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مطالعه تطبیقی جلدهای چرمی قرآن کریم در دوره تیموری با جلدهای چرمی قرآن
*
کریم در دوره مملوکی مصر
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فریده طالبپور  ،نفیسه یزدانی

 -1دانشیار دانشگاه الزهرا (س) -دانشکده هنر
 -2کارشناس ارشد صنایعدستی

چکیده
جلدهای چرمی قرآن ،از میراث باارزش هنری -مذهبی میباشد .دوره تیموری یکی از مهمترین دورههای هنری در ایران میباشد
که هنر کتابآرایی در آن به اوج شکوه خود رسیده است .این دوره همزمان با دوره مملوکی در مصر میباشد که جلدهای چرمی
قرآنهای آن نیز بسیار نفیس و گرانبها بودند .ارائه تصویر روشنی از جلدهای چرمی که بهعنوان جلد قرآن کریم بهکاررفتهاند،
آشکارکننده هنری است که در طول تاریخ توسط هنرمندان در سرزمینهای اسالمی موردتوجه قرارگرفته است .این پژوهش از
نوع تاریخی-توصیفی و تطبیقی میباشد که در آن به توصیف و تطبیق جلدهای چرمی قرآن از هر دو دوره پرداختهشده است.
اطالعات مربوط از طریق مطالعات کتابخانهای و اسنادی و با بررسی تصاویر موجود از کتابها و شبکههای رایانهای بهدستآمده
است .اهداف این پژوهش روشن نمودن چگونگی جلدسازی چرمی قرآن کریم و ویژگیهای آن در دو دوره تیموری و مملوکی و
نیز مقایسه جلدهای چرمی قرآنهای دوره تیموری با دوره مملوکی مصر است .این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت
است که جلدسازی قرآن کریم در دوره تیموری و مملوکی چگونه و دارای چه ویژگیهایی بوده است؟ مشابهت نقوش تزئینی در
جلدهای چرمی قرآن دوره تیموری و مملوکی تا چه میزان است؟ در دوره تیموری عناصر تزئینی در تزئین جلدهای چرمی قرآن
بهکاررفته است که تعدادی از این نقوش ،در جلدهای چرمی مملوکی مصر نیز قابلشناسایی میباشند .جلدهای دوره تیموری با
شیوههای متنوعی ساختهشدهاند ،اما جلدهای دوره مملوکی سادهترند.

واژههای كليدي :قرآن کریم ،جلد چرمی ،آرایههای تزئینی ،تیموری ،مملوکی.

1. Email: talebpour@alzahra.ac.ir
2. Email: nafiseyazdany65@yahoo.com
* ( تاریخ دریافت مقاله  - 1393/01/27 :تاریخ پذیرش مقاله ) 1393/12/12 :
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این نمونهها با جلد چرمی قرآنها در سایر ممالک اسالمی،

سختترین و مقاومترین جزء از اجزای کتاب اطالق میشود

همزمان میباشند ،شباهتهای زیادی در شیوه تولید و نقوش

که مانند پوششی کتاب را در بر میگیرد و محافظ کتاب

بهکاررفته دارند .در این دوره در مصر قرآنهای بسیار نفیسی

محسوب میشود .قطعاً تاریخ جلد کتاب عمری برابر با کتاب

تذهیب و کتابت شده است .بر اساس نمونههای موجود ،جلد

دارد (مایل هروی .)15 :1372،از همان زمانی که نوشتن قرآن

قرآنهای مملوکی در دو دهه نخست سده  9ق 15/م بسیار

مجید بر روی پوست متداول گردید ،هنر صحافی و جلدسازی

زیبا بوده و عناصر تزئینی مشترکی از هنر ایران و برخی عناصر

نیز در کنار کتابت و خوشنویسی آن اهمیت یافت .هر

آناتولی در آنها دیده میشود (دیماند .)167 :1365،در دوره

مسلمانی حفاظت از قرآن را وظیفه دینی خود میدانست ،لذا

اسالمی که رشد و حمایت از هنر اسالمی شکل گرفت ،ممالک

تا حد امکان در حفظ آیات الهی میکوشید .بهتدریج هنر نیز

اسالمی در زمینههای هنری و فرهنگی نظر ویژهای به ایران

راه خود را بهسوی مصحف شریفه بازنمود و در تهیه جلد قرآن

داشتند ،لذا در آثار هنری خود از آرایههای تزئینی ایرانی بهره

تالشهای زیادی به عمل آمد تا جلدهای زیبایی ساخته شود.

