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Abstract 

Objective: The purpose of this study is to investigate the characteristics of arrays and 

decorations in the manuscripts of the Qajar period in the in-text section and to study the patterns 

and colors widely used in the manuscripts of this period. 

Methodology: The method of this research is descriptive-analytical. In this regard, first, the 

typographic characteristics of selected array pages are described. And inductively, common 

features are enumerated and analyzed. By purposeful sampling method, 77 art manuscripts with 

a scribe and writing date from Qajar period were selected from the exquisite manuscripts of the 

National Library. Notably, 34 sample images of these manuscripts are presented in this research. 

Findings: Qajar illumination has continued the Safavid style with the difference that the 

congressional margin is observed with a regular rhythm and large head-pieces. Qajar book 

decoration style has a special place as a coherent and school style in Iranian painting. And it has 

all the features (property) of a thematic and applied education of a painting school. Basically, 

the art of book decoration was mostly dependent on the court. And kings, princes, and local 

rulers were the most important clients of works of art and sponsors of art. 

Half of the studied Qurans have four or two pages with arrays in the opening papers (containing 

a list of chapters and prayers before recitation). The opening pages of all manuscripts of the 

Quran and prayer books and 76 percent of the literary books and 90 percent of the selected 

scientific manuscripts have head-pieces and inscriptions. In all Qurans, there are two opening 

pages and in the other manuscript, there is an opening page with a head-pieces and inscription. 

Most of the design of the head-pieces is the same as the dome or altar pattern. Ornate colored 

flowers have been used extensively in the text of gilding and sometimes in the layout of the 

head-pieces. The use of Arabesque in gilding the opening pages of the manuscripts under study 

is less varied. The flowers and leaves of Khatai are abundantly seen in the arrays of the opening 

pages of selected manuscripts. The purity and radiance of the colors used in the arrays of these 

books has created a kind of freshness and radiance. All Qurans and prayer books and 35 percent 

of literary books and 50 percent of selected scientific manuscripts have array margins on the 

opening pages. In the margins of the gilded and jeweled of the books, various types of Khatai 
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flowers and leaves and Arabesque motifs are drawn on a golden or azure background and in 

some samples on the paper itself. In the inscriptions of this period, Arabesque motifs are mostly 

designed in the form of frames or headbands, and the various thorns of the inscription are filled 

with Khatai motifs and small flowers. 
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 چکیده

بخش درون متن و بررسی نقوش های به کار رفته در نسخ خطی دوره قاجار در های آرایههدف از پژوهش حاضر بررسی انواع و ویژگی :فهد

 های خطی این دوره است. آرایی نسخههای پرکاربرد در کتابو رنگ

های منتخب، توصیف دار نسخهرایهآهای مشترک صفحات تحلیلی است که با شیوه استقرایی مشخصه -روش این پژوهش توصیفی :روش

دار دوره قاجار دار و تاریخنسخه هنری رقم 77گیری هدفمند، تعداد یق به روش نمونهشده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحق

 در موضوعات مختلف از مخزن نفایس کتابخانه ملی انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

های قرآن و صفحات افتتاح تمامی نسخهباشند. دار میهای مورد پژوهش دارای چهار یا دو صفحه بدرقه آرایهنیمی از قرآنها: نتایج و یافته

هـا همان نقـش لوحرغالـب س های علمی منتخب دارای سرلوح و کتیبه است. طراحینسخه درصد 09های ادبی و نسخه درصد 77ادعیه و 

 .استفاده شده استبه وفور ها آرایی سرلوحع گونه در متن تذهیب و گاهی در صفحههای رنگین مرص  گل اسـت. و یا محرابی گنبدی

انـدازی شـده لاط های علمی منتخب،نسخه درصد 59و های ادبی نسخه درصد 7/15ها و ادعیه و در صفحات افتتاح تمامی قرآن میـان سـطور

 .هستندهای مورد بررسی، مجدول اوراق میانی تمامی نسخهاسـت. 

 .هستنددار در صفحات افتتاح های آرایههای علمی منتخب دارای حاشیهخهنس درصد 19های ادبی و نسخه درصد 51ها و ادعیه و تمامی قرآن

یا لاجورد و  یـیلاط جـوردی بـر زمینهلایـی و لاط اسـلیمی و نقوشختایـی  هایبرگ گل و انـواع ها،نسخه ـعمرص   و بهای مذهـ در حاشـیه

 اند.شدهخـود کاغـذ رسـم  هنر زمییا ب

 

 دوره قاجار. آراییکتاب، تذهیب، مکتب هنری قاجار، آراییکتابها: کلیدواژه

 پژوهشینوع مقاله: 
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 مقدمه

های مذهبی و سپس علمی شروع شد و از قرن در قرون اولیه هجری با کتاب مقدس قرآن و کتاب آراییکتاب

های ارزشمند هنری در موضوعات دیگر همچون ادبیات و شعر تولید شدند. شالوده هجری به بعد، نسخه 9

از  بعد آراییکتابهای هنری بر مبنای تذهیب بوده است. پس از ظهور اسلام تذهیب در هنر نسخه آراییکتاب

دست آورده است. هنر ه خوشنویسی از بیشترین استقبال برخوردار بوده و جایگاه مهمی در هنرهای تجسمی ب

اخر همانند های قرآنی و آثار ادبی فو تذهیب زمانی که در خدمت آثار مقدس همچون نسخه آراییکتاب

کند بلکه در نوع خود هنر گیرد، نه تنها کارکرد تزئینی خود را حفظ میهای شاعران نامدار قرار میدیوان

 شود. متعالی شمرده می

کننده روحیات و حالات فرد خویش بیانه های منحصر بو هنر تذهیب در هر دوره با ویژگی آراییکتاب      

های مختلف، بستر مناسبی های خطی در دورهتاریخی است. به همین جهت نسخههنرمندان در ادوار مختلف 

های قرآنی و ادبی اگرچه در اوایل دوره در نسخه آراییکتاباند. هنر برای شکوفایی و تکامل هنر تذهیب بوده

 ، ص.9839)عظیمی، ادامه دهنده این هنر در عصر صفوی بوده است ،خصوص دوره فتحعلی شاهه ب قاجار

ها و جزئیات کاریبه تدریج توجه به ریزه -مصادف با پادشاهی ناصرالدین شاه -، اما در نیمه دوم این عصر(83

یابد و با حمایت مالی حاکمان محلی و حمایت شخصِ شاه از تولید ها شدت بیشتری میفراوان در آرایه

آورد که نتیجه وجود میه صر قاجار بدر ایران ع آراییکتابهای هنری، نگرش جدیدی را نسبت به هنر نسخه

 باشد. های نفیس دیوانی در این دوره میآن خلق تعداد قابل توجهی از نسخه

هایی متنوع به و تذهیب در دوره قاجار با بررسی نمونه آراییکتابهای مسئله این تحقیق، بررسی ویژگی

 لی است.های نفیس این دوره موجود در کتابخانه ملحاظ موضوعی از نسخه

ها و تزئینات نسخ خطی نفیس دوره قاجار در بخش حاضر بررسی انواع و ویژگی آرایه هدف از پژوهش

 هایپرسشهای خطی این دوره است. نسخه آراییکتابهای پرکاربرد در درون متن و بررسی نقوش و رنگ

کدام  های نفیس دوره قاجارو تزئینات درون متن در نسخه هاآرایههای کلی . ویژگی9پژوهش عبارتند از: 

 است؟

های ها( در نسخهرنگ و نقوش و هاآرایهانواع  و تزئینات درون متن )اعم از هاآرایههای تفصیلی . ویژگی2

 کدام است؟ منتخب دوره قاجار

های آرایی و تذهیب نسخهکتاب ههایی با موضوع مشابه و مرتبط در حوزنامهها و پایانمقاله برخی از

 قاجار به شرح زیر است:  هقرآنی دور
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معرفی تذهیب در دوره قاجار بر اساس آثار مؤسسه کتابخانه و موزه ملی »در مقاله  )بی تا( شفیعی

 تزئینات ،ترکیب بندی ،از نظر نقوش ،با روش تحقیق میدانیتعدادی از کتب مذهّب دوره قاجاریه  ،«ملک

میانی و پایانی را بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.  ،حواشی و سرلوح در صفحات آغازین ،متون

شناسی های زیباییهای دینی اغلب دارای تذهیب و ارزشن است که کتابآهای تحقیق حاکی از یافته

دوره محسوب  هستند؛ کتب ادبی بسته به سفارش دهنده و اهمیت متن ادبی از شاهکارهای تذهیب این

 .ها شده استآن تزئینتوجه کمتری به  ،گردند. در مورد کتب علمی و فرهنگی به دلیل اهمیت متنمی

ها از کاریهـا و ریزهات، ظرافتئیهای گرم و روشـن و پرداختن بیـش از حد بـه جزرعایت تقـارن، رنگ

 .هـای تذهیـب ایـن دوره اسـتویژگی

های دوره قاجار با های سه نسخه از قرآنتطبیق تذهیب»( در مقاله 9891) صدیقی اصفهانی و دیگران

مسئله آشنایی و شناخت هنر تذهیب در سه نسخه قرآن مُذَّّهَّب مکتب ، «هاهای بصری آنتأکید بر ویژگی

ش دهنده تفاوت در نوع و کاههای این تحقیق، نشانکنند. یافتهتحلیلی دنبال می -قاجار را به روش توصیفی

های اسلیمی و ختایی و نیز تجمل و گستردگی سطوح تذهیب و ترصیع در صفحات ابتدایی و مایهتنوع نقش

های مانند پرکار و ظریف، تعدد حاشیههای تاجهای قرآنی این دوره است. اضافه شدن سرلوحگاه انتهایی نسخه

وص رنگ طلایی در سطح گسترده از خص های درخشان و خالص بهکارگیری رنگ بندی و بهباریک در ترکیب

 های قرآنی دوره قاجار است.های مهم تذهیبویژگی

 های تذهیب شده عصر تیموری و قاجارتأملی در سرلوح قرآن»در مقاله  (9891) شمیلی و دیگران

به روش  ، «ی موجود در موزه آستانه مقدسه قم و کتابخانه مرکزی تبریز(نهای قرآ)مطالعه تطبیقی سرلوح

های عصر تیموری موزه آستانه قم های منتخب قرآندهند: سرلوحپاسخ می پرسشتوصیفی تحلیلی به این دو 

