
طالکاري  تحول  سير  بررسي    
قرآن هاي موزة آستان قدس رضوي 

از ابتدا تا دورة قاجار 

قرآن شماره  ١٤١، مأخذ: (مؤسسه 
آفرينشهاي هنري آستان قدس رضوي

(الف)،١٣٩١: ١٧٣).



شماره۴۲  تابستان۹۶
۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

  بررسي سير تحول طالکاري قرآن هاي 
موزة آستان قدس رضوي از ابتدا تا دورة قاجار 
ثريا   غفارپوري*

چكيده
قرآن کريم پراهميت ترين متن اسالمي است که همواره از ابتداي دورة اسالمي تاکنون اقوام مختلف جهان اسالم 
از جمله ايرانيان را بر آن داشته که باالترين هنر خود را در آراستن آن به کار گيرند. هنرمندان ايراني پس از اسالم 
هر ورق قرآن را با استفاده از طال تبديل به اثري نفيس در نهايت زيبايي کرده اند. هدف از انجام اين پژوهش 
مشخص نمودن روند تزئين قرآن ها با طال بوده و اين پرسش مطرح است که در طي قرون اسالمي ميزان 
به کارگيري طال براي آراستن قرآن ها تا چه اندازه تغيير کرده است. در گنجينه قرآن هاي موزة آستان قدس 
رضوي سير تحول طالکاري قرآن ها از دوران اولية اسالمي تا دورة قاجار به طور آشکاري مشهود است. با 
استفاده از اين منبع پرشکوه، سير تغييرات تزئين با طال مورد مطالعه قرار مي گيرد. رويکرد اين پژوهش تاريخي 

بوده و به شيوه توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه اي و مطالعات ميداني صورت گرفته است. 
در آغاز، فقط بخش هاي کوچکي در قرآن ها تذهيب مي شد، ولي در دوره هاي بعد اين تزئين گسترش پيدا کرده 
و پيدايش تدريجي آرايه ها ديده مي شود که در ابتدا تک رنگ بوده و در طي قرون الوان ديگري به آنها افزوده 
شــده به طوريکه اوج تذهيب و طالکاري قرآن را در دوره صفوي شــاهديم و از آن پس به دليل رواج چاپ 
سنگي در دورة قاجار تزئين قرآن ها کاهش مي يابد. با مطالعه اين سير تحول در مي يابيم که طالکاري قرآن ها 
نسبت به دوران اوليه اسالمي سير صعودي و پيشرونده داشته است. اين دريافت، افق جديدتري را نسبت به 

زيبايي شناسي هنر اسالمي پيش رو قرار داده و تأثير دوره هاي تاريخي مختلف بر آن را تبيين مي کند.
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مقدمه
نسخه آرايي در همه فرهنگ هايي که متون ديني داشته اند 
اين گونه  تذهيب  و  تزئين  است.  داشته  رواج  بيش  و  کم 
شمار  به  دين  ترويج  و  تبليغ  براي  راهي  خود  متون 
مي رفت. در دين مبين اسالم نيز سنت آراستن قرآن به 
تدريج و دوره به دوره رواج يافته و تکميل گشت. پس از 
کاغذ و مرکب سياه، طال ماده اوليه و اصلي مورد توجه 
براي آراستن قرآن بوده و به کارگيري طال در قرآن هاي 
ديده  بسيار  اسالمي  دوره  ابتداي  خوشنويسي شده 
مي شود. با توجه به اينکه طال نقش اساسي در هنر تذهيب 
قرآني داشته است، هدف از انجام اين پژوهش مشخص 
پرسش  اين  و  بوده  با طال  قرآن ها  تزئين  روند  ساختن 
مطرح است که در طي قرون اسالمي ميزان به کارگيري 
طال براي آراستن قرآن ها تا چه اندازه تغيير کرده است؟ 
آيا اين ميزان در دوران مختلف اسالمي تغييري داشته 
است و آيا تغييرات مذکور با سپري شدن اعصار کاهش 
يا افزايش يافته است؟ در دوران تيموري و صفوي به ويژه 
شاهد آثار شاخص هنري و قرآن هاي نفيسي هستيم که 
ويژگي اصلي تزئيني آنها طال کاري است. اما اين روش 
تزئين از ابتداي کتابت قرآن تا دوره قاجار که رفته  رفته 
دست نويس  نسخه هاي  جايگزين  سربي  و  سنگي  چاپ 
شده است داراي مراحل تکامل و تحولي است که در اين 

پژوهش به بحث و بررسي پيرامون آن پرداخته ايم.

روش تحقيق
رويکردي  با  که  تحقيق  اين  در  پژوهش  انجام  روش 
در  است.  توصيفي-تحليلي  نگريسته  مسئله  به  تاريخي 
اين پژوهش ضمن استفاده از منابع کتابخانه اي، تحقيقات 
دوره هاي  قرآن هاي  طالکاري  مقايسه  شامل  ميداني 
قدس رضوي  آستان  موزه  در  موجود  اسالمي  مختلف 
صورت گرفته و روند نزولي يا صعودي ميزان استفاده 
از طال تجزيه و تحليل شده است. تعداد ۱۱۶ نسخه قرآن 
در مجموعه مورد نظر بازبيني شد که از اين تعداد برخي 
که ويژگي هاي تزئين با طال در آنها بارزتر بود مربوط به 
قرون متوالي انتخاب و جمعًا ۱۹ نمونه در اين پژوهش 

مورد تحليل قرار گرفتند.

پيشينه تحقيق
تحقيقاتي که پيش از اين در باب هنر تذهيب قرآن ها در 
ارزشمند  بسيار  است  گرفته  صورت  اسالمي  دوران 
تذهيب ها،  اين  نحوه  خصوص  در  را  اطالعاتي  و  بوده 
رنگ ها، نقوش و آرايه ها و ... به دست داده اند. از جمله 
مارتين لينگز در کتاب هنر خط و تذهيب قرآني ( ۱۳۷۷)، 
ضمن معرفي نمونه هاي نفيس قرآن هاي سده هاي پيشين 
باب را مطرح مي کند.  اين  نظريات سنت گرايانه خود در 
همچنين آرتور اپهام پوپ در سير و صور نقاشي ايران 

ايراني، به  (۱۳۸۹)، ضمن بيان سير تاريخي کتاب آرايي 
اشاراتي  اسالمي  مختلف  دوره هاي  در  قرآن ها  تذهيب 
قرآن ها وجود  تذهيب  باب  در  نيز  مقاالتي  است.  داشته 
پژوهش  اين  داده آوري  در  آنها  از  برخي  از  که  دارد 
استفاده شده است. از جمله محمدحسن سمسار در جلد 
۱۴ دائرة المعارف بزرگ اسالمي(۱۳۸۵) در باب تذهيب 
مطالب مهمي را ارائه داده است. يزدانجو نيز در جلد ششم 
نگاشته  را  تذهيب  مدخل  اسالم(۱۳۸۸)  جهان  دانشنامه 
که به درستي روند تاريخي اين هنر را بيان کرده است. 
محمد مهدي هراتي در مقاله خود در مجله نگره(تابستان 
موزه  در  موجود  عباسي  عليرضا  قرآن  درباره   (۸۵
آستان قدس رضوي به توصيف فنون کتابت و تذهيب 
آستان  هنري  آفرينش هاي  مؤسسه  است.  پرداخته  آن 
دو جلد(۱۳۹۱  در  را  موزه  آن  قرآن هاي  قدس رضوي، 
قدس  آستان  هنري  شاهکارهاي  مجموعه  از   (۱۳۹۳ و 
با  مقاله اي  فدائيان  که مجيد  است  کرده  معرفي  رضوي 
عنوان نقوش و آرايه هاي قرآني را در آنها ارائه داده و 
تذهيب و تزئين قرآن را مورد بررسي قرار داده است. اما 
در پژوهش پيش رو به طور ويژه تنها در مورد استفاده از 

طال در تزئين قرآن هاي آن موزه صحبت شده است.

پيشينه تزئين قرآن ها با طال
حرمت قرآن اقوام گوناگون جهان اسالم از جمله ايرانيان 
را که داراي هنري واال و در سطح ارزنده اي بودند الهام 
بخشيد تا ذوق و قريحه خويشتن را در آراستن آن به کار 
گيرند و مخالفت علماي نخستين اسالمي با عاليم مصوت 
رنگي و جوهر طاليي رنگ و يا تزئين عبادتگاهها چندان 
کارايي نداشت(پوپ، ۱۳۸۹: ۲۱۹). ذوق و عالقه فطري و 
ذاتي نژاد ايراني به هنر نمي توانست يکباره از هنري که 
قرنها با آن خو گرفته بود چشم پوشي کند. اين بود که 
هنرمندان ايراني هنر زرنگاري کتاب را دنبال کرده و براي 
آنکه در اين راه با مانعي روبرو نشوند به زرنگار کردن 
پرداختند.  کتب)  مصورسازي  مجيد(بجاي  قرآن  نسخ 
شيوه تذهيب ايرانيان مورد توجه مسلمانان قرار گرفت 
نگارگران  براي  کتاب  تزئين  راه  و  يافته  رواج  کم کم  و 
ايراني گشوده شد و براي آنکه در آغاز کار با مخالفت 

