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چكيده
خوشنويســي و تذهيب دو عنصر اصلي تشــکيل دهندة کتاب آرايي و کتابت قرآن هســتند. تذهيب هاي 
مختلف قرآني که در طول تاريخ اين هنر در ايران اجرا شــده اند داراي ويژگي ها و خصوصيات خاص 
زيبايي شناســانه اند. اين هنر همواره در طول تاريخ رو به رشــد بوده و در هر دوره                                      اي تذهيب هايش از 
ويژگي هاي خاصي برخوردار بوده است، به طوري که زيباترين و ظريف ترين تذهيب هاي قرآني مربوط 
به تذهيب هاي عصر صفوي است. بنا به عقيدة برخي از هنرشناسان غربي تذهيب هاي قرآني فقط جنبة 
زيبايي و تزئيني داشته و دارند. برخي نيز معتقدند که در پس ظاهر نقش مايه هاي تذهيب بار معنايي نهفته 
اســت. حال سؤال اصلي اين اســت که تذهيب هاي قرآني ايران در دورة صفوي که از ظرافت و زيبايي 
به مراتب بيشــتري نسبت به دوره هاي قبل برخوردارند داراي چه بار معنايي و مفاهيمي هستند؟ هدف 
اصلي اين پژوهش رســيدن به مفاهيم عميق تذهيب هاي قرآني در دورة صفوي اســت براي رسيدن به 
پاســخ سؤال چنين به نظر مي رســد که تذهيب هاي قرآني در عصر صفوي از مفاهيم عميق اسالمي و 
عرفاني برخوردارند و برخي از هنرمندان تذهيب کار، به پشتوانة تجارب هنرمندان ماقبل خود، براي تذهيب 
قرآن از مفاهيم عميق قرآني نيز الهام گرفته اند. روش توصيفي تحليلي براي اين پژوهش مناسب به نظر 
مي رسد. شيوة جمع آوري اطالعات و داده ها به صورت ترکيبي کتابخانه اي و ميداني بوده که، با مراجعه به 
موزه هاي قرآني، نسخ قرآن هاي تذهيبدار انتخاب شده است. همچنين جامعة آماري اين پژوهش قرآن هاي 
تذهيب دار دورة صفوي است که هشت جلد از آنها به صورت هدفمند انتخاب شده و در نهايت مي توان به 
اين نتيجه رسيد که نقش مايه هاي تذهيب با بهره از مفاهيم اسالمي، نظير مفهوم نور، رنگ و وحدت که در 
قرآن نيز ذکر شده است، توسط هنرمندان عصر صفوي به صورت آگاهانه براي تزئين قرآن به کار گرفته 

شده است.
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مقدمه
تذهيب و طالنگاري در هنر ايران سابقه اي طوالني دارد. 
پيشينة اين هنر در ايران به دوران قبل از اسالم برمي گردد 
که ايرانيان براي آرايه هاي کتب، به خصوص کتب ديني، 
به کار مي بردند. از آثار به جامانده از اوراق ارژنگ ماني 
قرآن،  کرد.  را جست وجو  ايراني  تذهيب  ردپاي  مي توان 
کتاب آسماني و مقدس مسلمانان، از صدر اسالم مورد 
متعددي  نسخه هاي  در  و  گرديد  واقع  هنرمندان  توجه 
به صورت دست نويس و خطي تکثير و توزيع مي شد. با 
گسترش دين اسالم و ورود آن به ايران، کتاب قرآن مورد 
توجه هنرمندان ايراني واقع شد و هنرمندان با ذوق و سليقة 
زيباتر شدن کالم خدا کوشيدند و  هنري شان در هرچه 
ابداعات و ابتکارات زيادي در خط عربي و تزيين آن به کار 
بردند. اِعراب را براي راحتي خوانش قرآن ابداع کردند. خط 
کوفي اوليه فاقد نقطه بود. ايرانيان براي راحتي خوانش و 
پرهيز از تلفظ غلط در تالوت قرآن، نقطه را به حروف عربي 
افزودند و خدمات زياد ديگري درجهت حفظ و گسترش 
نسخه هاي قرآن انجام دادند که هدف اصلي آن جلوگيري 
از تحريف و زوال کالم خدا بود. در اين ميان، هنر تذهيب، 
براي هرچه بيشتر زيبا شدن کالم خدا، به قرآن اضافه شد. 
تنها هنر تذهيب بود که در کنار هنر خوشنويسي توانست در 

قرآن جاي بگيرد و اجازه يافت همنشين کالم خدا باشد.
برخي از محققان هنر اسالمي معتقدند که تذهيب هاي 
قرآني فقط جنبة تزئيني داشته و فاقد هرگونه مفهوم و يا 
پيام براي مخاطبان است، درحالي که مهم ترين شاخصه 
هنرهاي سنتي ايران، در کنار جنبة زيبايي و تزئيني آن، جنبة 
کاربردي اش است و هنر تذهيب نيز مي تواند در رساندن 
پيام، معنا و مفاهيم ديني و اسالمي در قرآن مؤثر باشد. 
چنان که ذکر شد تذهيب در ايران سابقة ديرينه دارد و در 
دوره اسالمي تذهيب هاي هر يک از مکاتب هنري داراي 
ويژگي و زيبايي خاص اند که به نظر مي رسد تذهيب هاي 
نسبت  بيشتري  لطافت  و  از ظرافت  قرآني دورة صفوي 
تذهيب هاي  حالي که  در  دارند،  قبل  دوره  تذهيب هاي  به 
صفوي  دورة  از  محکم تر  و  استوارتر  تيموري  دورة 
ديده مي شوند. مي توان عنوان کرد که به لحاظ معنايي و 
مفهومي تذهيب قرآن ها در دوره هاي مختلف تفاوتي با هم 
ندارند با اين حال تذهيب هاي قرآني دورة صفوي از جايگاه 
ويژه اي برخوردارند. از آنجايي که دورة صفوي دوره اي 
نسبتًا طوالني بوده، تحوالت فرمي و ساختاري هنر تذهيب 
را مي توان در آن دوره مشاهده نمود. لذا در اين پژوهش 
سعي شده به مفاهيم تذهيب هاي قرآني پرداخته شود و 
تجزيه و تحليل ساختاري و فرمي تذهيب هاي اين دوره نياز 
به پژوهش جامع ديگري دارد که در اين مجال اندک نخواهد 
گنجيد. از اين رو صرفًا نمونه هاي تصويري دورة صفوي 
را به لحاظ مفهومي و معنايي مورد مطالعه و پژوهش قرار 
خواهد گرفت. نمونه هاي تصويري از اوايل دورة صفوي 

تا اواخر دوره اين دوره است. سؤال اصلي اين است که 
تذهيب هاي قرآني ايران با توجه به نمونه تذهيب هاي دورة 
بار معنايي هستند. در کنار  صفوي داراي چه مفاهيم و 
سؤال اصلي سؤاالتي فرعي نيز مطرح است مبني برآنکه 
مفهوم نور در قرآن و در هنر تذهيب چيست و شمسه 
در قرآن چه مفهومي دارد. هدف اصلي اين مقاله واکاوي 
مفاهيم تذهيب هاي قرآني است که به دست هنرمندان اين 

سرزمين تذهيب شده اند. 

روش پژوهش
اين مقاله با استفاده از روش توصيفي-تحليلي انجام شده و 
سعي شده تا مفاهيم تذهيب را براساس رنگ، فرم و همچنين 
نقش مايه هاي اسليمي و ختايي که در تذهيب هاي قرآني 
دوره هاي مختلف وجود دارد بيان کند. شيوة جمع آوري 
اطالعات کتابخانه اي و ميداني است به طوري که در بخش 
ميداني به موزة ملک مراجعه شده و از برخي تذهيب هاي 
قرآن هاي دورة صفوي اطالعات الزم به همراه تصاوير 
قرآن هاي  آماري  جامعة  است.  شده  اخذ  تذهيب ها  آن 
تذهيب  شدة دورة صفوي است که تعداد هشت جلد قرآن 
از اوايل، اواسط و اواخر دورة صفوي در متن و جدول 
تذهيب، به صورت هدفمند انتخاب مي شود و تذهيب هاي آن 

مورد مطالعه قرار مي گيرد.

پيشينة پژوهش
هنر  در  «تذهيب  عنوان  با  مقاله اي  در   (١٣٧٩) احمدزاده 
دارد  اشاره  تذهيب  تاريخچة  به  راجع  ايران»  کتاب آرايي 
هنر  مي گويد:  و  مي پردازد  آن  ريشه هاي  به  سپس  و 
کتاب آرايي با نفوذ اسالم رونق گرفت. در دورة سلجوقي 
يافت و در  با نقش هاي  هندسي و تحريري رواج  تذهيب 
عهد تيموريان تزئينات داخل کتاب به سرحد کمال رسيد و 
اشکال گياهان و گل ها به گونة طبيعي رواج يافت و کتاب ها 
و سرلوحه ها با اين  روش آراسته گرديد. در دوران صفويه 
بازار هنر رونق بيشتري گرفت. از اواخر دورة صفويه و 
نيز در دوره هاي افشاريه و زنديه و قاجاريه به فرهنگ و 
هنر ايران توجه کمتري مي شد. اما هنر تذهيب همچنان ادامه 

يافت و هنرمندان ايران آذين کردن کتاب را ادامه داده اند.
«چالش هاي  عنوان  با  مقاله اي  در  مهرگان(١٣٨١) 
نگارگري و تذهيب در ايران»، با اشاره به قدمت هنر تذهيب 
در ايران به دوران پيش از اسالم، اين هنر را با هنرهاي 
ارتباط  در  اسالمي  دورة  و  اسالم  از  پيش  ايران  ديني 
مي داند و راجع به کتاب آرايي قبل از اسالم به خصوص 
در دورة ساساني مي پردازد و به بررسي نقوش تزئيني 
کتاب آرايي مانويان اشاره دارد و سپس تذهيب در قرآن 
را مورد دقت قرار مي دهد و مي نويسد که «ماني اعتقاد 
داشت که به  کمک خط، رنگ، فرم، نقطه  و... که پايه ها و 
اصول  هنرهاي بصري هستند مي شود در بيننده، خواننده 
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بگذارد  تأثيراتي  يا  آورد  وجود  به  تغييراتي  مخاطب   و 
که مفاهيم  حکمي و فلسفي را در آن  مطالبي که مطالعه 
مي کند بهتر درک کند. اگر توجه کرده باشيد، اين  نقوش 
در کتاب آرايي با خطوط بسيار ظريف به کار مي رود؛ چرا 
که معاني قرآن ظريف است و اين ظرافت به ظرافت مطالبي  
که در قرآن وجود دارد برمي گردد. معاني قرآن شگرف  
و تودرتوست و اين تودرتو بودن  معاني قرآن هنرمند را 
وادار مي کند که تصاوير تودرتويي در اطراف و حواشي 
قرآن تزيين  بکند و دقيقًا اين تزيين به بيننده  و خواننده کمک 
مي کند تا توجه  بيشتري به معاني قرآن داشته  باشد. به 
تمرکزش کمک  مي کند؛ چون در حالت عادي، خواندن آيات 
الهي آن طور که  بايد و شايد نمي تواند تأثير بگذارد. انساني 
که اين آيات  متبرک و ناب الهي را مي خواند بايد تا حدودي 
از خود بي خود شود و يک مقدار از حالت تفکر به تمرکز و 
از تمرکز به مشاهده  برسد. اين پسارنگ ها و اين  ظرايف و 
دقايقي که در اين تزيينات به کار رفته دقيقًا به تفهيم مطالب 

اين  کتاب آسماني مي تواند کمک کند.
و  تذهيب  «هنر  عنوان  با  مقاله اي  در   (١٣٧٣) برند 
و  اجرايي جلد  به شيوه هاي  ايران»  در  جلدهاي اسالمي 
تهية کاغذ و در نهايت به اجراي تذهيب در هنر کتاب آرايي 
ايران اشاره دارد و مي نويسد: در ايران اسالمي کتاب هيئت 
آن چيزي را به خود مي گيرد که در دنياي کالسيک با نام 
نسخة خطي شناخته  مي شود، يعني مجموعه اوراقي که 
به جلد خود دوخت  مي شوند و بدين گونه مجلد واحدي را 

تشکيل مي دهند.
در اين مقاله سعي شده تا مفاهيم و معاني تذهيب با 

استناد به قرآن و مفاهيم اسالمي تبيين شود.