بصری تزئینی برخوردارند؟ نقاط اشتراک و های مذهب قاجار کتابخانه مرکزی تبریز از چه ویژگی و قرآن

های تیموری از نظر د که سرلوح قرآندهمی ها چیستند؟ نتایج تحقیق نشانافتراق در سرلوح  این قرآن

اند، اما تناسب صفحات و نقوش تزئینی از ویژگی منسجم و استحکام بصری در فرم و نقش برخوردار بوده

پراکنده دارد. استفاده از نقوش اسلیمی، ختایی و رنگ طلا و  های قاجار ساختاری نسبتا  ترکیب نقوش سرلوح

 .شودو آثار دیده میهای متغیر در هر دلاجورد با نسبت

های های ساختاری و عناصر بصری نسخ قرآنبررسی مؤلفه»در مقاله  (9891)شمیلی غفوری فر و 

به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی  ،«مذهّب عصر قاجار در کتابخانه مرکزی تبریز

اند. نتایج پژوهش های مذهب قرآنی عصر قاجار موجود در کتابخانه تبریز پرداختههای شاخص در نسخهمؤلفه

کشی، تاج، کتیبه، انواع جدولحاکی از آن است که عناصر تزئینی همچون نقوش ختایی، اسلیمی، تاج، نیم

http://lis.aqr-libjournal.ir/article_53330_95e0c607aa66fc94a6cfa9b345387222.pdf
http://lis.aqr-libjournal.ir/article_53330_95e0c607aa66fc94a6cfa9b345387222.pdf
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مذکور مشاهده شده است.  هقاجار کتابخان ههای منتخب از دوروش انتزاعی و ... در قرآننقوش ترصیع، نق

بندی بندی ساده، ترکیبهای توخالی و به صورت قابعباسی، اناری، اسلیمیهای گرد، شاهاستفاده از گل

های اخص تذهیبهای شها، بیشترین استفاده از رنگ طلا جزءِ ویژگیها و جدولحلزونی، تنوع رنگی در گل

 ذکرشده است.  هقرآنی عصر قاجار کتابخان

سیر پیدایش و تکامل تذهیب در ، «مذهبی ایرانی آراییکتابادوار تذهیب در »در مقاله  (9839)عظیمی 

نتایج تحقیق، در قرون اولیه اسلامی، استنساخ  دوره را تحقیق نموده است. مطابق با 5ایرانی در  آراییکتاب

)تذهیب( را ابداع کردند.  نقش و نگار مطلق هآن توسط مسلمانان شکل گرفت و آنان، شیو تزئینزیبای قرآن و 

به بعد عناصر رنگی متنوع دیگری اضافه  1های محدود شروع شد و از قرن در وادی امر با رنگ هاآرایهاین 

های مشخص شد ها و مکاتب خاص با ویژگیها، تذهیب هم دارای دورهها و رنگتنوع طرحگردید. با توجه به 

 هجری  به اوج شکوفایی از جهت ظرافت و تعدد مکاتب رسیده است. 98تا 99های و در قرن

طراحی و اجرای صفحات افتتاحیه قرآن با الهام از نقوش » در پایان نامه خود با عنوان (9898رحمانی )

ها و عناصر بصری تذهیب دوره قاجار معتقد است که تذهیب در ، ضمن بررسی ویژگی«دوره قاجارتذهیب 

ی گرم و روشن و پرداختن هاهای پیش از خود بوده و رعایت تقارن استفاده از رنگدوره قاجار واموار دوره

رت مذّهبان و گستردگی ثکاز ویژگی تذهیب این دوره است. وی  هاکاریبیش از حد به جزئیات ظرافت و ریزه

سطح تذهیب در نسخ قرآنی را که ناشی از اهمیت خط و خوشنویسی در این دوره بوده، دلیلی بر استقبال 

 داند.عمومی و رونق هنر تذهیب در این دوره می

الانبیاء با نگاهی به نسخ عصر قاجار موزه تذهیب نسخه قصص»نامه خود با عنوان ( در پایان9892) دونلو

شده در موزه قرآن و  های خطی، قرآنی و مذّهبی عصر قاجار، نگهداریهایی از نسخه، نمونه«کتابت تبریز

های مذهّب )آرایه های قرآنیکار رفته در نسخه به ش تزئینی گیاهیبررسی کرده است. وی نقو کتابت تبریز را

های خطی با تأکید بر صفحات آغازین را مورد تفحّص قرار داده است. نتایج پژوهش وی سرلوح( و نسخه

هاست. برخی از آثار مورد مطالعه چنان دارای ها از منظر کیفی و موضوع نسخهنشانگر تنوع تذهیب

سازی های تاجی، قرینهها، سرلوحهای قوی و پرکار، ظرافت در نقوش، کمبود وسعت طیف رنگبندیترکیب

های رنگین غنی و تنوع قلم و های گل و بوتههای متنوع، حاشیهکشیسراسری در صفحات افتتاح، جدول

 کند.های قبلی متمایز میباشند که تذهیب این دوره را از دورهقدرت می

، به «مطالعه مفاهیم و کاربرد رنگ در نقاشی قاجار» اش با عنواننامهدر پایان (9839) کلیاحدی 

 پردازد.تغییرات در زمینه هنر نقاشی در دوره قاجار می

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/665141
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/665141
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و تذهیب در  آراییکتابیی که اختصاصا  به موضوع هادهد، پژوهشبررسی پیشینه پژوهش نشان می

استناد به نسخ نفیس و هنری کتابخانه ملی پرداخته باشد، انجام نشده  ی نفیس دوره قاجار موجود باهانسخه

 است.

 

  شناسی پژوهشروش

دار ی صفحات آرایههاتحلیلی است که در این راستا نخست به توصیف مشخصه -روش این پژوهش توصیفی

ی مشترک احصا شده های منتخب پرداخته شده و به شیوه استقرایی، ویژگیهادر اوراق افتتاح و میانی نسخه

نسخه خطی مخزن کتابخانه ملی، تعداد قابل  02333و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در میان حدود 

به ویژه در صفحات افتتاح اجرا شده است.  هاآرایهها انواع توجهی نسخ نفیس هنری موجود است که در آن

ی دیوانی خلق هاهنری را دردوره صفویه و قاجاردرکانون آرایان ایرانی، زیباترین و پرکارترین نسخ نفیسکتاب

را در نسخ قرآنی و برخی از کتب ادعیه همانند صحیفه سجادیه و زادالمعاد  هاآرایهکرده اند. آنان بهترین انواع 

ی علمی نیز برخی از هاکه در تعداد معدودی از کتاب اند همچنانی شاعران مشهور به کار بردههادیوان و در

دار دار و تاریخنسخه هنری رقم 11گیری هدفمند، تعداد اند. در این تحقیق به روش نمونهرا اجرا نموده هاآرایه

 دوره قاجار با تنوع موضوعی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. 

داری که دارای ی تاریخها، نسخههاچنین بوده که نخست با مراجعه به فهرست هامبنای انتخاب نسخه      

ی مورد جستجو، سعی شده هااند، انتخاب شده و سپس با مراجعه به نسخهامتیاز نفاست هنری معرفی شده

نسخه دیوانی  و تزئینات باشد و اصطلاحا  هاآرایهها دارای انواع یی انتخاب شوند که اوراق افتتاحیه آنهانسخه

طور ه ی علمی بهاطور کامل و در نسخهه ی ادبی بهاو نسخه ی قرآن و ادعیههاباشند. این مبنا در مورد نسخه

 نسبی تحقق پیدا کرد.

 

 مبانی نظری

 ی خطی هادر نسخه ها. درآمدی بر تذهیب و آرايه1 

از مفاخر « کلام الله»در قرون اولیه اسلامی استنساخ زیبای قرآن کریم و اهتمام در آراستن و تزئین 

 هبا توجه به ممنوعیت دینی نسبت به پرداخت چهره نگاری و محدودیت در استفادایرانیان تازه مسلمان بود و 

را ابداع و یا تکمیل نمودند « تذهیب»مورد پسند نقش و نگار مطلق یعنی  هها در منابع علمی، ایرانیان شیوآن

گل و گیاه  هده شدیی را که عمدتا  الهام گرفته از شکل ساهاکتاب آرایی پرداختن به نقوش و آرایه هو در حوز
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آرایی و ی خاص بود، گسترش دادند و کاربرد متعدد و متنوع آن را در هنر کتابهاو نقوش پیچ پیچ و حرکت

 سازی تعمیم دادند. کتاب

مشروع و پذیرفته شده در  همتعاقبا  در قرون بعدی همراه با تکامل و تعالی هنر اسلامی، نوع خاصی از نگار

ی محدود به ویژه زِر ناب شروع شد و از هادر ابتدا با رنگ مایه هاکنار تذهیب جای خود را باز کرد. این آرایه

ی بسیار زیبا هاطلا، رنگ هقرن ششم هجری به بعد عناصر رنگی متنوع دیگری بدان اضافه شد و با حفظ زمین

خودنمایی یافته  هاب، زرنیخ )زرد روشن(، سبز زنگاری و غیره عرصو مؤثر همچون لاجورد، شنگرف، سفید

 است. 

رسد و نقوش تزئینی اسلیمی و ختایی زیبایی و ظرافت تذهیب در قرون دهم و یازدهم هجری به اوج می

ی ها؛ آرایه9طور منظم و به غایت روح نواز و دلفریب بودهه که ترکیبی از گل و گیاه و پرندگان و حیوانات ب

نویس ایرانی پدید آورد و این تعالی و تکامل تا اواخر قرون سیزدهم )زمان ظهور فاخری را برای کتب دست

 صنعت چاپ( ادامه یافت. 

