)
 نشان فصل آيات، گل دوازده پر زرين است با قلم گيري 
به رنگ سياه و نقطه هاي الجوردي تزييني. نشان خمس 
آيات، شکلي شمسه مانند و مذّهب است که واژه خمس را 
به خط کوفي تزييني و زّرين بر زمينة شنجرفي نوشته اند. 
نشان عشر، شمسه  گرد مذّهب و مرّصع است که از حيث 
رنگ آميزي به نشان خمس شباهت دارد. وسط اين نشان 
واژه عشر به خط کوفي زّرين محّرر بر زمينه  شنجرفي و 
دو شرفه به طرف باال و پايين آن امتداد يافته است. (جدول 
۷) نشان جزو به صورت کتيبه مذّهب ترسيم شده و واژه“ 
الجزو به رنگ سفيد  محّرر نوشته شده است. (جدول ۸)« 
شيوه و سبک هاي زيبا و مستحکم تزيينات در اين دوره 

الگويي براي ادوار بعد قرار گرفت. از 

تصوير۱۲. صفحه افتتاح قرآن شماره ۴۰ (صفوي)، محفوظ در 
آرامگاه شيخ احمد جامي. مأخذ: همان

تصوير ۱۱. يکي از صفحات مياني قرآن شماره ۴۰ (صفوي)، 
محفوظ در آرامگاه شيخ احمد جامي. ماخذ: نگارندگان

در  محفوظ  (صفوي)،   ۴۰ شماره  قرآن  سرسوره  تصوير۱۳. 
آرامگاه شيخ احمد جامي. مأخذ: همان 



اين رو دوره تيموري را شايد بتوان يکي از مهم ترين ادوار 
در تاريخ هنر کتاب آرايي ايران دانست » (رهنورد، ۱۳۸۶: 

 .(۶۵
صفحه آرايي هاي  ظريف،  و  پرمايه  نقوش  بين  هماهنگي 
اندازه،  به  و  متناسب  بسيار  ريزه کاري هاي  ساختارمند، 
استفاده از رنگ الجوردي و رنگ هاي متنوع ديگر، در کنار 
رنگ زّر و شنجرف که در دو نسخة سلجوقي و ايلخاني، 
پيش تر استفاده شده بودند، خصوصيت بارز اين نسخه 
ارزشمند است. «رنگ گزيني طاليي، آبي و سبز در قرآن هاي 
اُلجايتو تا اندازه اي تند و شديد بود. غالبًا رنگ آبي روشن و 

تيره با هم بکار مي رفت» (عظيمي، ۱۳۸۹: ۲۷).
هندسي  شکل هاي  درون  قرآن،  اين  صفحات  همه  در 
و فضاهاي بين آن ها با نقوش اسليمي پر شده است که 
ال به الي آن ها نيز آکنده از نقشمايه هاي گياهي و گره است. 
«اين سبک هندسي گرچه ظاهرًا اصالت ايراني نداشت اما 
از قرار معلوم مقبول طبع ايرانيان افتاد، زيرا هنرمندي که 
قرآن اُلجايتو را به وجود آورد، متولد همدان بود و در همان 
شهر نيز کار مي کرد، و ترکيب بندي هاي هندسي مشابهي 
مربوط به همان زمان در تزيينات محراب هاي مقبره بايزيد 
در بسطام ديده مي شود. اين نقوش پيش تر در قرآني به 
قلم ياقوت مستعصمي مورخ. ۶۸۱ هـ.ق، ديده مي شود و 
آشکار  سلجوقي  تذهيب هاي  در  که  است  گرايشي  ادامه 

است»(پوپ و اکرمن، ۱۳۸۷: ۲۲۴۷).
تزيينات، در مقايسه با دو نسخه مورد مطالعه قبلي، در کتيبه 
و در حاشيه بيشتر شده و اسليمي  و ختايي هاي پرنقش و 
زيبا و رنگ گذاري هاي متنوع، صفحات اين قرآن را زينت 
داده است که با دقت در بررسي ساختار صفحه، نقوش 
«نقشمايه هاي  (جدول۴).  است  کرده  اجرا  و  جانمايي  را 
هندسي در کنار نقوش گياهي، که حکم پرکننده را داشت، 
نقطه ها  از مجموعه  پاره هاي طرح  از  بود.بعضي  متداول 
تشکيل مي شد تا آنجا که به قابهاي موزاييک و کاشيهاي 
منقوش شباهت پيدا مي کرد» (اتينگهاوزن، ۱۳۹۳: ۱۲۰). «از 
بهترين کارهاي صحافي و تجليد کتاب که تا کنون به وجود 
آورده شده تجليدات و صحافي هاي ايراني دوره  تيموري 
صنعت  آنجا  در  که  هرات  مدرسه   صحافي هاي  است. 
صحافي و تجليد و چرم کاري به حد کمال رسيد، داراي 
طرح هاي عالي است که در آن نهايت دقت و مهارت به کار 
رفته است» (ديماند، ۱۳۶۵: ۸۷). جلد اين قرآن نفيس، چرم 
تيماج يا ساغري است به رنگ قهوه اي متمايل به قرمز ؛ 
نقش اسليمي ساده اي دورتا دور آن، با تکنيک ضربي رسم 
شده است که به رنگ زّر مزين گشته و در وسط جلد نيز 
گشته  ترسيم  معرق  تکنيک سوخت  با  ترنج مانندي  طرح 