بسیار بردند.

در این بین ،هنرمندان مسلمان برای انتقال مفاهیم مذهبی،

در این پژوهش ضمن مطالعه و مقایسه جلدهای چرمی

نوشتن در کنار تصاویر یا آراستن آنها را برگزیدند .هنر

قرآن کریم دوره تیموری در ایران با دوره مملوکی در مصر،

کتابت و کتابآرایی مذهبی حتی پیش از اسالم نیز اهمیت

آرایههای تزئینی و ترکیببندی نقوش آنها معرفی میشود.

خاصی در نزد ایرانیان داشت و پس از ورود اسالم به ایران،

روشن است که امکان دسترسی بهتمامی نمونههای جلدهای

در تزئین صفحات قرآن کریم به کار گرفته شد و در برخی

چرمی قرآنهای تیموری و مملوکی وجود ندارد ،بنابراین

از ادوار تاریخی ایران ،نظیر دوره تیموری ،به کمال رسید

تعدادی از آنها که کیفیت بهتری داشتند ،انتخاب شدند.

(شایستهفر .)99 :1388،لذا در عصر تیموری ازجمله هنرهای

آنچه بررسی شیوههای تولید ،طرح و نقش جلدهای چرمی

موردتوجه دربار شاهی ،کتابت قرآن کریم بود و خوشنویسی

قرآن را دشوار میکند ،فقدان نمونههای کافی برجا مانده

از هنرهای باارزش ملی -مذهبی بهحساب میآمد .بهمنظور

است .لذا ارائه تصویر روشنی از جلدهای چرمی قرآن کریم

حفظ این گنجینههای ارزشمند الزم بود که این کتب نفیس،

در مصر در دوره مملوکی ،آشکارکننده هنری است که در

جلد شوند تا از آسیبدیدگی در طول استفاده محفوظ بمانند.

ادوار تاریخی گوناگون توسط ممالک اسالمی موردتوجه بوده

لذا هنر دیگری بهعنوان تجلید مطرح گردید که آن نیز بستری

است .انجام این پژوهش روشنکننده غنای هنری و فرهنگی

برای ظهور هن ِر هنرمندان آن روزگاران شد .از باارزشترین

ایران عصر تیموری است که توانسته است بر آثار هنری سایر
ِ

جلدهای قرآنی این دوره ،میتوان جلدهای چرمی را نام برد

سرزمینها ازجمله مملوکان ،تأثیر گذارد.

که با شیوههای گوناگونی تهیهشده و برای تجلید مصحف

درباره تاریخچه ساختن جلدهای چرمی مطالعات زیادی

شریفه بهکاررفتهاند .هدف از این پژوهش بررسی تزئینات جلد

وجود ندارد .یکی از مقاالتی که به فن جلدسازی در عهد

تعدادی از قرآنهایی است که در این دوره کتابت شده و با

صفویه پرداخته توسط عیسی بهنام ( )1341انجامشده است.

چرم تزئین یافتهاند .این جلدهای چرمی از نفیسترین نوع

او در مقالهای ویژگیهای جلد چرمی را موردبررسی قرار داده

خود در طول تاریخ هنر ایران محسوب میشوند که ازنظر

است و در آن به مسائلی مانند تاریخچه ساختن جلد چرمی،

هنری و فنی شاهکارهایی فوقالعاده بهحساب میآیند.

خصوصیات هنری جلدسازی و هنر دوره تیموری پرداخته

مطالعه تطبیقی جلدهای چرمی قرآن کریم در دوره تیموری با
جلدهای چرمی قرآن کریم در دوره مملوکی مصر

جلد در لغت به معنای پوست و در اصطالح نسخهشناسی به

ازجمله دوره مملوکی مصر که ازنظر تاریخی با تیموریان
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است .پرویز ورجاوند ( )1351نیز هنر جلدسازی کتاب ایرانیان

