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چكيده
در سدة هشتم هجري و در ميان شرايط آشوبزدة ايران، هنرمندان بسياري به خاطر حمايتهاي آل اينجو به شهر 
شيراز روي آوردند و باعث رشد فرهنگي و هنري اين شهر شدند. حاكمان شيراز در اين دوره از هنرمندان 
حمايت كردند و در ساية حمايت آنها نسخ ارزشمندي ايجاد گرديد. نسخ بسياري كه گوياي توانايي خوشنويسان 

و مذّهبان مكتب شيراز است. 
در ميان نسخ ارزشمندي كه از دورة آل اينجو به يادگار مانده است، مصحف معروف به قرآن تاشي خاتون به 
دليل دارا بودن حّد بااليي از هنر خوشنويسي و تذهيب فوق العاده در تاريخ هنر مكتب شيراز از جايگاه رفيعي 

برخوردار است. 
با توجه به اهميتي كه نسخة مذكور در تبيين ويژگي هاي تذهيب دورة آل اينجو دارد، در مقالة حاضر سعي بر 
اين بوده تا تحليلي ساختاري در مورد شيوة تذهيب و تزئين اين نسخة ارزشمند صورت گيرد. منظور از تحليل 

ساختاري دستيابي به نحوة ارتباط اجزاي اثر و نحوة ارتباط اجزا با کليت اثر است. 
در اين پژوهش كه به لحاظ ماهيت پژوهشي توصيفي - تحليلي است، اطالعات با استفاده از شيوة تركيبي 
كتابخانه اي و ميداني گردآوري شــده است؛ مطالعه و تعمق در تذهيب اين نسخه قرآني حاكي از آن بود كه 
هنرمندان نوع تذهيب را متناسب با ويژگي هاي خوشنويسي اثر(خط محقق) در نظرگرفته اند تا صفحه آرايي 
و تركيب بندي نهايي به ترکيبي هماهنگ و موزون تبديل شود. از ديگر يافته هاي مهم اين پژوهش به اين نکته 
ميتوان اشاره کرد که هنرمندان به منظور ساماندهي نقوش تذهيب اين قرآن ارزشمند ساختاري هندسي را در 

نظر گرفته اند. 

 واژگان كليدي 
مكتب شيراز، آل اينجو، تذهيب، قرآن، تاشي خاتون. 

 اين مقاله مستخرج از پايان نامة نويسندة دوم با عنوان «معرفي ويژگي ها و سبك تذهيب دوران آل اينجو و تحليل ساختاري 
قرآن هاي  آن دوره (موجود در موزة پارس شيراز)» است.

Email: houshiar@soore.ac.ir                            (مسئول مكاتبات).استاديار دانشكدة هنر دانشگاه سوره، شهر تهران، استان تهران     
Email: Vahideh_mirzakhanlou@yahoo.com             .كارشناس ارشد هنر اسالمي دانشگاه سوره، شهر تهران، استان تهران       

تاريخ دريافت مقاله : ٩٤/١٠/١٠     
تاريخ پذيرش مقاله :  ٤/٣٠/ ٩٥   



مقدمه
ماند  امان  در  مغول  ويرانگرانة  يورش  از  فارس  خطة 
با سنت هاي  که  هنرمنداني گرديد  تجمع  و شيراز مرکز 
پيش از مغول آشنايي کافي داشتند. از اوايل سدة هشتم 
در  كتاب آرايي  كارگاه هاي  اينجو  حاكمان  حمايت  تحت 
شيراز آغاز به كار كردند و بدين سان سنت هاي پيشين 
تداوم  مقدس  متون  آراستن  زمينة  در  را  ايراني  نقاشي 
بخشيدند. هنرمندان كارگاه هنري اينجويان به كار تذهيب 
در  که  پرداختند  مجيد  قرآن  صفحات  خوشنويسي  و 
نتيجة اين جريان فرهنگي و هنرپرور چندين نسخة قرآني 

ارزشمند از اين دوران به يادگار مانده است. 
در ميان ُنسخ قرآني متعلق به دورة آل اينجو، نسخة 
قرآن تاشي خاتون داراي ويژگي هاي منحصر به فردي است 
و بسياري از خصوصيات تذهيب آل اينجو از لحاظ فرم 
و رنگ در تذهيب اين نسخه جلوه گر است. بنا بر اهميت 
و جايگاهي كه نسخة مذكور در مكتب شيراز دارد، مقالة 
اين نسخة  تذهيب  با هدف بررسي خصوصيات  حاضر 
ارزشمند به نگارش درآمده است و در راستاي رسيدن به 
اين هدف به طبقه بندي و تحليل نقوش به كار رفته، ارتباط 
نقوش با خوشنويسي اثر و شيوة تركيب بندي صفحات 

پرداخته مي شود. 

روش تحقيق
بر اساس منابع  با روشي توصيفي تحليلي و  اين مقاله 
مكتوب كتابخانه اي و مقاالت موجود انجام گرفته است. 
همچنين از مشاهدة آثار موزه اي و مصاحبه با هنرمندان 
بهره گرفته شده است. در اين مقاله تالش بر اين بوده تا 
تصوير جامع و كاملي از تذهيِب قرآن تاشي خاتون عرضه 

و به پرسش هاي زير پاسخ داده  شود:
۱. تذهيِب قرآن تاشي خاتون به لحاظ ساختار شکلي داراي 

چه خصوصياتي است؟
۲. شيوة تذهيب و تزيينات به کاررفته در قرآن تاشي خاتون 
تا چه حد با شيوة خوشنويسي و کتابت اثر تناسب دارد؟

پيشينة تحقيق
پژوهش هاي  شيراز  كتاب آرايي  مكتب  پيرامون 
بسياري از سوي محققان صورت گرفته است که مطالعة 
اين پيشينه  هاي پژوهشي بدون ترديد کمک شايان توجهي 
در تحقق اهداف اين پژوهش مي کند. در ذيل چند نمونه 
معرفي  حاضر  پژوهش  با  مرتبط  عناوين  مهم ترين  از 