واژه شناسي تذهيب
در فرهنگ معين ذيل واژة تذهيب چنين آورده شده است: 
«زر گرفتن»، «زراندود کردن»، «زرکاري» و «طالکاري». 
دايرة المعارف هنر تذهيب را چنين تعريف مي کند: «آرايش 

صفحات کتب خطي است با نقش مايه هاي انتزاعي. در هنر 
ايراني – اسالمي اين گونه تزيين از حيث پيچيدگي طرح ها 
و هماهنگي رنگها به اوج کمال رسيد» (پاکباز، ١٣٨٣: ١٥٩). 
در فرهنگ واژگان و اصطالحات خوشنويسي در مقابل 
کلمة تذهيب مي خوانيم: «تزيين اوراق کتاب و مرّقع و جلد 
کتاب با طال و رنگ هاي ديگر؛ زر گرفتن. زراندود کردن. 

طالکاري» (قليچ خاني، ١٣٨٨: ٧٨).
کلمة تذهيب از لغت عربي «َذَهب» يعني طال مشتق شده 
و عبارت است از نـقـوش منظم هندسي و نقش مايه هاي 
با آب زر و  اسليمي و نقش مايه هاي گياهي (ختايي) که 
خطوط مشکي تزئين شده است و به ندرت رنگ ديگري در 
آن به کار مي رفته و اگر در آن به غير از آب طال رنگ هاي 
ديگري چون شنگرف، الجورد سفيد آب و زنگار و ... به 
پس  مي گفتند.  مرصع  يا  ترصيع  آن را  باشد  رفتـه  کـار 
تذهيب «عبارت است از طرح و ترسيم و تنظيم ظريف و 
چشم نواز نقوش و نگاره هاي گياهي و هندسي درهم تنيده 
و پيچان که با چرخش هاي تند و کند و گردش هاي موزون 
و مرتب و خطوط سيال و روان نقش شده باشند. چون 
در آغاز شکل گيري اين هنر، از همان قرون اولية اسالمي، 
رنگ غالب و عمده در رنگ آميزي اين گونه نقش ها رنگ طال 
بوده است، واژة تذهيب بدان اطالق شده است. هرچند ديگر 
رنگ ها چون  الجورد و در دوران بعدي آبي و شنجرف و 
سبز و فيروزه اي نيز کنار رنگ طال جا گرفته اند» (ماچياني، 

.(١٣٨٠: ٥
هرچند تذهيب، بنا به نقل برخي از منابع، از لغت عربي 
«ذهب» يعني طال مشتق شده است اما امروزه معموًال به 
هر دو نوع تذهيب گفته مي شود: تذهيب هايي که صرفًا با 
طال کار شده و تذهيب هايي که رنگ هاي ديگر نيز در آن 
اگر چـه واژة «تـذهيب» ريـشة عربي  به کار رفته است. 
دارد، ولي اين موضوع هيچ دليلي بر مدعاي عربي بودن 

اين هنر نيست.

اصول تذهيب قرآن
در ابتدا، هنر تذهيب قرآن رشد محدودتري نسبت به خط 
داشت، زيرا نگارش متن قرآن وابستـه به آن نبود و از 
طرف ديگر، احتماًال در همان آغاز، هنرمند مسلمان تذهيب 
را زمينه ساز نوعي تحريف در قرآن تلقي مي کرده است. 
بنابراين، نوعي ترس همراه با احترام مانع از پرداختن او به 
تذهيب مي شد، اما «همين ترس توأم با احترام بود که جريان 
رشد تذهيب را دقيقًا در مجراي صحيحي سوق داد و نيل 
به آن نتيجه اي را تـضميـن کـرد کـه همگـان بـرصـحت 
حـيرت آورش متفق القول اند» (لينگز، ١٣٧٧: ٧١). در ميان 
برخوردار  موهبت خالقيت  از  انسان  فقط  مخلوقات  همه 
است. انسان عقل و احساس دارد، با عقل متافيزيک و با 
احساس، جهان محسوسات را درک مي کند. زماني که اين 
دو منبـع ادراک با بصيرت همراه شوند به باالترين درجة 

تصوير١. صفحات افتتاحية قرآن متعلق به قرن دهم، حدود ٩٨٠ 
هجري قمري١ مأخذ: موزه ملک به شمارة ٣٩.

١. قرآن دوره صفوي که به شماره 
ثبت ٣٩ در کتابخانه موزه ملک تهران 
متعلق به آستان قدس رضوي جاي 
اعال  نفيس،  نسخه  اين  کاتب  دارد. 
الدين تبريزي است و هنرمند تذهيب 
کارش بدون امضاء است. صفحات 
افتتاحيه اين قرآن داراي دو صفحه 
که  مستطيل  کادر  در  شده  تذهيب 
در تذهيب سمت راست سوره فاتحه 
الکتاب نوشته شده است. و تدهيب 
کادر مستطيل سمت چپ اين نسخه از 
قرآن، آيات نخستين سوره بقره قرار 
گرفته است. در اين تذهيب ها از دو 
رنگ الجورد و طاليي بيشتر استفاده 
شده است. صفحات داخلي اين قرآن  
١٣ سطر است که با نشان هايي به 
رنگ طاليي آيات را از هم جدا مي کند. 
در هر صفحه سه سطر با خط درشت 
و ده خط با خط ريز کتابت شده است. 
کل قرآن ٤٣١ صفحه است که در قطع 
٢٥ × ٣٨ سانتي متر بر روي کاغذ 
دولت آبادي و حاشيه آهار مهره به 
خط زيباي ثلث تهيه شده است. نوع 
جلدش ساغري ضربي است. محققين 
تاريخ کتابت اين نسخه را ٩٨٠ هجري 

قمري مي دانند.



آن، به قول باباشاه اصفهاني، «بايد که از صفات ذميمه به 
کلي منحرف گردد و کسب صفات حميده کند تا آثار انوار 
اين صفات مبارک از چهره شاهد خطش سرزند تا انوار 
جمال شاهد حقيقي را تماشا کند.» و... بنابراين همان گونه 
که خط و تذهيب در پيدايش تحت تأثير قرآن ظهور يافته اند 
در فرمت و ساختار شباهت خويش را به قرآن حفظ کرده 
و درک و فهم از مفاهيم و جمال و جالل پوشيده آن بر هر 

کسي آشکار نيست» (نعيمايي، ١٣٧٨: ٥).
تجلي ساحت الهي وظيفة هنر قدسي است، البته نه به 
مفهوم به قيد درآوردن ساحت الهـي «بلکه براي رهانيدن 
از زندان فريبندة ظواهر. اسالم  جاميعت پررمزوراز آن، 
به خصوص با هر گونه قول به تقيد يا مکـان داشتن خداوند 
يا تحديد او به هر صورتي مخالف است. اما جامعيت يعني 
تماميت و تماميت، يعني کمال؛ و در مرتبة مشهودات کمال 
را نمي توان با بي صورتي يکي دانست، زيرا در اين مرتبه 
گريزي از شکل و صورت و در نتيجـه محدوديت نيست. 
پـس پاسخ چيست؟ چگونه هنري مي تواند با ساحتي تطبيق 
نمايد که صراحتًا به وحدت صفات معرفي شده است و 
مطابقت آن با مرتبة صور دشوار است؟ پاسخ اين سؤال 
تـا حـدودي در حيطة چيزي قرار مي گيرد که مي توان آن 
را نخستين هنر قدسي ناميد. زيرا براي انسان، نخستين، 
اسباب دنيوي تجلي ساحت الهي است، يعني خود طبيعت، 
مضافًا اينکه قرآن خود توجه هنرمندان را به اين پاسخ ازلي 

جلب مي کند» (لينگز، ١٣٧٧: ٧٣).

ويژگي هاي تذهيب در دورة صفوي
اوايل قرن دهم هجري قمري ابتدا تبريز و سپس قزوين 
تذهيب  از خصوصيات  شد.  هنرمندان  پايگاه  اصفهان  و 
اين دوران، صفحات متعدد تذهيب شده با نقوش اسليمي 
و ابري سازي تزيين شده است و هنرمندان اين دوره هنر 
اسليمي را به کمال رساندند. تک نگاره هاي گياهي بديعي 
تذهيب  نقوش  بر  گل سرخ  و  صدتوماني  گل هاي  چون 
افزوده شد از ويژگي هاي اين دوره، مي توان به سايه روشن 
و تذهيب معرق اشاره نمود (اتينگهاوزن، ١٣٨٧: ١٩٦٩). 
در اين دوره کتب متعددي به غير از قرآن ها نيز تذهيب 
مي شدند که از زيبايي خاصي برخوردارند. «برخي از نسخ 
به جا مانده آن دوره(صفوي) با حواشي مذّهب عريض 
اند.  توجه  قابل  بسيار  زرد  و  و سبز  رنگ هاي طاليي  و 
نسخه اي از شاهنامه با تاريخ سال ١٠٠١ هجري با مجالس 
و تذهيب ها و تشعير هاي زيبا که هم اکنون در کتابخانه 
مرکزي دانشگاه تهران نگهداري مي شود نمايانگر هنر و 
توجه مذهبان آن عصر به زيبايي است» (زارعي مهرورز، 
١٣٧٣: ١٣١). همچنين قران هايي به کمال زيبايي تذهيب 
شده اند. «قرآن هاي ُمَذهب دوران صفوي با دوران گذشته 
متفاوت است؛ صفحات تذهيب شده در ابتداي قرآن هاي اين 
دوران شامل چندين صفحه اند. ابتداي سوره هاي قرآن ها 

دانش و آگاهي يعني دريافت آيات الهي در پديده ها مي رسند. 
براي يک مسلمان، چه هنرمند باشد و چه مخاطب اثر هنري، 
هنر اسالمي وسيله اي است براي دستيابي به اين بصيرت. 
که  است  آن  پي  در  چيز  هر  از  بيش  اسالمي  هنر 
ارزش هاي الهي را در طرح، نـقش، رنـگ، حـجم و ... بـه 
نمايش بگذارد. هر صورتي در بيرون، حقيقتي در درون 
خود پنـهان دارد. صورت بيرون «ظاهر» است که صورتي 
است محسوس و کّمي، اما صورت درون که همان «باطن» 
و وجـه نشـانـه اي (آيه اي) است، در همة آدميان و اشيا 
حضور دارد. براي شناخت وجه آيه  اي اشياء و امور بايد 
هر دو صورت، باطن و ظاهـر، را شناخت. وجه باطني در 
همان وجه ظاهري اشيا و امور پنهان است. هنر اسالمي 
ايـن وجه مصروف  نيز خود را براي کشف و بازنمايي 
مي دارد. هنراسالمي، در واقع، نوع کشف المحجوب و يا 
به ساحت  تقرب  و  زيباي هستي  از حقيقت  گرفتن  پرده 

قدسي آفرينش است.
کل آفرينش الهي به نهايي ترين و برترين حقيقت هستي 
يعني «اهللا» اشاره دارد کـه قرآن کريم ايـن داللت ويـژه را 
«آيه» مي نامد. هنرمندان اسالمي نيز همواره در جستجوي 
اين آيات بودند و پاسخي براي اشتياق و بي قراري روح 
را مي جستند. بنابراين آثارشان خاصيت آئينه گي يافته و 