طالکاري  تحول  سير  بررسي    
قرآن هاي موزة آستان قدس رضوي 

از ابتدا تا دورة قاجار 

تصوير ١. قرآن شماره٦ منسوب به کتابت حضرت علي(ع)، مأخذ: 
مؤسسه آفرينشهاي هنري آستان قدس رضوي(الف)،١٣٩١: ٢٦ . 
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نقوش  همه  مي بردند  بکار  که  طرح هايي  نشوند  مواجه 
هندسي بود و تنها سر سوره ها را تذهيب مي کردند. در 
پايان قرن دوم ه .ق. با چند گل درشت و ترنج هاي کوچک 
محل حزب ها و جزوه ها را تزئين نموده و عالوه بر آب 
و زعفران مشخص  با شنگرف  را  نقطه هاي حروف  زر 

مي ساختند(همايون فرخ، ۱۳۴۵: ۱۰).
مي توان گفت به دليل ممنوعيت تصويرگري در اسالم 
جاي  به  را  خود  هنر  هنرمندان  آغازين،  سده هاي  در 
کرده  متمرکز  خوشنويسي  و  تذهيب  در  تصويرگري، 
بودند. ولي در دوره هاي بعد زماني که اعراب به ضرورت 
تعليم در ترجمه کتب علمي يونان مجبور به تصويرگري 
شدند، طال نيز همانند دوره  اديان پيشين براي رنگ آميزي 
مصورسازي ها به کار رفت و بدون شک شيوه تزئيني 
آنها در کتب چنان به حد پختگي و آراستگي رسيده بود 
که پس از اعالم کراهت تصوير سازي در اسالم۱ توانست 
به صورت تذهيب هاي نفيس به قرآن هاي سده هاي اوليه 
هجري راه يابد. با آمدن اسالم بحث درباره تصويرسازي 
يا منع آن به نقطه عطفي منجر گرديد. به طوري که مهمترين 
کتاب مسلمانان يعني قرآن تذهيب شده و عناصر تصويري 
به صورت تجريدي آذين بخش قرآن گشتند. اين امر وجه 
تمايزي است ميان هنر اسالمي با هنر اديان ديگر. چرا که 
در هيچ دين ديگري تصويرسازي به شکل تذهيب چنين 
تجلي نيافته است. هنرمندان ايراني پس از اسالم، هر ورق 
قرآن را تبديل به يک اثر نفيس و فوق العاده زيبا مي کنند. 
مي شود،  تذهيب  از سرسوره  ها  تکه هايي  فقط  آغاز،  در 
ولي تا دوره سلجوقي، اين تزئين گسترش پيدا کرده و 
تمام دو صفحه اول قرآن، سراسر غرق در طال و غرق 
در رنگ هاي دلپذير مي شود که قطعًا در ميان هنرهاي ملل 
ديگر، جايگاه عمده اي به شعور و شناخت رنگ هنرمندان 

بزرگ ايراني مي دهد.
بدينگونه کثرت نسخه هاي متعدد قرآن هاي آراسته و 
مذهب، پذيرش و پسند نهايي اين نوع قرآن ها را به صحه 

گذاشته و تأييد مورخان هم حاکي از اين پسند بوده است. 
مثًال اسکندر منشي در کتاب تاريخ عالم آراي عباسي در 
صحبت از دوره شاه عباس مي نويسد که صفحات قرآن را 
هنرمندان طراز اول و مذهبان چيره دست تذهيب و تزئين 
کرده اند و تذهيب ها ناقض ممنوعيت کالمي تصويرسازي 

نبود(پوپ، ۱۳۸۹: ۲۱۹). 
با نوشتن آن  تاريخ آرايش و تذهيب قرآن همزمان 
است. به اين معني که نخست به منظور تعيين سرسوره ها، 
آيه ها و جزوها آن را به نوعي تزئين مي کردند. رفته رفته 
عالقه مفرط مسلمانان به قرآن، هنرمندان را بر آن داشت 
تا در تذهيب آن دقت بيشتري بکار برند و در نتيجه اين 
آثار از سادگي بيرون آمد و جنبه تزئيني به خود گرفت، 
نوشته  بزرگان  و  امرا  براي  که  قرآن هايي  به خصوص 
مي شد. اين امر خود يکي از علل توجه هنرمندان به تزئين 
بيشتر و موجب تکامل فن تذهيب شد... در تذهيب قرآن ها 
شروع سوره و اسم آن را هم به قلم زر مي نوشته اند و 
نقطه هاي حروف را با رنگ قرمز و سبز يا زعفران و آب 
طال مشخص مي کردند. محل حزب و ساير عالمات هم به 

همين شيوه مزين مي شد (برزين، ۱۳۴۵: ۲۸).
بنا بر رواياتي حضرت علي(ع) داماد پيامبر نخستين 
کسي بود که قرآن را مذهب گردانيد و بلندپايگان سده هاي 
بعد هم انجام اين سنت حسنه را از فرايض خود برشمردند 
و ذوق و سليقه خويشتن را با تذهيب غني اقناع کرده و 
افزودند... و صورتخانه هاي  اعتبار و حيثيت خويش  بر 
نياز  مورد  مواد  گرانترين  که  بود  مذهباني  را  درباري 
تدارک  کاغذها  مرغوبترين  تا  الجورد  و  طال  از  را  آنها 

مي ديد(پوپ، ۱۳۸۹: ۲۲۰).
اما گزارش تاريخي از نوشتن قرآن با طال از ابن نديم 
در صدر  که  کسي  اولين  آن  مطابق  که  است  دست  در 
خوشنويسي  کاتب  ابوهياج  خالدبن  نوشت  قرآن  اسالم 
بوده که از سوره والشمس و الضحي تا پايان قرآن را 
در سمت قبله مسجد پيامبر(ص) با طال نوشت. عمربن 
عبدالعزيز در ابتداي قرن دوم ه .ق. از او خواست تا قرآني 
همانگونه  به  قرآني  خالد،  بنويسد.  برايش  همان گونه  به 
براي وي نوشت و در کتابت آن هنرنمايي ها کرد. عمر 
آن نسخه را بسيار پسنديد، اما چون دستمزد او را گران 
ديد، قرآن را به وي بازگرداند(ابن نديم،۱۳۴۶: ۱۱). اين 
طال  کاربرد  سنت  از  عرب ها  بيگانگي  از  نشان  گزارش 
در متون ديني دارد و در همان حال، تأثيرپذيري آنان از 
آرايه هاي کتب ديني ايرانيان و مسيحيان را نشان مي دهد. 
کاربرد  با  اسالم  آغاز  نامدار  عالمان  از  شماري  البته 
آرايه هاي زرين در قرآن به مخالفت پرداختند.۲ ابن ابي 
داوود در کتاب  المصاحف خود بخشي را به تذهيب در 
قرآن اختصاص داده و حديث هايي در درستي و نادرستي 
کتابت يا آراستن قرآن با طال نقل کرده است. ازجمله اين 
حديث که «هيچ امتي کار بدي انجام نداده است، مگر اينکه 

١. باب ذكر پاره اي از آنچه رسول 
خدا(ص) از آن نهي فرموده: شعيب 
بن واقد از حسين بن زيد نقل كرده 
از  پدرانش  از  صادق(ع)  امام  كه 
امير مؤمنان(ع) نقل كرده كه فرمود: 
رسول خدا (ص) نهى كرد از تصوير 
و  جانداران،  و  حيوانات  صورت 
فرمود: هر كس صورتى نقش كند 
خداوند وى را در روز قيامت مكّلف 
او  و  بدمد  روح  آن  در  كه  سازد 

نتواند(ابن بابويه،١٣٦٨: ٣٠٧).
امام  بر  را  قرآني  شخصي   .٢
از  آن  در  كه  كرد  صادق(ع)عرضه 
تذهيب استفاده شده بود و در آخر 
آن سوره اى را با طال نوشته بودند. 
حضرت كتابت قرآن با طال را نكوهش 
ندارم كه  فرمودند: خوش  و  كردند 
قرآن كتابت شود، مگر با مركب سياه، 
همان گونه كه اولين بار كتابت شد. 
در روايتي ديگر از حضرت درباره 
مردى پرسيدند كه مصاحف را با طال 
تذهيب مى كرد. حضرت فرمودند: كار 
درستي نمي كند(تهذيب االحكام، ج ٦، 

٣٦٧؛ وسائل الشيعه، ج ١٧، ١٦٢).

تصوير ٢. قرآن شماره ١٥، مأخذ: همان: ٤١. 



