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چكيده
پژوهش حاضر، در کنار ارزش نسخه شناسي قرآن، به مطالعه بصري صفحات افتتاح مجموعه اي از قرآن هاي 
محفوظ در آستان قدس رضوي از سده  ٦ تا ٩ هجري با هدف تأکيد بر صفحه آرايي،تناسبات، تزئينات 
و تذهيب پرداخته است. لذا به اين پرسش مي پردازد که ويژگي صفحه آرايي صفحات افتتاح در قرآن هاي 
محفوظ در آســتان قدس رضوي از قرن ٦ تا ٩ هجري و دوم وجوه افتراق و اشــتراک در صفحه آرايي 
قرآن ها چيست؟ بنابراين در قرآن هاي مذکور بعد از معرفي، صفحه افتتاح قرآن ها از ديدگاه صفحه آرايي 
وتزئينات مورد بحث و تفسير قرار گرفت. اين پژوهش با رويکرد کيفي و روش تحقيق تاريخي، توصيفي به 
انجام رسيده و با جامعه آماري هدفمند و نمونه گيري متوالي در جهت حداکثر تفاوت و تشابه طبقه بندي و 
سپس تجزيه و تحليل شده است. نتايج يافته هاي پژوهش نشان داد که صفحه آرايي صفحات افتتاح قرآن ها 
از سده  ٦ تا ٩ هجري سير تکاملي را پيموده است. در دوره سلجوقي خط و خوشنويسي رشد قابل توجهي 
داشته و خطوط سته به نظم و قاعده درآمدند، در تزئينات قرآن ها از فرم هاي هندسي، اسليمي هاي ساده 
و رنگ هاي محدود و علي الخصوص زرين اســتفاده شد، در عصر ايلخاني ترکيب بندي و صفحه آرايي 
منسجم تر و منظم تر گشت استفاده از رنگ هاي زرين و الجوردي مرسوم شد، فرم هاي هندسي جايگاه 
خــود را در کنار برخي عناصر طبيعت گرا حفظ کردند. قرآن هاي کتابت شــده عصر تيموري به لحاظ 
ســاختاري، استفاده از عناصر طبيعت گرا و ظرافت نقوش اصولي و قاعده مند بودند و کاربرد رنگ هاي 
زرين، الجوردي و شنجرف در کنار رنگ هاي متنوع ديگر از خصوصيات شاخص در تزئينات اين دوره 
بوده است. در نهايت مي توان عنوان کرد که هنر کتابت از شکل ساده و بي پيرايه به سوي انسجام و پر 
نقش و نگاري پيش رفته و تزئينات نيز در قرآن ها به عنوان عنصري زيباشناسانه در صفحه آرايي محسوب 
شد و ترکيب بندي تناسبات و تقسيمات اجزاء براساس نظمي خاص بوده است. لذا ساختار هندسي، تناسب 
و توازن در صفحه آرايي قرآن  هاي مورد مطالعه اهميت داشته و کاتب اين اصول را براساس علوم، فنون 

و هنر رايج زمان خود رعايت و در نتيجه ترکيب بندي هاي زيبا و بي بديلي خلق کرده  است. 
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مقدمه
در تاريخ هنر دوره اسالمي، کتابت قرآن به علت اهميت 
است.  برخوردار  وااليي  جايگاه  از  موضوع  ارزش  و 
کاتبان قرآن براي تأکيد بر اين تقدس سعي در ارائه هر 
چه بهتر و زيباتر کالم الهي داشتند. در ايران هنرمندان 
همت  قرآني  آراستگي مصحف هاي شريف  و  کتابت  به 
نهاده و اصول و قواعد متنوعي را موجب شدند در اين 
راستا با بهره گيري از انواع هنرها و عناصري چون خط، 
پرداختند.  مصحف ها  کتابت  به  و..  نقش  رنگ،  تذهيب، 
تزئين مصحف ها  و  تاريخي، صفحه آرايي  دوره  هر  در 
خصوصيات منحصر به فرد خود را داشته است. در ميان 
دوره هاي تاريخي، قرآن هاي سده ۶ تا ۹ هجري در کنار 
ارزش معنوي و نسخه شناسي در صفحه آرايي و تزئينات 
داراي ويژگي هايي خاص خود مي باشند بنابراين در سه 
دوره شاخص سلجوقي، ايلخاني و تيموري- مورد بحث 
قرآن ها  تزئينات  و  است- صفحه آرايي  پژوهش  اين  در 
دستخوش تغييراتي کم و بيش بوده است. اهداف پژوهش 
حاضر شناخت اصول صفحه آرايي در صفحه هاي افتتاح 
قرآن هاي محفوظ در آستان قدس رضوي از قرن ۶ تا 
۹ هجري و بررسي وجوه اشتراک و افتراق صفحه هاي 
افتتاح قرآن ها است. نوشتار بر اين مبنا شکل گرفته است: 
۱. صفحه آرايي صفحات افتتاح در قرآن هاي محفوظ در 
آستان قدس رضوي از قرن ۶ تا ۹ هجري چه ويژگي هايي 
دارد؟ ۲.وجوه افتراق و اشتراک در صفحه آرايي قرآن ها 
معرفي  پژوهش  اين  دستاوردهاي  از  است؟  چگونه 
از قرآن هاي محفوظ در آستان قدس  جامع مجموعه اي 
آن ها  تزئينات  و  صفحه آرايي  اصول  رضوي،بررسي 
ايلخاني و تيموري -  تا ۹هجري - سلجوقي،  از قرن ۶ 

است. 

روش تحقيق
و  ويژگي ها  بررسي  است.  کيفي  تحقيق  اين  رويکرد 
شاخصه هاي نسخ خطي از نکات مهم اين پژوهش است. 
روش تحقيق تاريخي،توصيفي است. گردآوري اطالعات 
با مطالعات اسنادي و کتابخانه اي، سيستم اطالع رساني 
رايانه اي شامل کتاب ها و مقاالت الکترونيکي بوده است، 
روش ميداني از نوع مشاهده نيز سهم گسترده اي در جمع 
از موزه  بازديد  آوري داده هاي تحقيق داشته که شامل 
قرآن و کتب محفوظ در اداره مخطوطات کتابخانه آستان 

قدس رضوي بوده است. 
در اين پژوهش هدف کسب اطالعات کامل و متمرکز در 
ارتباط با موضوع همراه با درک عميق از پديده و انتقال 
پذيري اطالعات بوده پس از روش نمونه گيري کيفي يا 
جامعه  افزايش  به  توجه  با  است.  شده  استفاده  هدفمند 
آماري که تعداد آن ۲۵ نسخه خطي است، نمونه گيري 
متوالي بهترين نتيجه را دارد. پس از طريق مشاهده منابع 

مکتوب حداکثر اطالعات در ارتباط با موضوع تحقيق جمع 
افزايش حجم  آوري و براساس اولويت و عدم تکرار و 
اطالعات ۱۵ نمونه از قرآن ها انتخاب شد. اين نمونه هاي 
سواالت  براساس  را  اطالعات  ميزان  بيشترين  منتخب 
پژوهش فراهم آورد و در جهت حداکثر تفاوت و تشابه 
نمونه ها  تعداد  شده  کسب  آگاهي هاي  و  مدارک  استناد 
طبقه بندي و ارزيابي آثار با مقايسه، تجزيه و تحليل انجام 

پذيرفت. 

پيشينه تحقيق  
قرآني  مصحف هاي  بر  مطالعاتي  محققان  اين  از  پيش 
در  مهاجر(۱۳۸۰)  افشار  کامران  جمله  از  داشته اند 
بر  خطي  قرآن هاي  صفحه آرايي  «تاثير  نام  با  مقاله اي 
خطي  نسخ  صفحه آرايي  بررسي  به  معاصر»  گرافيک 
مقاله اي  در   (۱۳۹۳) شفيقي  ندا  همچنين  است.  پرداخته 
افتتاح  صفحات  صفحه آرايي  ساختار  عنوان»بررسي  با 
بر  هجري«  دوازدهم  تا  پنجم  قرن  از  مجيد  قرآن  نسخ 
روي مصحف هاي خطي به انجام رسانده است.» بررسي 
 (۱۳۸۷) ايلخاني  دوره  قرآن هاي  صفحه آرايي  اصول 
« توسط سامره کاظمي نيز از مجموعه مقاالت مرتبط با 
موضوع است. در ارتباط با حوزه صفحه آرايي مي توان به 
کتب صفحه آرايي کامران افشار مهاجر اشاره نمود و نيز 
مقاله اي با عنوان «سطراندازي و صفحه آرايي (۱۳۸۳)» 
که توسط فرانسوا دروش به رشته تحرير در آمده است. 
لذا تمام موارد فوق از منابع اين تحقيق بوده و تحقيقي 

مستقيما به موضوع پيش رو نپرداخته است. 
قرآن هاي  صفحه آرايي  در  اوراق  تناسبات  و  تقسيمات 
نشان  ادوار  اين  خطي  قرآن هاي  هجري:   ۹ تا   ۶ سده 
مي دهد که کاتبان و هنرمندان براي ايجاد روابط مناسب و 
زيباشناسانه در صفحه بين عناصر نوشتاري، تصويري، 
يکسان  و  ساده  الگوي  يک  از  خالي  فضاهاي  و  تزئيني 
مبتني  آنها  کار  اساس  و  برده اند  در صفحه آرايي سود 
کمک  به  صفحه  سطح  عرضي  و  طولي  تقسيمات  بر 
که  اصولي  اساس  بر  است. سطراندازي  بوده  مسطره  
انتخاب  ترديد  بي  مي شد،  انجام  است  تابع صفحه آرايي 
تعداد سطرها، بلنداي سطر يا ارتفاع سطر يا ارتباط ميان 
پهنا و ارتفاع نوشته تصادفي نبوده است. تقريبًا بيشتر 
آثار اسالمي براساس نوعي تناسب به وجود آمده اند که 
معروف ترين و پركاربردترين آنها شيو ه اي است كه به 
نسبت طاليي مشهور شده است. مستطيل پويا و يا ايستا از 
ديگر مفهومات در تناسبات است. مستطيل   از دوران هاي 
کهن در معماري و هنرها کاربرد وسيعي داشته است و 
پس از کشف و شناخت اندازه هاي طاليي و اهميت بيش 
از اندازه آن، تدريجا جاي خود را به مستطيل طاليي داده 

است. (آيت اللهي،۱۸۵:۱۳۹۰)
از خطوط شش گانه  استفاده  نحوه  خط و خوشنويسي: 

 مطالعه  اصول  صفحه آرايي 
صفحه هاي  افتتاح  قرآن هاي
آستان قدس رضوي سده ٦ 

تا ٩ ه. ق 
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چهارم مراحل ترقي و کمال را پيموده اند. (لينگز،۹۹:۱۳۷۷) 
و  متون  کتابت  براي  رايج  قلم  مغول  ايلخانان  در عصر 
در  (کيانفر،۲۷:۱۳۷۶)  بود  نسخ  قلم  ديني  موضوع هاي 
دوره تيموري کتابت قرآن با خطوط مختلف تهيه مي شدند. 
خطوط ريحان ومحقق در کتابت قرآني معموًال به صورت 

مطال نويسي مرسوم بوده است. (خرمشاهي،۲۳:۱۳۵۳)
تذهيب و رنگ: در بيشتر قرآن هاي سلجوقي نقوش طاليي 
است و در جايي که زمينه نيز زرين باشد براي متمايز 
کردن آن از نقش، ته رنگ متمايل به قرمز مي يابد.(پوپ 
مغول  دوره  درتذهيب هاي  واگرمن،۱۳۸۷،ج۲۲۴۵:۵) 
همرا  آبي  رنگ  و  گرفت  تازه اي  قوت  رنگ  از  استفاده 
با قرمز تند، و در حد کمتري سبز کاربرد گسترده تري 
نقوش  تلفيق  واگرمن،۱۳۸۷،ج۲۲۵۰:۵)  (پوپ  يافت. 
هندسي و گياهي در تذهيب قرآن ها بسيار رواج داشت. 
و  لچک  انواع  تيموري  عصر  در  (غياثيان،۱۱۸:۱۳۹۲) 
ترنج هاي هندسي و گرهي همراه با نقوش والماسي يا نقش 
هستي در حواشي صفحات کتب عصرتيموري استفاده 
ترسيم  واگرمن،۱۳۸۷،ج۲۲۵۲:۵)  (پوپ  است.  مي شده 
اسليمي هاي ظريف تر و پيچيده تر از نسخه هاي مغولي، 
در تذهيب تيموري ديده مي شود. (لينگز،۱۷۲:۱۳۷۷) طال و 
الجورد يکي از عوامل اصلي کار بود و در همه حال براي 
آرايش و تذهيب کتابت و قرآن از آن استفاده شده است. 