پرتوهاي نور حق را بازمي تاباند.
هنرمند تذهيب کار نيز با اتکا به قرآن و معاني ژرف 
آن کوشيد جلوه هاي زيبـاي آيـات حـق را در آثار خويش 
منعکس سازد. بيشتر مّذهبان کل قرآن و يا بسياري از 
آيات آن را از حفظ داشته اند و چنان انس و الفتي با آن 
برقرار کرده بودند که جزء الينفک ضميرشان شده بود. 
«روح مسلمان همواره تنيده از دستورات دينـي است؛ با اين 
دستورات کار مي کند، مي آسايد، مي زيد و مي ميرد»(لينگز، 
١٣٧٧: ٧١). شايد بتوان مجال هايي را که در قرآن وجود 
دارد محرک اصلي ُمّذهب دانست. قسمت هايي مانند فاصلة 
آيات و سوره ها، شروع سوره ها، محل سجده ها، حزب ها، 
جزوها و ...، که هرکدام بـا نشـان تزئيني نمـايـان مي شوند 
و همچنين اولين سورة قرآن نيز تزئين خاصي را مي طلبد، 

که زيبائي صفحات افتتاح قرآن ها خود مؤيد آن است.
هنرمندان  وسواس  به  قبيل  اين  از  عواملي  باالخره، 
خطاط غالب شده و آنـها را قـانـع ساخت که تزئينات به واقع 
مي تواند اثر به سزايي، در افزايش تأثيراتي داشته  باشد که 
آن ها مي خواستند با خط به وجود آورند. اعتقاد اسالم به 
کمال به عنوان يکي از ارکان اصلي و اساسي زندگي بشر تا 
حدي است که آن را يکي از هدف هاي آفرينش انسان بيان 
کرده است. امـا ايـن کمـال بـدون شناخـت ذات اليتناهي 
مفهومي ندارد. «هنر اسالمي تحت تأثير قرآن داراي ظاهري 
واحد و باطني مختلف ظاهر آن عمومًا نقوش مجردي است 
با بهره گيري از رنگ هاي تنزيه شده که با نگاه به آن بيننده 
حّظ بصري برده و صفا مي يابد و هنرمند براي درک باطن 

مفاهيم تذهيب هاي قرآني در عصر 
صفوي



شماره۴۰  زمستان۹۵
۳۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تمامًا تذهيب شده است و اسم سوره با خطي غير از متن به 
زر يا سفيدآب در ميان آن نوشته شده است»(اتينگهاوزن، 

.(١٣٨٧: ١٩٧٠
در دورة صفوي سبک سرفصل  نگاري دورة تيموري 
ادامه يافت و در درون ترنج ها و يا در باال همراه با نواري 
کتابت  طوري  غالبًا  قرآن ها  قرارگرفت.  اسليمي ها  از 
مي شدند که خطوط باال وسط و پايين نسبت به خطوط 
ديگر درشت تر بوده و بعضي اوقات به رنگ هاي مختلف 
مثل طاليي و در تقابل با آبي نوشته مي شد. نسخه هاي 
دورة صفوي معموًال با يک رشته از صفحات تزئين يافته 
آغاز مي شود. در ابتدا عمومًا يک شمسه با طرح ستاره 
است و يا در دو صفحه مقابل هم دو شمسه با طرح ستاره 
پادشاهي  نام  شمسه  اين  درون  در  است.  خورده  نقش 
که اين نسخه براي او تحرير شده و يا عنوان کتاب و يا 
دو   .(٢٦٠ است(لينگز،١٣٧٧:  شده  درج  مطالب  فهرست 
صفحة بعدي که در آن متن کتاب شروع مي شد در واقع 
يا دو  بود. در وسط يک  تيموري  تداوم طرح نسخه هاي 
ستون از متن در مقابل يک زمينة تزئيني قرار مي گرفت 
در هر طرف زمينه هاي قائم باريکي و در باال زمينه هاي 
افقي پديد مي آمد و در سه جانب بيروني هميشه يک حاشية 
پهن موجود بود. حواشي عمومًا با اسليمي ها پر مي شد. 
در بين خطوط شرفه اي آبي حاشيه اي طرح هاي گياهي، 
قنديل هاي ابري، اسليمي ها و يا ترنج ها چه به رنگ آبي 
(دياماند، ١٣٦٦:  افزوده شده است  به رنگ طاليي  و چه 
حاشيه هاي  داراي  دوره  اين  قرآن هاي  از  بسياري   .(٨٤
بزرگي هستند که مناظر طبيعي، شاخه هاي نباتي متصل 
به برگ هاي باريک و ابرهاي چيني بر آن نقش شده است 
و رنگ هاي متنوع طاليي، زرد و سبز در آن ها به کار رفته 
است. در بعضي از موارد براي ايجاد تباين و تعارض از 
رنگ نقره اي تيره در آن بهره گرفته اند و به تدريج رنگ 

آبي در زمينه جانشين رنگ زيباي الجورد دوران تيموري 
شده است. در اين دوره رنگ ها شفاف تر شد و برگ نخلي 
با آب طال در تزئين حواشي قرآن ها و  نباتات  و اشکال 
کتاب ها به کار رفت. ُمَذهبان قرآني دورة صفوي ابتکار 
تازه اي به کار بردند که عبارت بود از داخل کردن تزئينات 
مفصل با آزادي بيشتر در قالب هايي از مثلث ها، مربع ها و 
مربع مستطيل هاي ُمَذهبي که حاشيه قرآن ها را پر مي کرد 
جدا  ُمَذهب  نوارهاي  از  را  متنوع، خطوط  تزئينات  نيز  و 
مي ساخت؛ از ويژگي هاي ديگر قرآن هاي دوران صفوي 
برخالف  قرآن  يک  در  سرلوح  چند  اجراي  از  عبارت اند 
ساخت و ساز  مرصع سازي؛  به  پرداختن  گذشته؛  دوران 
تذهيب هاي سنجاقي يا سنجاق نشان؛ اجراي بيش از پنج 
و  بته جقه اي  نقوش  از  استفاده  قرآن ها،  در  جدول  نوع 
سروي در آرايش هاي قرآني؛ استفاده از سياه قلم در اجراي 
تذهيب ها؛ استفاده از تذهيب معرق بسان جلدهاي سوخت 
درقرآن (کارگر و ديگران،١٣٩٠: ٧٦). سنت تذهيب قرآن ها 
از دوره هاي قبل به عصر صفوي رسيده است که پايه و 
اساس آن به دورة تيموري برمي گردد. «تذهيب در دورة 
تيموري به حد اعتالي خود رسيده بود. در مکتب تبريز 
خصوصًا در قرآن ادامه يافت و تبريز به مرکزي با شهرت 
جهاني تبديل شد که معروف ترين استادان و برجسته ترين 
مّذهبان جهت نسخه بـرداري از قـرآن در آن گـرد آمـده 
تهيه  از قرآن در آنجا  بودند و به طوري که نوع خاصي 
در  بلکه  ايران،  در  تنها  نه  بعد،  دوره هاي  در  کـه  مي شد 
عثماني و هندوستان که از قرن ١٠ ق خطاطان و نقاشان 
ايراني از تبريز به آنجا رفتند داراي اعتبار بود» (وزيري، 

.(١٣٦٤: ٣٢
فراگير مي شود و در غالب  تذهيب در دورة صفوي 
نسخه ها و نگاره ها مي توان ديد. «در دورة صفويان کار 
ُمَذهب کاران تنها منحصر به تزئين صفحات نوشته شده و 
مصور نبود بلکه حواشي صفحات را نيز تذهيب مي کردند 
و در تذهيب نسخ خطي اشکالي از جمله بوته ها، درخت ها، 
گل ها و حيوانات به رنگ هاي گوناگون به خصوص رنگ هايي 
که از آميزش طال و نقره فراهم آمده بود ديده مي شود 
که بر روي زمينه هايي از رنگ هاي گوناگون به خصوص 
رنگ سرمه اي يا آبي الجوردي ترسيم شده اند»(کارگر و 

ديگران،١٣٩٠: ٧٤).

مفهوم اسليمي
متعدد  پيچ و خم هاي  داراي  است  گره بندي هايي  و  نقوش 
همچون گياهان پيچان و در هم آميخته که در حواشي و 
گاه در رو و پشت جلدها مي کشند (زارعي مهرورز، ١٣٧٣: 
١٣٤). در فرهنگ معين آمده است که «اسليمي از طرح هاي 
اساسي و قراردادي هنرهاي تزئيني ايراني، مرکب از پيچ 
و خم هاي متعدد که انواع مختلف آن با شباهت به عناصر 
طبيعت مشخص مي گردد»(کارگر و ديگران، ١٣٩٠: ٨٠). 

تصوير٢. تذهيب صفحات دروني قرآن با نقشمايه هاي ختايي در 
سرسوره ها و نقش مايه هاي درخت در حاشية قرآن. مأخذ: خليلی، 

 .١٣٨١: ٢٩



است  طرحي  و  است  اسالمي  کلمة  مقلوب  اسليمي  لغت 
انتزاعي از يک درخت بـا تـمام پـيـچ و خم هاي آن و طرحي 
است قوي و خشن از خطوطي که با بندهاي متناسب به 
يکديگر مي پيوندند و غالبًا در سرتاسر اثر هنري گردش 
مي کنند و گل ها و غنچه ها را در برمي گيرند و ميان کلية 
اجزا و ريزه کاري هاي اثر هنري، يک نوع نظم و هماهنگي 
ايجاد مي کنند (ذابح، ١٣٦٣: ١٢٧). همچنين اسليمي يکي از 
نقوش و عناصر اصلي در هنرهاي ايراني است که بر مبناي 
ساده کردن نقوش گياهي طراحي شده و بنا به بعضي از 
السالم  عليه  علي  مبارک حضرت  به دست  قديمي  متون 
ذاتي  بار ترسيم گرديده و گوياي حرکت  براي نخستين 
عناصر و اجرام فلکي است. اين نقوش در تذهيب، تشعير، 
قالي، نگارگري به صورت ترکيب يا مستقل به کار مي رود 
اروپائيان آن را آرابسک مي گويند که اصطالح نادرستي 
واژة  مورد  در  هروي  مايل   .(٦٢  :١٣٧٨ (هراتي،  است 
اسليمي مي نويسد: «در مصطلح نسخه آرايي، به نقوش و 
گره بندي هايي گفته مي شود داراي پيچ و خم هاي متعدد، 
چونان درختي يا درختچه اي پيچان که ساقه، شاخه ها و 
باشد.»  به هم درآميخته و درهم چنگ زده  آن  برگ هاي 
از  «گونه اي  مي گويد  ماري  اسليمي  مورد  در  همچنين 
اسليمي را گويند که نقش اصلي آن به ماري مي ماند داراي 
پيچ و خم هاي بسيار و در عرف ُمَذهبان به آن ُبترمه٢ گفته 

مي شود»(مايل هروي، ١٣٧٢: ٥٧٨)
مايه هاي  نقش  که  دارند  عقيده  محققان  اکثر  هرچند 
است  شده  مشتق  گياهي  هندسي،  تزئينات  از  اسليمي 
مثل  اسليمي  نقش مايه هاي  از  برخي  که  کرد  اذعان  بايد 
اسليمي ماري، اسليمي فيلي و يا اسليمي دهن اژدري به نظر 
براي  جانوران  اسامي  از  فرمشان،  به  توجه  با  مي رسد 
اين  بر  دليل  گذاري  نام  اين  کرده اند.  استفاده  نام گذاري 
نمي تواند باشد که اين اسليمي ها از جانوران منتزع شده اند. 
با اين حال محققان متفق القول اند که نقش مايه هاي اسليمي 

از گياهان الهام گرفته شده است. 