است. (جدول۲)
بازبيني  مورد  شمسي،  ۱۳۸۷هجري  سال  در  قرآن  اين 
کارشناسي و آسيب شناسي مرمتي قرار گرفته و به ثبت 
ملي رسيده است. طبق شواهد و نشانه ها و مکتوبات دو 

صفحه  ي آخر اين کتاب، اين اثر به غير از اين دوره، در 
دو دوره ديگر نيز مورد بازنويسي و احتماال مرمت قرار 
گرفته است. يکي در سال ۱۱۷۸هجري، توسط عبداهللا قلي 
تبريزي و ديگر بار در سال ۱۳۴۷هجري قمري که طبق 
نوشته آخر کتاب، اين قرآن مورد سرقت قرار گرفته و ابتر 
شده است که دستور مرمت آن داده مي شود ولي مرمت گر 
آن نامعلوم است. در دو دوره مرمت اوليه، نونويسي در 
قسمت هايي که اثر دچار کمبود شده است، با نسخه اصلي 

بسيار متفاوت است.

قرآن شماره ۴۰، دوره صفويان 
اين نسخه  شريف، به شماره  ثبت ۵۵، توسط ميرجان در 
سال۹۰۷ ق، کتابت شده است و توسط محمود قطب الدين 
محمد جامي در قرن دهم هجري قمري، وقف مقبره  شيخ 
احمد جامي شده است. (تصوير ۱۱) که به صورت پراکنده، 
داراي کمبود است. اندازة آن ۲۴ × ۱۶ سانتي متر و در۴۳۹ 
صفحه کتابت شده است. کاتب، متن شريف قرآن را در 

صفحات ۱۱ سطري تنظيم کرده است. (جدول۲) 
جنس کاغذ، خانبالغ نخودي و آهار و مهره شده است و 
قلم نوشتار، نسخ است؛ که در اين دوره، در ايران، داراي 
کمال شد و شيوة ماندگار يافت و اصول و قواعد خود را 

پيدا کرد.
نوع ترکيب بندي اين اثر، ترکيب بندي شاخص قرآن نگاري 
تيموري است که در دوران صفويه، نيز ادامه داشت و حتي 
و  متقارن  ترکيب بندي صفحات،  مي شد.  استفاده  بيش تر 
متمرکز است. صفحه، به پنج قسمت تقسيم شده و در سه 
سطر باال، وسط و پايين از خط ريحان جلي و در سطور 
افتتاح،  در  است.  استفاده شده  نسخ خفي  از خط  مياني، 
داراي يک تک صفحه  تمام تذهيب مربوط به سوره فاتحة 
الکتاب است. نسخه صفحه  اختتام ندارد و آخرين صفحه  

متن به سوره هاي همزه و فيل تعلق دارد. (تصوير۱۲) 
ثلث  نام مکان نزول، به خط  اسامي سور، تعداد آيات و 

تصوير ۱۴. يكي از صفحات مياني قرآن شماره ۴۱ ) قاجار (، 
محفوظ در آرامگاه شيخ احمد جامي. ماخذ: همان

ويژگي هاي بصري تذهيب  قرآن هاي 
مجموعه شيخ احمد جامي (مطالعه 
پنج اثر از ادوار سلجوقي تا قاجار)/٥- ٢٣



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۳

فصلنامة علمي نگره

سرنج، در ميان کادري مستطيل شکل و بدون تزيين نوشته 
شده است. (تصوير ۱۳)

نشان فصل آيات، نقش زّرين گرد است با تحريِر مشکي 
و نازک دور آن، و نقطه اي به رنگ شنجرف در وسط آن. 
در مصحف، تنها يک نشان خمس و عشر مشاهده شد که 

دليلي بر ناتمام ماندن تذهيب نسخه است. 
يکي از نشان ها به فرم شمسه  زّرين، با خطوط تحرير در 
نيز،  ديگري  است.  شده  ترسيم  شرفه دار  و  آن  پيرامون 
به شکل شمسه و داراي سرترنج به زّر، طراحي شده و 
شرفه اي بلند، زيبايي آن را به اتمام رسانده است. اما حرف 
نوشته شدة ميان اين دو نشان ناخوانا است، و نمي توان 
متوجه شد که کدام مربوط به تقسيمات پنج آيه و کدام 

مربوط به تقسيمات ده آيه است. (جدول ۷) 
در اين قرآن، از تزيينات اسليمي کمتر استفاده شده است 
و تزيينات آن با نقوش ختايي، محدود به چند رنگ سرنج، 
زرد و سبز بر زمينه هاي الجوردي و طاليي کار شده است. 
(جدول۴) «در اين زمان جلدآرايي نسبتًا ساده و سرراست 
بود و اين نکته را مي توان از کهن ترين نمونه هاي برجاي 
مانده دريافت.»(بلر، ۱۳۹۱: ۵۵). جلد از جنس چرم روشن 
و بدون تزيين است. (جدول۲) در شناسنامه  اثر خط هاي 
نوع خط  را محقق معرفي کرده اند؛ در صورتي که  جلي 
نوشته شده ريحان است. احتماًال کاتب آن ميرجان است 
که به دليل شباهت در ظاهر آن منيرجان خوانده اند. دليل 
احتمال اين است که هر چه در اسناد و کتب مرجع و منابع 
ارزشمند در اين زمينه، همچون اطلس خط به قلم حبيب اهللا 
فضايلي و احوال و آثار خوشنويسان نوشته شده توسط 
مهدي بياني و ديگر کتب و حتي سايت هايي معتبر چون 
ققنوس (سايت مشاهير خطاطان ايراني) به دنبال اسم و يا 
لقبي به عنوان منيرجان سياحت شد، نامي از او يافت نشد. 
و تنها نام ميرجان در اسناد و کتب آمده که لقب ميرعلي 
هروي است. او اهل هرات بوده ولي به دليل اقامت طوالني 
در مشهد، گاهي او را مشهدي هم خوانده اند. زمان زيستن 