(جيمزوخليلي،۱۴:۱۳۸۱)

تصوير٤. شماره ثبت ٣٢٦٦، مأخذ: آستان قدس رضوي 

تصوير١. شماره ثبت٢٧٥٢، مأخذ:نگارندگان. 

تصوير٢. شماره ثبت٢٧٥٢، مأخذ: آستان قدس رضوي.  

تصوير٣. شماره ثبت ٣٢٦٦، مأخذ:نگارندگان 

تصوير٥. شماره ثبت ٢٢٦١، مأخذ:نگارندگان.  

تصوير٦. شماره ثبت ٢٢٦١، مأخذ: آستان قدس رضوي.  

در کتابت مصحف هاي قرن ششم چنان کامل و پيشرفته 
است که مي توان نتيجه گرفت اين خطوط از همان قرن 



معرفي و مطالعه صفحه آرايي قرآن هاي سده ۶ تا ۹ هجري
احتماًال  تاريخي:  دوره   :۲۷۵۲ ثبت  شماره  با  قرآن 
سلجوقي / اندازه: ۱۷×۲۰ سانتيمتر / تعداد اوراق: ۴۱برگ 
/ خط: نسخ  کهن و ترجمه نسخ  خفي / کاتب: نامعلوم / 
تاريخ کتابت: دهه هاي پاياني ششم هجري / واقف: بنت 
ابي القاسم بن علي... بن محمدبن محمدبن الحسن... علي 
ابن ابي طالب(ع) / جلد: تيماج ضربي/ محل نگهداري اثر: 

مخزن نسخ خطي کتابخانه آستان قدس رضوي. 
صفحه افتتاح اين مصحف فاقد قاب تزئين است، نسبت 
بدست   (Y) عرض  بر   (X) طول  تقسيم  از  قرآن  ابعاد 
در  که  است   ۱/۴ -عدد  صفحه    ابعاد  نسبت   - آمده 
ارتباط با تناسبات، برابربا  است که متناسب با مستطيل 
اثر حاکم  از نظر ترکيب بندي تقارن در کل  پويا است. 

است. حاشيه بيروني، چهار جهت صفحه را در بردارد 
که قسمت تحتاني صفحه (c) وسيع ترين حاشيه است 
(تصوير۱) نوشتار داخل کتيبه صدر به خط رقاع و با 
قلم سفيدآب است. متن سوره به خط نسخ کهن با قلم 
سياه و اعراب گذاري قهوه اي در سه سطر مکتوب شده 
است. نشان فواصل آيات را ترنج هاي زرين تشکيل داده 
اند. شاخ و برگ هاي اسليمي و گره هاي زرين از تزئينات 
بصري  عامل  مهمترين  خوشنويسي  است.  صدر  کتيبه 
کادري  را  کلمات  است  مصحف  اين  افتتاح  درصفحه 
صفحه،  اين  صفحه آرايي  کلي  روحيه  گيرد.  برنمي  در 
وقار، صالبت و سادگي خاصي است که در صفحه حکم 

فرماست. (تصوير۲)
پنجم و  تاريخي: سده  با شماره ثبت ۳۲۶۶:دوره  قرآن 
ششم هجري / اندازه: ۱۵/۵×۲۰سانتيمتر / تعداد اوراق: 
نامشخص / خط: کوفي مشکول / کاتب: نامعلوم / تاريخ 
بن  محمد  واقف:   / هجري  ششم  و  پنجم  سده  کتابت: 
محمود بن عيسي اديب الطبري -۶۹۰ ه. ق / جلد: تيماج 
آستان  کتابخانه  اثر:  نگهداري  محل   / قهوه اي  ضربي 

قدس رضوي. 
اين قرآن از سه بخش اصلي، کتيبه صدر،ذيل و مرکزي 
تشکيل شده است، ابعاد کتيبه صدر نسبت به ذيل بيشتر 
مرکزي  کتيبه  در  دارد،  نامتقارن  بندي  ترکيب  و  است 
برابر  عرضي  فاصله  و  نابرابر  سطور  طولي  فاصله 
و  فوقاني  حاشيه  به  نسبت  عطف  مقابل  حاشيه  است. 
تحتاني عريض تر است و عطف کمترين وسعت را بخود 

تصوير١١. شماره ثبت ٢٣، مأخذ:نگارندگان.  تصوير٩. شماره ثبت ١٧٣٢،  مأخذ:نگارندگان.  

تصوير١٢. شماره ثبت ٢٣،مأخذ: آستان قدس رضوي تصوير١٠. شماره ثبت ١٧٣٢، مأخذ: آستان قدس رضوي 

 مطالعه  اصول  صفحه آرايي 
صفحه هاي  افتتاح  قرآن هاي
آستان قدس رضوي سده ٦ 

تا ٩ ه. ق 

تصوير٧. شماره ثبت ١٧٣٢،  
مأخذ:نگارندگان. 

تصوير٨. شماره ثبت ١٧٣٢، 
مأخذ: آستان قدس رضوي



شماره۴۷  پاييز۹۷
۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

اختصاص داده است. تناسبات ابعاد صفحه در اين قرآن 
است  ايستا  به مستطيل  نزديک  که  مي دهد  نشان  ۱/۲را 
از تناسبات   پيروي مي کند. حاشيه  ابعاد قاب تزئين  و 
بياض کاغذ ۴۹درصد و قاب تزئين ۵۱ درصد از صفحه را 
به خود اختصاص داده اند که تقريبا داراي نسبت برابري 
مي باشند (تصوير۳)عناوين در کتيبه صدر و ذيل به خط 
کوفي تزئيني بر زمينه ابري نخودي مکتوب و در کتيبه 
مرکزي متن به خط کوفي مشکول با قلم سياه در هشت 
را دواير زرين در  آيات  سطر نوشته شده است. نشان 
اندازه هاي متغير تشکيل داده است. اسليمي هاي حلزوني 
ذيل،  و  صدر  کتيبه هاي  رنگ  قهوه اي  زمينه  در  زّرين 
همراه با گره هاي واگيره دار و ترنج هاي بزرگ منقش در 
حاشيه،از تزئينات اين مصحف است که ريتم متناوبي را 
ايجاد نموده اند. تنوع رنگي در اين اثر محدود است، زرين 
که موجب  بر صفحه هستند  رنگ حاکم  دو  ه اي  قهو  و 

ايجاد کنتراست در صفحه شده اند. (تصوير ۴)
 قرآن با شماره ثبت ۲۲۶۱: دوره تاريخي: سده ششم-

سلجوقيان/ اندازه: ۳۲×۴۱ سانتي متر/ تعداد اوراق: ۲۱۶ 
برگ/ خط: نسخ کهن(شيوه ابن بّواب)/ کاتب: تاج الدين 
احمدبن محمدبن علي راوندي/ تاريخ کتابت: ۵۸۶ ه. ق/ 
واقف: امام خميني (ره)/ مرداد ۱۳۶۳/ جلد: سوخت ضربي/ 

محل نگهداري اثر: کتابخانه آستان قدس رضوي. 
در دو صفحه افتتاح، کتيبه هاي صدر و ذيل قرينه يکديگر 
را  تزئين  قاب  از  وسيعي  سطح  مرکزي  کتيبه  هستند. 
دربردارد. مسطرکشي با درايت انجام پذيرفته و فواصل 
سطور با يکديگر برابر است. کاتب در کتيبه مرکزي، از 
نظرکرسي بندي وزن متعادلي را در سطور ايجاد نموده 
است. نسبت ابعاد صفحه عدد۱/۲ نزديک به ابعاد مستطيل 

ايستا و قاب تزئين برابر با عدد۱/۳ است. حاشيه مقابل 
(تصوير  است.  تر  وسيع  حواشي  ديگر  از   (d)عطف
۵)عناوين در کتيبه صدر و ذيل به خط رقاع با قلم قهوه اي 
است و در کتيبه مرکزي آيات به خط نسخ با قلم سياه 
ابري، در هفت سطر مکتوب شده است نشان  بر زمينه 
آيات به شکل گل هاي زرين چند پر بر فراز آخرين واژه 
افتتاح اين مصحف مزين  قرار دارد. تزئينات در صفحه 
تزئينات  از  به نقوش هندسي و گره است. ريتم حاصل 
صفحه يکنواخت بوده اما تجمع، تفرق و تضاد در عناصر 

مانع از خستگي اين ريتم شده است. (تصوير ۶)
 قرآن با شماره ثبت ۱۷۳۲: دوره تاريخي: احتماًال دهه 
سانتيمتر/   ۲۸×۳۴ اندازه:  هجري/  ششم  سده  آغازين 
تعداد اوراق: ۳۲۳برگ / خط: ريحان اوليه - ترجمه نسخ 
کهن خفي / کاتب: سعدبن عبدالجباربن احمد المکني بابي 
الحرث / تاريخ کتابت: هنگام صحافي بريده شده و فقط 
سعدبن  واقف:  است/  مشاهده  »قابل  رمضان...  کلمه«... 
عبدالجباربن احمد المکني بابي الحرث جلد: نامشخص / 

محل نگهداري اثر: کتابخانه آستان قدس رضوي. 
از سه بخش کتيبه صدر،مرکزي و ذيل  صفحه آغازين 
تشکيل شده است. در صفحه آرايي،کتيبه صدر   کتيبه 
مرکزي است، طول سطور در کتيبه مرکزي برابراست. 
تزئين  قاب  ابعاد  نسبت  و  عدد۱/۲  صفحه  ابعاد  نسبت 
ديگر  حواشي  به  نسبت  فوقاني  حاشيه  است.  عدد۱/۱ 
گسترده تر است. قاب تزئين ۶۱ درصد و فضاي بياض 
۳۹درصد صفحه را پوشش داده است. (تصوير ۷)عنوان 
در کتيبه صدر به خط کوفي زرين و متن در کتيبه مرکزي 
است،  شده  کتابت  سطر  پنج  در  ابتدايي  ريحان  خط  به 
ترجمه قرآن به زبان فارسي دري بوده که با قلم سياه 

تصوير١٥. شماره ثبت ٣١٩، مأخذ: نگارندگان.  

تصوير١٤. شماره ثبت ١٣٩،مأخذ: آستان قدس رضوي 

تصوير١٣. شماره ثبت ١٣٩، مأخذ:نگارندگان. 