دارای رقم و تاریخ  هاای برخوردارست، چون اغلب کتابتذهیب در میان سایر آثار هنری از جایگاه ویژه

 دیوانی و یا کارگاه خصوصی را دارند. هابت، نام نقاش خانها محل کتهستند و برخی از صفحات پایانی کتاب

توان گفت: تذهیب نقوش منظم هندسی و جز آن است که با خطوط مشکی و آب در تعریف تذهیب می

ی دیگری هاجز آب طلا، رنگه اگر در آن ب ؛کار رفته باشده طلا تزئین شده و به ندرت رنگ دیگری در آن ب

اما  ؛کار رفته باشد، آن را ترصیع یا مرصع گوینده یدآب، زنگار، زعفران و غیره بهمچون شنگرف، لاجورد، سف

تر از دو مورد قبلی است نقوش درهم و نازکی شود. تشعیر که سادهامروزه معمولا  به هر دو، تذهیب گفته می

 ، ص.9858بیانی، ) شودی دیگر که با اندکی دقت، ترتیب منظم آن دیده میهااست با آب طلا و گاه با رنگ

 (.21 ، ص.9831؛ مجرد تاکستانی، 2

 

 . كتاب آرايی ديوانی دردوره قاجار2

 دوره قاجار آراییکتابکانون  1-2      

 محدودیت و کندی با صفوی و عصرتیموری پردازینسخه رسم و راه زندیه، سپس و افشاریه عهد در

 آراییکتاب و نویسینسخه( ق 9253-9299) فتحعلیشاه حکومت با هم زمان قاجار دوره در. داشت رواج بسیار

 اصفهانی، غلامعلی الکُّتاب، اشرف العابدینزین مانند خوشنویسانی. گرفت قرار توجه مورد دیوانی درکانون

 
-584. ، ص5507های اسلامی، چاپ ، انتشارات بنیاد پژوهش«نسخه نامه»های تزئینی اسیلمی و ختایی رجوع شود به کتاب . برای شناخت بیشتر طرح5

588. 
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 این خوشنویسان جمله از اصفهانی ابوالقاسم میرزا و اصفهانی واله محمدکاظم سیدگلستانه، عاشور، عبدالله

 آرایینسخه کار در ندرت به که درخشیدند ایران در قاجاری عصر در زیادی نقاشان و نگارگران. بودند دوره

 شدمی گرفته پی استقلال به و خطی هاینسخه از بیرون دوره این در صورتگری و نقاشی زیرا داشتند اهتمام

 (.989 ، ص.9833هروی، مایل)

 قلمرو در که هجری98 قرن از دهه چند و 92 قرن دوم نیمه از مانده جای بر خطی هاینسخه بیشتر 

 در تیموریان عصر از که نستعلیق خط. است شده کتابت نسخ خط با آمده فراهم دیوانی نویسینسخه کانون

 جای هجری 92 قرن دوم نیمه از گرفتمی قرار استفاده مورد عربی هاینگارش در بعدها حتی و فارسی آثار

 کتابت در نسخ خط شیوع علت معتقدند برخی جایگزینی( این) علت بیان در. واگذارکرد نسخ خط به را خود

 که باشدمی.( ق 9902 سال به زنده) نیریزی محمد میرزا عام شهرت اعتبار به دوره، این از فارسی خطی نسخ

 و پیداکردقمری  هجری90 تا 92 هایقرن در زیادی پیروان او خط و نویسینسخه اسلوب دلنشینی و زیبایی

 به نویسینسخه قاجار، شاه محمد دوره در. گردید کتابت نسخ خط به عصرقاجار اوایل دیوانی هاینسخه بیشتر

 نستعلیق به نیز را حکومتی و دیوانی هاینامه و مکاتیب حتی که جایی تا یافت بیشتری رواج نستعلیق خط

 (.903 ، ص.9833هروی، مایل ؛9818 عراقی، کاووسی) نوشتندمی

 در دوره قاجار آراییکتابهنر  2-2

توان به ورود عناصر هنر ن میان میآبنیادی داشت که از  هقاجار چند ویژگی و مشخص ههنر تذهیب دور

طور کلی هنرهای عصر  به(. 85 ، ص.9830اسکاچیا، ) مردمی و عامیانه و وابستگی به هنر غربی اشاره نمود

جتماعی دچار ا-ی فرهنگیهایل و موقعیتلای قبلی بوده است و به دهاتر از دورهقاجار بسیار قابل شناسایی

 -ی فرهنگیهایی شده است. بنابراین، از میان هنرهای این عصر، هنر تذهیب با پستی و بلندیهافراز و نشیب

 توانعصرقاجار را می آراییکتابای که هنر ی چشمگیری شد. به گونههااجتماعی و اقتصادی دچار دگرگونی

 تقسیم نمود:  زیر به دو دوره

ی های مکتبهای هنری عصر صفویان بوده است و در آن ویژگیهاسنت هاول که در ادام هدورالف(     

ی نسخ و نستعلیق هاشیراز همزمان با حکومت فتحعلیشاه تحول و تکامل یافت. استفاده از خط -اصفهان

ای که استفاده از دوره بسیار ترویج پیدا کرد. به گونهجورد به صورت تیره در این لاگیری از رنگ و بهره

گری نموده است. استفاده از جورد جلوهلاو  طلابه عنوان رنگ غالب در کنار  هارنگ شنجرف در سرسوره

ی این دوره هااز دیگر ویژگی هاو حاشیه های سرلوحهای ختایی رنگی متنوع در متن تذهیبهاگل

ی پیشین است و نظم هادر عین کوچک بودن و ریز بودن فاقد ظرافت هایبشوند. نقوش تذهمحسوب می

ی مذهب قرآنی عصر قاجار هااز طرفی در نسخه. شودها مشاهده نمیی اسلیمی در آنهازم چرخشلا



 های خطی نفیس دوره قاجارآرایی و تذهیب در نسخهکتاب                                                                                              600
 

ی ترنجی که با اسلیمی هاشود و قاباسلیمی دهن اژدری، ماری و نقوش فرنگی بیشتری مشاهده می

 .تری به خود گرفته استشکل فرنگی فرنگی تزئین گردیده

ی خاص این دوره هادر زمان پادشاهی ناصرالدین شاه شکل گرفت. از ویژگی آراییکتابدوم  هدورب(     

ضخیم است که در  جورد تیره و نسبتا  لای هابا شرفه هاقرآن هی رنگین در حاشیهااستفاده از ترنج

ی تذهیب شد و های ختایی جایگزین حاشیههاهمچنین حاشیه .ی دیگر چنین روشی رایج نشدهادوره

 ر شد. از طرفی عمدتا  تککوچ هایی با تحریرهای سیاه نیز رایج گردید. افزون بر این، ابعاد قرآنلانقوش ط

اما وجود  ؛شودو جزئیات عناصر تزئینی مشاهده نمی هاتفاوت خاص و چشمگیری در فرم سرلوح

ی پیشین هابسیار قابل ملموس و متمایزکننده از دوره هاای در تزئینات نشانرهی لوتوس و یا کنگهابرگ

 (.9831رهنورد، ) شدبامی

 

 ی دوره قاجارهاو تذهیب در كتاب هاآرايهی ها. ويژگی3

 گیرد:کتب نفیس در دوره قاجار در سه گروه زیر مورد بررسی قرار می تذهیبو  هاآرایهی هاویژگی

ی ها: کتـاب قـرآن بـه دلیل تقدس و اهمیتی که در بین مسلمانان داشـته، در کانونو ادعیه هاقرآن 1-3

قاجار دارای  هی خطی دورهابیشتر قرآن پردازی بیش از کتـب دیگـر مورد توجه بوده وو نسخه آراییکتاب

در دوره قاجار شـامل  و ادعیه دیوانی و نفیس تولید شده هاهستند. قرآن دارمذهّب و آرایه هچندین صفح

ی هادر مواردی فهرسـت سوره آغازیـن، میانی، پایانی، صفحات پیشـواز و بدرقه و دارِصفحـات تزئینی و آرایه

شـش ] هادر برخی از نسخه[ه ی نفیس این دورهاصفحـات آغازیـن در قرآنطور معمول ه بقرآنی اسـت. 

بدرقـه یـا دعـای ختـم تلاوت، صفحات حه تلاوت قرآن، صفپیشـواز یـا دعای قبل از حه صف»صفحـه اسـت: 

قرینـه )بقـره  هراول سـوحه الکتـاب و صففاتحه هرافتتـاح کـه خـود شـامل سـوحه ، صفهافهرسـت سـوره

 (.9831، ذابح« )اسـت( فاتحـه هسور هحصف

را ندارنـد. در تعـدادی دعای آغـاز و ختم  هاصفحـات پیشـواز و بدرقـه و فهرسـت سـوره هاقرآن تمام

ات تزئینبـا مرکـب مشـکی کتابـت گردیده و در مواردی دارای  هاوع و پایـان سـورهربه صورت سـاده در ش

دعای قبـل از ) پیشـواز هحکه دارای صف ییهاقرآن. در میان (19 ، ص.)شفیعی، بی تا درخور توجهی هسـتند

صفحـه از بخـش : هرح اسـترکلی بدین ش تزئینهسـتند،  (بعـد از تلاوت قـرآندعـای )و بدرقـه  (تلاوت

ی هاترنـج و گاهـی لچکـی، همـراه بـا گلرترنـج بـزرگ بـا سطرح متن و حاشـیه تشـکیل شـده، متن بـا 

بـه  تنم غالبا  شـده اسـت.  تزئینجـوردی یـا خـود کاغـذ لایـی، لاط هنبـر زمی هارنگیـن و انـواع اسـلیمی
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ای و ی گرههایـی، دارای حاشـیهلاط هنزمیبا نویسـی در ترنـج مرکـزی  خط رقاع بـه صورت مطلا یـا رنگه

 اسـت.با نقوش اسلیمی مرصـع  و ی رنگین کتابت شـده اسـت، حاشـیه نیـز مذهـبهاجدول

ح اسـت: رشـده بدیـن شی قـرآن اسـتفاده هاصفحه فهرسـت سـوره ینیتزئترکیـب کلـی که بـرای      

ی کوچک های عمودی و افقی به مربعهابا جدول تنو حاشـیه اسـت. م تنصفحـه دارای دو بخـش کلی م

بـه  غالبا  . عناویـن(19 ، ص.)شفیعی، بی تا بندی شـده اسـتبه فرم شمسـه هشـت و چلیپـا تقسـیم لا معمو

یک در صورت ه )رنگ سبز یا لاجورد بی و رنگیـن لایطو یـا با دو رنگ  شده نویسـیبه صورت زر خـط رقـاع

رنگ نوشـته شـده و فضـای چلیپایـی یـا جـداول بیـن  ییلاجـوردی یـا طال هسمربـع یا شم هنبـر زمی (میان

 شده است. تزئینجوردی ایی یـا للاط هنی رنگیـن بـر زمیهابا گل هامربع

صفحه  ادعیه همچون صحیفه سجادیه و زادالمعاد دارای یک تا دوی هادر این دوره فقط تعداد کمی از کتاب 