وي با زماني که در وقف نامه  نسخه آمده هماهنگ است. 
نام کامل او مير علي سادات حسيني هروي است، معروف 
به ميرعلي هروي و ميرجان است. وي از آنجايي که کاتب 
دربار سلطان حسين بايقرا بود، لقب کاتب سلطاني را از 

وي دريافت نمود. 
تنها مطلب شبهه ناک که درباره اين امر وجود دارد، اين که 
بعد از بررسي کتب و آثاري که از اين هنرمند خوشنويس 
را  او  اسناد  تمامي  در  که  دريافت  مي توان  مانده،  جا  به 
خوشنويس نستعليق مي دانند، در صورتي که اين نسخة 
قرآني، با سه قلم نسخ، ريحان و ثلث نوشته شده است. 
البته با توجه به اين امر که خوشنويس نامبرده به سه خط 
مهم از خطوط شش گانه تسلط داشته است، به احتمال قريب 
به يقين، کاتب مصحف ايشان بوده است. حتي اگر تاريخ 
کتابت ۹۰۷ هجري و تاريخ فوت وي ۹۵۱ هجري باشد از 
زمان کتابت اين قرآن تا فوت، فرصت کافي براي يادگيري 
و تبحر و چيره دستي و حتي کسب شهرت در نگاشتن خط 

و قلمي ديگر وجود داشته است.

قرآن شماره ۴۱، دوره  قاجار
 تصوير۱۴. يکي از صفحات مياني قرآن شماره ۴۱ (قاجار)، 

محفوظ در آرامگاه شيخ احمد جامي. مأخذ: همان
توسط  سال۱۳۷۴ش،  در   ،۷۳ ثبت  شماره  به  قرآن،  اين 
وارثين خواجه محمد يوسف جامي االحمدي، وقف آرامگاه 
شيخ جام شده است. هنرمند و کاتب اثر گمنام و به احتمال 
است.  کتابت شده  قمري  هجري  و ۱۳  قرن ۱۲  در  زياد 
ابعاد، رقعي، (۱۸/۵× ۱۱ سانتي متر) و ۵۱۵  (تصوير۱۴) 
برگ دارد. هر صفحه، ۱۲سطري است با جدول کشي، به 
اندازة حدودي ۱۴/۵× ۷ سانتي متر. متن به خط نسخ ايراني 
مهره  و  آهار  و  مرغوب  کشميري  حنايي  کاغذ  روي  بر 
نوشته شده و در کتابت برخي حروف به ثلث گرايش يافته 
است. ترجمه  فارسي آيات، نيز به خط نستعليق، تحرير شده 

است. (جدول۲)

(قاجار)، محفوظ در تصوير۱۵. صفحه افتتاح قرآن شماره ۴۱ (قاجار)،  اختتام قرآن شماره ۴۱  تصوير۱۶. صفه 
آرامگاه شيخ احمد جامي. مأخذ: همان 



تمرکز است. در کل،  تقارن و  داراي  نيز  اثر  ترکيب بندي 
اين نسخه، که  يکنواخت دارد. دو صفحة آغازين  ريتمي 
به سورة فاتحه الکتاب و ابتداي سورة بقره تعلق دارد، به 

صورت تمام تذهيب و مرّصع است. (تصوير۱۵)
آن،  افتتاح  صفحه  مانند  مصحف،  اين  اختتام  صفحه 
مزدوج و تمام تذهيب طراحي شده است، با همان نقوش 
تزييني و قالب رنگي، اما با فضاسازي و گريدي متفاوت. 

(تصوير۱۶)
فضاي مذّهب و مرّصع سرسوره ها در کتيبه هاي نواري، 
شامل ترنج، قلمداني و لچکي پر نقش و نگار است که به 
نام  که  ساده،  جدول کشي  با  است  مذّهب  کتيبه اي  شکل 
سوره و شمارة آيات را به خطي شبيه ثلث با قلم سفيدآب 
روي زمينه زرپوش نوشته اند. و فضاي بيرون قلمداني 
به رنگ الجوردي است که با نقوش گل و گياه به الوان 
گوناگون پر شده است. اين نسخه، فاقد نشان سرسوره 

است.(جدول۲)
 نشان ختم آيات، دوايري زّرين و محّرر است، بدون هر 
نوع تزيين. اين قرآن، فاقد نشان مربوط به پنج آيه و ده 
آيه است. تنها در حاشيه  بعضي از صفحات، نشاني شمسه 
تنها  که  مي شود  ديده  بلند  نسبت  به  شرفه هاي  با  مانند 
نشان موجود اين مصحف است که براي تمام عالئم قرآني 