تصوير١٦. شماره ثبت ٣١٩، مأخذ: آستان قدس رضوي 



مکتوب شده است. رنگ زرين بيشترين وسعت سطح را 
دارد. (تصوير۸)

قرآن با شماره ثبت ۲۳: دوره تاريخي: با توجه به شيوه 
خوشنويسي و تذهيب احتماًال سده ششم هجري است. 
/ اندازه:۱۳/۷×۱۵/۵سانتيمتر / تعداد اوراق: نامشخص / 
 / نامعلوم  کتابت:  تاريخ   / نامعلوم  کاتب:   / ريحان  خط: 
قهوه  تيماج ضربي  جلد:  ترکان خاتون/  الغ  ملکه  واقف: 
اي/ محل نگه داري اثر: مخزن نسخ خطي کتابخانه آستان 

قدس رضوي. 
تعادل،  داراي  اين مصحف  و صفحه آرايي  بندي  ترکيب 
تقارن و توازن است. قالب اثر را نقوش هندسي در بردارد. 
ابعاد صفحه عدد۱/۱ و ابعاد قاب تزئين عدد  است. در 
کتيبه مرکزي فواصل طولي سطور نابرابر بوده و کاتب 
برخي حرف را در فواصل نامتعارف نوشته است. کتيبه 
ذيل نسبت به کتيبه صدر کوچک تر است. قاب تزئين ۳۹ 
درصد از صفحه را به خود اختصاص داده است و ۶۱ در 
صد صفحه به فضاي بياض مربوط است. نقوشي که در 
فضاي بياض حاشيه ديده مي شود از ديدگاه بصري تأکيد 
بر کتيبه هاي همجوار را نشان و مانع از خروج چشم از 
قاب تزئين مي شود. (تصوير۹)عناوين درکتيبه صدر به 
خط رقاع و در کتيبه مرکزي به خط ريحان در پنج سطر 
نوشته شده است. اسليمي هاي زرين، کتيبه بازوبندي سبز 

هندسي،  نقوش  به  مزين  پر  هشت  ستاره هاي  زنگاري، 
گره ها و تسمه اندازي ها از تزئينات اين مصحف مي باشند. 

(تصوير ۱۰)
هفتم  سده  تاريخي:  دوره  ثبت۱۳۹:  شماره  با  قرآن 
اوراق:  تعداد   / سانتيمتر   ۱۶×۲۴ اندازه:   / ايلخاني   -
نامشخص / خط: نسخ / کاتب: ياقوت مستعصمي/ تاريخ 
بدرالدوله - درسال  عليه  نواب  / واقف:  نامعلوم  کتابت: 
۱۳۲۱ه. ق/ جلد: نامشخص / محل نگهداري اثر: کتابخانه 

آستان قدس رضوي. 
دو صفحه افتتاح اين قرآن قرينه و مشابه يکديگر بوده و 
توازن در کليت صفحه برقرار است. کتيبه صدر از کتيبه 
ذيل اندکي وسيع تر است. مسطرکشي در کتيبه مرکزي 
با دقت و تامل انجام پذيرفته و فواصل سطور با يکديگر 
برابر است. در تقسيمات تناسبات به عدد ۱/۵ براي ابعاد 
صفحه و عدد ۱/۲ براي ابعاد قاب تزئين دست يافته شد. 
در تقسيم بندي حاشيه بيروني، بيشترين وسعت سطوح 
شامل حاشيه فوقاني است. قاب تزئين ۵۵ درصد و فضاي 
بياض ۴۵ درصد کل صفحه را به خود اختصاص داده اند. 
(تصوير۱۱) در کتيبه هاي صدر و ذيل سرسوره و آيات 
تطهير به خط ثلث با قلم سفيدآب نوشته شده است و در 
کتيبه مرکزي متن آيات به خط نسخ با قلم سياه بر زمينه 
بياض  فضاي  است.  شده  مکتوب  چهارسطر  در  ابري 

تصوير١٨. شماره ثبت ١٤١،مأخذ: آستان قدس رضوي

تصوير١٧. شماره ثبت ١٤١، مأخذ:نگارندگان. 

تصوير٢٠. شماره ثبت ٢٥٥،مأخذ: آستان قدس رضوي

تصوير١٩. شماره ثبت ٢٥٥، مأخذ:نگارندگان. 

 مطالعه  اصول  صفحه آرايي 
صفحه هاي  افتتاح  قرآن هاي
آستان قدس رضوي سده ٦ 

تا ٩ ه. ق 



شماره۴۷  پاييز۹۷
۱۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نشان  است.  پوشانده  شنجرف  متقاع  خطوط  را  زمينه 
آيات به شکل گل هاي شش پر ساده همراه با نقطه هاي 
الجوردي مي باشند. تکرار نقش مايه هاي اسليمي، گل هاي 
بافت  تزئين،  قاب  در  اندازي ها  تسمه  و  ختايي،گره ها 
بصري زيبايي را خلق نموده که نهايتًا ريتم چشم نوازي 

را در صفحه به بيننده انتقال مي دهد. (تصوير۱۲)
قرآن با شماره ثبت ۳۱۹: دوره تاريخي: سده هفتم / اندازه: 
۳۶×۲۴ سانتيمتر/ تعداد اوراق: نامشخص/ خط: ريحان / 
کاتب: نامعلوم / تاريخ کتابت: نامشخص / واقف: محمد 
بيک بخارائي - ماه صفر سال ۱۰۳۸ / جلد: نامشخص / 

محل نگهداري اثر: کتابخانه آستان قدس رضوي. 
صفحه آرايي دو صفحه مشابه يکديگر است. ترکيب بندي 
کامال قرينه بوده به شکلي که اگر صفحه از محور افقي تا 
شود نقوش منطبق بريکديگر هستند. نسبت ابعاد صفحه و 
قاب تزئين عدد ۱/۵ است که برابر با ابعاد مستطيل ايستا 
است. کتيبه مرکزي بيشترين وسعت سطوح را نسبت به 
کتيبه هاي ديگر دارد، در اين کتيبه کاتب سعي داشته تا 
طول سطور را يکسان کند چرا که فواصل نامتعارفي در 
بين برخي کلمات ديده مي شود. قاب تزئين ۴۴درصد و 
فضاي بياض ۵۶ درصد صفحه را به خود اختصاص داده 
اند. (تصوير۱۳) متن در کتيبه صدر و ذيل به خط رقاع با 
قلم زرين و در کتيبه مرکزي به خط ريحان به رنگ سياه 

نوشته شده، فضاي  ابري  زمينه  بر روي  پنج سطر  در 
بياض کتيبه مرکزي را هاشورهاي متقاطع شنجرف زينت 
پر  زرين شش  گل هاي  به شکل  آيات  نشان  است.  داده 
برفراز واژه پاياني آيات قرار دارد. رنگ قالب در اثر زرين 
و  تيره  تضاد  ايجاد  موجب  الجوردي،  کنار  در  و  است 

روشن شده است. (تصوير۱۴)

 / هشتم  سده  تاريخي:  دوره   :۲۷۹ ثبت  باشماره  قرآن 
اندازه: ۲۰×۲۹ سانتيمتر/ تعداد اوراق: نامشخص / خط: 
نسخ ياقوتي عالي / کاتب: عبداهللا صيرفي / تاريخ کتابت: 
۷۲۰ه. ق/ واقف: محمد تقي ميرزا رکن الدوله /۱۳۰۱ ه. 
ق/ جلد: تيماج ضربي قهوه اي با طرح ترنج و لچکي/ محل 

نگهداري اثر: کتابخانه آستان قدس رضوي. 
کتيبه  مصحف،  اين  نخست  صفحه  بارز  مشخصات  از 
سرلوح است که در ديگر قرآن هاي اين مجموعه وجود 
ندارد. اين کتيبه کامًال مذهب و مرصع به نقوش اسليمي 
را  خواننده  مدخلي  چون  و  است  رنگين  ختايي هايي  و 
کتيبه  در  مسطرکشي  مي کند.  راهنمايي  متن  سوي  به 
فاصله  و  طول  است.  پذيرفته  انجام  ظرافت  با  مرکزي 
سطور با يکديگر برابر است. ابعاد صفحه و قاب تزئين 
به ترتيب برابر با اعداد   و  است که از ابعاد مستطيل 
پويا پيروي مي کنند. قاب تزئين ۵۳درصد و فضاي بياض 

تصوير٢٤. شماره ثبت ١٩٠،مأخذ: آستان قدس رضويتصوير٢٢. شماره ثبت ٤١٦،مأخذ: آستان قدس رضوي

تصوير٢٣. شماره ثبت ١٩٠، مأخذ:نگارندگان.  تصوير٢١. شماره ثبت ٤١٦، مأخذ:نگارندگان. 



اند. حاشيه  داده  اختصاص  به خود  را  ۴۷درصدصفحه 
داراي  عطف  و  دارد  را  وسعت  بيشترين  عطف  مقابل 
فضاي محدودي است. اين نسخه تابع اصول صفحه آرايي 
تمام صفحه  در  تعادل  کنار  در  توازن  و  تقارن  و  بوده 
حاکم است. (تصوير ۱۵)عناوين در کتيبه صدر و ذيل به 
خط رقاع با قلم الجوردي بر قلمداني زرين کتابت شده و 
در کتيبه مرکزي متن به خط نسخ ياقوتي سياه درشش 
و  اسليمي  نقوش  تفرق  و  تجمع  است  سطر جاي گرفته 
ختايي در قاب تزئين ريتم زيبايي را تشکيل داده است. دو 
رنگ قالب زرين و الجوردي کنتراست متعادلي در صفحه 
بر  ايجاد خطوط ظريف سياه  با  کاتب  اند.  نموده  ايجاد 
حاشيه سفيد صفحه - بيروني- کادري را تشکيل داده که 
مماس با کتيبه سرلوح است. در صفحه آرايي اثر توازن، 
تعادل و تقارن ديده مي شود،تنوع و ترکيب فرم ها از لحاظ 
بصري نشان از نظمي چشم نواز در صفحه دارد، فرم هاي 
تزئيني از ايجاد خطوط منحني، ترکيبات و تقسيمات مدور 
و اتصاالت ظريف، به وجود آمده که انسجام و هماهنگي 

را در کل صفحه به همراه دارد. (تصوير۱۶)
قرآن باشماره ثبت ۱۴۱: دوره تاريخي: دوره ايلخاني - 
سده هشتم/ اندازه: ۳۷×۲۶ سانتيمتر/ تعداد اوراق: ۳۱۳ 
برگ/ خط: ريحان / کاتب: نامعلوم / تاريخ کتابت: ۷۱۳ه. 
ق / واقف: نورمحمدخان بن اميرمرادعليخان تالپر/ جلد: 
تيماج ضربي جگري با نقش ترنج و چهار لچکي طالکوب / 

محل نگهداري اثر: کتابخانه آستان قدس رضوي. 
مصحف  اين  افتتاح  صفحه  در  ذيل  و  صدر  کتيبه هاي 
صدر    کتيبه  است.  شده  تذهيب  و  تزئين  يکديگر  مشابه 
کتيبه مرکزي است. گريد بندي در دو صفحه روبرو با 
دقت انجام و سطور در راستاي يکديگر و با فواصل معين 
ابعاد صفحه عدد  و قاب تزئين  تناسبات  قراردارند. در 
 ۵۵ صفحه  بياض  فضاي  است.  آمده  دست  عدد۱/۳به 
از صفحه را تشکيل داده  درصدو قاب تزئين ۴۵درصد 
اند. رنگ قالب در اثر زرين و الجوردي است که موجب 
ايجاد کنتراست تيره و روشن شده است. ترنج هايي که 

در امتداد کتيبه مرکزي قرار دارند از ديدگاه بصري باعث 
تاکيد براين کتيبه شده و چشم را بر کتيبه مرکزي متمرکز 
حاشيه  به  اختصاص  حاشيه  ترين  عريض  مي کنند. 
فوقاني(b) دارد. (تصوير۱۷)عناوين در کتيبه هاي صدر و 
ذيل به خط نسخ با قلم سفيد بر زمينه اي الجوردي مزين 
به اسليمي هاي زرين کتابت و در کتيبه مرکزي متن به خط 
ريحاني زرين در پنج سطر جاي گرفته است، کاتب براي 
ابري سازي  از  نگار  و  پرنقش  از زمينه  متن  جداسازي 
استفاده کرده است که به خوانش متن کمک شاياني شده 
است. نشان آيات که قابل انطباق با فرم دايره مي باشند در 
صفحه از ديدگاه مباني القا کننده وزن  سبکي و سنگيني 

هستند. (تصوير۱۸)
قرآن با شماره ثبت ۲۵۵: دوره تاريخي: سده هشتم / اندازه: 
۲۳×۳۲ سانتيمتر/ تعداد اوراق: ۵۴۱ برگ / خط: ريحان / 
ترجمه نسخ موّرب / کاتب: عبداهللا مرواريد / تاريخ کتابت: 
سده هشتم هجري/ واقف: ميرزا نظام الملک ابن ميرزا علي 
خان بيک در سال ۱۰۶۲ه. ق/ جلد: تيماج قهوه اي/ محل 

نگهداري اثر: کتابخانه آستان قدس رضوي. 
اين مصحف يکي از پرکارترين نسخه هاي سده هشتم در 
اين مجموعه است. صفحه آرايي صفحه مبتني بر تقارن و 
تعادل بوده، تناسب در کليت صفحه پابرجا است. کتيبه 
ابعاد  در محاسبات  است.  کتيبه صدر  برابر  دو  مرکزي 
صفحه عدد۱/۳و ابعاد قاب تزئين برابر با مستطيل   است. 