  .استبدرقه حاوی فهرست ادعیه کتاب 

ی دوره قاجار صفحات تزئینی همچون: صفحات افتتاح، اختتام، صفحه فهرست، های قرآنهادر نسخه    

نظیر صفحات تقدیم و  دیباچه همان کاربرد سابق را دارند هرچند استفاده از برخی صفحات کمتر رایج است،

ی کشیده هاقاجار، استفاده از طرح سرلوح هی دورهاقرآن آراییکتاباما محکم ترین دستاورد  ؛صفحات خاتمه

طور کلی ه ی قرآنی بخشیده است. بهاآرایهو  هااست که ظرافت و ملاحتی خاص به هنر سرلوح سازی تذهیب

، جداول هاسرلوح دار بودنتوان به تاجاین دوره می و تزئینی ی مذهبهای بارز و شاخص قرآنهااز ویژگی

 گیری از تزئینات ختایی بهی اصلی و داخلی سرلوح، بهرههادر حاشیه رنگین، استفاده از تکنیک مرصع

، یکسان بودن حاشیه های و گل فرنگی در حواشی، تنظیم متون به پهنای سرلوحای کنگرههاخصوص برگ

         . ای نام بردی متن آیات و استفاده از نقوش ریسهلاهلابدر  «دندانی»صفحه، تکنیک مرصع از دو ضلع 

 ی تزئینی بههاآرایهدر  هاکارگیری از نقوش اسلیمی به شکل دوایر مارپیچی و نقوش ختایی ریز و ساقهبه 

)شمیلی و  شودمیی قرآنی عصر قاجار محسوب های بارز تذهیبهااز دیگر ویژگی هاخصوص در سرلوح

  .(951-955 ، ص.9891، دیگران

تعداد قابل توجهی از کتب ادعیه  )ع( و امام سجاد هی صحیفه سجادیها، بیشتر نسخههاجز قرآنه ب       

 ند.هستی قرآنی هایی همانند نسخههاو تذهیب هاآرایههمچون زادالمعاد مجلسی در این دوره دارای 

و تذهیب به کار رفته، بیشتر  هاآرایهها انواع قاجار که در آن هی ادبـی دورهاکتابی ادبی:هاکتاب 2-3   

ی شـاعران قدیمی همچون: حافـظ، سـعدی، مولوی، فردوسی، جامی، نظامی، عطار و در هاشـامل دیوان

مواردی شـاعران و ادیبان جدیـد و معـاصر آن دوران همچون محمد تقی علی آبادی مؤلف کتاب ملوک 

 ( اسـت. 9لام )تصویر الک
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ای از دارای تزئینات اسـت که نمونه نیز در ایـن دوره تعـداد کتـب ادبـی مذهـبی و عرفانی زیـادی

 است. (2)تصویر الآیات ملاصدرا دار اسرارآن، نسخه آرایه

آغازیـن )سرلوح و کتیبه  هی صفحهادر بخش های به کار رفته در این قبیل کتابهاو تذهیب هاآرایه 

 است.و جدول(، صفحـات پایانـی و در مـوارد محدودی صفحـات میانـی 

: گسترش سـواد و علم آمـوزی در میـان توده مـردم در این دوران، کتابت و ی علمیهاکتاب 3-3   

پی داشـته اسـت کـه بسـته بـه تـوان مالـی و جایـگاه  کتـب ادبـی و علمی بسـیاری را در نـگارش

 ، ص.)شفیعی، بی تا ـات قابل توجهـی هسـتندتزئینها دارای تذهیـب و سـفارش دهنده برخی از آن

)القوانین  موضوعاتی همچون منطق قاجار در هدار تولید شده در دورآرایه یی از کتب علمیها(. نمونه18

)رساله طبی،  /ع(، طب5250)مجمع الفرس، نسخه شماره  نامه/ع(، لغت8281المحکمه، نسخه شماره 

ت قوشچی، نسخه ئو هی 95329(، نجوم و هیئت )اختیارات الایام، نسخه شماره 95389نسخه شماره 

دارای  اهف( موجود در مخزن کتابخانه ملی است که صفحه نخست تمام این نسخه 0/2533شماره

 سرلوح و کتیبه و جدول است.

 

  ی دوره قاجارهاتزئینات در كتابو  هاآرايه. مشخصات كلی 4

قاجار ادامه دهنده سبک صفوی بوده است اما با این تفاوت که  آراییکتابطور کلی تذهیب و ه ب    

ترین رنگ در عصر ی درشت مشاهده شده است. رنگ طلا غالبهادار با ریتم منظم و سرلوححاشیه کنگره

ی هاتر از پیشین مورد استفاده قرار گرفته و رنگجورد به حالت کدر و تیرهلارنگ رود؛ قاجار به شمار می

 
 الکلام. صفحه افتتاح ملوک5تصویر 

 

 
 . صفحه افتتاح نسخه اسرارالآیات4تصویر 
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گونه در متن عی رنگین مرصّ هاکار رفته است. گله ی مذکور بهادرخشان زرد، شنجرف، صورتی در کنار رنگ

 (.953 ، ص.9891)شمیلی و دیگران، استفاده شده است هاآرایی سرلوحتذهیب و در صفحه

ی تزئینی در هاقاجار به تفکیک ویژگی هدر متون نفیس دور هاآرایهی تزئینات و هاهرچند ویژگی 

ی این کتاب پیش از هاصفحات آغازین، صفحات پیشواز و بدرقه، صفحات میانی و صفحات پایانی در بخش

ی کتب دوره قاجار به هاآرایهی کلی رایج در هامشخصهدرج تصاویر منتخب آمده است، لکن ویژگی برخی از 

 شود:بیان می شرح زیر

 نقوش میان سطور  -

یی شده است، این نقوش شامل بندهای ختایی و یا لااندازی الوان و طمیان سطور در اوراق افتتاح، بوته

یی لااست که بر بوم ط9ری ُمَّحرَّّهاموشی میان سطور، دندان ئینکاری شده است و تزی حلهابرگ و بوته

در حالی که  تکرار شده است، ی کوچک قرار دارد. این اصول در غالب صفحات اختتام نیزهامزین به شکوفه

)صدیقی اصفهانی و دیگران،  نقش هستندسفید و بی هاو متون کتاب آیات قرآن هدر اوراق میانی، زمین

 (.99 ، ص.9891

 مایه نقش -

ی رنگی چندپر به تعداد زیاد، های خطی قرآن قاجار شامل گلهادر نسخهرفته  کار ی بههامایه نقش

بیشتر از نوع اسلیمی طوماری است و نقوش  هااسلیمی ، لوتوس و جوانه هستند.2عباسیای، گل شاهگل پنبه

و ی باریک هااند. حاشیهو حواشی نقش شده هاسرلوح مهبر ضمی تناوب ای بههای ریسهگل اسلیمی، ختایی و

 تزئینی هندسی هابندیگره تایی و هسی دو و های ریزنقش و اسلیمیها، با گلهاجداول دور سرلوح و کتیبه

 .(98 ، ص.9891)صدیقی اصفهانی و دیگران،  شده است

 رنگ    -

جوردی و قرمز شنگرفی بیشترین لاآن  از قاجار است، پس هیی، رنگ غالب در نسخ خطی دورلارنگ ط

به  هاگل تزئیندر  صورت فرعی اکثرا  به و زرد ی مشکی، صورتی، آبی آسمانی، سبزهارنگ دارند. را کاربرد

گاهی با رنگ سفید  به زر ترسیم شده و اند که فقطآورده ی زیبایی به وجودهامذهبان، طرح»رود. کار می

ی اصلی هانگبین ر رنگی موجود تضاد» .(93 ، ص.9813ناصری،) «روی زمینه زرین نمایش داده شده است

 
یند.ر گودر تحریر، محر َّ شده به نقوش و کلمات محصورمُحر َّر:  .5  
 ند. این گل بهدانآبی میای آن را شبیه نیلوفر های ختایی که منسوب به طراحان دوره صفوی بوده و عدهیکی از نقوش اصلی در طرح :عباسی گل شاه .4

.شودهای متنوعی ارائه میدر طرح ها ها وگلبرگبرگبه همراه  پر دوازده و پر هشت پر، صورت شش  
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کند. کاربرد هیجان بیشتری را به بیننده منتقل می یی است که گرمی ولانهایت ط در و آبی، قرمز، سبز نظیر

حال کاهش  عین بخشد و در را شدت می هایی، حالت تجملی و زینتی سرلوحلااندازه رنگ ط از بیش

 .)918-912، ص.9831رهنورد، ) «کاهدات در این دوره میتزئینروحانی ه جوردی، از جلولافضاهای 

 دارای کاربرد ،این دوره در آثار عناصر بصری به کار رفته و نقش شده»لی شاید بتوان گفت:  طورک به

ی تزئینی های هستند؛ یعنی انواع عناصر بصری، توجه بیننده را بر سطح کار و جنبهتزئینای و آرایه

 (.39 ، ص.9830جنسن، ) «سازداثررهنمون می

 کشی جدول -

ات ئینش است که در چند ردیف، بر قاب تزب یا منّقَّ مذهَّّ ،پیرامون صفحه رسم خطوط رنگین و متداخلِ

ی مهم بصری این صفحات هااند و از ویژگیب دوره قاجار کشیده شدهمذهَّّ ی نفیس وهانسخهصفحات میانی 

در  دهند.اول را تشکیل میی جدهاجوردی، رنگلایی، شنگرف، سیاه و در مواردی لاط. روندبه شمار می

  ، ص.9891)صدیقی اصفهانی و دیگران،  ستهارنگ دیگر از یی بیشترلا، ضخامت جداول طهابیشتر نسخه

98). 