در شرق ایران ،فراهم گردید .تیموریان با کشورهای چین،

را در دوره تیموری و صفوی بررسی نموده است و به شیوههای

هندوستان ،دولت عثمانی ،ممالیک ،لهستان ،لیتوانی،

ساخت جلد در آن دوران اشاره نموده است .مهناز شایسته

امپراتوری آلمان و مجارستان روابط تجاری مناسبی داشتند

فر ( )1388به مسئله کتابت و تذهیب قرآنهای تیموری

(آژند .)158 :1382،با شروع حکومت تیموریان ،یکی از

پرداخته و در مقاله خود بیشتر بر روی خطوط نوشتاری و

درخشانترین ادوار تمدن اسالمی در ایران آغاز گردید .در این

نسخههای قرآن در ایران و خارج از کشور اشاره نموده است.

زمان هنرها ازجمله معماری به پیشرفت زیادی دستیافت

کبری دادمحمد ( )2016نیز در مقالهای به بررسی تطبیقی

(فریه .)76 :1374،هنر نقاشی تیموری چنان به تکامل رسید

جلدهای دوره تیموری و ممالیک مصر از منظر طرح و نقش

که الگویی برای مکاتب نقاشی قرار گرفت .در این دوره توسعه

پرداخته است .خلیلی ( )1381در کتاب پس از تيمور:

هنرهای تزئینی در عرصه منسوجات ،قالیبافی ،سفالگری،

قرآننويسي تا قرن دهم هجري قمري مسائل گوناگونی از

جواهر کاری ،فلزکاری ،حکاکی و صحافی روی داد (تالبوت

قبیل روشهای کتابآرایی و ساخت جلد قرآنهای چرمی

رایس.)65 :1386،

را مورد بحث و کنکاش قرار داده است .برخی از نویسندگان

ازجمله هنرهای خاص موردتوجه هنرمندان دوره تیموری،

دیگر نیز به مسئله صحافی ،قرآن نویسی ،جلدهای اسالمی و

کتابت قرآن کریم بود .درنتیجه ،کتابت و خوشنویسی،

کتابآرایی پرداختهاند که این کتب در این نوشتار مورداستفاده

هنری باارزش در این دوره گردید .هنر ،تحت حمایت

قرارگرفتهاند ،ازجمله هالدین ( )1366که به مسئله صحافی

تیمور و جانشینان او گسترش یافت و هنرمندان این

و جلد آرایی اسالمی پرداخته و مایل هروی ( )1372نیز در

دوره از آیات قرآنی برای تزئین مساجد استفاده میکردند

کتاب کتابآرایی در تمدن اسالمی به مسئله صحافی ،قرآن

( .)Robinson,1991:202در این زمان ،عروس خطوط ایرانی،

نویسی ،جلدسازی و کتابآرایی پرداخته است.

خط نستعلیق ،توسط «میرعلی تبریزی» ابداع شد و بسیاری

روش تحقیق این پژوهش از نوع تاریخی-توصیفی و تطبیقی

از خوشنویسان تبحر بسیاری در نوشتن انواع خطوط ازجمله
1

2

میباشد که از طریق اطالعات کتابخانهای و اسنادی و تصاویری

توقیع و رقاع یافتند .بهطورکلی نگارگری و کتابآرایی

که از قرآنهای دوره تیموری و مملوکی برجا مانده است،

دوره تیموری در دو شهر شیراز و هرات تمرکز داشت (مافی

شیوه تولید و نقوش جلدهای چرمی قرآن کریم موردبررسی

تبار .)123 :1388،همچنین در بهکارگیری خط نستعلیق

قرار میگیرند .اطالعات مربوط از طریق مطالعات کتابخانهای

جهت نوشتن ترجمه آیات و کاربرد خط کوفی در سر

و اسنادی و با بررسی تصاویر موجود از کتابها و شبکههای

سورهها در کتابت قرآنهای خطی ،نوآوریهای قابلتوجهی

رایانهای بهدستآمده است.