تصوير٢٨. شماره ثبت ٤١٤،مأخذ: آستان قدس رضوي 

تصوير٢٧. شماره ثبت ٤١٤، مأخذ:نگارندگان. 
تصوير٢٥. شماره ثبت ١٣٧،

 مأخذ: نگارندگان. 
تصوير٢٦. شماره ثبت ١٣٧،
مأخذ: آستان قدس رضوي

 مطالعه  اصول  صفحه آرايي 
صفحه هاي  افتتاح  قرآن هاي
آستان قدس رضوي سده ٦ 

تا ٩ ه. ق 



شماره۴۷  پاييز۹۷
۱۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

گريدبندي کتيبه مرکزي مماس با قاب کتيبه است اما فاصله 
سطور با يکديگر برابر است. قاب تزئين فضاي وسيعي را 
پوشش داده است و فضاي بياض صفحه محدود است. 
خط  به  ذيل  و  کتيبه هاي صدر  در  عناوين  (تصوير۱۹) 
رقاع با قلم سفيدآب برزمينه زرين نگاشته شده است، متن 
درکتيبه مرکزي به خط ريحان با قلم سياه در پنج سطر 
جاي دارد. تفاوت بارز اين قرآن در نوشتار ترجمه است 
که به خط نسخ مورب در صفحه سکنا گزيده است. از 
ديدگاه بصري در کتيبه مرکزي اغتشاش به وجودآمده، 
کاتب در نظر داشته است با توجه به فضاي محدود تمام 
متن را در کتيبه بگنجاند، وي با هنرمندي تمام مانع خروج 
کلمات از کادر شده است. نوشتار آيات با خصوصياتي 
ريتمي  بر  کم عمق  ودواير  بلند  و  کشيده  الف هاي  ايستا 
عمودي و بلند تاکيد دارد. در ترکيب بندي رنگي، زرين 
و الجوردي رنگ هاي قالب مي باشند و در کنار رنگ هاي 
ديگرگردش ماليم و يکنواختي را در صفحه پديد آورده 

اند. (تصوير۲۰)
قرآن باشماره ثبت ۴۱۶: دوره تاريخي: دوره تيموري - مکتب 
هرات / اندازه: ۴۵/۷×۶۲/۵ سانتيمتر / تعداد اوراق: نامشخص 
/ خط: محقق جلي / کاتب: احتماال شمس بايسنقري / تاريخ 
کتابت: سده هاي هشتم و نهم هجري / واقف: شيخم سوداگر/ 
جلد: تيماج قهوه اي دو رو و نقوش ترنج وسرترنج / محل 

نگهداري اثر: کتابخانه آستان قدس رضوي. 
الکتاب  فاتحه  سوره  به  مصحف  اين  افتتاح  صفحه  دو 
اختصاص دارد. کتيبه مرکزي وسعت بيشتري از فضا را 
به خود اختصاص داده است، فواصل مسطرها با يکديگر 
برابر است، ساختار صفحه داراي نظم و تقارن است. کليت 
اثر از ريتم يکنواختي پيروي کرده و ترکيب بندي متعادلي 
را موجب شده است. ابعاد صفحه و قاب تزئين عدد۱/۳ 
بوده که برابر با مستطيل ايستا است. قاب تزئين ۶۰درصد 
و فضاي بياض ۴۰ درصد صفحه را دربردارند. حاشيه 
مقابل عطف نسبت به سه حاشيه ديگر بيشترين وسعت 
را دارد. شرفه هاي الجوردي قاب تزئين القا ايستايي در 

اثر مي کند. (تصوير۲۱) تنوع در تزئينات نقوش اثر را از 
يکنوختي خارج کرده است. عناوين در کتيبه هاي صدر و 
ذيل به خط کوفي تزئيني با قلم الجوردي بر زمينه زرين 
منقش به اسليمي جاي دارد، متن آيات در کتيبه مرکزي 
به خط محقق زرين در سه سطرنوشته شده است. کلمات 
آغازين وپاياني در هر سطر بسيار نزديک به کناره هاي 
دوايري  همچون  ديدمباني  از  آيات  نشان  است.  مسطر 
باعث  و  قراردارند  يکديگر  موازات  در  که  بوده  متحرک 

کنش و واکنش در صفحه شده اند(تصوير۲۲)
قرآن با شماره ثبت۱۹۰: دوره تاريخي: سده نهم - دوره 
اوراق:  تعداد  سانتيمتر/   ۳۱/۵×۲۱/۵ اندازه:  تيموري/ 
۲۵۰برگ / خط: ثلث جلي - نسخ خفي / کاتب: نامعلوم 
/ تاريخ کتابت: سده نهم / واقف: محمد معصوم کيسي 
اردوبادي در سال ۱۰۷۲ ه. ق/ جلد: ساغري مشکي ضربي/ 

محل نگهداري اثر: کتابخانه آستان قدس رضوي. 
در صفحه افتتاح اين نسخه کتيبه هاي صدر و ذيل قرينه 
يکديگرند. کاتب در صفحه آرايي کتيبه مرکزي تغييراتي را 
ايجاد نموده وي کتيبه را به سه بخش تقسيم کرده است که 
درنتيجه در گريدبندي فاصله و طول سطرها تغيير يافته 
ابعاد  است و لطمه اي در صفحه آرايي ايجاد نشده است. 
صفحه از تناسبات مستطيل   پيروي مي کند و قاب تزئين 
برابر با عدد۱/۱ است. فضاي بياض ۴۶ درصد از صفحه 
را در بردارد و حاشيه تحتاني(c) بيشترين وسعت سطح 
را نسبت به سه حاشيه ديگر دارد. (تصوير۲۳) خط کوفي 
تحرير دار با قلم سياه منوط به کتيبه صدر و ذيل است، 
کتيبه مرکزي به دو خط ثلث و نسخ و با دورنگ متفاوت 
صفحه  تزئينات  است.  شده  مکتوب  زرين  و  الجوردي 
ازجمله اسليمي ها و گره اندازي ها داراي ريتم تکرار شونده 
مي باشند، در سه سمت صفحه باال، پايين و حاشيه بيروني 
سه ترنج بزرگ مذهب مانع خروج چشم از صفحه شده 

ليکن باعث قوت قاب تزئين مي شود. (تصوير۲۴)
با شماره ثبت ۱۳۷: دوره تاريخي: مکتب هرات  قرآن 
اوراق:  تعداد  سانتيمتر/   ۱۸×۲۶ اندازه:   / تيموري   –

تصوير٣٠. شماره ثبت ١٥٣،مأخذ: آستان قدس رضويتصوير٢٩. شماره ثبت ١٥٣، مأخذ:نگارندگان.  



جدول ١. مقايسه تطبيقي خط در قرآن هاي مورد مطالعه، مأخذ:نگارندگان.
تقسيمات 

 اثر 

          نام 
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دو

   
   

رنگ قلم درکتيبه هانوع خط در کتيبه ها 
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رن

تصويرخط درکتيبه ها

در
ص

به 
تي

کتيبه مرکزيک
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ه ذ

يب
کت
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ص

به 
تي

ک

زي
رک

ه م
يب

کت

يل
ه ذ

يب
کت

کتيبه صدر يا 
کتيبه مرکزيذيل تن

م

مه
رج

ت

قرآن
٢٧٥٢

احتماًال 
سلجوقي

نسخ رقاع
کهن

نسخ 
خفي

سفيد-
آب 

قهوه اي-سياه

قرآن
٣٢٦٦

سده ٥و٦.
 ه ق

کوفي 
تزئيني

کوفي 
مشکول

کوفي -
تزئيني

سياه/زرين سياهزرين 
عالئم 

شنجرفي

قرآن
٢٢٦١

سده ٦ 
ه ق. 

سياه/قهوه ايسياهقهوه ايرقاع-نسخرقاع
عالئم 

شنجرفي

قرآن
١٧٣٢

سده ٦ 
ه ق. 

ريحان کوفي
اوليه

نسخ کهن 
خفي

قهوه -سياهزرين -
اي/

عالئم 
شنجرفي

قرآن
٢٣

سياه-سياهزرين --ريحانرقاعسده ٦ ه. 

قرآن
١٣٩

سفيدسياهسفيدآب ثلث-نسخثلثسده ٧ ه. 
آب 

سياه

قرآن
٣١٩

سياهزرينسياهزرينرقاع-ريحانيرقاعسده ٧ه. 

قرآن
٢٧٩

سياهالجورديسياهالجورديرقاع-نسخرقاعسده ٨ ه. 

قرآن
١٤١

سده ٨ 
ه ق

زرينسفيدزرين سفيدنسخ-ريحانينسخ

قرآن
٢٥٥

نسخ ريحانيرقاعسده ٨ ه. 
موّرب

سفيدسياهسفيدآبرقاع
آب

سياه

قرآن
٤١٦

سده ٩ 
ه ق. 

کوفي 
تزئيني

کوفي -محقق
تزئيني

زرينالجورديزرين الجوردي

قرآن
١٩٠

سده ٩ه 
ق. 

کوفي 
تزئيني

نسخ/
ثلث

کوفي -
تزئيني

الجوردي/سياه
زرين

الجورديسياه

 مطالعه  اصول  صفحه آرايي 
صفحه هاي  افتتاح  قرآن هاي
آستان قدس رضوي سده ٦ 

تا ٩ ه. ق 



شماره۴۷  پاييز۹۷
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تقسيمات 
 اثر 

   
               
        نام 
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ي
يخ

تار
ره 

رنگ قلم درکتيبه هانوع خط در کتيبه هادو
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گ ا
تصويرخط درکتيبه هارن
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آب 

 سياه

قرآن
٤١٤

سده ٩ 
ه ق. 

کوفي 
تزئيني

ثلث 
جلي

کوفي -
تزئيني

الجورديزرين زرين زرين 

قرآن
١٥٣

سده٩ 
ه ق. 

کوفي 
تزئيني

نسخ 
ياقوتي/

محقق

کوفي -
تزئيني

سفيدسياهسفيدآب 
آب

سياه

ادامه جدول ١

تصاوير تزئينات کتيبه

دوره تاريخي
     تزئينات
             اثر

نام اثر
کتيبه 
مرکزي

کتيبه صدر 
يا ذيل کتيبه ذيل کتيبه 

مرکزي کتيبه صدر

- - -
اسليمي هاي حلزوني زرين و 
گره هاي واگيره دار زرين از 

تزئينات اين کتيبه است. 

احتماًال سلجوقي  قرآن
٢٧٥٢

 جدول٢. مقايسه تطبيقي تزئينات کتيبه ها در قرآن هاي مورد مطالعه، مأخذ:همان. 