  هاحاشیه -

 هادر صفحات آغازین حاشیه متفاوت هستند. افتتاح و متن با یکدیگر در صفحات آغازین هاحاشیه

ی متن، بیشتر نشان کار شده و در صورت هاختایی و در حاشیه در صفحات افتتاح، ترکیب اسلیمی و ختایی،

 .وجود طرح حاشیه از نقوش ختایی استفاده شده است

بسیار پرکار بوده و  هادر قرآن دعای آغازین و افتتاح ی داخلی در صفحات فهرست،هاطرح حاشیه

و  هاشامل اسلیمی ی هندسی است. نقوش این حواشیهاگره ای از نقوش اسلیمی، ختایی ومجموعه

ی کوچک و ترنج هاها، تاججوردی و زرین، ردیفی از بادامکلای رنگین، فضاهای مثبت و منفی هاشکوفه

سه طرفه بوده و با فاصله کمی از لبه کاغذ تذهیب با  لا  ی خارجی در صفحات افتتاح معموهاحاشیه. است

 اند و کمندهای اسلیمی و بندهای ختایی طراحی شده هابندهای ختایی و سربندهای اسلیمی و یا قاب

یی برای ها، نشانهی قرآنیهانسخه برخی از در حاشیه متن (.92 ، ص.9891)صدیقی اصفهانی و دیگران، 

به  هادر حاشیه قرآن ملائاین ع. و کلمات جزء، نیم جزء، حزب و سجده طراحی شده است هانوشتن نام سوره

 .لوزی و چندضلعی استر، جهایی مدوّ شکل ترن
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 هایافته

بیان شده  9( در جدول های خطی مورد مطالعه )توصیف جامعه آماری نسخههاپراکندگی موضوعی نسخه

  .است

 ی مورد پژوهشهاپراکندگی موضوعی نسخه .0جدول 

 
 

 ی نفیس دوره قاجار هاو تزئینات درون متن در نسخه هاآرایهی کلی هااول: بیان ویژگی پرسشپاسخ 

         صفحات آغازین و و تزئینات در هاآرایهی ها. ویژگی9ی پژوهشی مرتبط با این بخش در دو قسم: هایافته

 شود:و تزئینات در اوراق میانی، ارائه می هاآرایهی ها. ویژگی2

 صفحات آغازینو تزئینات در  های آرایههاویژگی .1

دوره قاجار و قبل از  آراییکتابپردازی و ی کتابهامذّهبان در کانون هنرمندان وکه اهتمام  با توجه به این

ی های شاعران بوده است و بیشتر نمونههاو دیوان هادار و نفیس در قرآنی آرایههاآن، بیشتر متوجه ایجاد نسخه

ی هاحات آغازین نسخهی تذهیب صفهامنتخب در این کتاب نیز اختصاص به همین دو مقوله دارد، لذا ویژگی

 گیرد:و متون ادبی به شرح زیر مورد بررسی قرار می هانفیس دوره قاجار به تفکیک قرآن
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نسخه(، دارای  90) ی مورد پژوهشها، تمامی قرآن2ی تحقیق: مطابق با جدول هایافتهو ادعیه:  هاقرآن

مرصع در دو صفحه افتتاح )صفحه نخست افتتاح حاوی سوره فاتحه الکتاب و  سرلوح و کتیبه مذهب و

 (.8ند )تصویر هستصفحه دوم حاوی آیات آغازین سوره بقره( 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

نسخه دارای چهار صفحه بدرقه  8نسخه قرآن نفیس مورد پژوهش،  90از  ،3همچنین مطابق با جدول 

 0صفحه بعدی حاوی دعای قبل از تلاوت و  ( و دو0)تصویر  هادوصفحه نخست حاوی نام سوره دار،آرایه

نسخه بدون صفحه بدرقه  1( و 5)تصویر  نسخه دارای دو صفحه بدرقه مشتمل بر دعای قبل از تلاوت

 د.هستندار آرایه

 

 

 

 

 
  

 
    

 

 

 

نسخه(، یک صفحه افتتاح دارای تزئینات  20ی ادعیه منتخب )هادر تمام نسخه 8مطابق با جدول 

فهرست حاوی  صفحه بدرقه، نمونه دارای دو فقط دو 9( و مطابق با جدول 1)تصویر  دهستنسرلوح و کتیبه 

 .هستند( 1)تصویر  ادعیه

 
. دو صفحه افتتاح قرآن، نسخه شماره 2تصویر 

 کتابخانه ملی02022

 

 
. صفحه بدرقه قرآن حاوی نام 0تصویر 

 نه ملیکتابخا 02022ها، نسخه شماره سوره

 

 
بدرقه قرآن  . صفحه2تصویر 

حاوی دعای قبل از تلاوت، نسخه 

 کتابخانه ملی 2220ه شمار

 

 

 
 . صفحه افتتاح زادالمعاد،2تصویر 

کتابخانه  2200نسخه شماره  

 ملی

 

 

 
. صفحه بدرقه کتاب دعا 2تصویر 

                                        حاوی فهرست ادعیه، 

 کتابخانه ملی 1111نسخه شماره 
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 نسخه( 00ی مورد پژوهش )های قرآنهاآرایه .6جدول 

 
 

 نسخه( 60ی ادعیه مورد پژوهش )هاآرایه .2جدول 
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 5/23دار و ه افتتاح آرایهحی مورد پژوهش فقط دارای دوصفهاقرآن درصد 53توان گفت در مجموع می

دارای شش صفحه بدرقه و  هاقرآن درصد 5/29دار و دارای چهار صفحه بدرقه و افتتاح آرایه هاقرآن درصد

 .استحاوی فهرست ادعیه  صفحه بدرقه، ی دعا نیز دارای دوها. دو نمونه از کتابندهستدار افتتاح آرایه

 

 ی شاعرانهامتون ادبی و ديوان

 0ی شاعران دوره قاجاردر جدول های ادبی و دیوانهاو تزئینات در صفحات آغازین نسخه هاآرایهی هاویژگی

 بررسی شده است.

 

 نسخه( 62ی ادبی )های نسخههاآرایه .0جدول 

 درصد تعداد نسخه ی به کار رفتههاآرایهانواع  ردیف

 
5 

 سرلوح و کتیبه مذهب
 در صفحه افتتاح  

  0 سرلوح و یک کتیبه
50 

 
 1 سرلوح و دوکتیبه مزدوج 4/08%

  4 سرلوح بدون کتیبه سرلوح یا کتیبه مذهب 4
5 

 
 5 کتیبه بدون سرلوح 5/59%

  4 سرلوح و کتیبه در دو صفه افتتاح  چند سرلوح و کتیبه 5
7 

 
 0 سرلوح و کتیبه در ابتدای هرفصل 7/49%

 %4/57 1 سرلوح و کتیبه الوان )بدون تذهیب( 0

 ی مذهب و مرصع هاحاشیه  1
 در دو صفحه افتتاح 

 %55 0 ی آرایه دار هادارای حاشیه

 %70 49 بدون حاشیه آرایه دار

 طلا اندازی بین سطور 7
 در دوصفحه افتتاح  

 %7/15 51 دارای طلااندازی بین سطور

 %5/08 50 بدون طلا اندازی بین سطور

7  
 ی اوراق میانیهاآرایه
 
 

 %599 40 مجدول

طلااندازی بین سطور درتمامی 
 اوراق

5 0/5% 

 %7/49 7 )مینیاتور( مجالس نگاره

 

نسخه در صفحه افتتاح  22نسخه ادبی هنری مورد پژوهش، در مجموع  29، از 0مطابق با جدول 

دارای ( %8/93) نسخه 8( دارای سرلوح و کتیبه مذهب، %2/03) نسخه 90ند که هستدارای سرلوح و کتیبه 

)بدون تذهیب( در صفحه  نسخه دارای سرلوح و کتیبه الوان 5یک سرلوح یا یک کتیبه مذهب و مرصع و 

( دارای حواشی %89) نسخه 9نسخه ادبی مورد پژوهش فقط  29همچنین از  .هستند( 3افتتاح )تصویر 

 .هستند( 9)تصویر  ردای آرایهها( بدون حاشیه%19) نسخه دیگر 23دار همراه با تذهیب بوده و آرایه
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از سـه بخش اصلی متن،  ی شاعرانهاویژه دیوانه این دوره، ب متـون ادبی بیشترصفحـه آغازیـن 

. برگی که استآغازیـن فقـط یک بـرگ  هحلوح و حاشـیه تشـکیل شـده اسـت. در متـون ادبی، صفرس

مثل )و حاشـیه  تناز دو بخش م که روی آن و برگ روبه تاح، یعنی همان صفحه افتشـودوع میرمتن ش

درون کتاب  ، ابیـاتهاکتب شعر و دیوان تعدادی از در(. 9)تصویر  تشـکیل شده اسـت (صفحات میانی

 (.93)تصویر  چندیـن جـدول عمـودی نوشـته شـده اسـت

 

 ی علمیهاكتاب

 بررسی شده است. 5ی علمی دوره قاجار در جدول هاو تزئینات در صفحات آغازین کتاب هاآرایهی هاویژگی

 

 نسخه( 00ی علمی )های نسخههاآرایه .2جدول 

 درصد تعداد کار رفتهه ی بهاآرایهانواع  ردیف

 %09 0 سرلوح و کتیبه مذهب در صفحه افتتاح 5

 %19 1 )بدون تذهیب( در صفحه افتتاح سرلوح و کتیبه الوان 4

 %59 5 در صفحه افتتاحبدون سرلوح و کتیبه  5

 %49 4 حواشی مذهب و مرصع ی آرایه دار در دوصفحه افتتاحهاحاشیه 0

 %59 5 ی الوانهاحواشی با گل و بوته

 %59 5 طلا اندازی بین سطور در دو صفحه افتتاح 1

 %59 5 مجدول ی اوراق میانیهاآرایه 7

 
صفحه افتتاح مجمع . 2تصویر 

 02606الفرس، نسخه شماره 

 کتابخانه ملی

 

 

 
صفحه افتتاح گلشن . 2تصویر 

 02202راز،  نسخه شماره 

  کتابخانه ملی

 

 

 
صفحه افتتاح فرهاد و . 00تصویر 

  02622شیرین، نسخه شماره 

 کتابخانه ملی

 

 



 های خطی نفیس دوره قاجارآرایی و تذهیب در نسخهکتاب                                                                                              660
 

 03ی علمی دارای سرلوح و کتیبه است که در هااز نسخهدرصد  93، صفحه افتتاح در 5مطابق با جدول 

از  درصد 53( و در 99و کتیبه همراه با تذهیب مانند نسخه اسرار الآیات )تصویر  ، سرلوحهااز نسخهدرصد 

( 92آمیزی الوان بدون تذهیب مانند صفحه افتتاح نسخه القوانین المحکمه )تصویر همراه با رنگ هانسخه

 است.