قرآن ها و مساجد خود را تزئين کرده باشد»۱ . با اين همه، 
با نقوش گياهي  با طال و آراستن آن  کار نوشتن قرآن 
و هندسي سيري رو به افزايش داشت. احترام به قرآن 
هنرمندان ملت هاي مسلمان را به کتابت قرآن با بهترين 
کرد.  تشويق  کتاب سازي  آرايه هاي  زيباترين  و  خط 
عنصر  که  مي گرفت  انجام  طال  با  تنها  آرايه ها  نخستين 
اصلي تذهيب در نخستين سده هاي دوره اسالمي بوده 
اين آرايه ها حتي در  نام تذهيب براي  و به همين سبب، 
دوره اي که گوناگوني و فراواني رنگ در آن ها رايج شد 
برجا ماند. اين فلز با حرمت شناخته شده اش در ايران۲ 
(طال  سطرها  فاصله  کردن  پر  و  تذهيب  کتابت،  براي 
به  از آن، الجورد  يافت و پس  کاربرد گسترده  اندازي) 
کاربرد  برخوردار شد.  دوم  مقام  از  آسمان  آبي  نشانه 
از سده  به تدريج  و سرخ  رنگ هايي چون الجورد، سبز 
چهارم ه.ق. متداول گرديد(سمسار،۱۳۸۵: ۷۲۷). تزئينات 
قبطي،  ساساني،  نقشمايه هاي  از  کريم  قرآن  کهن  نسخ 
خطي  نسخ  تزئينات  از  خصوصًا  و  عبري  و  بيزانسي 

يوناني تأثير گرفته است(يزدانجو،۱۳۸۸: ۷۹۶). 
چنانکه مي بينيم تذهيب و تزئين قرآن کريم با اقتباس 
پيشين  مذهبي  غير  يا  مذهبي  نسخ  نمونه  و  الگوها  از 
صورت مي گرفته است. چه بسا به دليل حساسيت ديني 
نسبت به تجمل گرايي و تشويق به سادگي و بي پيرايگي، 
بيشتري  احتياط  با  و  مايه تر  کم  بسيار  قرآن ها  تذهيب 
انجام مي پذيرفت. محققان همه از قرآن هايي نوشته  اند از 
که  پوستي  کاغذ  روي  کوفي  با خط  اسالم  دوره صدر 
مذّهب شده و آيات با مرکب طاليي و نقره اي زينت بخش 
نقوش طاليي،  به  مزين  است و حاشيه هايي  آنان گشته 
تزئينات تذهيبي آنان را تشکيل مي داد. وجود قرآن هاي 
مذّهب بسيار در موزه هاي ايران و جهان و ماندگار شدن 
نام مذهبان معروف و نامي در دوره هاي مختلف نشان 
از پراکندگي و گوناگوني مکتب هاي تذهيب در جاي جاي 
ايران و اهميت اين هنر دارد. اين امر نشانگر اين مطلب 
است که شيوه تزئيني ايراني که به تدريج اسالمي گشته 
است( با مباني فلسفه اسالمي در آميخته است)، غالب بر 
و  رنگ ها  فرهنگ سنتي  و  بوده  ديگر  تزئيني  شيوه هاي 

نگاره هاي ايراني در هنر اسالمي متبلور گشته است.

گنجينه قرآن و نفايس آستان قدس رضوي
گنجينه قرآن و نفائس به عنوان اولين موزه قرآن جهان 
توسط آستان قدس رضوي در سال ۱۳۶۴ شمسي در 
مجموعه حرم امام رضا(ع) گشايش يافت. در اين گنجينه 
قرن  تا  سوم  قرن  از  تاريخي  قدمت  با  خطي  قرآن هاي 
سيزدهم ه.ق. به نمايش درآمده است. نسخ قرآن به خط 
کوفي منسوب به دست خط ائمه اطهار(ع) بر روي پوست 
مربوط به قرن سوم ه.ق.، جزوات قرآني به خط و تذهيب 
و تجليد عثمان بن حسين وراق مربوط به قرن پنجم ه.ق.، 

طالکاري  تحول  سير  بررسي    
قرآن هاي موزة آستان قدس رضوي 

از ابتدا تا دورة قاجار 

قرآن هاي ياقوت مستعصمي مربوط به قرن هفتم ه.ق.، 
برگ هايي از قرآن منسوب به خط بايسنغر ميرزا مربوط 
به دوره تيموري، قرآن به خط بابر شاه سلطان مغولي 
به خط  ه.ق.، قرآن هايي  به قرن دهم  هندوستان مربوط 
عبدالقادر حسيني شيرازي مربوط به قرن دهم ه.ق. و ... 
از آثار مهم موجود در اين موزه مي باشند. قرآن منسوب 
قرآن  قديمي ترين  علي(ع)  حضرت  مبارک  دست خط  به 
اين گنجينه از نظر کتابت و ساير قرآن هاي منسوب به 
ائمه اطهار(ع) نيز به خط کوفي و بر روي پوست کتابت 
شده اند. بيشتر اين قرآن ها توسط شاه عباس اول صفوي 
وقف آستان  قدس رضوي شده و وقف نامه آنها نيز به  خط 
شيخ بهايي است. اين گنجينه به دليل دارا بودن قرآن هايي 
مجموعه  مناسب ترين  تاکنون،  اسالمي  دوره  ابتداي  از 
براي بررسي و تحليل بوده و سير تحول تاريخي قرآن ها 
در آن به خوبي هويداست. در اين پژوهش از ميان تعداد 

زينت  إال  العمل  أمة  أساءت  ما   .١
مصاحفها و مساجدها(ابن ابي داود 

سجستاني،١٩٨٥: ١٦٨).
دوره  کتابهاي  در  طال  کاربرد   .٢
ساسانيان امري شناخته شده است. 
حتي پيش از آن نيز به گزارش مورخان 
اوستا را به زر مي نگاشتند(رک:تاريخ 
ارداويراف نامه، مروج الذهب،  طبري، 

التنبيه   االشراف،...)

تصوير ٣.  قرآن شماره ١٧، مأخذ: همان: ٤٣.



شماره۴۲  تابستان۹۶
۹
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۱۱۶ نمونه قرآن بازبيني شده تعداد ۱۹ نمونه که از لحاظ 
ميزان طالکاري و آرايه ها قابل بررسي بودند، مورد تحليل 

طالکاري قرار گرفتند. 

سير تحول تاريخي طالکاري قرآن ها با استناد به آثار 
موزه آستان قدس رضوي

در موزه آستان قدس رضوي بيشتر قرآن هاي قرون 
اوليه موجود فاقد آرايه هستند. اما در برخي از آنها سر 
هر  فواصل  و  شده اند  نوشته  تحريردار  زر  با  سوره ها 
پنج يا ده آيه با دواير و شمسه هاي کوچک زرين نشان 
داده شده است. اِعراب با نقاط شنگرفي مشخص شده و 
اين نسخ همگي فاقد تذهيب به معناي کنوني هستند. حتي 
برخي از آنها در سده هاي بعد تذهيب شده اند. در حقيقت با 
مشاهده قرآن ها به روند تکامل تدريجي و تاريخي تذهيب 
و طالکاري آنها پي برده و سير صعودي ميزان استفاده 

تصوير ٦. قرآن شماره ١٥٠٠، مأخذ: همان: ٥٣.

تصوير ٧- قرآن شماره ٣٠١٣ (همان: ٦١).

تصوير ٤. قرآن شماره ٢، مأخذ: همان: ٤٧. 

تصوير ٥. قرآن شماره ١٥٨٦مأخذ:  همان: ٥٠.



از طال در اين آثار به خوبي مشهود است. متن قرآن هاي 
اوليه همگي با مرکب مشکي بوده و بر روي پوست آهو 

استنساخ شده اند.
قرآن نسبت داده شده به خط مبارک حضرت علي(ع) 
( به دليل وجود کلمات «کتبه علي ابن ابيطالب» در صفحات 
بر روي پوست  و  با مرکب سياه  به خط کوفي  پاياني) 
آهو کتابت شده است. اين نسخه داراي صفحات ساده و 
بدون تزئين بوده و به نظر مي رسد تذهيب و آرايش سر 
سوره ها در دوره هاي بعد به صفحات اوليه اضافه شده 
باشد. حتي جلد ضربي طالکوب نيز در قرون بعدي اضافه 
شده و داراي وقف نامه به امضاي شيخ بهائي از سوي 
شاه عباس اول صفوي در ۱۰۰۸ ه.ق. مي باشد. اما درباره 
آيه  ده  يا  پنج  فواصل  در  که  آيات  مابين  گل آيه(نشان 
گذاشته مي شد و تخميس يا تعشير ناميده مي شد) موجود 
در جزئيات تصوير شماره ۱ ، وجود فاصله مناسب بين 
دو کلمه پيش و پس از آن، ممکن است در ابتدا اين نظر 
را تقويت  کند که اين تزئين مطال در زمان کتابت در محل 
اما بي ترديد فضاي  مناسب خود قرار داده شده باشد. 
تعبيه شده  کتابت  زمان  در  آيه  پايان  نشان  براي  خالي 
است. اينکه اين گل آيه مطال در آن زمان يا در زماني ديگر 
اضافه شده  قرآن  به  متن  خواندن  در  به جهت سهولت 

باشد جاي بحث و بررسي دارد. (تصوير شماره ۱) 
قرآن هاي ديگري نيز با کيفيات تزئيني کمابيش مشابه 
امام  و  امام حسن(ع)  علي(ع)،  به خط حضرت  منسوب 
حسين(ع) در اين مجموعه ديده مي شوند. نکته حائز اهميت 

اين است که ميزان طالکاري در آنها بسيار اندک است.
در قرآن شماره ۱۵ با کتابت منسوب به امام سجاد(ع) 
در  مطال  تحريردار  و  گره دار  جدول  که  است  مشخص 
قرون بعدي به اطراف متن اضافه شده که به خوبي هم 
به  متعلق  ترديد  اندکي  با  گره  نوع  اين  است.  اجرا شده 

دوران تيموري است چرا که از آن زمان رواج اين نوع 
گره بندي در نسخ ديده شده است. حتي نوع تحرير اطراف 
جدول نيز تا قبل از دوره کتاب آرايي تيموريان کمتر ديده 
شده است. در اين قرآن برخي سر سوره ها ساده و برخي 
مطالي محررند. به نظر مي رسد متن قرآن فاقد تزئينات 
طالئي است. بنابراين مي توان گفت طالکاري ها متعلق به 
زمان کتابت قرآن نيستند. در مرمت صحافي نيز اوراق 