مي شوند:
مكتب  در  تذهيب  و  خوشنويسي  «شكوه  مقالة 
بررسي  به  كه  معتقدي  كيانوش  نوشتة  شيراز»(۱۳۹۳) 
و  تيموري  دورة  در  تذهيب  و  خوشنويسي  ويژگي هاي 
نشرية  در  منتشر شده  مقاله،  اين  در  ايلخاني مي پردازد. 
آيينة خيال، تذهيب شيراز در سه دورة مجزاي آل اينجو، 

دورة اسكندرسلطان، دورة ابراهيم سلطان بررسي و در 
مي شوند.  معرفي  تذهيب  شاخص  نمونه هاي  دوره  هر 
قرآن تاشي خاتون نيز در اين مقاله معرفي شده است. با 
تزئينات  بر معرفي  پيش رو عالوه  مقالة  در  اين،  وجود 
و  ساختاري  تحليل  توصيف،  به  تاشي خاتون  قرآن 
سبك شناختي آن پرداخته مي شود. همچنين است مقالة 
نوشتة  شيراز»( ۱۳۸۷)  مكتب  در  كتاب آرايي  و  «كتابت 
بررسي  به  که  خيال  آيينة   نشرية  در  مهدي صحراگرد، 
نشان آيات در قرآن هاي شيراز مي پردازد. در اين مقاله 
كامل  به طور  آيات  شمارندة  نشان هاي  ويژگي هاي  نيز 
قرآني  آرايه هاي  ساير  مورد  در  اما  شده اند،  معرفي 
ميان  به  صحبتي  و...  حاشيه  كتيبه،  همچون سرسوره، 
نيامده است و اين در حالي است که در پژوهش حاضر 
عالوه بر توصيف نشان آيات به ساير آرايه هاي تزييني 
در قرآن هاي شيراز پرداخته مي شود. در بررسي ديگر 
از  مقاله اي  حاضر  تحقيق  با  مرتبط  پژوهشي  سوابق 
سنت هاي  « تأثير  عنوان  با   (۱۳۹۲) شيرازي  علي اصغر 
عهد  در  شيراز  مکتب  نگارگري  بر  ساساني  تصويري 
چاپ  به  هنر  تطبيقي  مطالعات  مجلة  در  است  آل اينجو» 
رسيده است. اين پژوهش به مقايسة سنت هاي تصويري 
فارس  با شاهنامه هاي مصورشدة خطة  اسالم  از  پيش 
(شاهنامه هاي کوچک) در عهد آل اينجو مي پردازد؛ از اين 
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تصوير ١. صفحه آغازين جزء هجدم از قرآني به خط محقق، قرن 
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تصويرسازي  و  تصوير  به  کوتاه  اشاره اي  نخست  رو 
مسعودي  ابن بلخي،  همچون  تاريخي  مختلف  کتاب هاي 
با ويژگي ها و خصوصيات  و اصطخري شده و سپس 
ريشه هاي  و  مقايسه  ساساني  آثار  تصويرسازي 
تصويرسازي مکتب شيراز در عهد آل اينجو بررسي شده 
پيش رو بسيار مؤثر واقع  مقالة  تحليلي  که در رويکرد 
گرديد. در مقاله اي ديگر از نشرية نگره (۱۳۹۱) محسن 
مراثي در پژوهش خود با عنوان «چگونگي تركيب نوشته 
و تصوير و خاستگاه آن در نگارگري مكتب شيراز دورة 
آل اينجو» رابطة بين نظام چيدمان عناصر نوشتاري و قاب 
تصوير را در دورة آل اينجو مورد مطالعه قرار مي دهد. 
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه در نگاره هاي آل اينجو 
رابطة بين عناصر نوشتاري و تركيب بندي نگاره از اصول 
دقيق و معيني تبعيت مي كند كه با نظام ستون بندي صفحه 
براي نگارش شعر هماهنگ است. در اين مقاله به نگاره هاي 
مكتب شيراز و ارتباط بصري آنها با آثاري هنري پيش از 
اسالم به خصوص دوران هخامنشي پرداخته شده است. 
از ويژگي مورد نظر در انتخاب اين مقاله به عنوان پيشينة 
تحقيق حاضر، تطابق دورة تاريخي مقالة مذكور با پژوهش 
حاضر است. در نهايت، مهناز شايسته فر (۱۳۸۸) در مقالة 
ديگري با عنوان «كتابت و تذهيب قرآن هاي تيموري در 
مجموعه هاي داخل و خارج » که در فصلنامة مطالعات هنر 

اسالمي به چاپ رسيده است به معرفي قرآن هاي متعلق به 
دورة تيموري كه در موزه ها و مجموعه هاي سراسر دنيا 
پراكنده اند پرداخته و خصوصيات اين قرآن ها را از حيث 
شيوة خوشنويسي و تذهيب مورد مطالعه قرار مي دهد. 
آرايه هاي قرآني همچون سرسوره، سرلوح، نشان و... در 
اين مقاله بررسي شده اند. طبق نظر نگارنده مقاله به دليل 
حمايت حاکمان و شاهزادگان تيموري از هنرمندان، اين 
دوره اوج هنر کتاب آرايي و تذهيب قرآن است. از آنجايي 
كه در مقالة مذكور به تذهيب قرآن پرداخته شده است، از 
لحاظ موضوعي فصل مشتركي با پژوهش پيش رو دارد؛ 
اما به لحاظ دورة تاريخي داراي رويکردهايي متفاوت اند. 