(نصف، ربع، ثلث، جزو و سجده) به غير از عالئم تخميس 
و تشعير از همين نشان استفاده شده است. (جدول ۷ و 
۸) اين قرآن قاجاري، نيز همانند قرآن (شماره ۳۹و۴۰)، 
از رنگ غالب الجوردي و طاليي بهره برده است، وليکن 
اضافه کردن رنگ هايي چون نوعي سبز، زرد و قرمز، آن 
را از دو نسخة مورد مقايسه، متمايز کرده است. (جدول۵) 
مورد ديگر که در رنگ بندي اثر تفاوت ايجاد کرده است، 
تيره شدن رنگ الجوردي است که جزيي از ويژگي هاي 

تذهيب اواخر دورة صفوي و قاجار به حساب مي آيد.
نقوش شامل انواع گل هاي ختايي در قالب هاي افشان و انواع 
اسليمي ها هستند. تزيينات در اين نسخه، به شکل قرينه، 
در بيش تر صفحات به لحاظ ترکيب بندي، ديده مي شود. 
اين قرينگي در تزيينات، تعادل صفحات را دوچندان کرده 

است. 
نحوة تزيين و خالقيت هاي هنري و ابداعت منحصر به فرد 
مذهب در اثر، آن را از دوره هاي ماقبل خود و نسخه هاي 
قرآني مورد مطالعه آن ادوار، جدا مي کند. اين تنها نسخه، 
پنج نسخة منتخب است که در بين سطور آن،  در ميان 
طالاندازي شده و دور آنها، به صورت دندان موشي، محّرر 
شده است. و اين نيز مي تواند شاخصه اي براي اين نسخه، 

به شمار بيايد. (جدول ۴)

تصوير۱۷. جلد دوم شاهکارهاي هنري آستان قدس رضوي، ۱۳۹۳ 

ويژگي هاي بصري تذهيب  قرآن هاي 
مجموعه شيخ احمد جامي (مطالعه 
پنج اثر از ادوار سلجوقي تا قاجار)/٥- ٢٣



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۵

فصلنامة علمي نگره

قرآن شماره نام اثر
۳۷

(سلجوقي)

قرآن شماره ۳۸
(ايلخاني)

قرآن شماره ۳۹
(تيموري)

قرآن شماره ۴۰
(صفوي)

قرآن شماره ۴۱
(قاجار)

تصوير

تصويرجلد

ت
حا

صف
ي 

ند
 ب

ب
کي

تر
ل 

لي
ح

ت

جلد

چرم تيماج 
چرم تيماج قهوه چرم تيماج ضربيضربي

اي
چرم قهوه اي 

روشن
روغني الکي 

زرکوب

ساده و بدون ضربي، زرکوبيقهوه اي   سرطبل دارقهوه اي
تزيين

با تزيينات گل و 
بوته

کاغذ

خانبالغ با الياف خراساني مرغوبمرغوب
حنايي کشميريخانبالغکتان

آهار و مهرهآهار و مهرهآهار و مهرهآهار و مهرهآهار و مهره

تحريرهايي به فاقد مجدولفاقد مجدولجدول کشي
رنگ زر و سياه

چند رديف 
تحرير طاليي و 

سياه

تحريرهايي به 
رنگ هاي

قرمز، طاليي 
والجوردي

۵۱۵ ورق۴۳۹ ورق۴۵ ورق۴۵ ورق۲۵ ورقتعداد اوراق

ابعاد 
صفحه

جانمازي
۹ × ۱۴

وزيري بزرگ
۳۴ × ۲۷

قطع وزيري
۲۶ × ۲۰

وزيري کوچک
۲۴ × ۱۶

رقعي
۱۸/۵ × ۱۱

تعداد 
سطور

۱۲ سطر۱۱ سطر۹ سطر۵ سطر۷ سطر

ترکيب بندي
مرکزي، 
متقارن و 

متعادل
متقارن، متعادل متوازن و متمرکز

و متمرکز
متمرکز، متقارن 

متقارنو متعادل

جدول ۲. ترکيبات صفحات قرآن هاي منتخب محفوظ در آرامگاه شيخ احمد جام. مأخذ: نگارندگان



نام اثر
قرآن شماره ۳۷

(سلجوقي)
قرآن شماره ۳۸

(ايلخاني)
قرآن شماره ۳۹

(تيموري)
قرآن شماره ۴۰

(صفوي)

قرآن شماره 
۴۱

(قاجار)

تصوير کتيبه هاي
سرسوره ها

تصوير متن آيات

ت
حا

صف
ي 

ند
ب ب

کي
تر

ل 
لي

ح
ت

ثلثثلثثلث ثلثثلثعنوان

نسخنسخريحانمحققنسخمتن

نستعليقفاقد ترجمهنسخفاقد ترجمهفاقد ترجمهترجمه

سفيد، مذهب سفيداب محررزرين محررسرسوره ها
مرصع

سرنج، بدون 
تزيين

سفيد بر زمينه 
زر

جدول  
قرمز، طاليي و مشکي و طالييزر و سياه--کشي ها

الجورد

سياهسياه و زرينسياهسياهسياهمتن آيات

عالئم 
قرمز، طاليي و قرمزقرمز-قرمزتجويدي

الجورد

سياهسياهاعراب

خطوط اصلي، 
سياه

خطوط زر، 
الجورد

سياهسياه و زرين

جدول ۳. خط و خوشنويسي قرآن هاي منتخب محوفظ در آرامگاه شيخ احمد جام. مأخذ: همان.