مفهوم ختايي
هراتي در توصيف ختايي مي نويسد: «طرح و گل هاي ختايي 
مجموعه اي از برگ ها و غنچه ها و گل هاي ساده در تذهيب، 
به ختن و  ايراني، منسوب  قالي، کاشي و ساير هنرهاي 
ختا»(هراتي، ١٣٧٨: ٦٣). ختايي يکي از طـرح هـاي اساسي 
و قراردادي هنرهاي تزئيني ايراني است که در قالي، کاشي 
و تذهيب و تشعير به کار مي رود و آن طرح، نموداري است 
از شاخ و برگ و بوته و يا گل و برگ و غنچه. طراحان 
براي ايجاد هماهنگي در يک نقشه ختايي، از ميان هزاران 
نوع گل و برگ و غنچه ختايي، معموال تا شش نوع گل، دو 
يا سه نوع غنچه و سه يا چهار نوع برگ، انتخاب مي کنند و 

به سليقه خود ، آنها را باهم مي آميزند. 
هروي مي نويسد که «ختايي، گونه اي از اسليمي است 
که طرح آن ظريف و نازک است و صرفًا داراي نقوش پيچ 
در پيچ گل و بوته است به رغم اسليمي که طرح آن درشت 
است و قوي تر و متضمن نقش درخت»(مايل هروي، ١٣٧٢: 

.(٦٣٧
اينجا هر دو حرکت حلزوني را اسليمي  نويسنده در 
آن  به  که  اسليمي  گونه  حرکت  که  تفاوت  اين  با  گرفته 
خطايي(ختايي) مي گويند، از اسليمي اولي نازک تر بوده که 

نقش گل و بوته و گياهي را داراست. 
و  غنچه  برگچه،  گل،  برگ،  انواع  از  معموال  ختايي 
شاخه تشکيل شده است. منشاء الهام اين نقش مايه ها در 
هنرهاي سنتي ايران را به گياهان منسوب مي کنند. چنان 
که از ظاهر اين آرايه ها و همچنان از نامشان پيداست، اين 
تذهيب  در  و  منتزع شده  گل ها  و  گياهان  از  نقش مايه ها 
اسليمي  نقش مايه هاي  کنار  در  يا  و  مستقل  به صورت 
ديده مي شود. نقش مايه هاي ختايي به مراتب ظريف تر از 
آرايه هاي اسليمي هستند و در حقيقت به عنوان تزئين در 
فضاهاي بين اسليمي ها قرار مي گيرد. چنان که در تصوير 
(١)مشاهده مي شود تذهيب ها مربوط به صفحات افتتاحيه 
قرآن است که نقش مايه هاي اسليمي و ختايي با رنگ زمينه 
الجورد و طاليي ديده مي شود. برخي از تذهيب هايي که در 
قرآن وجود دارد شبيه درخت هستند که در حاشيه قرآن ها 
نوعي  به  مي تواند  قرآن  در  آرايه ها  اين  مي روند؛  به  کار 
متجلي عالم قدس و نشان از بهشت باشد. در اين قسمت 
به مفهوم بهشت و درخت در قرآن پرداخته مي شود که 
نمود آن در نقش مايه هاي ختايي تذهيب هاي قرآني ديده 
مي شود. در تصوير٢ نقش تذهيب شده درخت در حاشيه 

صفحات به صورت نشان مشاهده مي گردد.

بهشت و درخت در قرآن مجيد
چنان که گفته شد مايل هروي معتقد است که اسليمي داراي 
پيچ و خم هاي متعدد که چونان درختي يا درختچه اي پيچان 

مفاهيم تذهيب هاي قرآني در عصر 
صفوي

تصوير٣. شمسة صفحات افتتاحية قرآن متعلق به قرن يازدهم، حدود 
١٠٩٤ هجري قمري١،  مأخذ: موزة ملک به شمارة ٣٦.

١. قرآن دوره صفوي که به شماره 
ثبت ٣٦ در کتابخانه موزه ملک تهران 
متعلق به آستان قدس رضوي جاي 
دارد. کاتب اين نسخه نفيس، محمد 
ابراهيم قمي است و هنرمند تذهيب 
کارش بدون امضاء است. صفحات 
افتتاحيه اين قرآن داراي دو شمسه 
که  دارد  قرار  طاليي  زمينه  در  که 
چپ  و  راست  سمت  شمسه  داخل 
سوره فاتحإ الکتاب نوشته شده است. 
دو صفحه تذهيب کادر مستطيل اين 
قرآن آيات نخستين سوره بقره قرار 
گرفته است. در اين تذهيب ها از دو 
رنگ الجورد و طاليي بيشتر استفاده 
شده است. صفحات داخلي اين قرآن  
١٥سطر است که با نشان هايي به 
رنگ طاليي آيات را از هم جدا مي کند. 
در   که  است  قرآن ٣٣٩ صفحه  کل 
قطع ١٧ × ٢٧/٥ سانتي متر بر روي 
کاغذ خانبالغ به خط زيباي نسخ تهيه 
شده است. نوع جلدش ضربي ترنج 
دار است که ترنجي به رنگ فيروزه اي

 با اسليمي  و ختايي هايي به رنگ 
است.  شده  مزين  مشکي  و  طاليي 
محقيقن تاريخ کتابت اين نسخه را 
١٠٩٤ هجري قمري مي دانند. ( موزه 

ملک، قرآن شماره ٣٦)
٢. بترمه نقشي است به مانند ابري که 
دو سر آن به طرف اطراف انبساط 
گره  شکلي  آن  وسط  در  و  يافته 
مانند تزيين شده باشد. اين نقش، که 
اسليمي ماري نيز ناميده مي شود در 
رواج  تيموري  عصر  مذهبان  ميان 

يافت (مايل هروي، ١٣٧٢: ٥٨٤).
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که ساقه، شاخه و برگ هاي آن به هم درآميخته و در هم 
چنگ زده باشد و يا ختايي گونه اي از اسليمي که طرح آن 
ظريف و نازک از اسليمي است و داراي نقوش پيچ در پيچ 
گل و بوته است به رغم اسليمي که طرح آن درشت است و 
قوي تر و متضمن نقش درخت است. پس اسليمي و ختايي 
در تذهيب مي تواند با نقش درخت و ساقه و برگ و گل هاي 
آن نيز با گل و بوته غنچه هاي موجود در طبيعت در ارتباط 
باشد. يکي از ويژگي هاي بهشت بنا به آيات قرآن وجود 
درخت، گل و غنچه در کنار فضاي آرام و دلنشين آن است 
که خداوند براي پرهيزگاران وعده داده است. در قرآن کريم 
با واژگاني چون جنة(يا جنات)، حدائق و روضه  بهشت 
نيز  انبوهي درختان و  به سبب  معرفي شده است. جنت 
نعمت هاي فراوان و فردوس از آن که باغ و بستاني از انواع 
گوناگون ميوه  و خاصه انگور است. اّما بيان اوصافي ديگر 
از بهشت با تکيه بر تصاوير مأنوس انسان و زيبايي هاي 
مادي به تعبير خود قرآن، مثالي از بهشت و نه خود بهشت 

براي آدمي ترسيم شده است: 
اْلُمتَُّقوَن تْجِرى ِمن تحَتها اْألَنَهاُر  الَّتِى ُوِعَد  اْلَجنَّإِ  َثُل  مَّ
ُأُكُلَها َدائٌم َو ِظلَُّها تِْلَك ُعْقبَى الَِّذيَن اتََّقواْ وَّ ُعْقبَى اْلَكاِفِريَن النَّار: 
وصف بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده [اين است 
كه ] از زير [درختان ] آن نهرها روان است. ميوه و سايه اش 
پايدار است. اين است فرجام كسانى كه پرهيزگارى كرده اند 

و فرجام كافران آتش [دوزخ ] است (رعد: ٣٥).
َمَثُل اْلَجنَّإِ الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن فِيها َأْنهاٌر ِمْن ماء َغيِر آِسن 
َو َأْنهاٌر ِمْن َلَبن َلْم يَتَغيْر َطْعُمُه َو َأْنهاٌر ِمْن َخْمر َلذَّؤ لِلّشاِربِيَن 
َو َأْنهاٌر ِمْن َعَسل ُمَصفًّى َو َلُهْم فِيها ِمْن ُکلِّ الثََّمراِت َو َمْغِفَرٌؤ 
بم...: َمَثِل بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده  ِمْن رَّ
[چون باغى است كه ] در آن نهرهايى است از آبى كه [رنگ 
و بو و طعمش ] برنگشته و جوي هايى از شيرى كه مزه اش 
دگرگون نشود و رودهايى از باده اى كه براى نوشندگان 
از  آنجا  در  و  ناب.  انگبيِن  از  جويبارهايى  و  است  لّذتى 
هر گونه ميوه براى آنان [فراهم ] است و [از همه باالتر] 

آمرزش پروردگار آنهاست (محمد: ١٥).
چنين اوصافي دست مايه هنرمندان براي خلق آثاري 
است که رؤيت آن، بهشت در عوالم ملکوتي را تداعي مي کند. 
از جمله اين توصيفات که در آن آثار تذهيب کاران قرآن نيز 
انعکاس يافته، مي توان به توصيف فضاي بهشت، رنگ ها و 

درختان، گل ها و برگ ها اشاره کرد.
در بعضي مواضع وصفي قرآن از بهشت، شرح لذائذ 
قرآن وعده چشانيدن  كه  لذائذ حسي  اين  و  آمده  حسي 
آن را به مومنان داده، به اعتقاد مفسران، جلوه هاي زميني و 
سايه هاي نمونه هاي اصلي بهشتي است كه كتاب به شرح 
و وصف آن ها مي پردازد و ناگزير لذائذ حسي را ترجمان 
آن نعمت هاي بهشتي مي سازد، در واقع به قصد مجسم 
كردن مقصود و تفهيم و تقريب آن به ذهن شنونده، براي 
تبيين مراد و نزديك كردن مطالب عالي به افق فهم و ادراك 

شنوندگان، متوسل به تمثيل مي شوند. 
اين لذائذ، چون سايه هاي نمونه هاي اصلي بهشتي اند و 
ريشه در انواع عالي مجرد خود دارند، مي توانند خاطره ي 
 ما از نعم مجرد از ماده را، در ذهن شنونده بيدار كنند. زيرا 
به زعم مفسران، در واقع لذائذ زميني و رمزها، و مظاهر 
نمادِي آن نعمت هاي قدسي اند. همچنين به قول برخي از 
پژوهندگان. اين توصيفات عالوه بر آنكه فرا ياد مي آورند 
كه بهشت خواستني است و كمال مطلوب است، به اين كار 
نيز مي آيد كه جنبه اي از زندگي بشر را كه گم شده، بدان باز 
گرداند و در اينجا وجه اساسي تصوف كه (خصيصه اصلي 
هنر سنتي نيز هست) و عبارتست از احياي ديانت يا قداست 
اصلي اوليه يا فطري، يعني ديانت و قداستي كامل و تمام و 
متعادل و متوازن، هم بروني و هم  دروني و هم جسماني و 

هم روحاني، را آشكار مي گرداند (ستاري ،١٣٧٢: ١٦٦).
در قرآن مجيد نيز به عنوان كالم الهي يگانه يزدان و 
الهام بخش انديشمندان و هنرمندان، بارها و بارها از واژه 
درخت و انواع مختلف آن مانند طوبي، خرما، زيتون، انار و 
انجير و... نام برده شده و معاني بسيار عميق و با  ارزش 
را به صورت نمادين به كمك آن بازگو نموده است. دليل 
اين امر را شايد بتوان اين گونه توضيح داد كه طبيعت براي 

انسان، نخستين اسباب دنيوي تجلي ساحت الهي است. 
كمتر چيزي است كه بتواند زودتر از درخت، انديشه 
كمال را به ذهن آورد، زيرا درخت براي نيل به كمال رشد، 
امكان مكاني و زماني داشته است، چون شاخه هايش به 
بيرون و باال متوجه است، كمال آن بسته نيست، بلكه باز 
است. قرآن مجيد نيز همين َمَثل را برخود، يعني كلمه طيبه 
را به كار مي برد، زيرا خود بهترين كالم است؛ آيا نديده اي 
كه خدا چگونه مثل زد؟ سخن پاك ]طيبه[ چون درختي 
پاك (شجره طيبه) است كه ريشه اش در زمين استوار است 
و شاخه هايش در آسمان و به فرمان خدا هر زمان ميوه 
خود را مي دهد (فربود و طاووسي ، ١٣٨١: ٤٩). گل هاي 
تذهيب با گل و بوته هاي بهشت برين همسان مي دانند به 
عبارتي «تذهيب را بعضي از فضال و صاحبنظران، هنري « 
بهشت آيين» خوانده اند قولي صحيح و بي شائبه است زيرا 
«بهشتيان » و دنياي آنان، فارغ از هر گونه شباهت زميني 
است حتي و گل و رياحين آن نيز متاثر از همان مفاهيم 
معنوي قدسيه اي است که در آنجا حاکم است. بدون شک 
گل هاي بهشتي، گل هايي هستند که «مس» وجود «زمينيان» 
را پشت سر گذاشته اند و با تهذيب بهشتي« طال» گشته اند 
که خارج از تصور جهان مادي ديروز و امروز است. به 
عبارت ديگر، گل ها و برگ هاي تذهيب هر کدام سمبلي از 
جلوه هاي بهشت است و گره هايش حکايت گر آن ايمان 
و خشوع ازلي است و سّر آن، بيان آن داستان و پيمان 
محکمي است که ساکنان«ستر و عفاف» ملکوت، گل آدم 
را با آن سرشتند» (هراتي، ١٣٧٨: ٥٦). در واقع حقيقتي كه 
اينجا به كمك مفاهيم مي توان دست يافت، دقيقًا همان ماهيت 