اينجويان  زمان  در  شيراز  فرهنگي  سياسي،  اوضاع 
(۷۵۸-۷۲۵ ه. ق)

سرنوشت  تعيين  بر  همواره  حكام  سياست گذاري 
نگرش  نحوة  و  است  بوده  مؤّثر  مرز وبوم  اين  هنري 
بر  بسياري  فرهنگي  و  هنري  تغييرات  زمينه ساز  حکام 
جامعه بوده است. بدين سان حاميان خاندان اينجو نيز در 
شكل گيري مكتب شيراز نقش مؤّثري داشتند. «در تاريخ 
ايران چه بسيار مشاهده شده است كه حكام منسوب از 
سوي دولت وقت، در ناحية تحت سلطة خود، سلسله ها 
اين  از  يكي  ساخته اند.  برپا  نيمه مستقلي  حكومت هاي  و 
مقّر  داشت  شهرت  اينجو  مغولي  نام  با  كه  سلسله ها 
فرماندهي خود را شيراز قرار داد و در حمايت از مكتب 

نگارگري موجود تالش كرد» (كن باي، ۱۳۸۲: ۳۸). 
در مدت كوتاه سلطة اينجويان بر شيراز بستر مناسبي 
براي حمايت از هنر و هنرمندان به وجود آمد. اينجويان 
براي زنده كردن سنت هاي فرهنگي و هنري پيشااسالمي 
جهان  احياگر  اينجويان  « به عبارتي  كردند.  بسيار  تالش 
ساساني و مواريث نهفته در آن، از اقتدار ملي تا منظرة 
ايراني بودند كه در  انديشة  از فكر و  فرهنگي برخاسته 
روزگار اسالم پوششي از رويكردهاي اسالمي به خود 
گرفته بود. پيوند خانوادگي اينجويان با خاندان رشيدالدين 
ايلخانان، اين مواثيق  ايرانگراي  فضل اهللا، وزير مقتدر و 
فكري و فرهنگي را بيشتر قوام بخشيد و شيراز را كانون 
احياي معيارهاي كهن ايراني كرد. در اين قلمرو، بيش از 
هر كس ديگر، امير شيخ ابواسحاق چهرة تابناكي از خود 
نشان داد» (آژند، ۱۳۸۷: ۴۵). گزارش هاي تاريخي حاكي 
از آن است كه شهر شيراز در زمان حکمراني ابواسحاق 
از هر حيث آباد و زيبا بوده است. «امير ابواسحاق در 
نمونة  را  فارس، خود  در  فرمانروايي  پانزده سال  مدت 
يک پادشاه هنرپرور، صاحب ذوق و عشرت دوست نشان 
داد، به طوري که غير از شاعران، چند تن از دانشمندان 
هم به دربار وي راه يافتند و از عطاياي او بهره مند شدند. 
در اين ميان پيريحيي جمالي صوفي هم از هنرمندان و 
خطاطاني بود که مورد توجه اين پادشاه و خاندانش قرار 

تصوير ٢. صفحه آغازين جزء هشتم از قرآني به خط محقق و 
نسخ ، قرن هشتم هجري مکتب شيراز ، موجود در موزه آستان 
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گرفت» (معتقدي،۱۳۹۰: ۲۵۲). نه تنها امير ابواسحاق بلكه 
بسياري از افراد خانواده او در راه حمايت از هنرمندان 
و شاعران گام هاي اساسي برداشتند و بدين سان فضاي 

هنري و فرهنگي شيراز را متحول ساختند. 

حمايت زنان از کتاب آرايي در دورة آل اينجو
از  حمايت  راه  در  خود  توان  تمامي  با  اينجو  خاندان 
از  هنرپروران  اصوًال  مي كوشيدند.  شعرا  و  هنرمندان 

امكانات مالي فراوان بهره مند بوده اند. آنها مبالغ هنگفتي را 
در راه بسط و گسترش امكانات فرهنگي و هنري جامعه 
دست  فرهنگي  اعتبار  به  راه  اين  از  و  مي كردند  صرف 
مي يافتند. اعتبار فرهنگي بر اقتدار سياسي آنها مي افزود. 
همان گونه که گفته شد عالوه بر شخص ابواسحاق 
ساير افراد خاندان نيز حامي فعاليت هاي فرهنگي و هنري 
بودند. در دربار آل اينجو دو بانوي نيکوکار (تاشي خاتون 
دورة  در  کلي  به طور  بودند.  هنر  ملک  خاتون) حامي  و 
ايلخاني زنان نفوذ سياسي داشتند و عضو مؤّثر جامعه 
گرديدند و در فعاليت هاي خيريه، مذهبي و اجتماعي شرکت 
مي جستند. « در دورة ايلخاني خاتون ها به گردآوري مشايخ 
و علماي دين به دور خويش و تشويق و مساعدت آنان 
کوشش فراوان مبذول مي داشتند. به ساختن ابنيه و آثار 
مذهبي و خيريه، از قبيل مساجد و مدارس و بيمارستان ها، 
مي پرداختند.  مؤسسات  اين  بر  موقوفاتي  دادن  قرار  و 
پيوسته مشغول دادن نذور و صدقات و اطعام مساکين 
بودند و مجالس بحث ديني و وعظ ترتيب مي دادند. نزد 
شيخ و مرادي سر مي سپردند و به افتخارش مجالسي برپا 
مي کردند و يا به امامزاده اي ارادت مي ورزيدند و شب هاي 
خاصي را در هفته در اين مکان ها مجالس وعظ و اطعام 
مساکين ترتيب مي دادند»(بياني، ۱۳۵۲: ۹۰). يكي از اين 
از  بود.  ابواسحاق  (تاج خاتون) مادِر  افراد تاشي خاتون 
مهم ترين اقدامات تاشي خاتون وقف يك قرآن سي قسمتي 
از  كه  مصحف  «اين  است.  شاهچراغ  مقدس  آستان  به 
قرن هشتم  اول  نيمة  تدوين شده در خالل  بااهميت  آثار 
هجري است به سفارش تاشي خاتون به مناسبت ساخت 
قسمت هاي جديد مقبرة احمد بن موسي (ع) كتابت شده 
است. گويا تاشي خاتون به اين مكان سخت دلبسته بوده 
است زيرا در تاريخ نامه ها از خدمات او به مقبرة احمد 
بن موسي (ع) بسيار سخن رفته است. از آن جمله اينكه 

ويژگي هاي ساختاري تذهيب 
قرآن تاشي   خاتون

تصوير٣. متن وقف نامه در پايان يكي از اجزاء قرآن تاشي خاتون، 
موزه پارس شيراز،  مأخذ: آرشيو موزة پارس.