ويژگي هاي بصري تذهيب  قرآن هاي 
مجموعه شيخ احمد جامي (مطالعه 
پنج اثر از ادوار سلجوقي تا قاجار)/٥- ٢٣



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۷

فصلنامة علمي نگره

نام اثر

قرآن 
شماره ۳۷
(سلجوقي)

قرآن شماره 
۳۸

(ايلخاني)

قرآن شماره 
۳۹

(تيموري)

قرآن شماره ۴۰
(صفوي)

قرآن شماره 
۴۱

(قاجار)

تصوير کتيبه 
مرکزي (تزيينات)

ت
حا

صف
ي 

ند
 ب

ب
کي

تر
ل 

لي
ح

ت

ت
حا

صف
ي 

ند
 ب

ب
کي

تر
ل 

لي
ح

 ت
ي

ين
زي

 ت
صر

نا
ع

****-کتيبه مرکزي

*****اسليمي

***--ختايي

*---*تاج و نيم تاج

*****ترنج و نيم ترنج

---*-شمسه افتتاح

----تصويرشمسه

****-شرفه

*----گل شاه عباسي

*-*--لچکي

*****زر محرر

---**نقوش هندسي

*-**-سفيداب نويسي

*****نشان فصل آيات

*****نشان۵ و۱۰ آيه

ي
ين

زي
 ت

ي
ها

ک 
ني

تک

*--**ترصيع

*----طال اندازي

***--دندان موشي

---*-گره چيني

*****تحرير

جدول ۴. اجزا و عناصر تزئيني و تذهيب قرآن هاي منتخب محفوظ در آرامگاه شيخ احمد جام. مأخذ: همان



ي 
صل

گ ا
رن

   
   

   
   

   
   

 

نام اثر
قرآن شماره ۳۷

(سلجوقي)
قرآن شماره ۳۸

(ايلخاني)
قرآن شماره ۳۹

(تيموري)
قرآن شماره ۴۰

(صفوي)
قرآن شماره ۴۱

(قاجار)

*****زر

*****الجورد

ي
رع

گ ف
رن

****-سفيد

***-*سياه

--*--آبي

*----صورتي

--*--نارنجي

****-سبز

**-*-زرد

*****قرمز شنجرقي

--**-سبز زنگاري

**---سرنج

جدول ۵. رنگ در تزئينات قرآن هاي منتخب محفوظ در آرامگاه شيخ احمد جام. مأخذ: نگارندگان

جلد اين نسخه، روغني دو روست و در اصل تنها جلد روغني 
مجموعه به شمار مي آيد. « در ربع سده دهم هجري در 
عرصه  هنرهاي ملي و سنتي ايراني، هنر جلدسازي(سوخت 
و معرق) آرام آرام جاي خود را به شيوة با شکوه نقاشي 
گاغذ،  زمينة  روي  سپرد.  ايران  جلدسازي  در  الکي  زير 
اينکه  براي  مي شد.  نقاشي  رنگ  و  آب  با  تزييني  طرح 
نقاشي مزبور محفوظ بماند، روي آن را چند ورقه الک 
مي پوشانيدند»(ديماند، ۱۳۶۵: ۸۸). اين جلد به اصطالح، به 
نقش گل و بوته مزين است. اين نقوش، بر زمينة سياه، 
فضايي محرابي شکل را پر کرده اند و خارج از اين فضا، 

نقوش بر زمينة طاليي آمده است. (جدول شماره ۲) 
براي پيدا کردن تاريخ کتابت اين اثر ابتدا به بررسي قلم 
کتابت آن پرداخته شده است. خط محقق، به دليل درشتي 
قامت، براي نگارش به صفحات گسترده و اوراق بسياري 
نياز داشت، به همين علت به تدريج خط نسخ پاي به ميدان 
نهاد و کم  کم شانه به شانه و سپس با سبقت از خط محقق 

جاي خود را به صورت خط ويژه کتابت قرآن کريم باز کرد 
تا به همان حد که امروز، در تمام جهان اسالم، اکثر قريب 
به اتفاق قرآن ها با  خط  نسخ (البته با تفاوت ها و شيوه ها 
نوشته مي شود و چشم تمام مسلمانان عالم جهت قرائت 
قرآن و ادعيه، بيش از هر خط ديگري، با اين خط زيباي 

روشن و خوانا آشناست.) 
با تشکيل حکومت تشيع صفوي، ايران، از ديگر سرزمين هاي 
اسالمي جدا شد و افتراقي در ابعاد علمي و هنري، به ويژه 
اين  اواخر  در  آمد.  پديد  کشورها  ساير  با  خوشنويسي، 
دوران، نسخ شيوه  ياقوت مستعصمي (نسخ عربي) جاي 
خود را به شيوه  نسخ ايراني داد که به دست عالء الدين 
تبريزي، ميرزاي قمي و در نهايت با قلم تواناي ميرزا احمد 
نيريزي به اوج کمال و زيبايي رسيد. او از به کار بردن 
کوفي  کاف  نگارش  در  ويژه  به  و صاف،  طوالني  مدات 
پرهيز و ظرافت و نازکي را در بسياري از اتصاالت جايگزين 
نگارش با تمام قلم کرد. نرمي و اعتدال دواير يا دهانه هاي 