قرآنی شما ِر
نفیس
انجام شد .وجود نسخههای ارزشمند و
ِ
ِ
قابلتوجهی از هنرمندان این زمان ،بهخصوص شاهزادگان و

کتابت قرآن کریم در دوره تیموری و مملوکی

حاکمان تیموری ،نظیر بایسنقرمیرزا و ابراهیم سلطان توجه

حکومت تیموریان که دودمانی ترکتبار بودند (–۷۷۱

بسیاری از محققان را به هنر کتابآرایی دوران تیموری جلب

۹۱۱ق ۱۵۰۶-1370/م) توسط تیمور گورکانی بنیانگذاری

کرده است (خلیلی .)98 :1381،غالباً نام کاتب قرآن و تاریخ

گردید .او در آسیای میانه میزیست و سمرقند را بهعنوان

کتابت ،در صفحه پایانی قرآن ذکرشده و تزئینات صفحات و

پایتختش برگزید (کونل .)89 :1376،در این دوره ثبات و

تذهیب ،بخش اصلی از قرآن گردیده است .خطوط اصلی این

آرامش نسبی و رونق اقتصادی در قلمرو تیموریان ،بهخصوص

قرآنها ثلث ،رقاع و نسخ است (پاکسرشت)176 :1379،؛
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میرسد .در این دوره حرفهای به نام مجِ لّدی در مرکز حکومت

 .)196از زمانی که به دستور خلیفه سوم ،عثمان ،قرآن بر روی

تیموریان ،هرات ،مرسوم بود (سیفی بخارایی .)38 :1368،در

پوست نوشته شد ،آنها را بین دو تخته چوبی حفظ میکردند.

کتابخانههای شاهزادگان تیموری نیز جلدسازان ورزیدهای

از قرن دوم هجری به بعد ،هنرمندان ایرانی جلد قرآن را تزئین

چون قوامالدین تبریزی به کار جلدسازی مشغول بودند (مایل

میکردند .به دلیل کمبود منابع موجود از جلدهای ایرانی که

منبت کاری را
هروی .)270 :1372،او از صحافانی بود که ّ

قبل از قرن  8ق 14/م تهیهشده است ،از صنعت جلدسازی

در جلدسازی ایرانی وارد کرد (دوستمحمد هروی:1349،

اطالعات زیادی به دست نمیآید .به نظر میرسد که جلد

 .)20در همین دوره است که جلدساز با همکاری نقاش به

کتب از چوب و چرم تهیه میشد .محققاً رونق جلدسازی ایران

ساختن جلد اهتمام کرده و صنعت را با هنر در جلدسازی

مربوط به قرن  9ق 15/م است .در این زمان حرفه جلدسازی

ایرانی درآمیخته و گونههای هنری جلد را در حوزه صحافی

در هرات ،مقر حکومت تیموریان ،متداول بود و به صنعت

پدید آوردند (مایل هروی.)270 :1372،

جلدسازی اهمیت ویژهای داده میشد و شیوههای جدیدی
3

همدوره با تیموریان ،امپراتوری مملوکی از جنوب شرقی

نظیر منبتکاری وارد این صنعت شده است .تیمور با تمام

آناتولی تا سودان و لیبی از سال ( 648ق 1247/م) آغاز گردید

عالقهای که به خرابی داشت از دیدن کتابهای خوشخط که

و قاهره بهعنوان مرکز حکومت آنان انتخاب شد (کونل:1376،

مجلد به جلدهای زیبا بودند ،لذت میبرد و سازندگان آنها را

 .)57دولت ممالیک مدت  ۲۷۵سال فرمانروایی منطقه را

تشویق میکرد (بهنام .)13 :1341،در این زمان جلدسازان با

باقدرت در دست داشت .آنان با وجود جنگهای داخلی و

نقاشان همکاری نزدیکی داشتند و شیوههای هنری جدیدی را

آشوبهای سیاسی فراوان و کشمکشهای طایفهای ،توانسته

در جلدسازی بهکاربردهاند .یکی از ویژگیهای مهم جلدسازی

بودند ،حکومتی ایجاد کنند که آثار آن هنوز در مصر و سوریه

در دوره تیموری استفاده از سر طبل در جلد است که مانند

باقیمانده است .پادشاهان این دولت ،به دانش و فنون توجه

پاکتی ،صفحات قرآن را میپوشاند تا اوراق آن کمتر آسیب

ویژهای داشتند و هنرهای تزئینی آنان شامل طالکاری،

ببیند (سیفی بخارایی .)38 :1368،سر طبل در کتابهای این

فلزکاری ،منبت ،چوب ،پارچهبافی ،چرمسازی و ظروف

دوره غالباً دیده میشود و طبیعتاً ابعاد آن باید متناسب با

شیشهای بود .دربار مملوک نیز به هنر کتابت و کتابآرایی

ارتفاع صفحات نوشتار تهیه میگردید (.)Atiyeh,1995:197

قرآن کریم توجه خاصی داشت .شایانذکر است که جلدهای

4

در دوره تیموری استفاده از شیوه سوخت و جلدسازی توسط
5

چرمی قرآنهای مملوکی در دو دهه نخست قرن  9ق15/

ضربههای باسمه و نقش اندازی روی جلد چرم رواج داشت.