تصوير٤. رقم يحيي صوفي پايان جزو، قرآن تاشي خاتون. مأخذ: همان.
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آل  دورة  در  قرآن  تذهيب  شاخصه هاي  و  ويژگي ها 
اينجو

قرن  از  به جاي مانده  قرآن هاي  بيشتر  که  ازآنجايي 
اين  و  هستند  سي جزئي  به صورت  شيراز  مکتب  هشتم 
مسئله در شيوة کتاب آرايي و تذهيب قرآن ها مؤثر واقع 
مي شود اشاره اي کوتاه به سنت نگارش قرآن به صورت 
سي جزء جداگانه در اين مجال ضروري به نظر مي رسد. 
با آغاز سدة چهارم و تحوالت در شيوة کتاب آرايي 
(استفاده از کاغذ به جاي پوست) و به کارگيري خط نسخ 
به جاي خط کوفي کار نسخه برداري از قرآن وارد مرحلة 
نويني گرديد. در همين راستا گاهي کاتبان مصحف قرآني 
و  ده  هفت جلدي،  سه جلدي،  تک جلدي،  مجلداتي  در  را 
در  قرآن  نگارش  سبک  اين  مي کردند.  کتابت  سي جلدي 
رونق  زماني  هر  از  بيش  سلجوقيان  و  غزنويان  دوران 
خراسان،  مکتب  در  هجري  پنجم  قرن  ميانة  «از  گرفت. 
مجموعه اي از قرآن هاي سي جلدي تهيه گرديد که هر مجّلد 
با چرم  که  بود،  به طور جداگانه  قرآن  يک جزو  شامل 
تجليد مي شد. نمونه هاي ارزشمندي از دوره هاي مختلف 
تاريخي از اين نوع قرآن ها (همچون قرآن به خط و تذهيب 
عثمان بن وراق غزنوي) امروزه در گنجينة آستان قدس 
 .(۳۹ مي گردد»(معتقدي،۱۳۹۳:  نگهداري  مشهد  رضوي 

او مدرسه اي بزرگ و زاويه اي براي اين مزار ساخت كه 
در آن به مسافران طعام مي دادند و قاريان دائمًا بر سر 
تربت قرآن مي خواندند و خود او نيز شب هاي دوشنبه به 
آنجا مي آمد. همچنين او چند قريه و مزرعه از ناحية ميمند 
فارس را بر اين مكان وقف كرده است» (صحراگرد، ۱۳۸۷: 
۱۲۸). قرآني که تاشي خاتون به آستان مقدس شاهچراغ 
وقف کرد از آثار شاخص اين دوره محسوب مي شود و 
بسياري از خصوصيات کتاب آرايي مکتب شيراز را در 

قرن هشتم نشان مي دهد. 

قرآن  مي دهد.  نشان  را  قرآن  مرمت  که  نوشته اي  تصوير٥. 
تاشي خاتون، مأخذ: همان.

تصوير ٦- تذهيب صفحات آغازين قرآن تاشي خاتون، مأخذ: صحراگرد، ١٣٨٧: ١٣٠و١٣١.



بعد از روي کار آمدن ايلخانان مغول و با اسالم آوردن 
سالطين مغول سنت نگارش قرآن هاي سي جلدي دوباره 
در  استنساخ  روش  اين  همزمان  طور  به  و  يافت  رونق 
مکتب شيراز و تحت حمايت حاکمان آل اينجو و آل مظفر 
نيز انجام پذيرفت. امروزه يکي از برجسته ترين نمونه هاي 

اين قرآن ها قرآن وقفي تاشي خاتون است. 
مسئلة ديگر در مورد قرآن هاي شيراز اين است که 
قرآن هاي مذکور عمومًا صفحة آغازين مذّهب نداشتند بر 
خالف آنچه در مکاتب همزمان در بغداد، سلطانيه، مراغه 
و تبريز ديده مي شود در قرآن هاي شيراز از همان آغاز 

خط و تذهيب در کنار هم ديده مي شوند (تصوير ۱).
نکتة قابل توجه ديگر در قرآن هاي شيراز استفاده از 
دو لوحة مزدوج (کتيبه هاي روبه روي هم) در قرآن هاي 
آل اينجو است که به طور همزمان در قرآن هاي ايلخاني نيز 
از دورة سلجوقي براي  ديده مي شود. دو لوحة مزدوج 

تزيين قرآن ها به کار مي رفته است (تصوير ۱).
رسم  کتيبه ها  راستاي  در  که  کوچکي  ترنج هاي 
مي شدند از ديگر خصوصيات اين مکتب است. اندازه اين 
ترنج ها نسبت به دوره هاي قبلي کوچکتر شده است. در 
مواقعي اطراف اين ترنج ها پّره هاي انتزاعي وجود دارد که 

خاص همين مکتب است (تصوير ۱).
عدد  سوره،  نام  عمومًا  کتيبه ها  داخلي  فضاي  در 
«ال  ويا  العالمين»  رب  من  «تنزيل  عباراتي چون  و  جزء 
يمسه اال المطهرون» مي نگاشتند (تصوير ۲). پس به نظر 
با هر  مي رسد مّذهبان مکتب شيراز سدة هشتم هجري 
چه پرکار کردن تذهيب صفحات افتتاحيه (سورة حمد و 
بقره) توانستند پاسخي منطقي براي حذف صفحات مّذهب 
آغازين (که در نمونه هاي همزمان تحت حمايت ايلخانان 

تهيه مي شد) پيدا کنند. 
قرآن هاي  ساختار  در  به کار رفته  کلي  خصوصيات 
امکان  از: بزرگي قطع کتاب به خاطر  آل اينجو عبارت اند 
مصحف؛  نگارش  براي  بزرگ  قطع  با  کاغذهايي  توليد 
براي  نسخ  و  ريحان۲  و  محقق۱  خطوط  از  استفاده 
نگارش قرآن و در مواردي استفاده توأمان از دو شيوة 
صفحات  بودن  سطري  هفت  يا  پنج  سه،  خوشنويسي؛ 
قرآن به دليل درشت شدن قطع قلم کتابت؛ در بسياري 
دور  مشکي  تحرير  و  بوده  طالنويس  قرآن  متن  موارد 
خط آمده است۳ که اين عوامْل نفاست کار را باال مي برند؛ 
نقوش هندسي  از  استفاده  اين دوران،  تذهيب  در سبک 
بسيار تأثيرگذار بوده است. در بيشتر موارد نام کاتب، 
مذّهب، محل کتابت، نام سفارش دهندة نسخه و يا واقف 

وجود دارد. 