نامتناهي قرآن است. تالوت قرآن را نبايد محدود به اين 
عالم دانست، زيرا نتايج آن به بهشت مي رسد كه در آنجا 
ميوه هايش در انتظار مؤمن است. به بيان ديگر، قرآن از 
نماد درخت طوري استفاده مي كند كه خود را از اين پندار و 
در ضمير ناخودآگاه مؤمن، كه اين هم كتابي است در زمرة 
ديگر كتب برهاني. و لذا نبايد براي ما عجيب باشد كه يكي از 
اصلي ترين نقوش سنتي و مفهوم بهشت و همچنين تزئين 
تذهيب قرآن، تزئين درختي است. تعابير درخت در قرآن 
تنوع خاصي دارد مثًال : «در سورة يس در بحث بسيار مهم 
آفرينش و حيات بازپسين، خداوند پديد آمدن آتش از درخت 
سبز را به عنوان پديده اي شگفت و عبرت آموز نقل مي كند. 
امام فخر رازي مي گويد: آتش در دل درخت، همانند شعله 
حيات در پيكر انسان است و خداوند آفرينش بزرگ خود 
را بيان كرده است. در قرآن آمده: پس چون به آن آتش 
رسيد، از جانب راست وادي در آن جايگاه مبارك، از آن 
درخت، ندا برآمد كه: اي موسي، منم، من پرودگار جهانيان. 
(قصص:٣٠). در سورة مؤمنون آيه بيست هم آمده: و از 
طور سينا درختي برمي آيد كه روغن و نان خورشي براي 
خورندگان است. و يا در سوره (صافات/١٤٤-١٤٦) آمده 
كه: پس او را در حالي كه ناخوش بود ]حضرت يونس(ع)[، 
به زمين خشكي افكنديم و بر باالي سر او درختي از نوع 
كدو بن رويانيديم. و در سورة (مريم ٢٣-٢٥)نيز اشاره 
دارد: تا درد زايمان، او را به سوي درخت خرمايي كشانيد... 
پس از زير پاي او، فرشته اي وي را ندا داد كه: غم مدار، 
پرودگارت زير پاي تو چشمة آبي پديد آورده است. تنة 
خرما را به طرف خود بگير و بِتِكان تا خرماي تازه فرو 

ريزد» (فربود و طاووسي، ١٣٨١: ٤٩).

مفهوم شمسه
نجيب اوغلو در ارتباط با شمسه مي نويسد: «شمسه هاي 
قرآن همچون پرتوهايي است که در آسمان پر از ستارگان 
مي تابد»(نجيب اغلو، ١٣٧٩: ١٦٢). در برخي از منابع آمده 
«شمسه شکلي است مدور، ُمَذهب، ُمَرصع و مشابه تصوير 
خورشيد که شعاع هايي از اطراف آن ساطع شده و غالبا 
ابتداي کتاب، در ظهر  کتاب آرايان پس از صفحه بدرقه 
(پشت) صفحه اول ترسيم مي کردند و در وسط آن مطالبي 
مانند نام مولف و ... را ذکر مي کردند»(کارگر و ديگران، 
١٣٩٠: ٩٤). همچنين مي توان گفت «در لغت مرکب است 
از «شمس+ه» اسمي، و در عرف نسخه آرايان و مذهبان 
شکلي را گويند مدور به سان قرص خورشيد، که منقش 
و زراندود شده باشد و داراي شعاع هايي به اطراف که 
وسط  در  شکل  اين  مي گويند.  شرفه  آنها  به  اصطالحًا 
روي و پشت جلد قرار مي گيرد و هم پشت صفحات بدرقه 
آغاز کتاب، بر زمينه ظهر ورق، و در نسخه هاي قرآني در 
را  حواشي- که وسط آن عاليم عشر و خمس و حزب 
مي نويسانيده اند، بکار برده مي شده است»(مايل هروي، 

.(١٣٧٢: ٦٨٧
برخي از مفاهيم در زندگي بشر به شکل مستقيم قابل 
بيان نيستند از اين رو از ابزاري کمک مي گيرند تا بتوانند 
مفاهيم غايب از حواس، ناشناختني و غيبي را به شکلي 
نام  نماد  ابزاري  چنين  کنند.  بيان  مخاطب  براي  ملموس 
دارد. فرايند نمادسازي نزد انسان از کودکي تا بزرگ سالي 
با فرهنگ پذيري به تدريج شکل گرفته و قوام مي يابد و 
متضمن نوعي تفکر تصويري است. با به کارگيري نمادها 
متناسب  اجتماعيات  و  دين  فلسفه،  هنر،  عرصه هاي  در 
مي شود(ستاري،  شکوفا  خاص  رمزهاي  فرهنگ،  هر  با 
٦٢:١٣٧٢). در دين اسالم نيز وجود تعابيري چون عرش، 
کرسي و درخت زندگي در قرآن کريم، مفاهيم رمزپردازانة  
ديني و زمينه هاي آن را تأييد مي کند. شمسه در هنراسالمي 
از جمله اين موارد است که مفهومي خاص دارد. شمسه 
در واقع خورشيد کوچکي است به شکل دايره يا ترنج با 
شعاع هاي که « شرفه» ناميده مي  شود. اين شعاع ها گاهي 
به شکل ستاره و زماني به شکل خورشيد است (لينگز، 
١٣٨٠: ٣٠و٣١). در تصوير ٣ دو شمسه در صفحات مقابل 
هم ديده مي شود که در فضاي طاليي مملو از نور، شناورند. 
البته تجسم بصري و نمادين شمسه يا خورشيد در دوران 
متمادي حتي قبل از اسالم مورد توجه هنرمندان بوده و 
مفاهيم نمادين فرواني داشته است. قبل از اسالم، قرص 
خورشيد نماد روزنه اي بوده است که نور الوهيت از طريق 
آن بر زمين جاري شده است. در نقش برجسته فروهر، 
يکديگر  امتداد  در  که  بال  دو  وسط  در  خورشيد  قرص 
نقش  است.  موضوع  اين  بيانگر  نيز  گرفته  قرار  هستند، 
قرص خورشيد همراه دو بال بر فراز ستون ها و ديوارهاي 
سنگي، محافظ آسمان و جدا نگه داشتن آسمان از زمين 
است (خزايي، ٥٧:١٣٨٧). اين نقش پس از صفحات بدرقه 
ابتداي کتاب معموال صفحه دست چپ کتاب شروع مي شود 
که مزين به شمسه است و آن عبارت است از نقشي بـه 
شکل دايـره و ُمّذهب مرصع، کـه شعاع هايي از اطراف آن 
خارج شده و آن را به شکل خورشيد، نمايش مي دهد. در 
ميان اين شمسه، غالبٌا عنوان تملک کتاب نوشته مي شود. 
عباراتي که در ميان شمسه ها نوشته شده، غالبًا با مرکب 
رنگين يا سفيدآب و به خطي به جز خط متن کتاب و محّرر 
است (مايل هروي، ١٣٥٣: ١٣٢). در برخي از نسخه ها نقش 
شمسه در دو طرف صفحات ترسيم مي شود و معموًال 
در سمت راست سوره فاتحه الکتاب و در سمت چپ آيات 
نخستين سوره بقره را کتابت مي کنند. در تصوير شمارة 
٣ در داخل شمسه هاي سمت راست و چپ، سوره فاتحه 
الکتاب کتابت شده است. اّما نقش خورشيد در هنر اسالمي، 
به صورت شمسه و با حالتي تجريدي و به صورت طرح هاي 
دايره اي شکل مورد استفاده قرار گرفت که دورادور آن 
را با کنگره هايي تزيين و با شيوه هايي چون تذهيب اجرا 
کردند. شمسه در اين هنر به عنوان نماد کثرت در وحدت 

مفاهيم تذهيب هاي قرآني در عصر 
صفوي

١. قرآن دوره صفوي که به شماره 
ثبت ٤٣ در کتابخانه موزه ملک تهران 
متعلق به آستان قدس رضوي جاي 
اعال  نفيس،  نسخه  اين  کاتب  دارد 
الدين بن محمد حافظ تبريزي است 
و هنرمند تذهيب کارش بدون امضاء 
قرآن  اين  افتتاحيه  صفحات  است. 
داراي دو صفحه تذهيب شده در کادر 
مستطيل که در تذهيب سمت راست 
شده  نوشته  الکتاب  فاتحه  سوره 
است. و تدهيب کادر مستطيل سمت 
چپ اين نسخه از قرآن، آيات نخستين 
سوره بقره قرار گرفته است. در اين 
تذهيب ها از دو رنگ الجورد و طاليي 
و مشکي بيشتر استفاده شده است. 
در صفحات افتتاحيه از رنگ طاليي 
الکتاب و  براي کتابت سوره فاتحه 
آيات نخستين سوره بقره استفاده 
شده و در متن از مرکب مشکي و 
طاليي  براي نگارش قرآن  به کاررفته 
است. صفحات داخلي اين قرآن  ١٥ 
سطر است که با نشان هايي به رنگ 
طاليي آيات را از هم جدا مي کند. در 
هر صفحه سه سطر با خط درشت و 
ده خط با خط ريز کتابت شده است. 
در   که  است  قرآن ٣١٢ صفحه  کل 
قطع  ٢٤/٥ × ٣٦ سانتي متر بر روي 
کاغذ دولت آبادي که به خط زيباي 
نسخ و ثلث کتابت شده است. نوع 
جلدش ضربي طال پوش با کتيبه آيه 
الکرسي لبه دار است. محقيقن تاريخ 
کتابت اين نسخه را ٩٦٤ هجري قمري 

مي دانند. 
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و وحدت در کثرت است. کثرت، تجّلي صفات خداوند و 
در اين نقش به صورت تشعشعات طاليي و الجوردي رنگ 
پيرامون شمسه (شرفه) با رنگهاي مينويي خود از مرکزي 
واحد ساطع شده است. کثرتي که يادآور الطاف بي وقفه ي 
خدايي بر جهانيان است (خلج اميرحسيني، ٣٢:١٣٨٩). در 
هنر اسالمي نقش شمسه در اکثر هنرهاي تزييني مثل تذهيب 
صفحه آغازين قرآن، تزيين داخل و بيرون گنبدها، در زير 
گنبد ها به صورت، آجرکاري و يا کاشي کاري، مسجدها و... 
يا در کتاب آرايي به وفور مورد استفاده قرار گرفته است. 
در جدول ١ اجراي شمسه در معماري و کاشي کاري هاي 