متن و حاشيه شده اند (تصوير ۲).
جعفر  امام  کتابت  به  منسوب   ۱۷ شماره  قرآن  در 
صادق(ع) عالمت پايان آيه به صورت گل چند پر مطال 
متصل  مانند  برگ  تزئينات  داراي  کتيبه سر سوره ها  و 
ديده  رنگ طاليي  به  نيز  آنها  که  منقش هستند  ترنج  به 
قرآن همان طور که مشاهده مي شود  اين  مي شوند. در 
و  ندارند  نشستن  براي  کافي  فضاي  مطال  گل آيه هاي 
ممکن است که در تاريخي متفاوت با تاريخ کتابت مابين 
کلمات جا گرفته باشند. درباره کتيبه سر سوره ها نيز نوع 
جدول کشي و تداخل خطوط اين ترديد را ايجاد مي کند که 
در دوره هاي بعدي به نسخه اضافه شده باشند.(تصوير 

شماره ۳)
در قرآن شماره دو منسوب به امام موسي کاظم (ع) 
در  زرين  جداول  و  شده  حاشيه  و  متن  اوراق  تمامي 
دوره هاي بعد به آن افزوده شده است. گل آيه ها به شکل 
گل هاي زرين خودنمايي مي کنند. در اينجا به نظر مي رسد 
فضاي الزم براي تعبيه گل آيه ها در نظر گرفته شده است. 
اينکه آيا همين نوع از گل آيه ها با همين رنگ طاليي  اما 
باشند هنوز جاي  نشانده شده  کتابت  تاريخ  با  همزمان 

ترديد دارد. (تصوير شماره ۴) 
امام رضا(ع)  به  نسخه قرآن شماره ۱۵۸۶ منسوب 
داراي هفت سر سوره مطال و منقوش به ترنج اسليمي 
زرين در حاشيه است. در پايان سوره ها خطي گره بندي 

طالکاري  تحول  سير  بررسي    
قرآن هاي موزة آستان قدس رضوي 

از ابتدا تا دورة قاجار 

تصوير ٨- قرآن ابن بواب ، مأخذ:
 Chester Beatty Library Image Gallery)

.( (11/3/2015): No. Is 1431, ff. 284b-285a

تصوير ٩. قرآن  شماره  ٣٠٠٤ ، مأخذ: مؤسسه آفرينشهاي  هنري  آستان  قدس  رضوي 
(الف)، ١٣٩١: ٦٣.
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اطراف  يا  و عنوان سوره در ميان آن زرنوشت مي شد 
حروف با نقش هاي گياهي پر مي شد به طوري که حروف 
به صورت تو خالي نمايان مي گرديد. نقشمايه هاي گياهي 
قبطي  منسوجات  و  ساساني  دوره  آثار  در  دوره  اين 
کشيده  آيه  هر  پايان  در  که  دايره هايي  مي شود.  ديده 
ادبي  درمتون  که  بود  دايره هايي  از  تأثير  به  مي شد، 
پهلوي بر روي پاپيروس ها کشيده مي شد و نمونه اي از 
آنها اکنون در مجموعه آرشدوک راينر در وين محفوظ 
است (يزدانجو،۱۳۸۸: ۷۹۷). نوشتن عنوان ها به صورت 
و  نواري کشيده  ميان  در  متن  از  و درشت تر  درخشان 
تزئين شده با شاخ و برگ قابل مقايسه با يافته هاي مانوي 

تورفان است (سمسار،۱۳۸۵: ۷۲۸). 
مالکيت  تدريج  به  ايراني  سليقه  و  ذوق  بدينگونه 
تذهيب هاي شگفت انگيز قرآني را بر عهده مي گيرد. اما با 
وجود عناصر تزئيني مشابه که ميراث هنري پيش از اسالم 
بود، رنگ بسيار ديرتر به ميدان هنر آفريني تذهيب ها آمد. 
نخستين رنگ براي تزئين قرآن ها طاليي بود که تا چندين 

قرن به تنهايي آيات متجلي قرآن را همراهي مي کرد. 
بعد از دوران افت و خيز کوتاهي يعني در قرن چهارم 
ه.ق. در شرق، آبي هم بر سبز و هم بر سرخ تفوق بارزي 
يافت و خيلي زود به مرتبه  اي همتراز طال رسيد در حالي که 
در غرب طال تفوق اوليه خود را حفظ کرد و آبي در مرتبه 
دوم ماند. اهميت اين دو رنگ را مي توان از اين واقعيت 
رنگ ها  اين  به  که  ديگري  رنگ  هر  مي بينيم  که  دريافت 
فرعي  مقامي  آبي  و  طال  به  نسبت  همواره  افزوده شده 
داشته است. به عالوه تقريبًا در همه سبک ها و دوره ها 
منحصرًا  آن  تذهيب هاي  که  کرد  پيدا  مصحفي  مي توان 
انحصار  همين  و  گردد  تشکيل  طال  و  آبي  رنگ هاي  از 

ترنج  به شکل  گل آيه ها  و  گرديده  قلم زر رسم  به  شده 
دارند.  وجود  شنگرف  و  زنگار  طال،  به  ملون  کوچک 
که  است  محرر  زر  جدول  داراي  در صفحه اي  همچنين 
است.  نگاشته شده  آن  ميان  در  بن موسي»  «کتبه علي 

(تصوير شماره ۵) 
نگارش  شيوه  به   ۱۵۰۰ شماره  به  قرآن  از  اوراقي 
سده چهارم ه.ق. داراي حاشيه با جداول محرر مطال و 
شرفه گذاري شده، کمند زرين( آخرين خط طاليي نزديک 
به لبه کتاب)، يک صفحه تمام تذهيب، گل آيه هاي زرين و 
نوع  است.  دندان موشي  به شيوه  بين سطور  طال اندازي 
بين سطور،  مانند طالاندازي  اين صفحات  آرايش زرين 
شرفه ها و کمند زرين به نظر متعلق به تاريخي متفاوت 
با تاريخ کتابت اثر مي باشند. گل آيه هاي کوچک طاليي در 
است  ممکن  که  مي شوند  ديده  آيه  ده  يا  پنج  هر  انتهاي 

متعلق به زمان کتابت اثر باشند (تصوير ۶).
تا اينجا کليه شواهد مبتني بر اين اصل است که اتفاق 
جديدي در تزئين و آرايش نسخ خطي تا اين زمان پيش 
رنگ ها  و  آرايه ها  تزئينات،  ميزان  از  بلکه  است.  نيامده 
نسبت به دوران قبل از اسالم به شدت کاسته شده است. 
گويي کتاب آرايان بسيار محتاطانه سعي در غالب کردن 

الگوهاي سنتي خويش در مذهب جديد نموده اند.
چون بسياري از نسخ قرآن قرون اوليه از ميان رفته 
در  کتاب آرايي  چگونگي)  (و  رواج  ميزان  بررسي  است، 
آن سده ها به آساني ممکن نيست، در سده اول و دوم، 
از  بود  نوارمانندي  حاشيه  قرآني  تزئينات  فراوان ترين 
طرحهاي هندسي در هم بافته(جداول گره چيني۱ شده) که 
آغاز سوره ديگر کشيده مي شد.  پايان هر سوره و  در 
يافت  تازه اي  پيچيدگي  و  ترکيب  تزئيني،  نوار  تدريج  به 

تصوير١٠. قرآن شماره ٣٣٢٤، مأخذ: همان: 
.٦٩

مأخذ:  وراق،  عثمان بن  قرآن   .١١ تصوير 
همان: ٨٩. 

تصوير١٢. قرآن شماره ٣٢٦٦، مأخذ:مؤسسه 
رضوي  قدس  آستان  هنري  آفرينشهاي 

(الف) ،١٣٩١: ١٠٢. 

در  را  جدول  نوع  اين  ترسيم   .١
مي گويند.  گره بندي  کتاب آرايي 
و  در چوب  است  هنري  گره چيني 

کاشي کاري.



ممکن است در صفحات خاصي از هر مصحفي نيز ديده 
شود حتي در مصحف هايي که صفحات ديگرشان داراي 

تذهيب هاي چند رنگ است(لينگز،۱۳۷۷: ۷۶).
در موزه متروپوليتن اوراقي چند از قرآن هاي دوره 
عباسي متعلق به قرن سوم ه.ق. وجود دارد. اين قرآن ها 
داراي تزئينات مشبک و برگ نباتي و اشکال نخلي است و 
طرح ها با مرکب قهوه اي ترسيم و با رنگ طاليي و قرمز و 
سبز و آبي و زرد نقاشي شده اند و روي پوست به رنگ 
طبيعي يا به رنگ آبي يا بنفش يا قرمز با مرکب سياه يا 
طاليي نوشته شده است (ديماند، ۱۳۶۵: ۷۷). بدين صورت 
ايران  در  اسالم  از  پيش  دوران  به  متعلق  نقش مايه هاي 
همراه با الوان گوناگون به گونه تذهيب وارد قرآن شده 
و از اين دوره به بعد است که سير تکاملي طالکاري ها 

آغاز مي گردد.
امالس  بن  کشواد  توسط  که   ۳۰۱۳ شماره  قرآن 
حکمران اصفهان در عهد سامانيان بر روي کاغذ حنائي 
کتابت و وقف آستان قدس رضوي شده است، قديمي ترين 
نسخه وقف شده در اين کتابخانه بوده و تاريخ وقف به 
سال ۳۲۷ ه.ق. را داراست. سه صفحه آغازين اين نسخه 
شامل وقف نامه اي به خط کوفي زرين محرر است که با 
است.  شده  تزئين  الجورد  و  زر  شده  گره بندي  جداول 
کتيبه هاي سر سوره با نيم ترنج متصل به حاشيه به شکل 
جداول به دقت گره  بندي شده زرين محرر، نام سوره ها 
گل آيه ها مطال هستند  و  قلم زر محرر  به  به خط کوفي 