معرفي قرآن تاشي خاتون
از ميان قرآن هاي منسوب به آل اينجو قرآن تاشي خاتون 
است  ارزشمندي  ساختاري  و  هنري  ويژگي هاي  داراي 

که در ادامه به معرفي و توصيف اين ويژگي ها پرداخته 
خواهد شد. «ابعاد اين مصحف شريف ۵۰ × ۳۶ سانتيمتر 
العلوي است. خوشبختانه،  و مذّهب آن حمزه بن محمد 
امروزه بخش زيادي از اجزاي سي گانة اين قرآن در ايران 
به   (۱۱،۳۰ ،۳ ،۲) آنها ۴ جزء  ميان  از  كه  موجود است 
تاريخ در صفحة  و  امضا  سبب وجود متن وقف نامه و 
پاياني از اهميت ويژه اي برخوردار است» (معتقدي، ۱۳۹۰: 
۲۵۲). قطع بسياري از قرآن هاي اين دوره كه به خط محقق 
يا ريحان نگاشته شده اند مستطيلي پهن (نزديك به مربع) 

ويژگي هاي ساختاري تذهيب 
قرآن تاشي   خاتون

تصوير ٧- تذهيب صفحات آغازين قرآن تاشي خاتون. مأخذ: 
همان .

تصوير ٨.  كتيبه هاي صفحات آغازين. مأخذ: همان: ١٣٠.

تصوير ٩. بررسي ساختاري نقوش به كاررفته در كتيبه، مأخذ: 
نگارندگان.

تصوير١٠. كتيبه هاي صفحات آغازين. مأخذ: آرشيو موزة پارس .

١. از خطوط ششگانه است که به 
دست ابن مقله قانونمند گشت. محقق 
يک ونيم دانگ دور و چهار و نيم 
دانگ سطح دارد (قليچ خاني،١٣٩٠: 

 .(٣٣٦
خصوصيات  تمام  ريحان  خط   .٢
داراست  خردتر  اندام  با  را  محقق 
که  لطافتي  و  ظرافت  واسطه  به  و 
دارد، آن را به گل و ريحان تشبيه 

کرده اند، همان:٢١٠. 
٣. عبارات نوشته شده به زر به دليل 
خوانا  چندان  دارد  طال  که  رنگي 
نيست، لذا پيشينيان، براي رفع اين 
نقيصه، دور اين نوشته ها را با قلمي 
و  ترسيم  تيره  رنگي  به  و  باريک 
مي کردند.  دورگيري  به اصطالح 
جلوه  تا  مي شد  باعث  کار  اين 
نمايان  بيشتر  نقش ها  و  حروف 
گردد. پيشينيان اين عمل را تکحيل 
نام  با  را  آن  امروز  اما  مي ناميدند 
تحرير مي خوانيم (صفري آق قلعه، 

.(١٣٩٠: ٢٣٣
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اساس  بر  اما  نيست.  دست  در  دقيقي  اطالع  قرن ها 
يادداشت آخر جزو دهم مي دانيم كه در شوال سال ۱۲۷۳ 
ق قوام الملك شيرازي اين مصحف را مرمت كرده است. 
احتماًال  باشد  ناصري  فارس در عهد  والي  او همان  اگر 
عهده دار هزينة مرمت و صحافي اين مصحف نيز بوده 
است (تصوير ۵). قاعده مندي كتابت و ظرافت تحرير اين 
اثر بي نياز از توصيف است و تذهيب آن به شيوة تذهيب 
رايج در شيراز پيش از۷۷۰ ق است» (صحراگرد، ۱۳۸۷: 
مستقل  پيشه اي  گذشته  در  تذهيب کاري  اينکه  با   .(۱۲۸
کمتر  خطي  نسخ  در  تذهيب کاران  امضاي  است،  بوده 
تاشي خاتون  قرآن  نيز  لحاظ  اين  از  مي خورد.  به چشم 

نمونه اي منحصر به فرد به شمار مي رود. 

ويژگي هاي تذهيب قرآن تاشي خاتون
اين قرآن براي  از آنجايي كه  تذهيب صفحات آغازين: 
است  مي رفته  كار  به  قرآن  ختم  مجالس  در  جزء خواني 
و هر جزء داراي صحافي و جلد جداگانه اي است تذهيب 
صفحات آغازيِن اجزاء نيز با يكديگر متفاوت است. اما در 
يك نگرش كلي تمامي تذهيب هاي صفحات آغازين داراي 
كه  پهن اند  گره سازي هاي  با  منسجمي  هندسي  ساختار 
البته نقوش بسيار ظريف اسليمي يا ختايي هنرمندانه در 

اين ساختار هندسي جاي گرفته اند. 
در صفحات آغازين هر نسخه دو صفحة متقابل به 
هم تذهيب وجود دارد (تصوير ۶). در قرآن هاي شيراز 
از شروع کتاب خط و تذهيب در کنار هم ديده مي شود، 
در صورتي که در قرآن هاي ايلخاني در آغاز کتاب چند 

صفحه کامًال مذّهب وجود دارد. 
به طور كلي در تذهيب صفحات آغازين تمامي اجزاء 
به ساختار كمابيش مشابهي برمي خوريم كه متشكل از 
تقسيم بندي سه گانة صفحه است. بخش بااليي و پاييني 
صفحات آغازين به كتيبه ها اختصاص يافته و بخش مياني 
به آياتي كه با طال نگاشته شده است. اين گونه تقسيم بندي 
جزوات  تمامي  آغازين  صفحات  تذهيب  در  كه  سه گانه 
قرآن رعايت شده به كل اثر هماهنگي و انسجام مي بخشد 

(تصوير ۷).
به شكل  نشاني  آغازين  تذهيب صفحات  حاشية  بر 
دايره يا ترنج ديده مي شود. وجود اين نشان در حاشية 
صفحه كه در قرآن هاي دورة سلجوقي نيز ديده مي شود 
از اين مطلب است كه مكتب شيراز در اين دوره  حاكي 
ارتباط خود را با مواريث هنري پيشين حفظ كرده است. 