دورة صفوي ديده مي شود.
 ۵۶ آية  مفهوم  با  تذهيب  در  شمسه  نقش  همچنين 
ارتباط محکمي  اليه راجعون»   انا  انا هللا و  بقره «  سورة 
دارد شمسه ها با رنگ طاليي تاللو پيدا مي کنند و به واسطة 
اين رنگ نمادي از روح مي شوند (نفس مطمئنه) که چون 
آينه خالي از همة نقش ها شده و تنها نقش او را پذيرفته 
و« انا اهللا» گشته است و نمود رنگ طاليي بر اين شمسه 
همان نماد انسان کامل عاشق است که تجلي دهندة صفات 
خداست و اين تجلي انعکاس دوباره رنگ و نقش به مرکز 
شمسه است و مقام » انا اليه راجعون« و فاني شدن در حق. 
ماه نيز در درخشش کمالي خويش که هيئت خورشيد پيدا 
مي کند، نماد انسان کامل است (معمارزاده، ١٣٨٦: ١٦). در 
بيشتر قرآن هاي قديمي شمسه هاي کوچک براي جدا کردن 
آيات، شروع سورها، ثبت اسامي سوره و صفحات استفاده 
سرتاسر  در  نوراهللا  جاودانة  حضور  يادآور  تا  مي شده 
آفرينش  تمامي رموز  دربرگيرنده  که  باشد  قدسي  کتاب 
در صفحات  اميرحسيني، ٨١:١٣٨٩). شمسه  (خلج  است 
در  کوچکي  ترنج هاي  به صورت  يا  و  قرآن ها،  آغازين 
حاشية صفحات داخلي ديده مي شود که معموًال از اسليمي 
و ختايي تشکيل شده اند. در تصوير ٤ ترنج هاي کوچک در 
حاشية قرآن ديده مي شود.  «با دقت در نقش ها مشخص 
مي شود که در شمسه از همان اجزاي گياهي پيرامون بافته 

شده است. ممکن است اسليمي هاي زمينه، در شمسه به 
ختايي يا ختايي ها به اسليمي مبدل شوند يا همان نقشي که 
پيرامون شمسه است دوباره در شمسه تکرار گردد. ليکن، 
به هر صورت، آنچه در شمسه است چيزي جداي از نقش 
پيرامون نيست. به اين ترتيب اجزاي متکثر زمينه در اين 

مقام، واحد و يگانه شده اند»(نوايي، ١٣٧٩: ٥٠و٥١).
نور   سورة   ٣٥ آيه  معناي  به  توجه  با  شمسه  نقش 
به عنوان نماد الوهيت و نور و وحدانيت نيز به کار رفته 
است. همان گونه که خداوند سبحان در هر چيزي هست 
مي توان  را  صفات  همين  نيست  چيز  آن  جنس  از  ولي 
چيزي  هر  در  مي تواند  چون  گرفت.  نظر  در  نور  براي 
رسوخ کند ولي از جنس آن نمي شود و اين گونه خداوند 
يکي از اسماء و در همه جا موجود و حاضر است (خلج 
اميرحسيني،٣٢:١٣٨٩). عالوه بر اين در بسياري از منابع 
اسالم،  پيامبر  نماد  را  خورشيد(آفتاب)  ادبي،  و  مذهبي 
حضرت محمد(ص) ذکر کرده اند. چنانچه در خمسه نظامي 
مصور در قرن نهم هجري، هنرمند به جاي تصوير پيامبر 
نقش يک شمسه همراه با فرشته ها را نقاشي کرده است 
در اطراف شمسه نيز دوازده هاله نور قرار گرفته و در 
وسط شمسه هم«يا محمد» نوشته شده است. قديمي ترين 
نقش شمسه يا تکرار نام محمد(ص) در آثار تزيين معماري 
خراسان قابل رديابي است اين نقش در تزيينات مسجد ملک 
زوزن(٦١٥ق) خراسان که به صورت آجرکاري با تلفيقي 
از کاشي لعاب دار فيروزه اي رنگ در داخل يک شمسه کار 
مصاديق  چنين  وجود  با  (خزايي، ٥٩:١٣٨٧).  است  شده 
که  گفت  مي توان  اسالمي  هنر  در  متفاوت  کاربردهاي  و 
شمسه اگرچه در هنرهاي غيراسالمي نيز به کار رفته است 
اما توجه به نوع به کارگيري آن در اين هنر نشان مي دهد که 
شمسه عالوه بر نماد وحدت در کثرت و کثرت در وحدت 
نماد نوري است که ظلمت عدم را شکافته و يا نور علم و 
آگاهي که ظلمت جهل را ديده است. هريک از اين دو معنا 
مراد باشد، وجود پيامبر(ص) مصداق بارزي است که به 

برکت او اين روشنايي ايجاد شد.

مفهوم نور در قرآن
قرآن کريم نور را در مفهوم جامعي که مصاديق مختلفي 
دارد به کار برده است مانند قرآن (تغابن: ٨)، روشنايي 
مهمترين  و...   (١٦ (نوح:  ماه  روشنايي   ،(١ (انعام:  روز 
مصداق، ذات اقدس الهي است (نور: ٣٥). خود واژه ي نور 
به روشنايي پراکنده اي اطالق مي شود که به ديدن کمک 
مي کند. اين روشنايي در دنيا گاه چون نور خورشيد و ماه، 
موجب ديدن ظاهري محسوسات و گاه چون نور عقل و نور 
قرآن (مائده: ١٥، شوري: ٥٢). سبب تعقل و ديِد بصيرت 
مي گردد. نور اخروي نيز همان چيزي است که در پيش 
روي مؤمنان حرکت مي کند و راهنماي آنان به سوي بهشت 
است (تحريم: ٨). و کافران و منافقان در حسرت آن به سر 

تصوير٤. صفحات داخلي قرآن متعلق به قرن دهم، حدود ٩٦٤ 
هجري قمري١، مأخذ: موزة ملک به شمارة ٤٣. 



مي برند (حديد: ١٣؛ راغب اصفهاني، ١٤١٢: ٨٢٨). کيفيت 
نور آنست که ظاهر و متجّلي در خويش وآشکار کننده ي 
غير است (طريحي، ١٣٧٥: ج٥٠٥/٣). درون ماية اصلي در 
آياتي که از نور سخن به ميان مي آورد، اشاره به خداوند 
ماَواِت َواْألَْرِض ... بُِكلِّ َشيْ ءٍ َعلِيٌم» (نور:  است: « اهللاَُّ ُنوُر السَّ
٣٥؛ منصوريان قراکوزلو، ٧١:١٣٨٨). با توجه به اين آيه 
ذات نور مطلق اول خداوند، مستمراً در حال درخشندگي و 
نور افشاني است. از تجّلي اين نور است که همه چيز در اين 
عالم به وجود مي آيد و حيات مي گيرد. پروردگار به خودي 
خود روشن است و هر چيزي که خلق کرده، بهره اي از 
ويژگي هاي اصلي آن (َكْيفِيٌَّة َظاِهَرٌة بَِنْفِسَها ُمْظِهَرٌة لَِغْيِرَها 
َياُء َأْقَوى َوَأَتمُّ َكَما ...) دارد (طباطبايي، ١٤١٧ق:  َوقِيَل الضِّ
ج١٢٢/١٥) و از اين جهت آيه ونشانه اي براي اوست. پس 
شمسه مي تواند بيانگر و نماد نور باشد و نور نيز نشان 
ذات مقدس حضرت احديت. اگر بخواهيم براي ذات پاک 
خدا تشبيه و تمثيلي از موجودات حسي اين جهان انتخاب 
کنيم(اگر چه مقام باعظمت او از شبيه و نظير برتر است) آيا 
جز از واژة نور مي توان استفاده کرد. همان خدايي که پديد 
آورنده تمام هستي است، روشني بخش عالم است، همه 
موجودات زنده به برکت فرمان او زنده اند، و همة مخلوقات 
بر سرخوان نعمت او هستند که اگر لحظه اي چشم لطف 
خود را از آنها بازگيرد همگي در ظلمت و فناو نيستي فرو 
مي روند. جالب اين که هر موجودي به نسبت با او ارتباط 
و روشنايي کسب مي کند.  نورانيت  اندازه  به همان  دارد 
قرآن نور خداست چون کالم اوست؛ آئين اسالم نور است 
چون آئين اوست؛ پيامبران نوراند چون فرستادگان اوست؛ 
الهي هستند چون حافظان آئين او  انوار  امامان معصوم 
بعد از پيامبرند؛ ايمان نور است چون رمز پيوند با اوست؛ 
علم نور است چون سبب آشنايي با اوست پس بنابراين اهللا 

نورالسموات و االرض. 
يعني  بريم  کار  به  کلمه  وسيع  معني  به  را  نور  اگر 
«هرچيزي که ذاتش ظاهر و آشکار باشد و ظاهر کننده غير» 
در اين صورت به کار بردن کلمة نور در ذات پاک او جنبه 
تشبيه هم نخواهد داشت، چراکه چيزي در عالم خلقت از او 
آشکارتر نيست، و تمام آنچه غير اوست از برکت وجود او 
آشکار است. قرآن بعد از بيان حقيقت فوق با ذکر يک مثال 
زيبا و دقيق چگونگي نور الهي را در اينجا مشخص مي کند و 
مي فرمايد: «مثل نور خداوند همانند چراغداني است که در آن 

چراغي باشد و ....» (مکارم شيرازي، ١٣٧٨: ٤٧٠-٤٨٠). 
تناسب و  به  «نور خداوند در همة  محيط ها و عوالم 
اقتضاي آن متجّلي مي شود. هر مرتبه نور آسمان و زمين 
بودن خدا، دليل منتهي شدن همه ي احتياجات موجودات 
اين عالم است، عالوه  آنچه در  به خداست. وجود  آن دو 
اين  نيز نشان مي دهد و  بروجود خويش، موجد خود را 
زبان حال و مقاِل تمامي موجودات عالم و همان تسبيحي 
است که خداي تعالي به آسمان و زمين وآنچه در آنست 

نسبت مي دهد: (ُكلٌّ َقْد َعلَِم َصَالَتُه َوَتْسبِيَحُه : نور، ٤١)» 
(طباطبايي، ١٤١٧ق: ج١٣٤/١٥-١٣٣).

از آنجا که نور در قرآن با هدايت و رستگاري قرين 
است (مائده،٤٤و٤٦) اين آيه به هدايِت اهل آسمان و زمين 
اشاره دارد چنان که در حديث معصوم آمده است: «معناه 
هاد الهل السماء وهاد الهل االرض» (کليني،١٣٦٥:ج١١٥/١). 
چنين هدايتي در ساية نور برين حاصل مي شود. نور برين 
افزون بر اظهار خود و ظهور ديگران، قدرت اناره و اظهار 
نيز مي بخشد؛ يعني نه تنها اشياء ديگر را ظاهر مي کند، بلکه 
قدرت اظهار ديگران را نيز به اشياي مستعد افاضه مي کند. 

جوادي آملي ،١٣٨٥:ج١١٤/٣).
درباره آيه نور وجود تعابيري چون و تشبيهاتي« مثل 
نوره» چون«مشکوه»، « زجاجه» و « کوکب»خود محکم 
ترين دليل بر اثبات عالم مثال و نيز نزول وجود حقيقي نور 
در مراتب خويش است که اين مراتب نور در امثال و ُصَور 

ظهور مي کند(بلخاري قهي، ١٣٨٨: ٣٤٥-٣٤٤).

تجلي مفاهيم نور و رنگ قرآني در تذهيب
اساسى ترين  رنگ مايه در هنر تذهيب رنگ طاليى يا آب طال 
(ماء الذهب) است. آب طال تركيبى از َگرد طال، آب، صمغ و 
عصارة ليمو است. دومين رنگى كه در هنر تذهيب كاربرد 
فراوان داشته به عنوان رنگ ماية اصلى اين هنر محسوب 
مى شود، رنگ آبى است. رنگ هاى ديگرى كه در تذهيب 
به كار مى رفته با توجه به سبك و مكتب تذهيب متفاوت 
است. اين رنگ ها عبارت اند از سرنج، سيلو (سبز حاصل از 
تركيب دو رنگ ديگر)، زرنيخ (زرد)، شنگرف، جوهر كرم 
(قرمز دانه)، عصارة ريوند، قهوه اى مايل به سرخ كه حاصل 
تركيب قرمز دانه و عصارة ريوند مخلوط با مشكى است، 
سنگ الجورد، آجرى، ِگل ماشى، سفيداب سرخ، مركب، سبز 
زنگارى، سبز چمنى (اخضر)، حّل زر، حّل سيم. (اتينگهاوزن، 
١٣٧٩: ١٩٥) در تذهيب ، رنگ ها نيز معنايي متعالي مي يابند. 
طاليي رنگ نور و نماِد اشراِق آگاهي بخش االهي و مناسب 
اسم «عالِم» و «منوِّر» است و در ميان رنگ هاي تذهيب 
نيمة سدة  از  بعد  نيز  نخستين منزلت را دارد. رنگ آبي 
چهارم ، به تدريج در سرزمينهاي شرقي جهان اسالم بر 
رنگ هاي سبز و سرخ برتري يافت و هم تراز طاليي شد 
و در سرزمين هاي غربي قلمرو اسالم نيز در مرتبة دوم، 
پس از طاليي، ماند (لينگز، ١٣٧٧: ٧٦). در نگارگري ايران 
و به خصوص در تذهيب آنچه اهميت دارد در درجه اول 
رنگ است که بواسطه آن مي توان درخشندگي و جلوة نور 
را تداعي کرد. «درخشندگي نگاره ها به واسطة نور نيست 
بلکه رنگ به صورت مستقل خود ايجاد کنندة درخشندگي 
و تجّلي گر نور است» (شادقزويني، ٦٨:١٣٨٢). مفهوم نور 
و رنگ در تذهيب ايراني با يکديگر عجين شده و فضايي 
راز و رمزدار براي آن ها ايجاد کرده اند. راز و رمزي که 
نمي توان تأثير عميق مفاهيم قرآني را بر آن ناديده انگاشت. 