نامشخص/ خط: محقق - ترجمه نسخ خفي / کاتب: زين 
العابدين بن محمد کاتب الشيرازي / تاريخ کتابت: جمادي 
االول سال ۸۷۶ ه ق. / واقف: ابوالمظفرنورالدين جهانگير/ 
جلد: سوخت ضربي طالکوب با طرح ترنج و لچکي/ محل 

نگهداري اثر: کتابخانه آستان قدس رضوي. 
در صفحه آرايي اين مصحف، کتيبه هاي صدر و ذيل قرينه 
يکديگر مي باشند. کتيبه مرکزي ۹ درصد کل صفحه را 
با مستطيل  برابر  ابعاد صفحه و قاب تزئين  در بردارد. 
پوياست. حاشيه مقابل عطف بيشترين وسعت و عطف 
کمترين وسعت سطوح را دارد. فضاي بياض و قاب تزئين 
نسبت برابري با يکديگر دارند. فاصله بين سطور برابر 
است و تعادل در صفحه برقرار است. (تصوير۲۵) عناوين 
سوره ها بر قلمدان هاي زرين به خط رقاع با قلم سفيدآب 
نگاشته شده است، متن در کتيبه مرکزي به خط محقق با 
قلم زرين در سه سطر نوشته شده است. در اين کتيبه 
متن و تزئين با يکديگر تداخل داشته اما در خوانايي اثر 

مشکل ايجاد نشده است. از تزئينات صفحه افتتاح مي توان 
به شاخ و برگ هاي اسليمي همراه با گل هاي ختايي رنگين 
و جداول زرين اشاره نمود. کليه نقوش از ريتم متناوب 

پيروي مي کنند. (تصوير۲۶)
قرآن با شماره ثبت ۴۱۴: دوره تاريخي: سده نهم – تيموري 
 / نامشخص  اوراق:  تعداد  متر/  اندازه: ۶۴×۸۰ سانتي   /
خط: ثلث جلي/ کاتب: ابراهيم سلطان بن شاهرخ/ تاريخ 
کتابت: ۸۲۷ ه. ق واقف: نامشخص/ جلد: روغني دو رو 
با طرح گل و مرغ / محل نگهداري اثر: کتابخانه آستان 

قدس رضوي. 
 کتيبه مرکزي، اصلي ترين بخش صفحه بيشترين فضا 
رابه خود اختصاص داده است، مسطرکشي بادقت انجام 
پذيرفته و سطور داراي فواصل برابري با يکديگر مي باشند. 
تنوع در ترکيب فرم و نقوش از يکنواختي اثر کاسته است. 
از  که  بوده  با عدد۱/۳  برابر  تزئين  قاب  و  ابعاد صفحه 
تناسبات مستطيل ايستا پيروي مي کند. قاب تزئين بخش 



ادامه  جدول ٢. مقايسه تطبيقي تزئينات کتيبه ها در قرآن هاي مورد مطالعه، مأخذ:همان. 

تصاوير تزئينات کتيبه

خي
ري

 تا
ره

دو   تزئينات
        اثر

نام
 اثر

کتيبه 
مرکزي

کتيبه صدر يا 
ذيل

يل
ه ذ

يب
کت

زي
رک

ه م
يب

کت

کتيبه مرکزي

توسط جدول نخودي 
به سه بخش تقسيم 

شده است. کتيبه 
مزين به اسليمي 

ونقش گل چهارپر 
است. 

-

قاب کتيبه را جدول 
نخودي رنگ با نقش 

گره واگيره دار مزين 
کرده زمينه کتيبه به 

رنگ قهوه اي همراه با 
اسليمي هاي حلزوني زرين 

است. 

سده 
٥و٦. 

ه ق

قرآن
٣٢٦٦

تقسيمات همانند 
کتيبه صدر است. 

فقط اندکي در گره 
هاتفاوت وجود دارد. 

ابري هااطراف 
متون راگرفته وپس 
زمينه مزين به سه 

نقطه هاي سياه است. 

توسط کادر زرين به سه 
بخش تقسيم شده است. 
مزين به نقوش هندسي 

وگره است. 

سده٦. 
ه ق

قرآن
٢٢٦١

تقسيمات همانند 
کتيبه صدرمي باشد. 

درنقوش و گره ها 
اندکي اختالف وجود 

دارد. 

-

زمينه زرين و مزين به گل 
وبرگ هاي زرين است. 

سده٦. 
ه ق

قرآن
١٧٣٢

منقش به گره هاي 
زرين و سياه برزمينه 

الجوردي است. 

کتيبه مزين به 
ابري و هاشورهاي 

متقاطع قهوه اي وسه 
نقطه هاي سياه است. 

زمينه به رنگ شنجرف 
مزين به اسليمي هايي 

زرين است. کتيبه باوبندي 
در مرکز ودو ستاره 

هشت پر درطرفين از ديگر 
تزئينات اين بخش است. 

سده٦. 
ه ق

قرآن
٢٣

تزئينات همانند کتيبه 
صدر است. 

کتيبه مزين به 
ابري و هاشورهاي 

متقاطع شنجرف 
وشاخ و برگ هاي 
اسليمي الجوردي 

است. 

کتيبه به رنگ الجوردي 
و مزين به نقوش 

اسليمي حلزوني زرين 
استوتسمه اي زرين قاب 

کتيبه را تشکيل داده است. 

سده 
٧. ه 

ق

قرآن
١٣٩

 

تزئينات همانند کتيبه 
صدر است. 

اطراف متون را 
ابري ها زينت داده و 

پس زمينه مزين به 
هاشورهاي متقاطع 

شنجرفي است. 

داخل کتيبه تشکيل شده 
از دودايره ويک بيضي 

با زمينه الجوردي استکه 
توسط شاخ و برگ هاي 

اسليمي زرين تزئين 
يافته اند. 

سده 
٧. ه 

ق

قرآن
٣١٩

 مطالعه  اصول  صفحه آرايي 
صفحه هاي  افتتاح  قرآن هاي
آستان قدس رضوي سده ٦ 

تا ٩ ه. ق 
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تزئينات همانند کتيبه 
صدر است. 

زمينه کتيبه زرين و 
مزين به ابري هاي 

نخودي است. 

زمينه کتيبه به رنگ هاي 
الجوردي و زرين است. 

قلمداني زرين همراه با 
گوشواره هاي الجوردي 
و گل هاي ختايي رنگين 
از تزئينات کتيبه است. 

قاب بندي کتيبه را خطوط 
متوالي رنگي و تسمه 
اندازي ها در برگرفته 

است. 

سده 
٨. ه 

ق

قرآن
٢٧٩

تزئينات همانند کتيبه 
صدر است. 

ابري هايي زرين 
اطراف متون 

رادربرگرفته وپس 
زمينه مزين به شاخ 

و برگ هاي زرين 
اسليمي است. 

قاب کتيبه راتسمه 
اندازي هاي زرين تشکيل 

داده است و شاخ و 
برگ هاي زرين اسليمي 

برزمينه الجوردي کتيبه 
قراردارد. 

سده 
٨. ه 

ق

قرآن
١٤١

تزئينات همانند کتيبه 
صدر است.   .-

مزين و مرصع به اسليمي 
و ختايي هاي رنگين است. 

قلمداني زرين در مرکز 
کتيبه قراردارد و تنوع 

رنگ از عناصرتزئيني اين 
بخش است. 

سده 
٨. ه 

ق

قرآن
٢٥٥

تزئينات همانند کتيبه 
صدر است.  -

مزين به نقش قلمدان در 
مرکز و اشکال هندسي 
درطرفين استوتوسط 
اسليمي هاي پيچان و 

گره هاي هندسي تزئين 
يافته است. 

سده 
٩. ه 

ق

قرآن
٤١٦

تزئينات همانند کتيبه 
صدر است. 

ابري ها اطراف 
متون را دربردارد. 

پس زمينه منّقش 
به اسليمي هاي 

الجوردي است. 

منّقش به قلمداني به رنگ 
نخودي بانقوش زرين 
اسليمي وگلهاي ختايي 

است دوگوشواره مزين 
در دو سوي قلمدان 

وجوددارد

سده 
٩. ه 

ق

قرآن
١٩٠

تزئينات همانند کتيبه 
صدر است

ابري ها اطراف 
متون را دربردارد. 

پس زمينه منّقش 
به اسليمي هاي 

الجوردي است. 

قلمداني زرين منّقش به 
اسليمي وگل هاي ختايي 

رنگين کتيبه را تزئين کرده 
است. زمينه کتيبه به رنگ 

الجوردي ومنّقش است. 

سده 
٩. ه 

ق

قرآن
١٣٧

تزئينات همانند کتيبه 
صدر است

ابري ها اطراف متون 
را در برگرفته و 
پس زمينه مزين 

به گل و برگ هايي 
زرين،نقطه هايي 

سياه وهاشورهايي 
زرين است. 

مزين به قلمداني زرين 
با اسليمي هايي حلزوني 

است. زمينه کتيبه 
الجوردي و منّقش به 

گل وبرگ هايي رنگين و 
پرنقش است. 

سده 
٩. ه 

ق

قرآن
٤١٤

تزئينات همانند کتيبه 
صدر است

ابري ها اطراف 
متون را در بردارد. 
پس زمينه منّقش به 

گل و برگ هاي اندک 
وهاشورهاي متقاطع 

است. 

اسليمي هايي زرين و 
پيچان وقلمداني نخودي از 

تزئينات اين کتيبه است. 

سده 
٩. ه 

ق

قرآن
١٥٣

ادامه جدول ٢. 



جدول ٣. مقايسه تطبيقي تزئينات حاشيه درقرآن هاي مورد مطالعه ، مأخذ: همان.
تصاوير تزئينات حاشيه

ي
يخ

تار
ره 

دو          تزئينات
           اثر

حاشيه بيرونينام اثر حاشيه 
دروني حاشيه بيروني حاشيه دروني

-
ترنج زرين با دورگيري 

الجوردي در دو طرف کتيبه 
صدر،از تزئينات حاشيه است

-
احتماًال 
سلجوقي

قرآن
٢٧٥٢

-
مزين به ترنج هايي منّقش و 

قهوه اي است که به کتيبه هاي 
صدر،ذيل و مرکزي اتصال 

دارد. 

-
سده ٥و٦. 

ه ق
قرآن
٣٢٦٦

-

مزين به سه نقش ترنج زرين 
است که هريک درحاشيه 

ومتصل به کتيبه صدر،ذيل و 
مرکزي است،قسمت اعظمي 

از حاشيه و نقوش آن به دليل 
قدمت از بين رفته است. 

-

سده ٦. 
ه ق. 

قرآن
٢٢٦١

- - - -
سده ٦. 

ه ق. 
قرآن
١٧٣٢

-
ترنج هايي به رنگ شنجرف 

با شرفه هاي سياه منّقش 
به اسليمي هايي زرين و 

کتيبه هايي کوچک منّقش 
به گل وبرگ زرين  با 

هاشورهاي متقاطع شنجرفي 
است. 

-
سده ٦. 

ه ق. 
قرآن

٢٣

-

-
زمينه به رنگ الجوردي 

ومزين به ترنج هايي رنگين 
است. نيم ترنج هايي بزرگ 
و زرين با شاخ وبرگ هاي 

اسليمي و گل هاي رنگين از 
تزئينات اين بخش است. 

سده ٧. 
ه ق. 

قرآن
١٣٩

 

-

منقش به دوايري زرين با 
نقوش گياهي دايره وار است. 
اين دواير به کتيبه هاي صدر 

و ذيل متصل است. 

-
سده ٧. 

ه ق. 
قرآن
٣١٩

- -
حاشيه را کادري زرين و 

خطوط ممتد رنگي تشکيل 
داده است. 

سده ٨. 
ه ق. 