كتيبه ها نيز به نوبة خود داراي ساختار هندسي هستند 
هشت ضلعي  يا  لوزي  دايره،  چون  هندسي  اشكال  با  و 
تقسيم بندي شده اند. درون اين آرايه هاي هندسي، نقوش 

اسليمي و ختايي قرار گرفته است (تصاوير ۸ و۹). 
همان تقسيم بندي سه گانه که در کليت صفحه قرآن 
مشاهده  کتيبه ها  فضاي  در  نيز  اينجا  در  مي شد  ديده 

بوده است. زيرا در خط محقق، به سبب فاصلة زيادي که 
بين سطور ايجاد مي شود، تعداد آياتي كه در يك صفحه 
مي گنجد محدود است. براي جبران اين مسئله عرض صفحه 
را بيشتر در نظر گرفته اند تا آيات بيشتري در يك صفحه 
جاي گيرد. به هين دليل قرآن هاي داراي خوشنويسي محقق 

يا ريحان داراي قطع مستطيل عريض هستند. 
اين  اجزا،  پايان  در  صوفي  يحيي  رقم  اساس  «بر 
شده  كتابت  ۷۴۶-۷۴۴ق  سال هاي  طي  شريف  مصحف 
خالل  در  اين مصحف  از سرگذشت   .(۴ (تصوير  است 

تصوير ١١- حاشية صفحات 
آغازين در قرآن تاشي خاتون. 
مأخذ: صحراگرد، ١٣٨٧: ١٣٠.  

خطي  طراحي   -١٢ تصوير 
نقوش به كار رفته درحاشيه، 

مأخذ: نگارندگان.

Lings. 1976 :تصوير ١٣. صفحات داخلي قرآن تاشي  خاتون. مأخذ

قرآن  محقق  خوشنويسي  در  الجوردي  اعراب   .١٤ تصوير 
تاشي خاتون. مأخذ: همان.   



نظم بصري  اثر  کل  به  هماهنگي  اين  رعايت  و  مي شود 
مي دهد. در وسط نام سوره و عدد جزء بر زمينه اي از 
هندسي  اشکال  طرفين  در  و  آمده  اسليمي  چرخش هاي 
وجود دارد كه عينًا در باال و پايين تكرار شده اند. حاشية 
كتيبه ها با گره سازي پهن محصور گرديده است (تصوير 

.(۱۰
در  نسخه  اين  تزيين  خاص  ويژگي  صفحات:  حاشية 
اسليمي هاي پيچاپيچ كه با حالتي منظم در يكديگر تداخل 
كرده اند قابل مشاهده است. «حاشية صفحات آغازين را 
نقش واگيره اي از اسليمي هاي زرين بر زمينة الجوردي 
به  نقوش  اين  شرفه هاي۱  و  گرفته  فرا  كمند  به صورت 
سمت حاشية كاغذ كشيده شده است. در سطح بين دو 
كتيبه متن نسخه به خط محّقق زّرين در وسط بر زمينه 
سفيد نوشته شده و دور آن ابري سازي شده است. زمينة 
ابري را با تكرار خطوط مواج به صورت بافت در آورده اند 
و فاصلة سطرها را با نقش اسليمي سبزرنگ پر كرده اند» 

(صحراگرد، ۱۳۸۷: ۱۲۷). 
چنان که از تصوير ۱۲ مشخص مي شود اسليمي هاي 

به کار رفته در اين قرآن به صورت زنجيروار و با قوس هاي 
کوتاه اند و فاقد تزئينات داخلي که در قرآن هاي دوره هاي 
بعدي ديده مي شود. رنگ اسليمي ها در اکثر موارد طاليي 

يا سفيد است. 
آل اينجو  قرآن هاي  در  توجه  قابل  نکتة  زمينه سازي: 
استفاده از هاشورزني در فضاي خالي (منفي) خوشنويسي 
است که شکوه خاصي به صفحات مذّهب اضافه مي کند. 
يا متقاطع در  اين هاشور زني ها به اشکال مختلف مواج 
صفحات قرآن ديده مي شود. در بعضي از قرآن هاي اين 
دوره فضاي بين سطور با نقوش اسليمي يا گياهي تزيين 
شده است. «انواع گوناگون اسليمي ها كه صفحه به صفحه 
فرق مي كرد و يا برگ هاي نخل در مقابل پس زمينه اي از 
نقش سه نقطه، معموًال فضاي  يا  و  هاشورهاي چليپايي 
بين سطور را پر مي كرد» (اتينگهاوزن، ۱۳۷۸: ۲۵۴). اين 
محقق  خط  ويژگي هاي  بر  بنا  زمينه  فضاسازي  شيوة 
بين  خالي  فضاهاي  كردن  پر  براي  و  است  شده  نهاده 
سطور در اين شيوة خوشنويسي ايجاد شده است و در 
ساير شيوه هاي خوشنويسي تذهيب بين سطور به اين 

ويژگي هاي ساختاري تذهيب 
قرآن تاشي   خاتون

تصوير ١٥. سرسوره در قرآن تاشي  خاتون، شيراز، قرن هشتم هجري. مأخذ: همان.

تصوير ١٦. عالمت آيه در قرآن تاشي  خاتون. 
Lings. 1976 :مأخذ

 

تصوير ١٧. نشان خمس در قرآن تاشي  
خاتون، مأخذ: همان، ترسيم خطي از نگارند گان.

تصوير ١٨. نشان عشر در قرآن تاشي خاتون، 
مأخذ: مأخذ: همان، ترسيم   خطي از نگارند گان.