ويژگي هاي بصري تذهيب  قرآن هاي 
مجموعه شيخ احمد جامي (مطالعه 
پنج اثر از ادوار سلجوقي تا قاجار)/٥- ٢٣



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۹

فصلنامة علمي نگره

جدول ٦. عناصر بصري در تزيينات قرآن هاي منتخب محفوظ در آرامگاه شيخ احمد جام. مأخذ: نگارندگان

نام اثر
قرآن 

شماره ۳۷
(سلجوقي)

قرآن شماره 
۳۸

(ايلخاني)

قرآن شماره 
۳۹

(تيموري)

قرآن شماره 
۴۰

(صفوي)

قرآن شماره 
۴۱

(قاجار)

ی
صر

ر ب
ص

عنا
ل 

حلي
ت

سرلوح

----*مفرد

***--مزدوج

کتيبة  حاشيه
سرسوره

*****صدر

**---ذيل

*-***کتيبه ي متن

حاشيه 
ها

*----دروني

--*--بيروني

در  است،  جمع تر  اندکي  که  الزم،  دايره   جز  نقطه  اي  سه 
کنار الف هاي پنج نقطه اي خوش قامت، از ويژگي هاي سبک 
اوست. يکنواختي کتابت در تمام صفحات اين نسخه، گواه 
قاعده مندي آن است و اين که از اصالحات احمد نيريزي، 
نيز بهره برده است. همين امر، باعث مي شود که اشتباهي 
بن  احمد  زيرا  را متوجه شد.  آمده  اثر  که در شناسنامه 
شمس الدين محمد نيريزي يا ميرزا احمد نيريزي، (۱۱۵۵-

۱۰۸۷ ه.ق)، ملقب به سلطاني از بزرگ ترين خوشنويسان 
خط نسخ و کاتبان قرآن در سده  ۱۲ هجري (اواخر حکومت 
صفوي) است. از آنجايي که اين قرآن، به شيوه  او کتابت 
شده است، مي توان فهميد که نسخه، متعلق به دوره  قاجار 
دوره  صفوي  به  را  آن  اشتباه  به  که  در صورتي  است، 

نسبت داده اند. 
در ضمن اين مسئله را از سبک تذهيب آن نيز مي توان درک 
کرد. زيرا شيوه  تذهيب و آرايش مصحف هاي دورة قاجار در 
آن هويدا است. در اصل، در زمان قاجار، هنرمندان مذهب، با 
الهام از سبک هاي پيشين، سبک هاي نويني پديد آوردند. آن 
چه در قرآن هاي اين دوره جلب توجه مي کند، بيشتر شدن 
فضاهاي تذهيب شده و طالکاري ميان سطور است و هم چنين 
استفاده  افراطي از رنگ طاليي و الجوردي که از ويژگي هاي 
تذهيب قاجاري است. طالاندازي بين سطور اين نسخه، به اين 

روش است که ميان دو سطر را با طال پر کرده و سپس دور 
آن ها را به صورت ساده و يا دندان موشي محّرر کرده اند. و 
ويژگي ديگري که به عالوه موارد فوق، در اين قرآن به چشم 
مي خورد؛ سفيداب نويسي نام سوره بر زمينه  زرپوش در کتيبة 
سرلوح است که اکثر قرآن هاي اين دوره، داراي سرلوح هاي 
هستند.   گوناگون  فرم هاي  داراي  و  دالبري  و  تاجي شکل 
همچنين، حاشيه هاي پهن مذّهب که با نيم ترنج هاي متداخل و 
متقارن و گل هاي رنگارنگ بر روي زمينه  الجوردين و زّرين 
تزيين شده اند، نشانه هايي هستند که در بررسي نسخ مختلف 
قاجار محفوظ در موزه  آستان قدس رضوي و يافتن نمونه هايي 
مشابه، به شماره ثبت ۱۱۴ (تصوير ۱۶) و ۱۵۲۲ (تصوير 
۱۷) و تطبيق آن ها با نمونه  مورد تحقيق، احتمال انتساب اين 
نسخه  شريف را به دوران قاجار بيشتر مي کند. عالوه بر اين 
موضوع ها؛ کاغذ ، خط، تذهيب و جلد ، چنين مي نمايد که اين 
نسخه ، در عصر قاجار تهيه شده است. بنابراين، مصحف، با 
استناد به موارد ذکر شده، به يقين مربوط به دوره  قاجار حدود 

قرن  هاي ۱۳ و ۱۴ است.
شرح جداول

پس از معرفي ويژگي هاي تزيينات قرآن در هر سده در 
جداول شماره ۲ تا ۸، به بررسي تطبيقي ويژگي هاي تذهيب 

در قرآن هاي منتخب پرداخته شده است.