 هادار است که این حاشیهی آرایههای علمی دارای حاشیههااز نسخه درصد 53همچنین صفحه افتتاح در

الوان و بدون تذهیب  صرفا   هااز نسخه درصد 83( و در 99مذهب و مرصع )تصویر  هااز نسخه درصد 23در 

ی علمی مانند صفحه افتتاح هااز نسخه درصد 93( است. آرایه طلا اندازی بین سطور نیز فقط در92)تصویر 

 ( اجرا شده است. 98نسخه مواهب علیه ) تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و تزئینات در اوراق میانی هاآرایه .2

ی ادبی هاو نسخه های موجود در نسخ نفیس دوره قاجار به تفکیک قرآنهاآرایهدر این بخش، تزئینات و    

 به شرح زیر بررسی می شود:

  هاو تزئینات در اوراق میانی قرآن هاآرایه  .1-1

منتخب بدین شرح است: فضـای متن، مجـدول، جداول به  یهای صفحـات میانـی در بیشتر نمونههاآرایه   

سـاده و در نهایـت کمنـد  هزر همراه با خط تحریر مشکی و خطوط لاجورد و شنگرف و سبز، سـپس حاشـی

یی مربـوط بـه محـل حـزب، جـزء و...، خـواص هانشـانه هامطلای محـرر. در حاشـیه تعدادی از نسخه

 خورد. چشـم می، رکابه و... به هاسـوره

ای مرتبط با خواص و شـأن و فضیلت آن سـوره بیرونی، مطالب حاشیه هدر برخی صفحات در فضای حاشـی   

( و 89به خط نسخ یا نستعلیق به صـورت سوادنویسـی خفی سـطری یا مورب نـگاری کتابت شده )تصویر 

 
 . صفحه افتتاح00تصویر 

 کتابخانه ملی 2200نسخه شماره  

 
صفحه افتتاح فرهاد و شیرین، . 02تصویر 

 کتابخانه ملی  02622نسخه شماره 

 

 

 
 صفحه افتتاح. 06تصویر 

 کتابخانه ملی 2622نسخه شماره 
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بندی رنگیـن ـا همـراه بـا جـدول و حاشـیهبه تنهایی و ی هامیـان سـطور طلااندازی شـده اسـت. طلااندازی

... بـه  ی مختلفی چون محرابی، ترنجی کشـیده، درخـت سرو، بته جقـه وها)شـنگرف یـا لاجـوردی( در طرح

 صـورت مذهب و یا مرصـع طراحی و تزئین شده اسـت.

 ی ادبی و علمیهاو تزئینات در اوراق میانی نسخه هاآرایه

متن به صورت ساده  هادو بخـش متن و حاشـیه تشـکیل شـده اسـت. در بیشتر نمونهصفحـات میانـی از  

و در  تزئینسـاده و بـدون  هکتابـت گردیـده، دارای جـدول مطلای محرر یا جدول لاجورد و شنگرف، حاشـی

وارد کمی به نهایـت کمنـد طلایـی و لاجورد اسـت. عناویـن در متن کتاب در بیشتر موارد بـا شـنگرف و در م

به خط نسـتعلیق خفی بـا مرکـب مشـکی بـه صـورت  هازر کتابت شـده اسـت. رکابـه در بیشتر نسـخه

 .سـمت چپ پاییـن نگارش شـده اسـته سـاده در گوش

 

 ی مورد پژوهشهای اوراق میانی نسخههاآرایه .2جدول 

ی هاانواع نسخه ردیف

 مورد پژوهش

طلا اندازی بین سطور  میانیتزئینات ویژه در اوراق 

 در تمام صفحات

 مجدول

 %599 %5/50 %8/04 ی مذهبهااندرون کتیبه هاسرسوره هاقرآن 5

 %599 %1/54 - ادعیه 4

 %599 %0/5 %8/55 سرلوح و کتیبه در ابتدای هر فصل ی ادبیهانسخه 5

 %7/49 مجالس نگاره 

 %59 - - ی علمیهانسخه 0

 

نـگارش یا مستطیل  وبـه صـورت مثلثـی  انجامه ، مطالـبی منتخبهابیشتر نسخه پایانـیه حدر صف

خط در کتابت انجامه، متفاوت با نوع خط در متن کتاب بوده است و برخی  که نوع و فونت علاوه بر آن شـده

 نگاشتند.از کاتبان، انجامه را با خط رقاع می

 

 ی منتخب دوره قاجارهاو تزئینات در نسخه هاآرایهنواع دوم: تبیین ویژگی تفصیلی ا پرسشپاسخ 

ی نفیس هارا در صفحات آغازین نسخه هاآرایهآرایان و مذهّبان دوره قاجار، انواع که کتاب با توجه به این

و  هاآرایهی کتب قاجار، به بررسی انواع هاآرایهاند، لذا جهت تبیین ویژگی تفصیلی انواع کار بردهه هنری ب

 شود: ی نفیس منتخب بسنده میهاتزئینات مورد استفاده در صفحات آغازین نسخه
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لـوح بـه رسدر بالای صفحه، را  آغازین متن هسـوم از فضـای کل صفحـ یک طور معموله ب سرلوح:  .1

ی افقـی باریـک و هاخود اختصاص داده که به شـکل مسـتطیلی بلند و کشـیده، مربـع و یـا مسـتطیل

 (.90)تصویر  اسـت و یا محرابی همان نقـش گنبدی هالوحرس طراحی اغلبشـوند. ده دیـده میکشـی

 هکتیب لا و در مـواردی دو کتیبه جای گرفتـه اسـت کـه معمـو هلـوح، یک کتیبردر زیـر س کتیبه: .2

 الرحمن الله بسـم»پایینی حاوی  هکتیب و عنـوان کتـاب را در خـود جـای داده اسـت، هادر کتابیـی ابال

و نقوش  دارآرایهبا حواشـی  بوده کهلوح رشـبیه س ،ـاتتزئیناز لحـاظ رنـگ و  هاکتیبهاسـت.  «الرحیم

 )که بر روی آن عنوان کتاب یا عبارت ها. فضای میانی کتیبهانددرون یک فضا جـای گرفته اسلیمی

در میانه کتیبه به رنگ « بسمله» یا عبارت به رنگ زر است و عنوان کتاب نگاشته شده( معمولا « بسمله»

نقوش ی این دوره، بیشتر هاکتیبه یهاآرایهلاجورد یا شنگرف یا سفیداب و یا سیاه نوشته شده است. 

 .عباسی بزرگ، کمتر به کار رفته است ی شاههاو گل ی ریزهاو نقوش ختایی و گل استاسلیمی 

جورد در این لارنگ زر و  دو و درخشان انتخاب شده و شفاف، های قرآنهاسرسوره در هاکتیبه یهارنگ

 (.95)تصویر  ی اصلی هستندهااز رنگ هاکتیبه

 

 

 

 

 

 

 

 

ی پهـن در طـرف بیرونی هاهحاشـی دار به صورتی آرایههایهحاشـ و مرصّع:ی مذهّب هاحاشیه .8

ـع مرصّو ب بـه صـورت مذهـّ  (دیگـره یتر از دو حاشـباریک)خیلی صفحـه، پاییـن و طـرف عطف 

یـی و لاط اسـلیمی و نقوشختایـی  یهابرگ گل و انـواع ،ـعمرصّ و بی مذهـّ هادر حاشـیه .اسـت

 انـدشدهخـود کاغـذ رسـم  هنبـر زمی هامونهنو در بیشتر  ( یا لاجورد91)تصویر  زر زمینهجـوردی بـر لا

و  به رنگ زرکمند ه یحاشـ ی اوراق،هادر لبه بیرونی حاشیه پهن با کمی فاصله از لبه (.91)تصویر 

 اسـت رو را داخل یک قاب مستطیل احاطه کردههصفحه روب شده که دو رسـم یا شنگرف و جوردلا

 . (91)تصویر 

 
. نسخه شماره 00تصویر 

 کتابخانه ملی 2202

 

 
. نسخه شماره 02تصویر 

 کتابخانه ملی 02602

 

 
 2000. نسخه شماره 02تصویر 

 کتابخانه ملی
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 داننندازی دلااط ی نفیس هنری، دارایهادر بیشتر نسخه سطورفضای مابین  طلا اندازی بین سطور: .0

ی دندان موشی با خط محرر نازک مشکی، جهت تمایز بیشتر طلاها، هااطراف طلااندازی اسـت.موشـی 

  .خط کشی شده است

 مذهبرلوح ی ایـن دوره، سهای صفحـات آغازیـن قرآنالاـات بـتزئیندر تن: م الایات بتزئین و هاآرایه .5

ی الاشـکلی اسـت کـه در بـوح، فضـای مربـع یـا مربـع مسـتطیل سرل. خوردمرصع به چشـم می و

 کمنده یمـوارد بـه حاشـ بیشترقـرار گرفته اسـت و در  در صفحه افتتاح متنبالای ـوره و سرس هبکتی

و اغلـب  است بنـدی دارای تنـوع زیـادی قاجاریـه از لحـاظ نقـوش و ترکیبهاح. سرلوشـودختـم می

 (.99)تصویر  هسـتند گنبـدی چندتایـی محرابی یا مـوارد در نقـش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2022. نسخه شماره 60تصویر 

 کتابخانه ملی

 
. نسخه شماره 66تصویر 

 کتابخانه ملی(2602

 

 
. نسخه شماره 02تصویر 

 کتابخانه ملی 02022

 
 2226نسخه شماره  .02تصویر 

 کتابخانه ملی

 
. نسخه شماره 02تصویر 

 کتابخانه ملی 02022

 
 0622. نسخه شماره 60تصویر 

 کتابخانه ملی



 های خطی نفیس دوره قاجارآرایی و تذهیب در نسخهکتاب                                                                                              662
 

 بیشترو در  بندی شـده اسـتمثلثـی نامنظـم تقسـیم خطوط اشکال وگاهـی فضـای گنبـدی بـا 

 .(23)تصویر  بـا دو لچکـی همـراه اسـت همراه گنبـدیبه شکل مـوارد 

شنگرف، جـوردی و یـا لایـی، لاط هنمیـان بـا رنـگ زمی در بـه صـورت یک های موجود در سرلوحفضاهـا

برگ ختایی  و در مواردی با گل و نقوش انواع اسلیمیاند و آن فضاها بیشتر با شدههم جـدا  آمیـزی و ازرنگ

 .اندب و ترصیع پر شدههمراه با تذهی

سرفصل یا  هاسـتفاده شـده، کتیب هامـام نسـخهتقاجـار در  هدوری متن کـه در لاـات بـاتزئینز دیگـر ا