قرآن
٢٧٩

 مطالعه  اصول  صفحه آرايي 
صفحه هاي  افتتاح  قرآن هاي
آستان قدس رضوي سده ٦ 

تا ٩ ه. ق 



شماره۴۷  پاييز۹۷
۱۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

-
ترنجي الجوردي مزين به 
شاخ و برگ هاي اسليمي 

زرين و متصل به کتيبه 
مرکزي،برحاشيه سفيد صفحه 

قراردارد. 

-
سده ٨. 

ه ق. 
قرآن
١٤١

کادر سياه و نازک بر حاشيه 
ديده مي شودو سطح حاشيه 

توسط نوشته هايي نامنظم 
اشغال شده است. 

مذّهب و مرصع به نقوش 
ختايي و اسليمي رنگين 
است. ترنج هايي بزرگ 

مذّهب با شرفه هايي 
الجوردي، از ديگر تزئينات 

اين بخش است که با 
حاشيه بيروني تداخل دارند. 

سده ٨. 
ه ق. 

قرآن
٢٥٥

شرفه هاي بلند کمند حاشيه را 
مزين کرده است. 

کمندي با شرفه هايي 
الجوردي مزين به 

اسليمي هاي رنگين اين 
بخش را تشکيل داده است. 

سده ٩. 
ه ق. 

قرآن ٤١٦

- -

کمندي الجوردي و 
منقش به ترنج هايي تکرار 
شونده و رنگين حاشيه را 
تزئين کرده است دندان 

موشي هايي منقش به 
ترنج هايي کوچک همراه 

با سه ترنج بزرگ ورنگين 
از ديگر تزئينات اين بخش 

است. 

سده ٩. 
ه ق. 

قرآن
١٩٠

شرفه هاي بلند و يکدست 
کمند که الجوردي است 

حاشيه را مزين نموده است. 

کمندي با شرفه هاي 
الجوردي مزين به اسليمي 

و گل هاي رنگين حاشيه 
دروني را تشکيل مي دهد. 

سده ٩. 
ه ق. 

قرآن
١٣٧

-
-

کمندي مذّهب و مرصع 
به نقوش اسليمي،همراه با 
ترنج هايي زرين بزرگ از 

تزئينات اين بخش است

سده ٩. 
ه ق. 

قرآن
٤١٤

- -
زمينه به رنگ الجوردي 
وترنج هايي تکرار شونده 

همرا با اسليمي هايي زرين 
از تزئينات اين بخش است. 

سده ٩. 
ه ق. 

قرآن
١٥٣

ادامه جدول ٣. 



 مطالعه  اصول  صفحه آرايي 
صفحه هاي  افتتاح  قرآن هاي
آستان قدس رضوي سده ٦ 

تا ٩ ه. ق 
جدول٤. مقايسه تطبيقي رنگ،نشان آيات،جدول کشي در قرآن هاي مورد مطالعه، مأخذ:همان.

تحليل
اثر

 نام اثر

ي
يخ

تار
ره 

دو

رنگ

نشان آيات
جدول کشي

تصاوير

جدول کشينشان آياتفرعياصلي

قرآن
٢٧٥٢

ًال  حتما ا
زرينسلجوقي

الجوردي،سياه،شنجرف،
قهوه اي. 

همانند شعله هاي نور 
در اندازه هاي متغير 

--است. 

قرآن
٣٢٦٦

 .٦ ٥و سده
زرينه ق

نخودي،سياه،
شنجرف،
قهوه اي. 

به شکل دواير زرين 
در اندازه هاي مختلف 

همراه با نقطه هاي 
قهوه اي بر محيط آن 

مي باشند. 

زمينه جداول به رنگ 
قهوه اي منّقش به گره 

واگيره دار زرين مي باشند. 

قرآن
٢٢٦١

 .٦ سده 
ه ق. 

زرين

قهوه اي،سياه،
شنجرف،

نخودي،سفيد. 

گل هاي زرين چند پر 
با قلم گيري شنجرفي 

استونقطه هايي 
شنجرفي برمحيط گل 

ترسيم شده است. 

جداول با نقش گره 
واگيره دار زرين مشخص 

شده است. 

قرآن
١٧٣٢

 .٦ سده 
ه ق. 

زرين

شمسه هاي زرين قهوه اي، سياه،شنجرف. 
با دورگيري سياه 

است. درمرکز شمسه 
کلمه اي درج شده 

است که از خوانايي 
برخوردارنيست. 

مزين به گره هاي زرين 
واگيره اي است که کتيبه ها 
را به يکديگر مرتبط کرده 

است. 

قرآن
٢٣

 .٦ سده 
زرينه ق. 

سياه،سفيد،
شنجرف، آبي
قهوه اي،سبز. 

گل زرين شش پربا 
دورگيري ظريف سياه 

همراه با نقطه هايي 
سياه و شنجرف بر 

محيطش است. 

گره هاي زرين برزمينه 
شنجرف همراه با 

شکوفه هاي سفيد و آبي 
است. 

قرآن 
١٣٩

 .٧ سده 
زرين،ه ق. 

الجوردي

نخودي،شنجرف،
سبززنگاري،سياه،سفيد. 

گل شش پرساده 
همراه با نقطه هاي 

قهوه اي است. 

منقش به گره هاي زرين 
وتسمه اندازي هاي نخودي 

است. 

قرآن
٣١٩

 .٧ سده 
زرينه ق. 

الجوردي،
شنجرف،سياه،قهوه اي. 

گل شش پرزرين 
همراه با نقطه هاي سياه 

برمحيطش است. 

يک رديف جدول کشي 
باگره هاي درهم تنيده 

اطراف قاب ها را احاطه 
کرده است. 

قرآن
٢٧٩

 .٨ سده 
زرين،ه ق. 

الجوردي

زردشنجرف،  سفيد،سياه، 
سبز،نخودي،صورتي. 

دايره اي به رنگ 
زرين با نقطه اي سبز 
درمرکزش است. در 

محيط دايره چهارنقطه 
سياه قابل مشاهده 

است. 

جدولي الجوردي با 
نقطه هاي سفيد همراه با 
جداولي الوان ازتزئينات 

اين بخش است. 

قرآن
١٤١

 .٨ سده 
ه ق. 

سياه،الجوردي،زرين
نخودي،شنجرف. 

دايره اي سياه 
رنگ است که 

شعاع هايي دوراني 
و زرين اطرافش را 
محصورکرده است. 

جدولي با تسمه 
اندازي هايي زرين سه 

کتيبه را به يکديگر مرتبط 
کرده است. 

قرآن
٢٥٥

 .٨ سده 
ه ق. 

زرين،
الجوردي

سفيد،سياه، آبي
شنجرف،زرد،

نخودي،سبز،صورتي. 

به شکل بته جقه يا 
سرو هايي زرين در 

اندازه هاي متغير است. 

سه رديف جدول در 
رنگ هاي زرين،الجوردي 
وشنجرف از تزئينات اين 

بخش است. 
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قرآن
٤١٦

 .٩ سده 
ه ق. 

زرين،
الجوردي

سفيد،سياه،شنجرف،
نخودي،سبز. 

دايره اي زرين با 
نقش گل همراه با 
شعاع هاي رنگين 

است. 

منقش به گره و نقطه هايي 
سفيد است که اطراف 

کتيبه ها را محصور کرده 
است. 

قرآن
١٩٠

 .٩ سده 
ه ق. 

زرين،
الجوردي

سفيد،سياه،
شنجرف، نخودي،سبز. 

گل زرين چندپر با 
قلم گيري ظريف 

سياه و نقطه هاي سياه 
برمحيطش است. 

جدولي زرين کتيبه ها را 
به يکديگر مرتبط کرده 

است. 

قرآن
١٣٧

 .٩ سده 
ه ق. 

زرين،
الجوردي

 ، ف شنجر ، ه سيا ، سفيد
نخودي،سبز،صورتي،آبي. 

به شکل گل زرين 
هشت پر با نقطه هاي 

کوچک و دورگيري 
سياه است. 

جدولي زرين منّقش به 
گل هاي ختايي سه کتيبه 

را به يکديگر مرتبط کرده 
است. 

قرآن
٤١٤

 .٩ سده 
ه ق. 

زرين،
الجوردي

سفيد،سياه،شنجرف، 
نخودي،سبز،صورتي. 

مذّهب  شمسه هايي 
الجوردي  زمينه  با 
ومنقش به گل است. 

منّقش  و  زرين  جدولي 
به  را  کتيبه ها  گره  به 
يکديگرمتصل کرده است. 

قرآن 
١٥٣

 .٩ سده 
ه ق. 

زرين،
الجوردي

سفيد،سياه،شنجرف،
نخودي،سبز. 

زرين  گل  شکل  به 
چندپر و با رنگ سياه 
قلم گيري شده است. 

تسمه اندازي هاي الجوردي 
به  منقش  زرين  وکادري 
جداول  رنگين  ترنج هايي 

را تشکيل داده است. 

عمده اي از فضا را در بردارد. حاشيه هاي سفيد صفحه 
خستگي  مانع  و  کرده اند  زيادي  کمک  بصري  تنفس  به 
چشم در صفحه مي شود. در اين نسخه همانند نسخه هاي 
پيشين عطف(a) کمترين وسعت سطوح را دارد. (تصوير 
۲۷) عناوين درکتيبه هاي صدر و ذيل به خط کوفي تزئيني 
به قلم زرين بوده، متن کتيبه مرکزي به خط ثلث جلي به 
قلم زرين برزمينه ابري در پنج سطر نوشته شده است. 
نقوش و تزئينات صفحه در کنار ريزه کاري هايي که دارد 
متعادل و متوازن است. ترنج هاي زرين در چهار جهت 
قاب تزئين داراي تقارن بوده و مانع از خروج چشم بيننده 

از صفحه مي شود. (تصوير ۲۸)
قرآن با شماره ثبت ۱۵۳: دوره تاريخي: تيموري / اندازه: 
۳۴/۵×۴۸/۸ سانتيمتر/ تعداد اوراق: نامشخص/ خط: نسخ 
– محقق – رقاع / کاتب: عبداهللا طباخ هروي / تاريخ کتابت: 
۸۴۵ ه. ق / واقف: ابوتراب ملقب به اعتقادخان/ در تاريخ دهم 
ربيع الثاني ۱۰۴۰ ه. ق وقف شده است. / جلد: سوخت عالي 
با نقش ترنج و سرترنج / محل نگهداري اثر: کتابخانه آستان 

قدس رضوي. 
در صفحه افتتاح اين مصحف تزئينات کتيبه هاي صدر و 
اين مصحف  ذيل مشابه يکديگر مي باشند، صفحه آرايي 
مبتني بر تقسيمات طولي و عرضي بوده و از تناسبات 
مستطيل ايستا پيروي مي کند، نسبت قاب تزئين به فضاي 

بياض صفحه ۵۷درصد است، کتيبه مرکزي سه برابر کتيبه 
صدر است و داراي ۷ سطر است، طول سطور با يکديگر 
برابر هستند. (تصوير۲۹) عناوين بر کتيبه هاي صدر و 
ذيل به خط کوفي با قلم سفيدآب بر زمينه الجوردي منقش 
به اسليمي جاي گرفته است. کتيبه مرکزي به دو نوع قلم 
متفاوت نگاشته شده است، يعني در مرکز کتيبه به خط 
نسخ ياقوتي ممتاز به قلم درشت و بقيه متن به خط محقق 
در اندازه مشقي به قلم سياه بر زمينه ابري مکتوب شده 
است. ريتمي متناوبي از تکرار نقوش اسليمي و ختايي و 
تسمه اندازي در صفحه ايجاد شده است. نشان آيات ازديد 
مباني به شکل دوايري هستند که القا کننده حرکت در اثر 
هستند. رنگ زرين و الجوردي دو رنگ قالب در اثربوده 

که کنتراست متعادلي را موجب شده اند. (تصوير۳۰)

شرح جداول
تطبيقي  مطالعه  پيشين،  مباحث  و  مطالعات  براساس 
يافته ها در قالب جداول تنظيم گرديده اند. مقايسه تطبيقي 
واقع شده  بررسي  مورد   (۱) در جدول  قرآن ها  خطوط 
است. مطالعه تطبيقي برروي تزئينات کتيبه ها در جدول 
است،  مشخص   (۳) جدول  در  حاشيه ها  تزئينات  و   (۲)
آيات  نشان  براساس رنگ،  يافته ها  تحليل  به   (۴) جدول 
و جدول کشي ها پرداخته است. جدول (۵) ترکيب بندي 

ادامه جدول٤.