مفاهيم تذهيب هاي قرآني در عصر 
صفوي

١. قرآن دورة صفوي به شمارة ثبت 
تهران  ملک  موزة  کتابخانة  در   ٣٩
متعلق به آستان قدس رضوي جاي 
عالء  نفيس  نسخة  اين  کاتب  دارد. 
الدين تبريزي است و هنرمند تذهيب 
صفحات  امضاست.  بدون  کارش 
افتتاحية اين قرآن داراي دو صفحة 
تذهيب شده در کادر مستطيل که در 
فاتحة  سورة  راست  سمت  تذهيب 
الکتاب نوشته شده است. و تدهيب 
کادر مستطيل سمت چپ اين نسخه از 
قرآن، آيات نخستين سوره بقره قرار 
گرفته است. در اين تذهيب ها از دو 
رنگ الجورد و طاليي بيشتر استفاده 
شده است. صفحات داخلي اين قرآن 
١٣ سطر است که با نشان هايي به 
رنگ طاليي آيات را از هم جدا مي کند. 
در هر صفحه سه سطر با خط درشت 
و ده خط با خط ريز کتابت شده است. 
کل قرآن ٤٣١ صفحه است که در قطع 
٢٥ × ٣٨ سانتي متر بر روي کاغذ 
دولت آبادي و حاشية آهار مهره به 
خط زيباي ثلث تهيه شده است. نوع 
جلدش ساغري ضربي است. محقيقن 
تاريخ کتابت اين نسخه را ٩٨٠ هجري 

مي دانند.  



شماره۴۰  زمستان۹۵
۴۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

در تذهيب، همه چيز وزن، حجم و جسميت خود را از دست 
داده است و رنگ ها به نور مبدل شده اند، به اين معنا که 
الجوردي  و  طاليي  رنگ  دارد.  مستقل  شخصيتي  رنگ 
يکي از اصلي ترين و در عين حال رازآميزترين هنرهاي 
کتاب آرايي، و تذهيب نسخه هاي خطي است که بيشتر براي 
قرآن و کتب ادبي به کار مي رود. در تذهيب قرآن، طال و 
الجورد جزو دو رنگ اصلي به شمار مي روند و از جايگاه 
خاص و ويژه اي برخوردارند. اهميت اين دو رنگ را مي توان 
از اين واقعيت دريافت که هر رنگ ديگري که به اين رنگ ها 
افزوده شود همواره مقام فرعي داشته است. همچنين در 

ادوار و مکاتب مختلف کتاب آرايي مي توان مصحفي پيدا 
کرد که منحصراً از رنگ هاي الجوردي و طاليي تشکيل 
مي گردند. «آبي [الجورد] رنگ حضرت اليتناهي، وآميخته 
با رحمت است که مي فرمايند رحمت من همه چيز را فرا 
مي گيرد. نماد اصلي اين بي انتهايي همان آسمان است که 
همه چيز را فرا گرفته است. آبي نماد بي کرانگي است که 
آن را به خير مطلق، که از خصوصيات خداوند است ترجمه 

کرده اند»(لينگز، ١٣٧٧: ٧٧).
در واقع براي نشان دادن رحمت خداوندي در يک اثر 
نگارگري مي توان از الجورد استفاده کرد. آبي نماد صفات 

توضيحاتتوضيحات تصاويرتصاويررديف

١

  

گنبد مسجد امام 
اصفهان. دورة صفوي

در تصوير کاشي کاري هاي گنبد مسجد امام از بند اسليمي 
استفاده شده است. چنانچه ناظر از باال به صورت عمودي به 

گنبد نگاه کند آن را در واقع به صورت شمسه مشاهده خواهد 
کرد که بر روي گنبد گسترده شده است.

٢

  

  

گنبد مسجد شيخ 
لطف اهللا اصفهان. دوره 

صفوي

بند  از  لطف اهللا  شيخ  مسجد  گنبد  کاشي کاري هاي  تصوير  در 
اسليمي و بند ختايي استفاده شده است. در اين گنبد نيز چنان 
که ناظر از باال به صورت عمودي به گنبد بنگرد آن را در واقع 
به صورت شمسه مشاهده مي کند که قسمت وسط آن به رنگ 
فيروزه اي و زمينه اصلي شمسه به رنگ طاليي بوده که بر روي 

گنبد گسترده شده است.

٣

   

کاشي کاري هاي زير 
گنبد مسجد امام 

اصفهان. دوره صفوي

گنبد ها  زير  در  معموًال  امام.  مسجد  گنبد  زير  کاشي کاري هاي 
اين  اکثر  که  مي کنند  اجرا  به صورت شمسه  را  مرکزي  قسمت 
شمسه ها رنگ زرد ُاکر دارند. با توجه به اين که رنگ طاليي 
توانستند  نمي  کاشي  اکسيدي  رنگ هاي  يا  لعاب  به صورت  را 
تهيه کنند اين رنگ به رنگ طاليي شمسه تذهيب ها نزديک تر 

است. 

٤

     

کاشي کاري هاي زير 
گنبد مسجد شيخ 

لطف اهللا اصفهان. دورة 
صفوي

کاشي کاري هاي زير گنبد مسجد شيخ لطف اهللا. در اينجا نيز 
قسمت مرکزي زير گنبد به شکل شمسه با رنگ زرد که شبيه 
طاليي اجرا شده است . رنگ طاليي به خصوص موقع انعکاس 

نور آفتاب از نورگيرهاي ساق گنبد، بيشتر جلوه مي کند.

٥

کاشي کارهاي زير طاق 
و ايوان مسجد امام 
اصفهان. دروه صفوي

نيم شمسه هايي که در زير طاق ها و ايوان ها اجرا مي شود. در اينجا 
نيز معموًال به رنگ زرد ُاکر اجرا مي شود که جلوه خورشيد را 

داشته باشد.

جدول ١. اجراي شمسه در کاشي کاري هاي دورة صفوی، مأخذ: نگارندگان.



ديگري من جمله حق و حکمت نيز است. در درجات پايين تر، 
رحمت انسان به انسان يا مادر به فرزند با رنگ آبي نشان 
داده مي شود و نماد آن درياست. در نماد بودن براي رحمت 
بي منتها دريا نيز تنها پيرو خود آسمان است که رنگ آن 
را مي گيرد و بر صورت آسمان مي نمايد. آبي خداوند، راه 
را معين مي کند (ستارگان آسمان شب بهترين راهنما براي 
تذهيب الجورد حرف  «انعام:  ٩٧». در  گم کرده راه است) 
آخر را مي زند که نشان از عالم ديگر است. «نقوش تذهيب 
در نور نشئ  گرفته از رنگ طاليي، معناي فرامادي مي يابد. 
در تزيينات وابسته به قرآن، نور و روشنايي در رنگ طاليي 
به مدد رنگ الجورد در مزين کردن برگ ها، ساقه ها و نهنج 
)مرکز( گل ها ديده مي شود که در معناي نمادين خود نوري 
است در طبيعت که از عالمي ديگر مي تابد و حقيقت اشيا و 
زيبايي وراي دنيوي آنها را آشکار مي کند چون آيينه که 
غيب نماست و گريزي به سوي عالم غيب فراهم مي کند 

(پايدارفر و ديگران، ١٣٩٣: ٤٤).
همان طور که آبي نماد بي کرانگي است، طال، همچون 
عالم  همة  وراي  رنگ  اين  لذا  است،  روح  نماد  خورشيد، 
صورت قرار مي گيرد، و از صورت مي گريزد. طال چون 
رنگ نور است، همچون زرد در حقيقت و در ذات خود نماد 
علم نيز است و در واقعيت به معناي تعليم يا ظهور است. 
پس آبي در کنار طال به معناي رحمتي است که ميل به ظاهر 
کردن خود دارد. آبي و طال آنقدر تضاد دارند که يکديگر 
را به شدت تقويت کنند. «طال داراي سرزندگي است، که 
عمق ژرفاي آبي را تعديل مي کند اما رنگي گرم نيست، اندک 
گرمي اش آنقدر نيست که به پاي سردي آبي برسد. سردي 
قداست  حالت  ايجاد  در  مي آيد  دست  به  مجموع  در  که 
به خوبي مؤثر واقع مي شود»(لينگز، ١٣٧٧: ٧٨). عالوه بر 
رنگ طاليي و الجورد، رنگ هاي ديگري نظير رنگ سفيد، 
سبز، قرمز، نارنجي، فيروزه اي و مشکي در رنگ آميزي 
اسليمي ها و ختايي ها و همچنين در زمينه هاي تذهيب دورة 
صفوي ديده مي شود. با اين حال دو رنگ طاليي و الجورد 
بيشترين رنگ را دارند. در تصوير ٥ دو رنگ طاليي و 
و  کرده اند  پر  را  تذهيب  رنگي  فضاي  بيشترين  الجورد 
رنگ هاي نارنجي، سفيد و مشکي نيز در زمينه و اسليمي 
و ختايي ديده مي شود. آنچه که در تذهيب به کار مي رود 
رنگ هاي ناب با حداکثر درخشندگي شان است. در جدول 
٢ نمونه هاي ديگري از نسخه هاي متعدد قرآن هاي تذهيب 
شده در دورة صفوي از قرن دهم تا قرن دوازدهم و اواخر 
دورة صفوي نشان داده شده است. با اين حال در تمامي 
ويژگي هاي  صفوي  دورة  قرآني  تذهيب هاي  نمونه هاي 
مي شود.  ديده  مذکور  مفاهيم  و  تذهيب  رنگ هاي  بارز 
رنگ  بلکه  نيست  نور  واسطه  به  نگاره ها  «درخشندگي 
به صورت مستقل خود ايجاد کننده درخشندگي و تجّلي گر 
نور است» (شادقزويني، ٦٨:١٣٨٢). در تذهيب معموًال از 
رنگ هاي خالص و ناب استفاده مي شود و رنگ هاي چرک 

و غبارآلود جايگاهي ندارد. «رنگ هاي مشهور انسان در 
طبيعت ذرات نوري بازپس زده و رنگ هاي متنوعي را در 
چشم ايجاد مي کند. از اين رو رنگ خالص در طبيعت ديده 
نمي  شود. نگارگران اين نوع رنگ را رنگ نمي دانستند و 
به آن «نيرنگ» يا «نيست رنگ» مي گفتند و رنگ را همان 
مي دانستند که خدا به موجودات اعطا کرده است. از نظر 
آن ها رنگ هاي اصلي و فرعي هم معنايي نداشت و رنگ ها 
بر يکديگر ترجيح نداشتند و رنگ ها را با همان خلوصي 
که از طبيعت مي گرفتند به کار مي بردند. هر وقت نگارگر 
رنگ مورد نظر خود را در طبيعت نمي يافت با ترکيب کردن 
شده  ساخته  رنگ هاي  مي ساخت.  را  آن  ديگر  رنگ هاي 
سوي  از   .(٧٥:  ١٣٨٨ (خوش نظر،  روشن اند»  تمامًا  نيز 
ديگر رنگ ها به گونه اي کنار يکديگر نشانده شده اند که 
به درخشش و خصوصيت تنهاي يکديگر مي افزايند و در 
کل اثر نقاشي از توازن و هماهنگي برخوردار مي شوند 
(شادقزويني، ١٣٨٢: ٦٨). گويي هر رنگ در توازن و هماهنگي 
خود با ساير رنگ ها طوري به کار رفته که در عين تمايز خود، 
در برابر مفهوم وحدت تسليم و بيانگر رنگ خدايي(صبغة اهللا)  
شده است و از کثرت خود که حاصل تجزية نور١ است به 
اصل خود که همان نور است، باز مي گردد. از اين رو نگارگر 
متمايل به جهان باطن و نور، عالوه بر طريقة ساخت رنگ در 
به کارگيري آن ها نيز دست به خلق عالمي فراسوي اين جهان 
خاکي زده است. وجود نور غير متمرکز از نگاره ها حکايت 
از تبعيت او از عناصر غير مادي در ارايه جهان و فضاي 
نقاشي و تذهيب دارد. او به عوامل تأثير گذار در توقف و 
حبس و زمان و ماندن در عالم مادي، از جمله تابش نور 
هم توجهي نمي کند، بلکه نور را در بطن و درون جلوه هاي 
عالم مي تاباند و سپس عناصر انشعابي خود را به نحوي 
ترکيب و سازماندهي مي کند که جلوة نور را به طور دايمي به 
همراه داشته باشد. در جدول ٢ نسخه هاي متعدد قرآن هاي 
تذهيب شده در دورة صفوي از قرن دهم تا قرن دوازدهم و 

اواخر دورة صفوي نشان داده شده است. 