جدول ٧. نشان هاي استفاده شده در قرآن هاي منتخب محفوظ در آرامگاه شيخ احمد جام.  مأخذ: نگارندگان

نام اثر

نشان ۱۰ آياتنشان ۵ آيات نشان فصل آيات

تصوير خطيتصويرتصوير خطيتصويرتصوير خطيتصوير 

قرن ۳۷ 
دايره ي و زرين محرر(سلجوقی)

تزيين خطي به شکل بعالوه
نقاط تزييني شنجرف

شکلي شبيه سرو و زرين محرر تحرير 
سياه و ضخيم مطابق طرح گرداگرد اثر 

داراي شمسه صدر و ذيل

شمسه اي مرصع با تزيينات ساده 
شرفه هايي نامنظم پيرامون شمسه

قرآن ۳۸ 
(ايلخاني)

نقشي زرين به شکل گل ۱۲ پر 
قلم گيري سياه و تزيين با نقطه هاي 

قرمز طرح برگ گشنيز مطال

شکل شمسه با نقوش اسليمي دورتا دور 
آن زرين محرر

واژه  خمسه به قلم کوفي بر زمينه 
شنجرف

شمسه اي احاطه شده با خطوط تحرير
تزيين با چرخش يک شاخه اسليمي

شرفه هاي پرتومانند و کلمه عشره در 
وسط

قرآن ۳۹
 (تيموری))

گل دوازده پر زرين، 
نقطه هاي تزييني الجورد 

قلم گيري سياه

شمسه مذهب با واژه ي خمس به قلم 
کوفي

تزييني و به رنگ زر در وسط 
نقوش اسليمي واگيره اي

شمسه ي گرد مذهب و مرصع
واژه  ي عشر در ميان نشان 
دو شرفه بلند در صدر و ذيل

قرآن ۴۰ 
(صفوی))

نقش زرين گرد 
تحرير نازک و سياه گرداگرد آن 

نقطه ي تزييني شنجرف در راس آن

شمسه اي زرين
خطوط تحرير و شرفه در اطراف آن

شمسه همراه با سرترنج 
رنگ بندي طال و الجورد
شرفه تزييني نسبتا بلند

قرآن ۴۱ (قاجار)

نقش گرد زر محرر 
بدون هر گونه آرايه ي 

تزييني

ويژگي هاي بصري تذهيب  قرآن هاي 
مجموعه شيخ احمد جامي (مطالعه 
پنج اثر از ادوار سلجوقي تا قاجار)/٥- ٢٣



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۲۱

فصلنامة علمي نگره

نتيجه
در جواب سؤال اول مي توان مطرح کرد که: هر پنج قرآن مطالعه شده داراي ترکيب بندي متقارن و 
مرکزي هستند که به دليل ايجاد تعادل و نظم در اين قرآن هاست. قرآن ايلخاني، داراي نظم هندسي 
قرآن  در  تناسبات  است.  منظم تر شده  و  منسجم تر  و  است  قرآن سلجوقي  به  نسبت  واضح تري 
تيموري، نسبت به چهار قرآن ديگر، به صورت متعادل و اغلب به صورت قرينه و ريتم دار است. قلم 
کتابت قرآن سلجوقي، نسخ و قلم مورد استفاده در تحرير سرسوره هاي آن، ثلث است. عناصر به 
کار رفته در نوشتار قرآن ايلخاني، قلم محقق، و سرسوره، ثلث است. خط ريحان، قلم نوشتاري قرآن 
تيموري و ترجمه، به خط نسخ است. قرآن صفوي داراي تقسيم بندي جلي و خفي است. اين گونه که 
سه سطر باال، وسط و پايين، خط ريحان جلي و سطور مياني، خط نسخ خفي است. قلم قرآن قاجاري، 
نسخ ايراني و ترجمه ي فارسي آن، نستعليق است. در جواب به سؤال دوم بايد گفت که: مصحف 
سلجوقي، داراي کتيبه سرلوح، سرسوره و نشان است، با تزيينات ساده ي ترکيبي. در هنر تذهيب اين 
قرآن، از اسليمي هاي ساده، در کنار نقوش غالب هندسي و رنگ هاي محدود، على الخصوص زّرين 
استفاده شده است. تزيينات مصحف ايلخاني، از ترکيب متعادل نقوش گياهي و هندسي، شکل گرفته 
است که به صورت ترکيب طرح هاي درهم تنيده، و يا به شکل نقشي نو و مجزا، به تناسب کاربرد و 
جايگاه قرارگيري آن در صفحات، استفاده شده است. اين نقوش در ترکيب با رنگ هاي خوش نمايي 