١. خطوط باريک و نازکي را گويند 
با  با الجورد و بعضًا  غالبًا  را که 
شنگرف در قسمت بيروني شمسه 
کشيده  آن  همانند  نقش ها  ديگر  و 
مي شود به مانند رشته هاي نور که 
منعکس مي شود.  نوراني  از جسم 

(مايل هروي، ١٣٧٢: ٦٨٩). 
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گزينش رنگنوع نقوش به کار رفتهفضاسازي زمينه

الجوردياسليمي

قرمز و آبيبازوبند

سبزاسليمي

قرمزهاشور منحني

در  است.  خط  نوع  همين  خاص  و  نمي شود  ديده  شكل 
اين شيوه از خوشنويسي به دليل قامت كشيدة حروف و 
فاصله اي كه بين سطور ايجاد مي شود نياز به اين گونه 

خاص تزيين ضروري به نظر مي رسد. 
تذهيب صفحات داخلي: يکي از مسائلي که کاتبان در 
هر  در  تعداد سطور  داشتند  توجه خاصي  بدان  گذشته 
صفحه است. «در سنت نسخه نگاري اسالمي ما شاهد اين 
تحول هستيم که اعداد فرد بيش از اعداد زوج مورد توجه 
لحاظ  از  فرد  اعداد  زيرا  مي گيرد»(ِدروش، ۱۳۸۴).  قرار 
بصري زيبايي و تعادل بيشتري در صفحه ايجاد مي کنند؛ 
تعداد سطور در قرآن مورد بحث نيز از اين قاعده پيروي 
مي کند و هنرمنِد کاتب اين مسئله را در نظر داشته است 
محقق  به خط  قرآن ۵ سطر  «هر صفحة  (تصوير ۱۳). 
زّرين با اعراب گذاري الجورد دارد و پاي شمار اندكي از 
است.  به رنگ الجورد ركابه نويسي۱ شده  نيز  صفحات 
همچنين همة اين صفحات داراي جدول زر تحريردار و دو 

تحرير الجورد است» (صحراگرد، ۱۳۸۷). 

در صفحات داخلي قرآن، که فاقد تزيينات حاشيه است، 
آنچه بيش از هر چيز به زيبايي صفحات جلوه مي بخشد 
نگارش زيباي قرآن به خط محقق و با طالست. اطراف 
خطوط طاليي را با مرکب دورگيري کرده اند که خطوط 
شوند.  ديده  بهتر  کاغذ  رنگ  نخودي  زمينة  بر  طاليي 
چشمة حروف را با رنگ تيره پر کرده اند. همان طور که 
رنگ  به  اعراب گذاري  مي شود  مالحظه   ۱۴ تصوير  در 
قرآن  کيفيت و زيبايي خطوِط طاليي رنگ  به  الجوردي 

مي افزايد. 
زمينه اي  روي  بر  آيات  تعداد  و  سوره  نام  سرسوره: 
ساده و عاري از نقوش قرار گرفته است. اطراف نام سوره 
توسط خطوطي پيوسته احاطه شده و فضاي بيروني اين 
خطوط با نقاطي منظم آذين يافته است. نام سوره به خط 
را  سرسوره  دورتادور  است.  شده  نوشته  زرين  رقاع 
گره سازي پهن و تسمه اي سفيدرنگ در بر گرفته است. 
لبة سرسوره به نشاني ترنج گونه و مّذهب ختم مي شود 

که شرفه آن تا کناره کاغذ امتداد دارد(جدول ۱).

جدول شماره ١.  تنوع فضاسازي زمينه در صفحات آغازين اجزاء قرآن، مأخذ: آرشيو موزه

دوره  قرآن هاي  از  بعضي  در   .١
ايلخاني براي صفحه شمار، اولين 
پايين  گوشه  را  بعد  صفحه  کلمه 
قبل مي نوشتند  سمت چپ صفحه 

که به آن رکابه مي گويند. 



نشان ها: نشان ها عالئمي بودند كه از آغاز نگارش قرآن 
كريم براي جداسازي و دسته بندي آيات به كار مي رفتند. 
رعايت  به  زيبايي  ايجاد  بر  عالوه  قرآني  آرايه  هاي  اين 
روانخواني و روخواني صحيح قرآن كمك مي كردند. در 
به همراه عالئم  آيات  تاشي خاتون نشان هاي ختم  قرآن 
خمس۱ و عشر۲ براي جداسازي آيات استفاده شده است. 
همچنين اين قرآن به دليل سي جلدي بودن فاقد نشان جزء 
است و عدد اجزاء همان گونه که گفته شد بر روي کتيبة 

صفحات آغازين نگاشته شده است. 
نقطه هاي  با  و  طاليي  هشت پر  گل  با  را  آيات  پايان 
در  نقش  اين   .(۱۶ (تصوير  كرده اند  الجوردي مشخص 
هر  واژة  آخرين  باالي  و  مي شود  تكرار  صفحات  تمام 
آيه قرار مي گيرد. عالوه بر عالمت آيات که به شکل گل 
هشت پر طاليي ترسيم شده، نشان هاي خمس و عشر نيز 
باعث آرايش صفحات داخلي قرآن گشته اند. نشان خمس 
واژه خمس  آن  که وسط  دارد  گونه  ترنج۳  آيات شکلي 
به خط کوفي بر روي زمينه شنجرفي نوشته شده است. 

نشان خمس آيات با اسليمي هاي زنجيروار، همانطور که 
در تصوير ۱۷ نشان داده شده است، تزيين شده است. 
قرآن  اين  مختلف  صفحات  در  خمس  نشان  کلي  شکل 
و  متنوع  رنگ هاي  بعضي صفحات  در  اما  است  يکسان 

اندکي تفاوت در طراحي نشان ها مشاهده مي شود. 
آراية تزييني ديگري که در اين قرآن به کار رفته نشان 
عشر است. نشان عشر به صورت شمسه اي گرد ترسيم 
شده که اطراف آن را اسليمي هاي زنجيروار فراگرفته اند. 
زمينة  بر  كوفي  خط  به  را  عشر  واژة  نشان  اين  وسط 
به  شرفه هايي  شمسه  اطراف  از  و  نوشته اند  شنجرفي 

اطراف كشيده شده است. 
فرم  كه  است  اي  گونه  به  نشان ها  طراحي  شكل 
 ۵ عدد  تداعي كنندة  به نوعي  خمس  نشان  ترنج ماننِد 
بوده و يا فرم شمسه نشان عشر به نوعي تداعي كنندة 
(جداسازي  نشان ها  اين  كاربرد  و  است  عدد۱۰ 
پنج تايي يا ده تايي) آيات قرآن را در ذهن بيننده ايجاد 

مي كند. 