مفاهيم تذهيب هاي قرآني در عصر 
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تصوير٥. صفحات افتتاحية قرآن متعلق به قرن دهم، حدود ٩٦٤ 
هجري قمري، مأخذ: همان. 

در  نيز  قرآن  در  توحيد  مفهوم   .١
پيروي از خداست که انعکاس نور خدا 
مي نماياند:  را  خدايي  رنگ آميزي  و 
«ِصْبَغَة اهللاِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللاِّ ِصْبَغًة 
َوَنْحُن َلُه َعابُِدوَن» (بقره: ١٣٨). تسليم 
و پرستش خدا هر رنگي را از خود 
مي زدايد و هر چيزي را براي تجّلي 
مي دهد  صيقل  الهي  عالية  صفات 

(طالقاني، ١٣٦٢، ج١،١٣٨).
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 توضيحات تصاويرتصاوير تذهيبرديف

با ١ قرآن تک جلدي، ١٠٠٩-٩٨٣ هجري. ١١سطر در هرصفحه. نوشته شده بر روي کاغذ مطبق شيري رنگ براق، متن اصلي 
خطوط محقق، ثلث و نسخ و ضمايم با خط رقاع (خليلي، ١٣٨١: ١٩٦، ج ٣).

قرآن تک جلدي. ايران حدود ١٠٠٩-٩٥٧ هجري، ١٥ سطر در هر صفحه، نوشته شده بر روي کاغذ مطبق براق و نازک به رنگ ٢
زرد، کاتب عبدالقادر الحسيني. کتابخانة آستان قدس (خليلي، ١٣٨١: ٢٠٠، ج ٣).

قرآن تک جلدي. ايران، احتماًال اصفهان، حدود ١٠٧٩ هجري، ١٢ سطر در هر صفحه، متن اصلي نوشته شده بر روي کاغذ مطبق ٣
شيري رنگ زرافشان، کاتب ابن حيدر محمد تقي الشوشتري (خليلي، ١٣٨١: ١٣٢، ج ٤).

قرآن تک جلدي. ايران، احتماًال اصفهان، حدود ١١٠١ هجري، ١١ سطر در هر صفحه، متن نوشته شده بر روي کاغذ مطبق ترد ٤
با رنگ آميزي نخودي، کاتب محمد الشيرازي متن اصلي (خليلي، ١٣٨١: ١٣٨، ج ٤).

قرآن تک جلدي. ايران، احتماًال اصفهان، حدود ١١١٢ هجري، ١٥ سطر در هر صفحه، متن نوشته شده بر روي کاغذ مطبق شيري ٥
رنگ نرم با جالي کم، متن اصلي با خط نسخ سياه و عاليم تجويد با مرکب قرمز کتابت شده است. کاتب آن نامعلوم و نسخه 

متعلق به اواخر دوره صفوي (خليلي، ١٣٨١: ١٤٨، ج ٤).

جدول٢. نمونه تذهيب  هاي قرآني در دورة صفوي، مأخذ: نگارندگان.

نتيجه
پايه و اساس نقوش اسليمي تزئينات گياهي و هندسي است که در حقيقت اين نقوش در نتيجة تخيل و تصور 
هنرمندان تذهيب کار حالت تجريدي و انتزاعي پيدا مي کند و نشان مي دهد که بشر از طبيعت الهام گرفته 
است ولي در عناصر طبيعي تصرف کرده و آن ها را به صورت طرح يا اسلوب درآورده است؛ به عبارت 
ديگر هنرمند به موضوع خاصي نظر ندارد. «طرح هاي اسليمي اساسًا نمودار طرح گياهان و درختان است با 
همة پيچ و خم و شاخ و برگشان که تجريد يافته و به صورت قراردادي درآمده است. گاه اسليمي ها نموداري 
هستند از حرکت هيجان آور و داراي انحناي بدن مار (اسليمي ماري) و گاه ترکيبي از خطوطي که يادآور 
خرطوم فيل است. گردش موزون طرح هاي ختايي با انحناهاي مداوم، همه جزئيات نقوش از قبيل برگ ها، 
گل ها و غنچه ها را دربر مي گيرد و يک نوع هماهنگي و نظم را ميان اجزاء اثر هنري برقرار مي سازد. طرح 
درخت هاي مو، انار، انجير، نخل و برگ هاي کنگر و مو بيش از درختان و برگ هاي ديگر در ختايي مورد 
استفاده قرار مي گيرند.» ختايي معموًال از انواع برگ، گل، برگچه، غنچه و شاخه تشکيل شده است. منشاء 
الهام اين نقش مايه ها در هنرهاي سنتي ايران را به گياهان منسوب مي کنند. چنان  که از ظاهر اين آرايه ها و 
همچنان از نام شان پيداست، اين نقش مايه ها از گياهان و گل ها منتزع شده و در تذهيب به صورت مستقل و 
يا در کنار نقش مايه هاي اسليمي ديده مي شود. نقش مايه هاي ختايي به مراتب ظريف تر از آرايه هاي اسليمي 
هستند و در حقيقت به عنوان تزئين در فضاهاي بين اسليمي ها قرار مي گيرد. برخي از تذهيب هايي که در 



قرآن وجود دارد شبيه درخت هستند که در حاشيه قرآن ها ديده مي شود. اين تذهيب ها با مفاهيم قرآني و 
با آيات همانجا در ارتباط هستند بنابراين تعبير و تفسير آرايه هاي تذهيب در قرآن مي تواند با تذهيب هاي 
ساير کتب متفاوت باشد لذا اين آرايه ها در قرآن مي تواند به نوعي متجلي عالم قدس و نشان از بهشت باشد. 
بازنمود بهشت در عالم شهود مي تواند درخت و گل و گياه باشد که اين باز آفريني در تذهيب به صورت 
تجريدي نقش زده شده و به نوعي تذهيب حالت تجريدي بهشت است که در آن انواع گل، غنچه، درخت و انواع 
گياهان و برگ حضور دارند. قاريان وقتي صفحات افتتاحيه قرآن را باز مي کنند فضاي آرام و باغي و پر از نور 
را مشاهده مي کنند. در واقع قرآن دريچه اي براي ورود به بهشت و رستگاري انسان است و تذهيب نيز به نوعي 
تجلي بهشت براي قاريان قرآن است. و در عين حال اسليمي و ختايي در واقع مصداق تعبير وحدت در کثرت و 
کثرت در وحدت، يا تنوع در وحدت و وحدت در تنوع است به گونه اي که با وجود تنوع و کثرت، بيان کننده نقش 
و نظمي واحد و تجلي جهان آفرينش است. شمسه آغازين قرآن نيز باز نمود نور است، اين نقش با آية ٣٥ سورة 
نور «اهللا نور السماوات و االرض ...» در ارتباط است و قبل از تالوت قرآن حضور خدا و نور الهي در کل قرآن 
را تداعي مي کند. شمسه در ابتداي صفحات قرآن قرار دارد و به نوعي حضور حضرت حق و نور الهي در قرآن 
است. اين نقش مايه در بيشتر مواقع در حاشية قرآن ها به صورت نشان و شمسة کوچک ترسيم مي شود که باز 
مي تواند نشان از نور الهي در سرتاسر قرآن باشد. در تذهيب هاي قرآني، معموالً هنرمندان از رنگ هاي محدودي 
بهره مي جويند؛ مفهوم رنگ در تذهيب هاي قرآني داراي ويژگي هاي منحصر به فرد است که شايد در ساير 
تذهيب ها از آن ويژگي برخوردار نباشند. دو رنگ الجورد و طاليي در تذهيب بيشترين فضا را پر مي کند. البته 
رنگ  هاي ديگري مثل قرمز، نارنجي، سفيد، فيروزه اي و مشکي نيز در اسليمي و ختايي و زمينه تذهيب نيز ديده 
مي شود. رنگ الجورد [آبي] رنگ حضرت اليتناهي و آميخته با رحمت است که مي فرمايند رحمت من همه چيز 
را فرا مي گيرد. نماد اصلي اين بي انتهايي همان آسمان است که همه چيز را فرا گرفته است. آبي نماد بي کرانگي 
است که آن را به خير مطلق، که از خصوصيات خداوند است ترجمه کرده اند. رنگ طاليي و خود طالي ناب که 
در تذهيب هاي مکاتب هنري ايران بيشترين کاربرد را دارد، داراي سرزندگي است، که عمق ژرفاي آبي را تعديل 
مي کند اما رنگي گرم نيست، اندک گرمي اش آنقدر نيست که به پاي سردي آبي برسد. سردي که در مجموع به 
دست مي آيد در ايجاد حالت قداست به خوبي مؤثر واقع مي شود. رنگ هاي مذکور در تذهيب قرآني هاي مکاتب 

هنري ايران، به ويژه دورة صفوي بيشترين فضاي تذهيب را تشکيل مي دهد. 
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Calligraphy and illumination are two main elements of the book layout and writing the Quran. 

Various Quranic illuminationswhich have been created during the history of this art in Iran, 

possess specific aesthetic qualities and characteristics. This art has always been developing in 

the history, and illumination has had special featuresin every period. So that the most beautiful 

and finest Quranic illuminationsbelong to the Safavid era. According to some of the Western 

experts, Quranic illuminations havemerely beauty and decorative aspects. Some believe that 

behind the appearance of the illumination motifs, there are hidden meanings. Now the main 

question is that what are the meanings and concepts of the Iranian Quranic illuminations in the 

Safavid period whichhavemore elegance and beauty in comparison to the previous periods? The 

main aim of this study is achieving the deep meanings of the Quranic illuminationsof the Safavid 

period. To answer the question, it appears that the Quranic illuminationsofthe Safavid period 

have profound Islamic and mystical concepts,and some illuminators,drawing on the experiences 

of the preceding artists, were inspired by the deep meanings of the Quranto illuminate it. The 

descriptive-analytical method seems appropriate for this study. The data were collected through 

a combination of field work and library research. The illuminated manuscripts of the Quran 

are selected by referring tothe Quranic museums. The Statistical population of this research 

is the illuminated Quransof the Safavid period, of which eight volumes have been purposely 

chosen. Finally, it can be concluded that the illumination motifs which have been informed by 

the Islamic concepts, like the concept of light, color and unity, also mentioned in the Quran, have 

been intentionally used by the Safavid era artisans to decorate the Quran.
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