 مطالعه  اصول  صفحه آرايي 
صفحه هاي  افتتاح  قرآن هاي
آستان قدس رضوي سده ٦ 

تا ٩ ه. ق 
جدول ٥. مقايسه تطبيقي ترکيب بندي و صفحه آرايي قرآن هاي مورد مطالعه، مأخذ:همان.

تناسبات حاشيه سطرنوشته صفحه بندي

ي
يخ

تار
ره 

دو      تناسبات

حاشيه بيرونينام اثر حاشيه 
دروني له

اص
ف

ل
طو

اد
عد

ت تناسبات 
قاب تزئين

تناسبات 
ابعادصفحه

ابعاد
صفحه

ترکيب 
بندي

بخش وسيعي از صفحه 
به حاشيه اختصاص 
دارد. حاشيه مقابل 
عطف وسيع ترين 
حاشيه وعطف کم 

عرض ترين حاشيه است
a<c<b<d

-
برابر برابر ٣

فاقد قاب 
تزئين

١/٤متناسب 
با ابعاد          ١٧×٢٠

متوازن
متعادل
متمرکز

احتماًال 
سلجوقي

قرآن
٢٧٥٢

حاشيه مقابل عطف 
نسبت به حاشيه فوقاني 

و تحتاني عريض تر 
است و عطف کم 

ترين وسعت را دارد. 
a<c<b<d

- برابر نابرابر ٨

١/٤متناسب با 
ابعاد     

١/٢ ابعادي 
نزديک به 

مستطيل
 ايستا

20×١٥/٥

متقارن
متعادل
متمرکز

سده
٥و٦.
 ه ق

قرآن
٣٢٦٦

حاشيه مقابل عطف 
نسبت به عطف وسيعتر 

a<c<b<d .است
- برابر برابر ٧

١/٣متناسب با 
ابعادمستطيل 

ايستا

١/٢ ابعادي 
نزديک به 

مستطيل
 ايستا

٣٢×٤١

متقارن
متعادل
متمرکز

سده ٦.
 ه ق. 

قرآن
٢٢٦١

حاشيه فوقاني 
بخش وسيعي را در 

بردارددوعطف کمترين 
فضا رادارد. 

a<d<c<b

- برابر برابر ٥

١/١ابعاد 
مستطيل 

ايستا

١/٢ابعادي 
نزديک به 

مستطيل ايستا ٢٨×٣٤

متوازن
متعادل
متمرکز

سده ٦.
 ه ق. 

قرآن
١٧٣٢

حاشيه مقابل عطف 
فضاي گسترده اي را 

شامل مي شودو عطف 
بخش کمي از فضا را 
a<d b=c .دربردارد

-
نابرابر نابرابر ٦

١/٤متناسب
 با ابعاد 

١/١ابعاد 
مستطيل ايستا ١٣/٧×١٥/٥ متوازن

متعادل

سده ٦.
 ه ق. 

قرآن
٢٣

حاشيه فوقاني فضاي 
گسترده اي دارد و 

عطف کم ترين فضا را 
به خود اختصاص داده 

a<d<c<b .است

اطراف 
کتيبه ها 

را از سه 
جهت 

با پهناي 
برابردر 
برگرفته 

است. 

برابر برابر ٤

١/٢ابعادي 
نزديک به 

مستطيل
ايستا

١/٥متناسب با 
ابعادمستطيل 

ايستا ٢٤×١٦

متقارن
متعادل
متمرکز

سده ٦. 
ه ق. 

قرآن
١٣٩

حاشيه فوقاني گسترده 
ترين بخش و عطف 

کم عرض ترين حاشيه 
a<c<d<b .مي باشند

- برابر نابرابر ٥
١/٥متناسب با 

ابعادمستطيل 
ايستا

١/٥متناسب 
ابعادمستطيل 

ايستا
٣٦×٢٤

متقارن
متعادل
متمرکز

سده ٧.
 ه ق. 

قرآن
٣١٩
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حاشيه مقابل عطف 
بيشترين وسعت و عطف 

کم کمترين حاشيه 
را دارد. 

a<b<c<d

اطراف 
کتيبه ها 

را از سه 
جهت 

با پهناي 
برابر
در 

برگرفته 
است. 

برابر برابر ٦
١/٧متناسب با 

ابعاد
١/٤متناسب با 

ابعاد ٢٠×٢٩
متقارن
متعادل
متمرکز

 .٨ سده 
ه ق. 

قرآن
٢٧٩

حاشيه فوقاني وسيع 
ترين بخش و عطف 

کم عرض ترين حاشيه 
a<d<c<b .است

- برابر برابر ٥
١/٣متناسب با 

ابعادمستطيل 
ايستا

١/٤متناسب با 
ابعاد ٣٦×٢٦

متقارن
متعادل
متمرکز

 .٨ سده 
ه ق. 

قرآن
١٤١

حاشيه مقابل عطف 
بخش وسيعي را شامل 

مي شودوعطف کم ترين 
پهنارادارد. حاشيه 

فوقاني و تحتاني با 
يکديگر برابرمي باشند. 

(a<d (b=c

اطراف 
کتيبه ها 

را از سه 
جهت

 با پهناي 
برابردر بر

گرفته 
است. 

برابر برابر ٥
١/٤متناسب با 

ابعاد
١/٣متناسب با 

ابعادمستطيل 
ايستا

٢٣×٣٢
متقارن
متعادل
متمرکز

 .٨ سده 
ه ق. 

قرآن
٢٥٥

حاشيه مقابل عطف 
بخش وسيعي را شامل 

مي شودوعطف کم ترين 
پهنارادارد. حاشيه 

فوقاني و تحتاني با 
يکديگر برابرمي باشند. 

a<(b=c)<d

اطراف 
کتيبه ها 

را از سه 
جهت

 با پهناي 
برابردر بر

گرفته 
است. 

برابر برابر ٣
١/٣متناسب با 

ابعادمستطيل 
ايستا

١/٣متناسب با 
ابعادمستطيل 

ايستا
٤٥/٧×٦٢/٥

متقارن
متعادل
متمرکز

 .٩ سده 
ه ق. 

قرآن
٤١٦

حاشيه تحتاني وسيعترين 
بخش از حاشيه و عطف 
کم عرض ترين حاشيه 

a<d<b<c .است

اطراف 
کتيبه ها 

را از سه 
جهت 

با پهناي 
برابر
در 

بردارد. 

نابرابر نابرابر ٥
١/١ابعاد 

مستطيل ايستا
١/٤متناسب با 

ابعاد ٢١/٥×٣١/٥
متقارن
متعادل
متمرکز

سده ٩. 
ه ق. 

قرآن
١٩٠

حاشيه بيروني فضاي 
گسترده اي را شامل 

مي شودو عطف 
بخش کمي از فضا را 

a<b<c<d .دربردارد

اطراف 
کتيبه ها را 

از سه 
جهت

با پهناي
 برابر

دربردارد. 

برابر برابر ٣ ١/٧متناسب
 با ابعاد

١/٤متناسب با 
ابعاد

١٨×٢٦
متقارن
متعادل
متمرکز

سده ٩. 
ه ق.  قرآن

١٣٧

حاشيه بيروني فضاي 
گسترده اي را شامل 

مي شودو عطف بخش 
کمي از فضارادربردارد. 

a<c<b<d

اطراف 
کتيبه ها 

را از سه 
جهت 

با پهناي 
برابر
در 

بردارد. 

برابر برابر ٥

١/٣متناسب با 
ابعادمستطيل 

ايستا

١/٣متناسب با 
ابعادمستطيل 

ايستا
٦٤×٨٠ متقارن

متعادل
متمرکز

سده ٩. 
ه ق.  قرآن

٤١٤

حاشيه بيروني فضاي 
گسترده اي را شامل 

مي شودو عطف 
بخش کمي از فضا را 

a<c<b<d .دربردارد

اطراف
کتيبه ها را

 از سه 
جهت

 با پهناي
برابر 
در بر
دارد. 

نابرابر برابر ٧

١/٥متناسب با 
ابعادمستطيل 

ايستا

١/٥متناسب با 
ابعادمستطيل 

ايستا
٣٤/٥×٤٨/٨ متقارن

متعادل
متمرکز

سده ٩. 
ه ق.  قرآن

١٥٣

ادامه جدول٥.



 مطالعه  اصول  صفحه آرايي 
صفحه هاي  افتتاح  قرآن هاي
آستان قدس رضوي سده ٦ 

تا ٩ ه. ق 

جدول ٦. تحليل تقسيمات و تناسبات اجزاء در قرآن هاي مورد مطالعه، مأخذ:همان.

تحليل 
تناسبات

           
          نام اثر

ي
يخ

تار
ره 

دو

قاب 
تزئين

کتيبه 
سرلوح

کتيبه کتيبه ذيلکتيبه صدر
مرکزي

حاشيه 
حاشيه دروني

بيروني

حه
صف

به 
ت 

سب
ن

حه
صف

به 
ت 

سب
ن

ب
 قا

 به
ت

سب
ن

حه
صف

به 
ت 

سب
ن

ب
 قا

 به
ت

سب
ن

حه
صف

به 
ت 

سب
ن

ب
 قا

 به
ت

سب
ن

حه
صف

به 
ت 

سب
ن

ب
 قا

 به
ت

سب
ن

حه
صف

به 
ت 

سب
ن

ب
 قا

 به
ت

سب
ن

حه
صف

به 
ت 

سب
ن

--------١٤٪---احتماًال سلجوقيقرآن٢٧٥٢

٤٩٪--٤١٪٢١٪٢١٪١١٪٢٦٪١٣٪--٥١٪سده ٥و٦ هجريقرآن٣٢٦٦

٤٤٪--٥٥٪٣١٪١٧٪٩ ٪١٧٪٩ ٪--٥٦٪سده ٦. ه ق. قرآن٢٢٦١

٣٩٪--٦٢٪٣٨٪١١٪٧ ٪١٤٪٨ ٪--٦١٪سده ٦. ه ق. قرآن١٧٣٢

٦١٪--٤٥٪١٨٪١٠٪٤ ٪٢٠٪٨ ٪--٣٩٪سده ٦. ه ق. قرآن٢٣

٤٥٪٣٩٪٢٢٪١٥٪٨ ٪٢٧٪١٥٪١٩٪١٠٪--٥٥٪سده ٦. ه ق. قرآن١٣٩

٥٦٪٢٦٪١١٪٣٨٪١٧٪١٨٪٨ ٪١٨٪٨ ٪--٤٤٪سده ٧. ه ق. قرآن٣١٩

٤٧٪٢٩٪١٥٪٢٤٪١٣٪١٤٪٨ ٪١٤٪٨ ٪١٩٪٩٪٥٣٪سده ٨. ه ق. قرآن٢٧٩

٥٥٪--٥١٪٢٣٪٢٤٪١١٪٢٥٪١١٪--٤٥٪سده ٨. ه ق. قرآن١٤١

١٤٪٦٦٪٥٦٪١٨٪١٦٪٨ ٪٧ ٪٨ ٪٧ ٪--٨٦٪سده ٨. ه ق. قرآن٢٥٥

٤٠٪٣٤٪٢٠٪٤٠٪٢٤٪١٣٪٨ ٪١٣٪٨ ٪--٦٠٪سده ٩. ه ققرآن٤١٦

٤٦٪٣٤٪١٩٪٣٤٪١٩٪١٦٪٨ ٪١٦٪٨ ٪--٥٤٪سده ٩. ه ققرآن١٩٠

٥٠٪٥٨٪٢٩٪١٨٪٩ ٪١٢٪٦ ٪١٢٪٦ ٪--٥٠٪سده ٩. ه ققرآن١٣٧

٢٩٪٣٥٪٢٢٪٣٥٪٢٥٪١٥٪١٢٪١٥٪١٢٪--٧١٪سده ٩. ه ققرآن٤١٤

٤٣٪٥٤٪٣٠٪٣٤٪١٩٪٦ ٪٤ ٪٦ ٪٤ ٪--٥٧٪سده ٩. ه ققرآن١٥٣

انجام و  تطبيقي  و صفحه آرايي در هر قرآن به صورت 
نسبت هاي ابعاد و تناسبات صفحه و سطر نوشته ها محاسبه 
گرديده است. براي نشان دادن وسعت سطوح حاشيه ها از 
عطف (a)، مقابل عطف (d)،حاشيه فوقاني (b) و حاشيه 
 a<b<c<d نام برده شده است و از روابط (c) تحتاني
استفاده شده است، بدين صورت که حاشيه عطف (a) از 