نتيجه
قرآن كتابي است كه عرصة هنرنمايي هنرمندان مسلمان قرار گرفت و زيباترين جلوه گاه هنر اسالمي 
گشت. در دورة آل اينجو و در مكتب شيراز زمينة مساعدي براي هنرمندان نسخه پرداز فراهم آمد تا به 

هنرنمايي و خلق آثار كم نظير بپردازند. 
قرآن تاشي خاتون نتيجة تالش هنرمنداني است كه در ساية حمايت بانوي هنرپروِر خاندان اينجو به خلق 
اثري شگرف پرداختند. اين قرآن ارزشمند از لحاظ تذهيب و خوشنويسي داراي ويژگي هاي منحصر به 

فردي است كه در اين مقاله شماري از اين خصوصيات بررسي شد و نتايج ذيل به دست آمد:
۱. با بررسي و تحليل تذهيب آرايه هاي اين دوره به خصوص قرآن تاشي خاتون مشخص مي گردد که 
عناصر تزييني از جمله گل هاي ختايي و نقوش اسليمي در قالبي هندسي جاي گرفته و به تعبيري اين 
گردش نرم نقوش گياهي و تريينات ختايي و فرم هاي آزاد طبيعي در کنار نظم هندسي و قالب هاي رايج 
در کتيبه ها در تاريخ کتاب آرايي جزو اولين نمونه هاي ثبت شده تا قرن هشتم هجري قمري بوده است 
و به عنوان سبکي ويژه و متفاوت در مکتب شيراز بود و از آن پس در تاريخ کتاب  آرايي و ادوار بعدي 

نمونه هاي پرکارتر و متنوع تر قابل دستيابي و بررسي است. 
ساختار هندسي که اسليمي ها و ختايي ها براساس آن سامان يافته اند به کل اثر نظم و وحدت مي بخشد 
و نشان مي دهد که ترکيب بندي هدفمندي در طراحي آرايه هاي تزييني کتاب آرايي در اين دوره به کار 

رفته است. 
نکتة قابل توجه ديگر آنکه اين ساختار هندسي مشابه در تمامي جزوات تکرار شده و جزوات سي گانه 

با وجود تفاوت در شيوة تذهيب و جزييات نقوش داراي ساختار مشابهي هستند. 
۲. شيوة انتخاب شده براي تذهيب قرآن مذکور كامًال متناسب با نوع خوشنويسي و ويژگي هاي خط 
محقق بوده است و اين تناسب بين خط و تذهيب بر زيبايي اثر مي افزايد. مّذهبان فضاي بين خطوط را 
با طرح ها و تمهيدات مختلفي تزيين كرده اند و بدين طريق اعتدال و تناسب را در صفحه ايجاد كردند. 

ويژگي هاي ساختاري تذهيب 
قرآن تاشي   خاتون

١. در کتابت قرآن، عالمتي است که 
در پايان هر پنج آيه قرار مي دهند 

(قليچ خاني١٣٩٠: ٦٤).
٢. در کتابت قرآن، عالمتي است که 
مي دهند  قرار  آيه  ده  هر  پايان  در 

(همان: ١٨٩).
ايراني  مهم طرحهاي  اجزاي  از   .٣
به  نقش ها  وسط  در  معموًال  که 
شکل مستقلي قرار دارد و از ترکيب 
گل و برگ و طرح هاي اسليمي ساخته 

مي شود (همان: ٨٨).
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تذهيب قرآن، كه تركيبي از نقوش هندسي و منحني (اسليمي و ختايي) است، كامًال متناسب با خط محقق 
است كه هم صالبت و اقتدار و هم لطافت و نرمي دارد. در واقع تناسب بين شيوه خوشنويسي و تذهيب 
اثر به كمال آراستگي مي انجامد و اثري را به بيننده عرضه مي كند كه در عين خوانايي و شيوايي بسيار 

زيبا، جذاب و گيراست. گويي بهشتي از رنگ و نقش در كنار كالم الهي به تصوير در آمده است. 
تذهيب اين قرآن خاص و با شكوه متعلق به دورة آل اينجو دريچه اي به روي هنرمندان دوره هاي بعد 
گشوده و آغازگر و منشأ تحوالت بزرگي در هنر تذهيب  شد. در دوره هاي بعدي ترکيب ِنقوش هندسي 

و نقوش ختايي و اسليمي به کمال  رسيد و زيباترين و کم نظيرترين تذهيب هاي قرآني به وجود آمد. 
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During the 8th century AH, amidst the chaotic situation of Iran, the patronage of the Injuid 

dynasty encouraged many artists to go to the Shiraz city, and led to the cultural and artistic 

development of the city. In this period, governors of Shiraz supported the artists and under their 

support, valuable manuscripts were created. Many manuscripts, which are testaments to the 

prowess and artistry of the calligraphers and illuminators of the Shiraz school.

Among the remaining valuable manuscripts of the Injuid period, the book called the “TashiKhatun’s 

Quran” is of utmost importance. Due to the high levels of calligraphy and illumination, this copy 

of Quran possesses a high position in the history of the Shiraz school.

Considering the importance of the aforementioned manuscript in explaining the qualities of 

illumination in the Injuidperiod, in the present paper, we conduct a structural analysis about the 

techniqueof the illuminationand decoration of this valuable copy. Structural analysis refers tothe 

realization of how the constituents of the work are related to each other and to the entirety of the 

work. 

In this research, which isessentially a descriptive-analytical study, the data were collected through 

a combination of field work and library research. The study and thought put into illumination of 

this copy of Quran shows that the artisans considered this type of illumination to be appropriate for 

the intricacies of the calligraphy (Mohaghegh script), making the final Layout and composition 

coherent and harmonious. One of the other findings of this research was that the artisans had 

used a geometric structure to organize the illumination motifs in this valuable Quran
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