 (.29یک کتیبه در زیر سرلوح است )تصویر  هاره است که در تعدادی از نسخهسـوسر

 .(22)تصویر  اسـتدو کتیبه به هم چسبیده در زیر سرلوح قرار گرفته  هاو در برخی از نسخه

و پاییـن فضـای متن اجـرا شـده  ابـه صـورت مـزدوج در بـال صفحه افتتاح هبکتی،هادر برخی دیگر از نمونه

ـی از پایینـی حـاوی بخش هبو کتی (سـورهرس) حـاوی نـام سوره هادر قرآنیـی ابال هبکتی(. 28)تصویر  اسـت

. این دو کتیبه بالا و پایین اسـت« تنزیل من رب العالمین» و «إلّا الُمطهرونه یمسـّ لا» مانند:ای از قـرآن آیـه

 هبدقیقـا  شـبیه هـم هسـتند، کتی ها،کار رفته در آنه بش وو نق آمیزیطراحی، رنگچـون از لحـاظ  متن

 شوند.                               می مـزدوج نامیـده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2220. نسخه شماره 62تصویر 

 کتابخانه ملی

 
 0622. نسخه شماره 60تصویر 

 کتابخانه ملی

 
 2202. نسخه شماره 62تصویر 

 کتابخانه ملی

 
 کتابخانه ملی 0622. نسخه شماره 62تصویر 
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 اسـت که فضایپهن  دار، نسبتا ی آرایههاصفحات افتتاح در نسخه هیحاشـ: تذهیب حاشیهو  هاآرایه .1

حاشیه در سه  ،لوح اسـتریی که دارای سهالـوح را احاطه کرده اسـت. در نسـخهر، کتیبه و ستنم اطراف

 دارای پهنای بیشتر اسـت صفحه طرف بیرونی هیکـه حاشـ شدهاجـرا  اطـرف صفحـه بـه جـز بـال

 (.20)تصویر 

یـی متنـوع هادر ترکیب الوانی های و ختاییلایی طهاانواع اسلیمی ،مورد اسـتفاده در حاشیه نقوش

 (.25)تصویر  اسـتهمراه با تذهیب وترصیع 

در برخی از  اسـت. و شنگرف جوردیلایی و لا، دو رنـگ طهانسـخه حاشیه بیشتر رنگ غالـب زمینه در

تصویر )اند ـی، بـه صـورت کوتـاه اجـرا شـدهلایطیا جوردی و لای هافهرکمنـد، ش هیبعد از حاشـ ،هانمونه

21.) 

دار ی آرایههادر صفحه افتتاح سرلوح اجرا نشده و در این صفحه فقط کتیبه و حاشیه هادر برخی از نسخه

 هیی کتبابـال) ی صفحهاطـرف بال هیلوحـی وجـود نـدارد، حاشـرچـون س هاطراحی شده است. در این نمونه

و پایین برابر  اسـه طرف بیرونی، بال پهنای حاشـیه لا  اسـت. در ایـن صفحـات معمو شدهنیز رسـم  (سـورهرس

ی مورد مطالعه نشان های تفصیلی مطرح شده را در نسخههاآرایهکار رفتن ه میزان ب 1جدول . در ادامه، اسـت

 دهد: می

 

 ی مورد پژوهشهادر نسخه هاآرایهجدول فراوانی انواع  .2جدول 

    

 

 

 ردیف

 
پراکندگی 

موضوعی 

 هانسخه

فراوانی انواع 

 هاآرایه

سرلوح و دو 

کتیبه مذهب 

 متناظر

 سرلوح و

یک کتیبه 

 مذهب

سرلوح و  

یک 

کتیبه 

 رنگین

ی هاحاشیه

مذهب و 

 مرصع

ی هاحاشیه

دار آرایه

 رنگین

طلا اندازی 

 بین سطور

 هاقرآن 5
 نسخه( 50)

 59 - 55 - 4 54 تعداد

 %1/75 - %1/78 - %5/50 %7/81 درصد

 ادعیه 4
 نسخه( 40)

 57 - 54 - 44 4 تعداد

 %8/79 - %19 - %7/05 %5/8 درصد

 
5 

 یهانسخه
 ادبی 

 نسخه( 40)

 51 0 0 - 0 1 تعداد

 %7/15 %55 %55 - %55 %4/57 درصد

 ی علمی هاکتاب 0
 نسخه( 59)

 5 5 4 1 0 - تعداد

 %59 %59 %49 %19 %09 - درصد
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 و ادعیه هادر قرآنبدرقه  و صفحات پیشواز درتذهیب  و هاآرایه

 و ادعیه مورد بررسی قرار گرفته است. هااوراق بدرقه قرآن 9و  8جداول  در
               

 نسخه( 90ی مورد پژوهش )هادار در قرآنصفحات بدرقه آرایه .3جدول 
صفحات بدرقه  ردیف

 دارآرایه

 نوع آرایه محل صفحه تعداد نوع آرایه صفحهمحل 

 

 تعداد

 

 درصد

چهار صفحه  5
 داربدرقه آرایه

 دو صفحه نخست
)حاوی نام 

 (هاسوره

ی هاطرح
هندسی 
هشت 
 گوشه

 دو صفحه بعدی 5
)حاوی دعای 
 پیش از تلاوت(

ترنج و 
 سرترنج

 

5 

 
1/45% 

 5 جداول

 5 ترنج

   

بدرقه دو صفحه  4
 دارآرایه
 

 دو صفحه نخست
)حاوی دعای 
 پیش از تلاوت(

ترنج و 
 سرترنج

5  
0 

 
1/48% 

  5 شمسه 

 %19 7 - داربدون صفحه بدرقه آرایه 5

 

ند که  هستدار ی مورد پژوهش دارای صفحات بدرقه آرایههاقرآن درصد 53 جمعا   ،3مطابق با جدول 

. در دو ندهستدار صفحه بدرقه آرایه ها دارای دوآن درصد 5/23دارای چهار صفحه و  هااز نسخه درصد 25/29

جز یک ه (؛ ب23، دعای قبل از تلاوت در میانه طرح ترنج نگاشته شده است )تصویر هاصفحه بدرقه تمامی قرآن

 (.29)تصویر  نسخه که این دعا در میانه شمسه مذهب نگاشته شده است

 

 

 نسخه( 60دار در ادعیه مورد پژوهش )رقه آرایهصفحات بد .2جدول 

 درصد تعداد نوع آرایه صفحات بدرقه آرایه دار ردیف
5 

 
 جداول )محتوا: فهرست ادعیه( داردو صفحه بدرقه آرایه

 
4 
 

5/8% 
 

4 

 

 44 - داربدون صفحه بدرقه آرایه
 

7/05% 

 

ه بدرقه حاوی فهرست نام ادعیه حصف از ادعیه مورد پژوهش دارای دو درصد 8/3، فقط 9مطابق با جدول    

 هابه جز قرآن ند.هستدار از ادعیه فاقد صفحات بدرقه آرایه درصد 1/99(؛  و 3)رجوع شود به تصویر  ندهست



 620                                                                                                       0شماره  ،60دوره ، 0000 ،رسانیکتابداری و اطلاع

نسخه علمی مورد پژوهش دارای صفحه  93نسخه ادبی و  29کدام از  نسخه(، هیچ 20) نسخه( و ادعیه 90)

 .هستنددار ه آرایهبدرق

در  را صرفا   )دو یا چهار صفحه( دارآرایان دوره قاجار، صفحات بدرقه آرایهتوان گفت کتاببنابراین می   

دار در کردند؛ و صفحات بدرقه آرایهی قرآنی بسیار نفیس و در تعداد بسیار کمی از ادعیه اجرا میهانسخه

 ته است. ی ادبی و علمی چندان کاربردی نداشهاکتاب

   

 بحث و نتیجه گیری 

 -یفی توصبه روش  قاجار دورهمنتخب  هنری نسخه نفیس و 11د این پژوهش از بررسی تعدا یهایافته

ه ها بو تجزیه و تحلیل آن هادار نسخهی مشترک صفحات آرایههاتوصیف مشخصه تحلیلی و با شیوه استقرایی

به کار رفته در  یهابندی تذهیبو ترکیب هانقوش، رنگ، هاآرایهانواع  در زمینه هادست آمده است. این یافته

 ، به شرح زیراست: دوره قاجار نسخ نفیس آراییکتاب

ویژه در صفحات ه ی خطی مورد پژوهش بهادر متن نسخه و تزئینات به کار رفته: هاآرایهالف( انواع 

صفحه افتتاح و در  ، دوهاو تذهیب استفاده شده است؛ در تمامی قرآن هاآرایهبدرقه و در اوراق افتتاح از انواع 

میلی تحقیق غفوری و شمطابق با  که چنان نسخ دیگر یک صفحه افتتاح دارای سرلوح و کتیبه است.

کاربرد داشته  مرکزی تبریز نیز هکتابخان قاجار در ههای منتخب دوردر قرآن انواع عناصر تزئینی(، 9891)

 است.

ی علمی هانسخه درصد 93ی ادبی و هانسخه درصد 11ی قرآن و ادعیه و هاصفحات افتتاح تمامی نسخه

ی ها)بی تا( نیز حاکی از آن است که کتاب ی تحقیق شفیعیهایافتهمنتخب دارای سرلوح و کتیبه است. 