حاشيه فوقاني(b) و تحتاني (c) کوچکتر است، حاشيه مقابل 
عطف يعني (d) وسيع تر از ديگر حواشي است. در جدول 
(۶) تحليل تناسبات و تقسيمات، اجزاء هر قرآن نسبت به 
صفحه و قاب تزئين با درصد تقريبي محاسبه شده، جدول 
(۷) تحليل ساختار صفحه آرايي، نوع ترکيب بندي و حاشيه 

بندي ها به شکل تطبيقي مورد مطابقت قرار گرفته است. 
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قرآن٢٢٥٧
احتماًال 
****سلجوقي

قرآن٣٢٦٦
سده ٥و٦ 

*****هجري

قرآن٢٢٦١
سده ٦. 

*****ه ق. 

قرآن١٧٣٢
سده ٦. 

*****ه ق. 

قرآن٢٣
سده ٦. 

*****ه ق. 

قرآن١٣٩
سده ٦. 

*****ه ق. 

قرآن٣١٩
سده ٧. 

*****ه ق. 

قرآن٢٧٩
سده ٨. 

*****ه ق. 

قرآن١٤١
سده ٨. 

*****ه ق. 

قرآن٢٥٥
سده ٨. 

*****ه ق. 

قرآن٤١٦
سده ٩. 

*****ه ق

قرآن١٩٠
سده ٩. 

*****ه ق

قرآن١٣٧
سده ٩. 

*****ه ق

قرآن٤١٤
سده ٩. 

*****ه ق

قرآن١٥٣
سده ٩. 

*****ه ق

جدول٧. تحليل ساختار و صفحه آرايي صفحات افتتاح قرآن ها، مأخذ:همان.

نتيجه
مطالعه صفحات افتتاح در سده هاي ٦تا٩ هجري-  سلجوقي، ايلخاني و تيموري- در صفحه آرايي به 

نتايج زير انجاميد: 
١.کتيبه هاي صدر و ذيل قرآن هاي عصر سلجوقي به خطوط رقاع و کوفي مزين و کتيبه مرکزي به 
نسخ، کوفي و ريحاني کتابت شده اند. قرآن هاي منتخب ايلخاني به رقاع،کوفي،ثلث و نسخ در کتيبه هاي 



صدر و ذيل و در کتيبه مرکزي به نسخ و ريحاني اقبال داشته و در عصر تيموري، کتيبه هاي صدر و 
ذيل به کوفي تزئيني و رقاع مکتوب شده و خطوط محقق، نسخ ياقوتي و ثلث، زيبايي کتيبه مرکزي را 
دو چندان کرده اند. ٢. در قرآن هاي سلجوقي تزئينات کتيبه ها منحصر به اسليمي هاي زرين حلزوني 
ساده و نقوش هندسي بي پيرايه بوده و در خصوص تزئينات حاشيه دروني، فاقد حاشيه بوده و 
حاشيه سفيد کاغذ – حاشيه بيروني – نيز کمابيش با ترنجي ساده آرايش يافته است. در دوره ايلخانان 
تزئينات کتيبه ها به اسليمي ها و گل هاي ختايي، نقوش هندسي و قلمدان هاي منقش تنوع يافت، از عصر 
تيموري تزئينات در کتيبه مرکزي به شکل ابري هاي رنگين و هاشورهاي متقاطع و گاه شکوفه ها و 
شاخ وبرگ هاي اسليمي مشاهده مي شود، تزئينات حاشيه دروني به وضوح در برخي قرآن ها به شکل 
خطوط و کادر هاي ممتد رنگين، ترنج ها و اسليمي هاي زيبا ظاهر گشت و حاشيه بيروني برخي قرآن ها 
به دوايري زرين با نقوش گياهي و ترنج هايي رنگين مزين شد. کتيبه ها به نقوش اسليمي و ختايي متنوع 
و رنگين آراسته و حاشيه هاي دروني پر نقش و نگار گشتتند و گاه تزئينات حاشيه دروني مثل شرفه 
و کمند گريزي به حاشيه بيروني صفحه داشته است. ٣. زرين، رنگ اصلي قرآن هاي سلجوقي بوده و 
الجوردي، شنجرف، سياه، نخودي و قهوه اي رنگ هاي محدود و فرعي اين نسخ اند. رنگ مورد استفاده 
در قرآن هاي ايلخاني و تيموري تقريبا همسان بوده است. الجوردي و زرين رنگ اصلي و سياه، سفيد، 
نخودي، شنجرف، سبز زنگاري، قهو ه اي و صورتي رنگ هاي فرعي اند. ٤. ترکيب بندي صفحات افتتاح 
اکثر قرآن ها از نسبت هاي مستطيل طاليي و متوالي تبعيت کرده اند. تناسبات ابعاد صفحه در اکثر 
قرآن هاي سلجوقي از ابعاد نزديک به مستطيل ايستا پيروي کرده و تناسبات ابعاد قاب تزئين متناسب 
با مستطيل پويا يا ايستاست در حالي که تناسبات ابعاد صفحه و قاب تزئين در قرآن هاي ايلخاني و 
تيموري دقيق تر است. کتيبه مرکزي قرآن هاي سلجوقي سطح وسيع تري از صفحه را به خود اختصاص 
داده و در عصر ايلخاني و تيموري اين روند، تعديل شده و در نتيجه حاشيه هاي بيروني و يا دروني با 
تزئينات خود بيشترين فضا را احاطه کرده اند. تراکم و تعداد سطور در بيشتر قرآن هاي منتخب فرد، و 
تمام قرآن ها داراي ترکيب بندي متعادل و متمرکز بوده با اين تفاوت که تقارن در برخي قرآن هاي دوره 
سلجوقي وجود ندارد اما توازن همچنان برقرار است. در اکثر قرآن هاي سلجوقي، ايلخاني و تيموري 
تناسبات حاشيه بيروني d(مقابل عطف) سطح وسيع تري را نسبت به ديگر حاشيه ها احاطه کرده و در 
نتيجه عطف ( a) کمترين وسعت را در خود جاي داده است. با مطالعه صفحه آرايي و تزئينات  افتتاح 
مصحف ها در سده هاي ٦ تا ٩ هجري مي توان بيان نمود تناسبات اجزاء با سازماندهي عناصر بصري 
به خوبي رعايت شده که همواره مورد تأکيد و استفاده هنرمندان بوده است و تزئين به عنوان عنصري 
زيبا شناسانه، در روند صفحه آرايي، دخيل و بر اوراق تحميل نگشته لذا با خالقيت وتقسيم بندي صحيح، 

جدول کشي، حاشيه سازي و... وحدتي يکپارچه را در صفحه ايجاد کرده است. 
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were found more than the static proportions in the aforesaid Qurans. The application of golden, 
azure and vermilion colors, along with other various colors, was among the main characteristics 
of decorations in this period. Also, in proportions of the components, the greatest part has been 
allocated to the epigraph after the lasso and the central inscription, while the smallest part has 
been dedicated to the lower inscriptions. Verses have also been written on the inscriptions with 
Thuluth, Riqa’ and Reyhan scripts. Finally, it can be mentioned that since the beginning page 
of the Divine Word has been considered as the most important part in the writing of Qurans, it 
has also been of crucial importance in terms of layout, proportions and illumination in the page. 
Therefore, the art of scribing, from the 6th to the 9th centuries A.H. has advanced from a simple 
and unadorned form towards integrated and elaborate designs, and decorations in Qurans have 
also been considered as aesthetic elements in layout. Further, the composition of proportions 
and division of the components were based on a certain order. Hence, geometrical structure, 
proportion and balance are of great importance in the layout of the Qurans under study, and the 
scribe has observed these principles based on the science, technology and art which have been 
popular in his own time and thus has created beautiful and unmatched compositions.
Keywords: Quran,Layout, Opening Page, Astan Quds Razavi, Seljuk, Ilkhanid, Timurid.
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The present study, alongside the value of the manuscriptology 
of Quran, makes a visual study of the opening pages of a 
collection of Qurans that have been preserved in Astan 
Quds Razavi from the 6th to the 9th centuries A.H. 
with the aim of laying stress on the layout, proportions, 
decorations and illumination. In this research, it is intended 
to find answers in connection with the layout feature of the 
opening pages in the Qurans that have been preserved in 
Astan Quds Razavi from the 6th to the 9th centuries A.H. 
and also the similarities and differences existing in the layout of the mentioned Qurans. Thus, 
in the above-mentioned Qurans, after the introduction, the opening pages of the Qurans were 
examined, analyzed and discussed in terms of layout and decorations and notable results were 
obtained in this regard. It should be stated that the current study has been conducted by using a 
qualitative approach in which a historical, descriptive and analytical research method has been 
employed. Further, this research has been classified and then analyzed while having targeted 
statistical population and sequential sampling in the direction of maximum differences and 
similarities. Based on the findings obtained from the present research, it has been demonstrated 
that the layout of the Qurans’ opening pages has had an evolutionary movement from the 6th 
to the 9th centuries A.H. In the Seljuk period, we observe that script and calligraphy have had 
significant growth and the sextet hands were also regulated and systematized. Moreover, during 
this era, skilled well-known scribes wrote the words of Allah on the surface of the paper. In the 
mentioned period, Kufic and Riqa’ scriptswere applied more than any other scripts in the writing 
of the Quran. In the decoration of the Qurans, geometric forms consisting of regular polygons, 
circles and arabesques, limited to twisted lines and limited simple bergamots and colors such 
as brown, vermilion, black and especially golden color were used. In layout proportions, the 
priority was the blank space and the artist paid special attention to this issue. It should be also 
noted that the greatest surface, in most cases, has been dedicated to the central inscription and 
the upper and lower inscriptions in some Qurans did not have equal proportions. From the first 
periods, the artists were familiar with the ruler and cleverly took into consideration the lineation 
and line space. These artists even accurately placed the sign of verses over the last verse, which 
also continued in later periods. In the Ilkhanid period, it can be seen that composition and layout 
became more consistent and more orderly and the layout principles were more closely respected 
and the blank space was reduced in this era. The use of golden and azure colors, along with colors 
used in the previous periods, became widespread. Geometric forms kept their place alongside 
some naturalistic elements such as arabesque foliage and colorful Khataei designs in the page. 
Motifs of flowers and cloud-shape margins and hachures and sometimes arabesques in this 
period, along with verses, featured in the central inscription. Scribed Qurans in the Timurid era 
were principled and systematic in terms of structure and using naturalistic elements and elegant 
designs. The maximum use of the blank space of the margin by wide lassos with azure rays of 
light in the opening pages attracts the attention of the viewer. In addition, dynamic proportions 
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