(تصوير ۷).
پذيرفته  کامًال  هنري  ديگر  تذهيب  ه .ق.   ۴ سده  در 
از  و  نسخ خطي  در  بسيار  کاربرد  و  بود  رايج  و  شده 

همه رايج تر در آراستن قرآن داشت. قرآني به خط ابن 
دوبلين  چستربيتي  موزه  در  ه .ق.   ۳۹۱ تاريخ  با  بواب 
نگهداري مي شود که شيوه تذهيب و نقش مايه هاي تذهيب 
سده چهارم ه.ق. را نشان مي دهد(تصوير۸). در اين قرآن 
انار، کاربرد  ايراني چون برگ نخل،  تأثير نقش مايه هاي 
متن،  از  جلي تر  قلمي  به  سرسوره ها  نوشتن  براي  طال 
شمسه و ترنج هاي بادبزني شکل و... که همه تأثير نقوش 
مفهوم  با  تذهيب  مي شود.  ديده  است،  ساساني  عصر 
بعد  به  ه .ق.  از سده ۵  را مي توان  يافته  تکامل  و  هنري 
مشاهده و بررسي کرد. در اين سده خراسان برترين و 
مي آمد  به شمار  تذهيب  و  مرکز خوشنويسي  بزرگترين 

(سمسار،۱۳۸۵: ۷۲۸). 
سده  خراسان  مکتب  تذهيب  نمونه هاي  نخستين  از 
و  به شماره ۳۰۰۴  که  است  ابن سيمجور  قرآن  ه.ق.   ۴
به تاريخ وقف ۳۸۳ ه.ق. در موزه آستان قدس رضوي 
محفوظ است. صفحات آغاز و پايان قرآن مذهب و منقش 
به نيم ترنج هاي زرين و حاشيه هاي لچک دار است که به 
صورت زيگزاگي گره بندي شده است. همچنين متن صفحه 
داراي نقاط ريزي براي تزئين است که شايد بتوان آن را 
از نمونه هاي اوليه تزئين قرآن به شيوه زرافشان دانست. 
گل هاي  به  که  مطالست  و  منقوش  سوره ها  سر  کتيبه 
زرين در حاشيه متصل اند. پايان آيات نيز آذين بسته به 
گل هاي کوچک زرين است. در اين نمونه دقت در جزئيات 
تذهيب و طالکاري از سوي مذهب، خودنمايي تزئين در 
مقابل کتابت را به وضوح بيان نموده و بدين ترتيب اولين 
تغييرات در تزئين با طال در نمونه نسخ قرآني نسبت به 
دوران اوليه اسالم را در آثار قرن چهارم هجري به بعد 
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از ابتدا تا دورة قاجار 

مأخذ:   ،٤٥٠٩ شماره  قرآن   .١٣ تصوير 
قدس  آستان  هنري  آفرينشهاي  مؤسسه 

رضوي (الف)،١٣٩١: ١٢٢ . 

مؤسسه تصوير ١٤. قرآن ياقوت، مأخذ: همان: ١١٥.   ،١٤١ شماره  قرآن   .١٥ تصوير 
رضوي  قدس  آستان  هنري  آفرينشهاي 

(الف)، ١٣٩١: ١٧٣.



شماره۴۲  تابستان۹۶
۱۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

شاهد هستيم (تصوير ۹).
در قرآن ابوالبرکات به شماره ۳۳۲۴ که تاريخ وقف 
سنه ۴۲۱ ه.ق. دارد، کلمه ا... در کل قرآن به صورت مطالي 
محرر نوشته شده است. بدين گونه پس از قرآن هاي تمام 
کتابت شده متن به مرکب مشکي متوجه زرنگاري داخل 

متن قران مي شويم (تصوير ۱۰).
قرآن سي پاره عثمان بن وراق غزنوي در ۲۱۳۱ برگ در 
نيمه دوم قرن پنجم ه.ق. به خط کوفي ايراني يا پيرآموزي 
است که به طرز استادانه اي کتابت شده و کيفيت تذهيب 
انجاميده،  و خوشنويسي آن که مدت پنج سال به طول 
چنان شگرف است که آن را به يکي از شاهکارهاي هنري 
نقش  لحاظ  از  آن  از  پاره  هر  تذهيب  است.  کرده  تبديل 
ترنج ها و سر سوره ها کامًال متفاوت با ديگر جزوها بوده 
و داراي تنوع بسيار در تذهيب هاي پر کاري است که حتي 
يک طرح آن نيز تکراري نيست. پرکارترين جزء اين قرآن 
جزء سي ام است که داراي ۲ سرلوح، ۳۶ سر سوره، ۴۰ 
ترنج و دو صفحه تمام تذهيب مي باشد. در آغاز هر جزء 
دو صفحه تمام تذهيب هر کدام با طرحي منحصر به فرد 
به دقت  از کتيبه اي زرين خودنمايي مي کنند. کتيبه هايي 
تذهيب کاري شده که در متن خود داراي نقوش اسليمي 
و يا گره بنديهاي بسيار پر نقش همگي به قلم طال بوده 
به درشتي در ميان  قلم زر محرر  به  و عنوان سوره ها 
آن نگاشته شده است. عالمات اعجام درون متن با طال 
انواع  با  کار شده است و جداول دور متن محرر زرين 
مختلف گره بندي هاست که داراي جزئيات و نقوش ريز و 
منسجم و يا نوپردازي هايي در نوع گره بندي هاست که در 
نهايت در حاشيه به ترنجي درشت و طالکاري شده که به 

طرز زيبا و ماهرانه اي نقش پردازي شده است مي رسد. 
متن صفحات داراي زمينه کار شده با دواير حلزوني و 
يا نقطه هايي است که شيوه زرافشان را به ياد مي آورد. 
برخي صفحات داراي جداول گره بندي شده محرر زرين 
و الوان اند که متصل به ترنجي طالکاري شده و الوان در 
حاشيه مي باشند. در برخي صفحات شماره جزء قرآن 
نيز به قلم زر کتابت شده است. تفاوت آشکار تذهيب اين 
قرآن با نمونه هاي پيشين، وجه بارز و پر اهميت تذهيب 
را در جهت هر چه نفيس تر ساختن نسخه نمايان مي سازد 

(تصوير ۱۱).
در دوره سلجوقي طرح اکثر قرآن ها زرين و طال افشان 
است و جايي که زمينه هم طاليي است داراي رنگ قرمز 
است تا از طرح مجزا و متمايز شود. گاهي هم به طور 
پراکنده از آبي تيره و سياه و سفيد بهره مي گرفتند تا بر 
خطوط کلي تأکيد کرده باشند. اما رنگ فقط منحصر به 
بخش هاي تذهيبي نسخه خطي نمي شد. حتي قرآن هايي که 
از هر نوع تزئين به غير از عناوين سوره ها عاري هستند، 
اعراب و نشانه هايي به رنگ قرمز، سبز و يا آبي در باال و 
پايين کلمات سياه دارند. سياه، رنگ معمولي براي حروف 
بود و از طال براي متن به ندرت استفاده مي شد (پوپ، 
خاصي  اهميت  تذهيب  هنر  دوره  اين  در   .(۲۴۴  :۱۳۸۹
کار  اين  به  نيز  و شاهزادگان  پادشاهان  و  است  داشته 
مي پرداخته اند. راوندي در شرح احوال خود مي نويسد که 
از راه کتابت قرآن و تذهيب کسب روزي مي کرده  است. 
همچنين مي نويسد: «طغرل بن  ارسالن سلجوقي مصحفي 
پاره مبدا کرد و مي نوشت و نقاشان و مذهبان را  سي 
ايشان به زر حل تکحيل  تا هر چه او مي نوشت  بياورد 

تصوير ١٦. قرآن شماره ٣٧٠٧، مأخذ: همان: 
 .١٥٣

٤١٤(مؤسسه  شماره  قرآن  تصوير١٧. 
رضوي  قدس  آستان  هنري  آفرينشهاي 

(الف)،١٣٩١: ١٩٨). 