دهنده و اهمیت شناسی هستند؛ کتب ادبی بسته به سفارشی زیباییهادینی اغلب دارای تذهیب و ارزش

توجه کمتری  ،؛ کتب علمی به دلیل اهمیت متنستندهمتن ادبی از شاهکارهای تذهیب این دوره محسوب 

 ها شده است.آن تزئینبه 

و  ها)حاوی فهرست سوره داری مورد پژوهش دارای چهار یا دو صفحه بدرقه آرایههانیمی از قرآن

صفحه افتتاح و در نسخ دیگر یک صفحه افتتاح دارای  ، دوها. در تمامی قرآنستندهدعای قبل از تلاوت( 

در تحقیق ؛ اسـت مانند، محرابی و یا تاجهمان نقـش گنبدی هالوحرغالـب س سرلوح و کتیبه است. طراحی

ی هاویژگی ءجز مانند پرکار و ظریفهای تاج(، اضافه شدن سرلوح9891) دیگران صدیقی اصفهانی و

ترکیب (، 9891) ی شمیلیهایس  این دوره دانسته شده است. اما مطابق با یافتهتذهیب در سه نسخه نف

 .پراکنده دارد ی دوره قاجار، ساختاری نسبتاًهاهای قرآننقوش سرلوح



 های خطی نفیس دوره قاجارآرایی و تذهیب در نسخهکتاب                                                                                              626
 

ی مورد هادر نسخه هاآرایی سرلوحو گاهی در صفحه ع گونه در متن تذهیبی رنگین مرصّهاگل

ی مورد پژوهش هاصفحات افتتاح نسخهاستفاده از اسلیمی در تذهیب  .استفاده شده استبه وفور  پژوهش

در  ختایی یهابرگ ساده ای دارند. گل و ی نسبتا  هاشکل هااسلیمیو برخوردار بوده تنوع کمتر  از

 های تحقیق صدیقی اصفهانی ویافته شود.ی منتخب به فراوانی دیده میهای صفحات افتتاح نسخههاآرایه

های های اسلیمی و ختایی در صفحات ابتدایی نسخهمایهدهنده کاهش تنوع نقش( نیز نشان9891) دیگران

استفاده از نقوش اسلیمی، ختایی درسرلوح  (، صرفا 9891) همچنین شمیلیقرآنی این دوره است. 

 .ی دوره قاجار را تبیین کرده استهاقرآن

نوعی شادابی و درخشش را ی منتخب، های نسخههاآرایهکار رفته در ه ی بهارنگخلوص و درخشندگی  

خصوص  های درخشان و خالص بهکارگیری رنگ ( به9891) ی اصفهانی و دیگرانهادر یافته .است خلق کرده

 های قرآنی دوره قاجار معرفی شده است.های مهم تذهیبرنگ طلایی در سطح گسترده از ویژگی

صورت قاب و یا سربند طراحی شده و  نقوش اسلیمی بیشتر به پژوهش،ی مورد های نسخههاکتیبه در

استفاده از  (9891که غفوری فر ) . چناناستشده  ی ریز، پرهای مختلف کتیبه با نقوش ختایی و گلهاترنج

بندی حلزونی را جزء بندی ساده، ترکیبهای توخالی و به صورت قابعباسی، اناری، اسلیمیهای گرد، شاهگل

 کرده است. ذکر تبریز ههای قرآنی عصر قاجار کتابخانی شاخص تذهیبهاویژگی

دارای ی علمی منتخب هانسخه درصد 53ی ادبی و هانسخه درصد 85و ادعیه و  هاتمامی قرآن

 گل و انـواع ،هانسخه ـعمرصّ و بی مذهـّهادر حاشـیه. هستنددار در صفحات افتتاح ی آرایههاحاشیه

بـر  هامونهن برخی ازو در  یا لاجورد یـیلاط جـوردی بـر زمینهلایـی و لاط اسـلیمی و نقوشختایـی  یهابرگ

. اسـت شده جوردی رسـملاکمند مطلای محـرر و ه یسـپس حاشـ اند؛شدهخـود کاغـذ رسـم  هنزمی

ی هندسی هابندیگره و اسلیمی طرح ی ریزنقش وها، با گلهای باریک و جداول دور سرلوح و کتیبههاحاشیه

 .شده است تزئین

 درصد 93ی ادبی وهانسخه درصد 1/59و ادعیه و  هادر صفحات افتتاح تمامی قرآن میـان سـطور

شـده اسـت.  محـرر موشـی یـا دندان انـدازی شـده و دور آن بـه صورت سـادهلاط منتخب،ی علمی هانسخه

 .هستندی مورد بررسی، مجدول هااوراق میانی تمامی نسخه

جوردی و قرمز لاآن  از است، پس ی منتخبهاتزئینات نسخهیی، رنگ غالب در لارنگ ط: هاب( رنگ

ی مشکی، آبی هاصورتی در کنار رنگ و درخشان زرد، شنجرف یهادارند. رنگ را شنگرف بیشترین کاربرد

 هامورد استفاده در این نسخه جوردلارنگ  رود.به کار می هاگل تزئیندر  صورت فرعی اکثرا  به سبزو  آسمانی

 حالت تجملی ی ادبی برهادر برخی از نمونه ییلااندازه رنگ ط از کاربرد بیشاست.  کدر و تیره نسبتا به حالت 
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ویژه در ه ب هادر برخی دیگر از نمونه جوردیکاربرد لاحال کاهش  عین و در افزایدمی هاو زینتی سرلوح

)بی تا(، کاربرد  ی تحقیق شفیعیها. مطابق با یافتهکاهدمی هانسخهات تزئینروحانی ه ، از جلوهاقرآن

های درخشان و کارگیری رنگ به (،9891) ی صدیقی اصفهانیهای گرم و روشـن و مطابق با یافتههارنگ

(، استفاده از رنگ طلا و 9891) شمیلیی هامنطبق با یافتهخصوص رنگ طلایی در سطح گسترده و  خالص به

بیشترین استفاده از (، 9891) غفوری فر ی این دوره و مطابق با یافتههاسرلوح های متغیر درلاجورد با نسبت

 های قرآنی دوره قاجار است.های مهم تذهیباز ویژگیرنگ طلا 

ی هاکار رفته در نسخهه و تزئینات ب هاآرایهی تحقیق حاضر در خصوص انواع هایافته بیشتر بحث و نظر:

ی قرآنی، کاربرد فراوان سرلوح در اوراق هادر اوراق افتتاح نسخه هایهانفیس دوره قاجار همچون: کاربرد انواع آر

و تزئینات در  هاآرایه، تفاوت در میزان استفاده از هانوع و درخشندگی رنگ، هاافتتاحیه و طرح کلی سرلوح

ی مطرح شده در پیشینه تحقیق هماهنگی های ذکر شده در پژوهشهای قرآنی و ادبی و علمی با یافتههانسخه

همچون:  ی دیگران است، مواردیهای این تحقیق متفاوت از یافتههاکامل دارد. در موارد محدودی نیز یافته

و  هاآرایهی مورد استفاده در های اسلیمی و ختایی در صفحات افتتاح، تنوع گل و رنگهامایهاستفاده از نقش

 . هاسرلوح و کتیبه

ی مورد بررسی در این تحقیق، و محدود بودن جامعه هابا توجه به فراوانی جامعه آماری و تنوع نسخه

ی های این تحقیق قابل تعمیم به بیشتر نسخههارسد یافتهنظر می هی ذکر شده در پیشینه، بهاآماری تحقیق

ی هاو تزئینات تعدادی از نسخه هاآرایهی مشابه و با بررسی هانفیس دوره قاجار باشد، اگرچه با انجام تحقیق

ی بزرگ کشور مانند کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه ملک، هاکتابخانه دیگر نفیس قاجار موجود در

ی این تحقیق هاطور قطع در خصوص تعمیم یا تکمیل یافتهه توان بکتابخانه مجلس شورای اسلامی و .... می

 اظهار نظر نمود.

 

 تشکر و قدردانی

ی مدیر داخلی محترم و ارائه نظرات ارزشمند هاو پیگیری هااز رهنمودهای سردبیر محترم فصلنامه و تلاش

 شود.داوران محترم تشکر و قدردانی می
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 ارشد رشته پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا.کارشناسی نامهپایان، مطالعه مفاهیم و کاربرد رنگ در نقاشی قاجار(. 5580) احدی کلی، پرستو

 ، مترجم: یعقوب آژند. تهران: نشر مولی.)دوره صفوی، زند و قاجار( هنر ایران(. 5580) اسکاچیا، جیان روبرتو
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  .، به کوشش حسین محبوبی اردکانی. تهران: انجمنی خطیهاشناسی نسخهکتاب(. 5515) بیانی، مهدی

 .تهران: سمت .بتی آواکیان، مترجم: تحلیل آثار هنرهای تجسمی و تجزیه(. 5580) جنسن، چارلز

ارشد دانشگاه کارشناسی نامهپایان .الانبیاء با نگاهی به نسخ عصر قاجار موزه کتابت تبریزیب نسخه قصصتذه(. 5504دونلو، حوریه )

 هنر اسلامی تبریز.

 . جزوه کلاسی کارشناسی ارشد مرمت. تهران: دانشگاه هنر.شناسی آثارفن(. 5587) ذابح، ابوالفضل

کارشناسی رشته نامه . پایانقاجار هقرآن با الهام از نقوش تذهیب دورطراحی و اجرای صفحات افتتاحیه (. 5505) رحمانی، زهرا

 .اصفهان هنر دانشگاه نگارگری.

 . تهران: انتشارات سمت.آراییکتاب(. 5587) رهنورد، زهرا

 قدس رضوی.. هنرنامه آستان معرفی تذهیب در دوره قاجار بر اساس آثار مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک .)بی تا( شفیعی، عاطفه

ی تذهیب شده عصر تیموری و قاجار. های قرآنها(. تأملی در سرلوح5507) فر، فاطمه؛ محمدزاده، مهدیشمیلی، فرنوش؛ غفوری

 .578-500، صص(00)50، مطالعات فرهنگ و ارتباطات

ی دوره هاه نسخه از قرآنی سهاتطبیق تذهیب(. 5507) صدیقی اصفهانی، زهرا؛ نجارپورجباری، صمد؛ خواجه احمدعطاری، علیرضا

 .00-85، (50)7، پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر -ها. دوفصلنامه علمیی بصری آنهاقاجار با تأکید بر ویژگی

 .54-40، 05، هنرهای زیبامذهبی ایرانی.  آراییکتاب(. ادوار تذهیب در 5580حبیب الله ) عظیمی،

های مذه ب عصر قاجار در های ساختاری و عناصر بصری نسخ قرآنبررسی مؤلفه(. 5507) غفوری فر، فاطمه؛ شمیلی، فرنوش

 . 57-5صص ،(0)45، کتابداری و اطلاع رسانی  .کتابخانه مرکزی تبریز

 تهران: وزارت امورخارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات. ،مراسلات درباب آسیای مرکزی(. 5575کاووسی عراقی، محمد حسن )

. وزارت ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و ی خطیهاپردازی و تصحیح انتقادی نسخهتاریخ نسخه(. 5589) مایل هروی، نجیب

 انتشارات.

 . تهران: سروش،چاپ ششم.هیبشیوه تذ(. 5587) مجرد تاکستانی، اردشیر

 . تهران.مکتب اسلیمی اولین گام در راه طراحی تذهیب و مینیاتور(. 5579) ناصری، ملیح
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