چون طاليي به عنوان رنگ اصلي، شنجرف و سبز، جاني دوچندان گرفته است.
تزيينات مصحف تيموري، در مقايسه با دو نسخه ي ماقبل خود، بيش تر شده است. هماهنگي بين 
نقوش اسليمي و ختايي پرمايه و ظريف، صفحه آرايي هاي ساختار، ريزه کاري هاي بسيار متناسب 
از  کنار رنگ زر و شنجرف،  در  ديگر  متنوع  از رنگ الجوردي و رنگ هاي  استفاده  اندازه،  به  و 
ويژگي هاي اين مصحف محسوب مي شوند. خصوصيت بارز اين نسخه ارزشمند استفاده از تزيين 
دندان موشي است که بين آن ها با تزيينات ختايي سياه پر شده است. در مصحف صفوي، از تزيينات 
اسليمي، کمتر استفاده شده است و تزيينات آن با نقوش ختايي، محدود به چند رنگ سرنج، صورتي 
و سبز بر زمينه هاي الجوردي و طاليي کار شده است. گل ها و برگ  ها، طبيعت گراتر شده اند. گل 
خاص صفوي، شاه عباسي نيز، در اين نسخه به چشم مي خورد. در مصحف قاجاري، نقوش استفاده 
انواع اسليمي ها هستند. فضاي مذّهب و مرّصع  افشان و  انواع گل هاي ختايي در قالب هاي  شده، 
سرسوره ها در کتيبه هاي نواري، شامل ترنج، قلمداني و لچکي پر نقش و نگار است. اضافه کردن 
رنگ هايي چون نوعي سبز، زرد و قرمز تند، در کنار رنگ هاي غالب الجوردي و طاليي، آن را از 
دو نسخه ي تيموري و صفوي متمايز کرده است. و اين نسخه، نيز همانند نسخه ي تيموري، بين 
سطور آن، طالاندازي شده و دور آنها، به صورت دندان موشي، محّرر شده است. و اين نيز مي تواند 

شاخصه اي براي اين نسخه، به شمار بيايد.
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and eventually azure colors. In the initial periods, the heading of Surah was tangled and its main color was 
gold; whilst in the next periods, the ornamentations became more organized and the main color turned into 
azure. In the Seljuk era, the heading of Surah was written in golden Muharrar*  script; and, in the upcoming 
Qurans, it turned into Venetian ceruse, and then was based upon gilding. From Qurans that belonged to the 
Il-khanate era onwards, ornamental loops and cornices were more represented, getting gold-covered more 
coherently and consistently in the Safavid era as well as the Qajar era. Ornamental techniques, gilding, 
and crenulation are more applicable compared to interlinear gilding and Girih tiles. Symbol of division of 
verse**, symbol of the ten verses (Ashar) and symbol of five verses (Khams) have had significant simplicity 
in Qurans of the Seljuk, Safavid and the Qajar eras, whilst these very symbols have been depicted more 
delicately and intricately in Qurans of the Il-khanate and the Timurid eras. Ornamental Kufic and Thuluth 
scripts for heading of Surah, and Rehyan and Thuluth scripts for the body of Quran were applicable and 
practical until the Safavid era; and, from then on, Naskh script became more prevalent. The translation of 
verses was initially written in Naskh script and then turned into Nasta līq script as in the Qajar era. Catalogues 
and/or identifications of most of the codices have been reviewed and recognized by the authors; moreover, 
multifarious problems with regard to the type of the script, ornamentation and the historical period of the 
Qurans have as well been revised, reformed and recovered.
Keywords: Torbat-e Jam, Sheikh Ahmad-e Jami Mausoleum Complex, Quran, Decorations
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The repository of the codices preserved in Sheikh Ahmad-e Jami Mausoleum Complex in Torbat-e Jam 
County have yet neither been introduced nor studied. The objective of the present work is to describe and 
conduct a visual analysis of the ornamentations of five different Qurans selected from the aforementioned 
compilation from the Seljuk era to the Qajar era. The region of Jam, due to the spiritual presence of Sheikh 
Ahmad-e Jami, has constantly been considered of an enormously elevated status by the contemporaneous 
rulers in comparison to other states and counties of Khurasan. Buildings were constructed to commemorate 
and mark the resting place of Sheikh Ahmad-e Jami, and thus Sheikh Ahmad-e Jami Mausoleum Complex 
expanded through time to reach its present glory and magnificence. It was deemed as a necessity to conduct 
this research in order to introduce the valueless Quranic manuscripts and further elaborate on the masterpieces 
which were kept in the collection of Sheikh Ahmad-e Jami Mausoleum Complex, as well as to understand 
the course of the developments of the ornamental elements and to provide a visual aesthetic analysis of 
these Quranic manuscripts from the Seljuk to the Qajar era. Ergo, one may come to propose the following 
questions. Firstly, what are book design, ornamental elements, and scripts which had been utilized in these 
Qurans throughout the period of the 6th to 14th century AH? And, secondly, what are the points of similarity 
and difference between the arrays? The research method was per se descriptive and analytical. And, the 
methods of data collection included library research as well as documentary-based research, especially 
focusing upon representations of field study such as interview and photography. Statistical population of this 
research includes forty-one codices ranging from the Seljuk era to the Qajar era. The sampling in this case 
is of purposeful kind; and, from amongst the prime samples and instances of each era, one codex has been 
selected to be under scrutiny and study. The findings of the present work have shown that ornamentations 
and arrays of the foretold Qurans have been elucidated and demonstrated in the form of tabulation, heading of 
Surah, ornamental loop (Shamseh**), cornice (Sharafeh***), gilding, interlinear gilding, symbol of the division 
of verse , symbol of ten verses (Ashar) and symbol of five verses (Khams). The scripts which had been used 
do also have an intriguing variety and diversity with regard to their position and status. Seljuk and Il-khanate 
Qurans have been without tabulation, and during the next eras, they had been tabulated with yellow, black 

*This article is extracted 
from the master,s thesis 
of the first author, entitled 
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at the Ferdows Institute 
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under the guidance of Dr. 
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**The Persian/Arabic 
version is شمسه

***The Persian/Arabic 
version is شرفه 
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