١٠٦(مؤسسه  شماره  قرآن   .١٨ تصوير 
رضوي  قدس  آستان  هنري  آفرينشهاي 

(ب)،١٣٩٣: ٥٩).
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مي کردند، بر هر جزوي سي پاره صد دينار مغربي خرج از ابتدا تا دورة قاجار 
مي شد و آن مصحف بعضي پيش پادشاه عادل عالءالدين 
نقاشان». وي  خداوند مراغه مانده است و بعضي پيش 
افزايش تقرب و ترحيب خود نزد پادشاه سلجوقي را به 

سبب تکحيل نوشته او مي داند (راوندي،۱۳۶۴: ۴۴).
تذهيب  داراي  نيز  الطبري  اديب   ۳۲۶۶ شماره  قرآن 
سلجوقي  و  غزنوي  دوره  خراسان  مکتب  شيوه  به 
گره بندي  جداول  پيشين  نمونه  همانند  آن  در  که  است 
حاشيه  در  طال  منقوش  ترنج هاي  به  متصل  زرين  شده 
به  متصل  که  صفحات  پايين  و  باال  کتيبه هاي  با  همراه 
نيم ترنج هاي پر تزئين طاليي و داراي نقوش در زمينه 
زرين اند و گل آيه هاي زرين درون متن و عناوين سوره ها 
که زرنگاري شده است، همگي حاکي از آن است که در 
اين قرآن نيز ورق طال دست مايه اصلي کار مذهبان قرار 

گرفته است (تصوير ۱۲).
هجري  ششم  سده  به  متعلق   ۴۵۰۹ شماره  قرآن 
با نقش شمسه اي مذهب و ملون به  داراي صفحه آغاز 
الوان گوناگون است که نمونه آن در قرون بعدي رواج 
پيدا مي کند. در اين قرآن عنوان سوره ها زرنگار، گل آيه ها 
با  شده  تذهيب  صفحات  پايين  و  باال  در  کتيبه ها  مطال، 
است  گره بندي  و  اسليمي  نقوش  داراي  الجورد  و  طال 
که متصل به ترنج هايي است که تا کناره صفحه کشيده 
به صورت طالاندازي و هاشور  متن  شده اند. زمينه در 
خورده تزئين شده است. همچنين ترنج هاي زرين محرري 
اطراف آن در  با شرفه هاي الجوردي در  با نقش گل و 

حاشيه ها به چشم مي خورد (تصوير ۱۳).
شاهد  هجري  ششم  قرن  اواخر  تا  ترتيب  بدين 
آنها  در  که  هستيم  شده  ذکر  مشخصات  با  قرآن هايي 
در  کتابت هنوز هم  به  تذهيب و طالکاري نسبت  ميزان 
سطح پايين تري قرار دارد. از قرن هفتم به بعد حضور پر 
رنگ الجورد را در کنار طال در تذهيب و تزئين قرآن ها 

شاهد هستيم.
 قرآن هاي ياقوت مستعصمي موجود در موزه آستان 
قدس رضوي گاهي دو سده بعد از تاريخ نگارش تذهيب 
شده اند. در نتيجه برخي داراي تذهيب به شيوه بغدادي 
سده ۷ ه.ق. و برخي به شيوه تيموري يا صفوي تزئين 
گشته اند. بدين طريق تذهيب اين صفحات تفاوت کلي با 
تفاوت طراحي و  تذهيب دوران پيشين دارد به طوريکه 
و  بوده  آشکار  روشني  به  نقش ها  ريز  در  رنگ آميزي 
ميزان استفاده از رنگ طاليي در اين مصاحف آن را به 

اثري فاخر و نفيس مبدل کرده است (تصوير ۱۴).
در سده ۸ ه .ق. در زمان حکومت ايلخانيان مغول، با 
پيدايش امکانات تازه در کتاب سازي و کتاب آرايي ازجمله 
گسترش  تذهيب  کاربرد  کتاب ها  (سلطاني)  بزرگ  قطع 
در  را  تذهيب  زيبايي  اوج  يافت.  بسيار  کيفي  و  کمي 
قرآن هاي کتابت شده به روزگار اولجايتو (محمد  خدابنده) 

مي توان ديد. تذهيب هاي اين دوره از ديدگاه طرح و رنگ 
از شاهکارهاي هنر کتاب آرايي به شمار مي رود. رنگ در 
تند در کنار  تازه مي يابد. سبز و قرمز  اين دوره نقشي 
طاليي و الجورد به طور گسترده به کار مي رود و رنگ 
سفيد، آبي روشن و تيره، و سرنج در کنار طال به تذهيب 
آن  از  پس  آنچه  و  مي دهد  مينايي  سرشاري  و  ويژگي 
مذّهب مرّصع خوانده شد، در آثار اين دوره پديد مي آيد 

( سمسار،۱۳۸۵: ۷۲۹).
به عبارتي کاربست رنگ در تذهيب هاي مغولي تحرکي 
قرآن هاي  سبز  و  آبي  طاليي،  رنگ گزيني  مي يابد.  تازه 
اولجايتو که در جاي خود محدود هم بود، تا اندازه اي تند 
و شديد بود. کاربست مرکب هاي چند رنگي براي نوشتن 
و اعراب گذاري با سياه و يا مصوت ها به رنگ آبي و سبز 
بر تنوع رنگ ها مي افزود و اين ها همه به حروف طاليي 

تصوير ١٩. قرآن شماره ١٥٢٠(همان: ١٣٠).
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نيز  سياه  نوشته هاي  يا  و  مي بخشيد  مضاعف  تأثيري 
اعراب گذاري شوند و براي  با رنگ طاليي  امکان داشت 
به کار مي رفت. گاهي هم  ساير نشانه ها هم رنگ قرمز 
خطوط طاليي و سياه به دنبال هم مي آمدند. تأثير و نمود 
اين خطوط رنگين بسيار رسا و گويا بود (پوپ، ۱۳۸۹: 

.(۲۵۴
قرآن شماره ۱۴۱ داراي چهار صفحه تمام تذهيب در 
آغاز و کتيبه هاي سرسوره طالنويس و ترنج هاي مذهب 
حاشيه است که شيوه تذهيب دوره ايلخاني را داراست. 
مهم ترين وجه تزئيني در اين قرآن هم نشيني زر و الجورد 
را  نسخه  اسليمي  و  ترنج  نقوش  کنار  در  که  مي باشد 
تبديل به اثري فاخر کرده اند. زمينه در کتيبه ها و ترنج ها 
با الجورد رنگ آميزي و روي آنها اسليمي ها به قلم زر 
ترسيم شده اند. در اول هر سوره در قابي که با جداول 

محرر محصور گشته است حديثي از پيامبر(ص) مربوط 
به همان سوره زرنگار شده است. عنوان سوره ها نيز در 
برخي صفحات زرنگار شده است. ترنج هاي دايره اي با 
شرفه ها به زر و الجورد در حاشيه ها خودنمايي مي کنند و 
گره بندي در جداول به طرزي بسيار ماهرانه و با جزئيات 

اجرا شده است (تصوير ۱۵).
نمونه اي از تذهيب و طالکاري قرآن در قرن هشتم به 
شماره ۳۷۰۷ داراي جداول حاشيه  گره بندي شده زرين 
تزئينات  داراي  حاشيه  به  متصل  ترنج هاي  و  محرر  و 
طاليي و صفحات مزدوج مذهب است که حضور بيشتر 
آفرينش  زمينه  آمدن  فراهم  از  حاکي  آن  در  قرمز  رنگ 

تذهيب هاي رنگين و مينايي است (تصوير ۱۶).
روند رو به اوج هنر تذهيب در سده نهم ه.ق. ادامه 
يافت. در اين سده که هم زمان با عصر تيموريان و دوره 
هنرمندان  اجباري  گرد آوردن  و  هنر  از  فراگير  حمايت 
در  تيمور  دست  به  شده  گشوده  سرزمين هاي  سراسر 
پيشرفت  گونه اي چشم گير  به  تذهيب  هنر  بود،  سمرقند 
مذّهب هاي  شمار  داشت.  ظرافت  با  همراه  تکاملي  و 
شناخته شده در اين دوره بيشتر از دوره هاي پيش است. 
در همين دوره افزون بر حمايتي که از سوي پادشاهان 
و شاهزادگان تيموري نسبت به مذهب ها وجود داشت، 
برخي از آنان از جمله سلطان احمد جالير۱ خود به هنر 
تذهيب مي پرداختند. ورود نام تذهيب سازان به تاريخ هاي 
نشان  را  هنر  از  اين رشته  اين دوره جايگاه  در  رسمي 

مي دهد(سمسار،۱۳۸۵: ۷۳۰-۷۳۱).
قرآن شماره ۴۱۴ اثر ابراهيم سلطان شاهزاده هنرمند 
صفحه  دو  داراي  ه.ق.   ۸۲۷ کتابت  تاريخ  به  تيموري، 
آغازين مذهب مرصع و کتيبه هايي با رنگ آميزي طاليي و 
الجوردي نمونه اي ممتاز از شيوه تذهيب سده نهم مکتب 
شيراز است. در اين مصحف طالکاري ريزنقش و پراکنده 
و حواشي  کتيبه ها  در  متنوع  و  پرکار  نقوش  تناسب  به 
و ترنج هاي متصل به آن مشاهده مي شود. عالوه بر آن 
جداول داراي گره بندي زرين است که به ظرافت اجرا شده 
است. طالاندازي منقش بين سطور اجرا شده و نشان هاي 
پايان آيات دواير تزئيني مطال و ملون هستند و زرنگاري 
محرر در سرسوره ها انجام شده است و در کل ميزان 
استفاده از طال در اين مصحف بسيار بيشتر و پراکنده تر 
از مصاحف پيشين است. شايد بتوان گفت از اين دوره به 
بعد است که کتابت زير سايه تذهيب و طالکاري کمرنگ 
شده و آنچه در نگاه نخست چشم بيننده را خيره مي کند 
برق طالي به کار رفته در نسخ قرآني است که از سده نهم 

هجري به بعد خلق شده اند (تصوير ۱۷).
در آغاز قرن دهم هجري چيزي رخ داد که مي توان 
آن را تبلوري نهايي ناميد و تا حدودي نتيجه گرايش دوره 
تيموري و تا حدودي برآمده از ابداع نگاره هاي جديدي 
داشت.  ريشه  نگارگران  هنر  در  ظاهرًا  نيز  آن  که  بود 

تصوير٢٠.  قرآن شماره ١٢٤قاجاري، مأخذ: همان: ٢٣٤.

١.سلطان احمد جالير از شاهزادگان 
مغول و از قبيله جالير بود. جاليريان 
که همواره در دربار ايلخانيان صاحب 
از مرگ  منصب و مقام بودند پس 
ابوسعيد ايلخاني در ٧٣٦ ه.ق. و از 
هم پاشيدن سلسله ايلخانيان در تبريز 
سلطان  نهادند.  بنا  را  خود  سلسله 
اويس  سلطان  فرزند  جالير  احمد 
قدرت  به  ه.ق.  در ٧٨٤  که  جاليري 
رسيده بود، پس از قدرت گرفتن امير 
تيمور گورکاني و يورش او به تبريز 
و بغداد همواره از وي مي گريخت تا 
اينکه عاقبت پس از مرگ تيمور بر 
سر حکومت در تبريز با قرايوسف 
قراقويونلو دچار اختالف شده و در 
سال ٨١٣ ه.ق. در جنگ با وي کشته 

شد(ربيعي،١٣٧٥: ٥٤٦-٥٣٨).



رفت  فراتر  منطقه اي  مرزهاي  از  به سرعت  جديد  شيوه 
نمي توان تشخيص  قرينه اي مشخص  بدون  گاه  چندانکه 
داد که مصحفي مورخ قرن دهم يا يازدهم ايراني است يا 
هندي يا عثماني. ويژگيهاي شاخص اين شيوه تيره شدن 
ته رنگ آبي و افزايش چشمگير کاربرد اقسام رنگ سرخ 
فرعي  آن زمان رنگ هاي  تا  که  و ساير رنگ هايي است 
عين  در  و  شکوه  پر  جلوه اي  با  اغلب  مي شد،  محسوب 
حال تا حدودي سر زنده و با نشاط. اما ترکيب کمابيش 
برگزيده و خاص آبي و طال را بعضي هنرمندان کماکان 
ترجيح مي دادند. گذشته از رنگ ديگر همه چيز به اسليمي 
از عناصر هندسي کمتر استفاده  وابسته بود. تيموريان 
مي کردند و براي ترنج سوره هم اهميتي قائل نبوده کم کم 
آن را حذف کردند. در دوره صفويان هر دو اين ويژگي ها 
مي شد...... دور  به سرعت  که  داشت  تعلق  گذشته اي  به 

طي قرن هاي بعد تغييرات عمدتًا در حيطه رنگ روي داد 
و توزيع رنگ پيچيده تر شد. گل ها و برگ ها در اسليمي ها 
طبيعي گراتر شد. تفوق خط بر تذهيب ثابت و استوار باقي 

ماند(لينگز، ۱۳۷۷: ۱۸۹).
حسيني شيرازي  ميرعبدالقادر   ۱۰۶ شماره  قرآن 
متعلق به اواخر قرن دهم داراي تزئينات پر کار و مفصلي 
و  مذهب  آغازين  صفحات  داراي  مصحف  اين  است. 
و  زرين  ترنج هاي  و  مرصع  مذهب  صفحات  حواشي 
الجوردي است. نگارش آن به قلم زرين محرر بر بوم طال 
و الجورد نقش بسته است. سر سوره ها داراي لوح مذهب 
و مرصع و در فواصل آيات دايره هاي زرين ستاره گون 
ديده مي شود. در اين نسخه نقوش تشعيري طاليي رنگ 
با اجراي بسيار عالي در سمت و سوي شرفه ها نيز ديده 

مي شود (تصوير ۱۸).
پس از اين تاريخ طالاندازي بين سطور منقش و ملون، 
جداول زرين محرر گره بندي شده يا منقش، حاشيه هاي 
غالب  تزئينات  زرافشان  زمينه هاي  و  زراندود  تشعيري 
داراي  طاليي  رنگ  بطوريکه  بوده اند.  قرآن ها  بيشتر  در 
بيشترين سطح بکارگيري است و پس از آن الجورد به 
عنوان رنگ دوم خودنمايي مي کند. اين ميزان بکارگيري 
رنگ طاليي قرآن ها را داراي نفاست و بسيار گرانبها نموده 
است. همچنين وجود ديگر رنگ ها در زمينه هاي مطال آثار 

را به ميناکاري هاي ظريف و نفيس شبيه کرده است.
اوج طالکاري قرآن ها در دوره صفوي اتفاق مي افتد، 
به طوري که در اين دوره مذهبان نه تنها قرآن هاي دوره 
خود را طالکاري کرده اند بلکه دست به تزئين و تذهيب 
از  بسياري  و  مي زنند  نيز  پيشين  سده هاي  قرآن هاي 
مصحف قرآني دوره هاي قبل توسط هنرمندان صفوي و 
به شيوه اين دوره مذهب شده اند. قرآن هاي دوره صفوي 
از لحاظ تزئينات طالکاري داراي چنان غنا و درخششي 
هستند که آنها را از ساير دوره ها متمايز کرده است. حتي 
بيشتر صفحات زمينه زرافشان گشته اند. رنگ هاي الوان 

روي زمينه مطال مصحف را به آثار ميناکاري فاخر شبيه 
کرده است. در اين دوره تذهيب و مطالکاري قرآن ها از 
صفحات اول و دوم به کليه صفحات حتي صفحات دعاي 
به  طالکاري  ميزان  و  مي يابد  تعميم  نيز  قرآن ها  پاياني 
نسبت ريزتر شدن آرايه ها و نقوش بيشتر شده و در کل 

صفحه پراکنده است.
کتابت  به  يازدهم  قرن  اواخر   ۱۵۲۰ شماره  قرآن 
آقامحمدابراهيم قمي خوشنويس برجسته داراي جداول 
زرين محرر گره بندي شده، حاشيه هاي تشعيري نفيس، 
کتيبه هاي سر سوره بسيار زيبا با رنگ غالب طاليي و 
اين نسخه را  تشعير اندازي بين خطوط است که در کل 

بسيار چشم نواز کرده اند(تصوير ۱۹).
براي  کردن  هزينه  و  قرآن ها  تذهيب  زمان  اين  تا 
هرچه زيباتر کردن آنها از سوي دربار حمايت مي شده 
است. تقريبًا همه قرآن هاي نفيس به دستور پادشاهان و 
شاهزادگان دربار کتابت و آراسته مي گشت و در کاخ ها 
يا کتابخانه هاي دربار نگهداري مي شد. ولي پس از دوره 
صفوي به دليل عدم ثبات و در نتيجه عدم حمايت دربار 
رنگ هاي  ورود  همچنين  رکود گشت.  دچار  تذهيب  هنر 

صنعتي به بازار، از اعتبار و نفاست آثار هنري کاست.
تزئينات  در  زيادي  افتراق  وجوه  متأخر  قرآن هاي 
طالکاري با قرآن هاي دوران اوليه دارند. در دوره قاجار 
هستيم.  دست نويس  مطالي  قرآن هاي  آخرين  شاهد 
به  قاجار  نوادگان  و  خانواده  توسط  قرآن ها  اين  بيشتر 
نمونه  اين  از  شده اند.  اهدا  رضوي  قدس  آستان  موزه 
قرآن شماره ۱۲۴ محمدشفيع بن علي عسگر ارسنجاني به 
وکتابت  گره بندي  مذهب  جداول  ه.ق.داراي  تاريخ۱۳۰۳ 
زر، سرلوحها و سر سوره هاي مذهب مرصع، طالاندازي 
بسيار نفيس درمتن وحاشيه درتمام نسخه است (تصوير 

.(۲۰
در اواخر دوره قاجار، خالي شدن خزانه دولت و نيز 
فراواني نسخ چاپ سنگي و سربي به جاي نسخ دستنوشت، 
سبب بي توجهي به هنر تذهيب و از رونق افتادن آن شد، 
اما اين هنر به شيوه هاي ديگري ادامه يافت و حتي به طبقه 
متوسط جامعه نيز راه يافت و به صورت هنري مردمي 
اين  از  نمونه اي  ب  مذهَّ نکاح نامه هاي  يا  قباله  ها  آمد.  در 

تغيير کارکرد است (يزدانجو، ۱۳۸۸: ۷۹۹). 
 در پايان قرن ۱۴ ه .ق. کاربرد تذهيب بسيار محدود و 
کاربري اصلي آن که آراستن نسخ خطي به ويژه قرآن بود 
تقريبًا منسوخ شد. اما آموزش آن ادامه يافت و بيشتر به 
صورت حاشيه تزئيني براي آراستن دور نگاره ها متجلي 
تذهيب  است.  يافته  ادامه  نيز  اکنون  تا  اين روش  گشت. 
اخير داراي هويتي مجزا گشته و وابستگي اش  در سده 
به متن يا نگاره  گويي براي هميشه پايان يافته است. در 
حقيقت تذهيب و طالکاري اکنون به صورت هنري مستقل 

از کتابت توسط هنرمندان در حال انجام است

طالکاري  تحول  سير  بررسي    
قرآن هاي موزة آستان قدس رضوي 

از ابتدا تا دورة قاجار 
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کاتبسال توليدمشخصات طالکاري قرآن هارديف

صفحات ساده و بدون تزئين، تذهيب سر سوره ها و گل آيه  مطال در دوره هاي بعد به ۱
صفحات اوليه اضافه شده 

منسوب به قرن اول ه.ق.
حضرت علي(ع)

متن فاقد تزئينات طالئي، جدول محرر و سر سوره هاي مطالي محرر در قرون بعدي ۲
اضافه شده 

منسوب به قرن اول ه.ق.
امام سجاد(ع)

منسوب به امام جعفر قرن دوم ه.ق.عالمت پايان آيه به صورت گل چند پر مطال، کتيبه سر سوره ها متصل به ترنج زرين۳
صادق(ع)

منسوب به امام موسي قرن دوم ه.ق.جداول زرين و گل آيه هاي زرين در دوره هاي بعد به آن افزوده شده ۴
کاظم(ع)

هفت سر سوره مطال و ترنج اسليمي زرين در حاشيه، در پايان سوره ها خط گره بندي ۵
به قلم زر، گل آيه هاي کوچک، در يک صفحه داراي جدول زر محرر 

منسوب به امام رضا(ع)قرن دوم ه.ق.

حاشيه با جداول محرر مطال شرفه گذاري شده به نظر متعلق به تاريخي متفاوت با ۶
کتابت، کمند زرين، يک صفحه تمام تذهيب، گل آيه هاي زرين و طال اندازي بين 

سطور 

نامعلوم- منسوب به قرن چهارم ه.ق.
ائمه(ع)

سه صفحه آغازين شامل وقف نامه اي به خط کوفي زرين محرر تزئين شده با جداول ۷
گره بندي شده زر و الجورد، کتيبه هاي سر سوره به شکل جداول گره  بندي شده زرين 

محرر با نيم ترنج متصل به حاشيه، نام سوره ها به قلم زر محرر، گل آيه ها مطال

منسوب به کشواد بن ۳۲۷ ه.ق.
امالس

صفحات آغاز و پايان قرآن منقش به نيم ترنج هاي زرين، کتيبه سر سوره ها مطال متصل ۸
به گل هاي زرين در حاشيه. گل هاي کوچک زرين در پايان آيات 

نامعلومقرن چهارم ه.ق.

ابوالبرکاتقرن پنجم ه.ق.فاقد تزئينات، کلمه ا... در کل قرآن به صورت مطالي محرر۹

تنها دو صفحه تمام تذهيب در آغاز هر جزء، کتيبه هاي مذهب، سرسوره ها به قلم ۱۰
زر محرر، عالمات اعجام زرين، جداول محرر زرين، برخي صفحات داراي جداول 

گره بندي شده محرر زرين متصل به ترنجي طالکاري شده در حاشيه

عثمان بن وراق قرن پنجم ه.ق.
غزنوي

جداول زرين متصل به ترنج هاي منقوش طال در حاشيه، کتيبه هاي متصل به نيم ۱۱
ترنج هاي پر تزئين طاليي، گل آيه هاي زرين، سرسوره هاي زرين 

نامعلومقرن ۵ يا ۶ ه.ق.

شمسه مذهب و ملون در صفحه آغاز، عنوان سوره ها زرنگار، گل آيه ها مطال، کتيبه ها ۱۲
تذهيب شده با طال و الجورد، طالاندازي بين سطور، ترنج هاي زرين محرر در 

حاشيه ها

نامعلومقرن ششم ه.ق.

ياقوت مستعصميقرن هفتم ه.ق.ترنج هاي مذهب در زمينه الجورد پر تزئين، جداول گره بندي زرين۱۳

چهار صفحه تمام تذهيب در آغاز، کتيبه هاي سر سوره طالنويس با ترنج هاي مذهب ۱۴
حاشيه، جداول گره بندي زرين

نامعلومقرن هشتم ه.ق.

نامعلومقرن هشتم ه.ق.جداول زرين و محرر، ترنج هاي زرين متصل به حاشيه، صفحات مزدوج مذهب۱۵

دو صفحه آغازين مذهب مرصع، جداول زرين،. طالاندازي منقش بين سطور، دواير ۱۶
تزئيني مطال پايان آيات، زرنگاري محرر در سرسوره ها

ابراهيم سلطان۸۲۷ ه.ق.

صفحات آغازين مذهب، کتابت زرين محرر بر بوم طال و الجورد، سر سوره هاو ۱۷
حواشي مذهب و مرصع، فواصل آيات شمسه هاي کوچک زرين 

مير عبدالقادر اواخر قرن دهم ه.ق.
حسيني شيرازي

جداول زرين محرر، حاشيه ها تشعير، کتيبه هاي سرسوره به رنگ غالب طاليي، ۱۸
تشعير اندازي بين خطوط

اواخرقرن يازدهم 
ه.ق.

آقامحمدابراهيم
 قمي

جداول مذهب، کتابت زر، سر سوره ها مذهب، طالاندازي نفيس در متن و حاشيه در ۱۹
تمام نسخه

محمدشفيع بن علي ۱۳۰۳ ه.ق.
عسگر ارسنجاني

جدول ۱. نسخه هاي قرآن مورد بررسي موجود در آستان قدس رضوي، مأخذ: نگارنده 



طالکاري  تحول  سير  بررسي    
قرآن هاي موزة آستان قدس رضوي 

از ابتدا تا دورة قاجار 
نتيجه

در گنجينه قرآن هاي موزه آستان قدس رضوي سير تحول تذهيب قرآن ها از دوران اوليه اسالمي 
تا دوره قاجار به طور آشکاري مشخص است. در اين گنجينه مي بينيم که طال به عنوان يک عنصر 
اصلي و پايه براي تذهيب قرآن ها به کار رفته است. در سده هاي بعد قرآن ها از نظر تزئينات طاليي 
داراي غناي بيشتري مي شوند، به طوريکه از سر سوره هاي ساده مطال در سده هاي نخست ابتدا به 
کتيبه سر سوره هاي مذهب، دوصفحه آغازين تمام تذهيب، طالاندازيهاي بين سطور و سپس به تذهيب 
تمام صفحات قرآن مي رسيم. در حقيقت با مشاهده قرآن ها به روند تکامل تدريجي و تاريخي تذهيب 
و طالکاري آنها پي مي بريم چنانکه سير صعودي ميزان استفاده از طال در اين آثار به خوبي مشهود 
است. قرآن هاي قرون اول و دوم ه.ق. بسيار ساده و بدون تزئين بودند. در قرون بعدي پيدايش تدريجي 
گل ها و آرايه ها را مي بينيم که در ابتدا تک رنگ بوده و در طي قرون الوان ديگري به آنها افزوده شد. 
در دوره سلجوقي جداول محرر و همچنين کتيبه سر سوره مطال در اغلب قرآن ها ديده مي شود. حتي 
کتابت با طال در اين دوره شايع است. با وجود اين، تا دوره ايلخاني جهش اساسي در ميزان طالکاري 
نسخ پيش نيامده بود. اما در اين دوره با ورود زمينه هاي الجوردي زمينه براي آفرينش ترصيعات 
ميناگون فراهم آمده و هنر تذهيب نسخ خطي با تحولي چشمگير روبرو شد. از دوره تيموري به بعد به 
تدريج زمينه قرآن ها نيز زرپوش مي شوند تا جايي که رنگ طاليي نسبت به ديگر رنگ ها داراي وسعت و 
پراکندگي بيشتري مي گردد. همچنين از اين دوره طاليي در فامهاي متفاوت و تنوع بااليي مورد استفاده 
قرار گرفته است، به طوري که در نسخي شاهد پنج تا شش رنگ متفاوت طاليي با فامهاي زردگون، 
قرمزگون، سبزگون و ... هستيم. اين روند تا دوره صفوي ادامه يافت و در اين دوره شاهد قرآن هاي 
نفيسي هستيم که در آنها به پيروي از پراکندگي طرح و نقش و وجود عناصر متفاوت تزئيني از قبيل 
گل ها و برگ ها، شرفه ها، تشعيرها و حاشيه سازي ها و تقسيمات جدولي گوناگون و کتيبه بندي، رنگ 
طاليي نيز داراي جايگاهي منتشر و مسلط مي گردد. در دوره قاجار هر چند آثار بسيار بديعي از تذهيب 
قرآن ها وجود دارد اما روند مطالسازي نسخ قرآني به دليل تغييرات اساسي اين دوره در سبک هنري 

روند سير نزولي را در پيش مي گيرد.
در کل آنچه از بررسي سير تحول طالکاري قرآن هاي موزه آستان قدس رضوي به عنوان نمونه 
دريافتيم نشان مي دهد که با گذشت زمان بذر تزئين و طالکاري که در قرآن هاي اوليه کاشته شده بود 
به تدريج سر برآورده، شاخ و برگ يافته و در تذهيب قرآن هاي دوره هاي متأخرتر گل ها و آرايه هاي 
تزئيني گياهي فراوان و پر ثمري به آنها افزوده شده است. چنان باغي که در دوره صفوي به نهايت اوج 

و کمال رسيده و به تدريج به پاييز خود مي رسد. 
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Quran is the most important Islamic text which has led various nations of Islamic world such as 

the Iranians to apply the best of their arts in decorating it. Islamic era Iranian artists have turned 

every sheet of Quran to an exquisite work of art with the utmost beauty by using gold. The aim 

of this study is defining the process of decorating Qurans with gold and the question is that how 

much has the amount of gold which was used to adorn Qurans changed over the centuries. In 

AstanQodsRazavi’s museum of Qurans, the evolution of Quran gilding from the early Islamic 

era to the Qajar period is clearly apparent. In this research using this splendid source, the changes 

in decorating with gold is studied. At first few sections in Qurans were illuminated, but in later 

periods this ornamentation was expanded and the gradual development of embellishments 

are seen which were monocolor at first and then other colors were added to them through the 

centuries as the climax of Quran gilding and illumination is in the Safavid period and since then 

because of the prevalence of lithography in Qajar period,Quran ornamentations decreased. By 

surveying this evolution, we found out that Quran gilding has had a developing and progressive 

process in comparison with early Islamic period. This discernment opens up a new horizon for 

aesthetics of Islamic art and explains the influence of various historical periods. The research is 

done with a historical approach, using a descriptive-analytical method based on library sources 

and field studies.
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