م بسیار زیبا بودند و آمیزهای از عناصر تزئینی هنر ایرانی

بعدها از حکاکی ،منبتکاری نیز در جلدهای قرآن استفاده

و آناتولی در تزئین آنها بهکاررفته است (دیماند:1365،

معرق
شد .همچنین در این دوره جلدهای سوخت با شیوه ّ

 .)167تذهیبهای دوره مملوکی هم بسیار معروف بوده و

تهیه میشد (.)http://www.chn.ir/May2013

قرآنهای بسیار نفیسی در این دوره تذهیب و کتابت شده
است (خلیلی.)147 :1381،

ساختن جلدهای چرمی در دوره تیموری از هنگامی آغاز
شد که سلطان حسین بایقرا تصمیم گرفت در هرات کتابخانه
بزرگی به وجود آورد .او یکی از جانشینان تیمور بود که هنرمندان

جلدسازی در دوره تیموری

و صنعتگران را گرامی میداشت (شایستهفر.)101 :1388،

یکی از هنرهایی که ایرانیان در آن مهارت زیادی داشتند ،ساختن

در زمان وی عدهای از هنرمندان ایرانی به شهر سمرقند

مطالعه تطبیقی جلدهای چرمی قرآن کریم در دوره تیموری با
جلدهای چرمی قرآن کریم در دوره مملوکی مصر

اما رونق جلدسازی در کتابپردازی ایرانی به قرن  9ق 15/م

جلدهای زیبا برای کتابهای خطی بود (اتینگهاوزن:1378،

7
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روی آوردند و بهتدریج شهرهای مشرق ایران به خلق آثار

بعد ،دارای طرحهای مشبک هندسی است که با نقطههای

هنری ازجمله کتابت و تزئین جلد قرآن با چرم پرداختند

طالیی تزئین شده است .بعضی از جلدهای این دوره ،طرح

(افشار.)67 :1375،

ترنج دارد که از چرم نازک تهیهشده و روی زمینهای رنگی

ویژگیهای جلدسازی دوره تیموری در چند نکته

قرارگرفته است .همچنین نقوش تزئینی مدوری بهکاررفته و

قابلذکر است :ذوق و سلیقه صحافان در رعایت تناسبات

برخی از آنها با طرح ستاره هشتپر که در آن دوره رواج

و ترکیببندیها -آمادهسازی چرم ،نقاشی و جلدسازی

داشت ،یا ستاره پنج پر یا ششپر تزئین شده است (سیفی

که بامهارت بسیار انجام میگرفت و طراحی جلد که ازنظر

بخارایی.)38 :1368،

استحکام و انسجام ،منحصربهفرد است .در این دوره ،اکثر

جلد کتب در ابتدا ساده بود و تزئینات آن شامل نوشتهها

جلدها از چرم قهوهای ،طالکوب یا مهر کوب ساخته میشد.

و نقوش کندهشده بر روی جلد میشد؛ اما از قرن  8ق14/

بهنحویکه ریز نقشها با مهر کوبی انجام میگرفت و خطوط کلی

م به بعد از طرح لچک و ترنج در تزئینات استفاده شد و

در حواشی جلدها طالکوب میشد (ادیب سلطانی.)237 :1374،

بهتدریج طالکاری نیز به کار رفت و کمکم تزئینات به داخل
جلد نیز کشیده شد (ورجاوند .)18 :1351،ازنظر تزئینی،

جلدسازی در دوره مملوک

جلدهای مملوکی بسیار سادهتر از جلدهای ایرانی هستند و

هنر جلدسازی در دوره مملوک ،ساده و ابتدایی بود و

تزئینات کمتری دارند .طرحهای بهکاررفته در آنها عبارت

جلدسازان در این فن چندان سلیقهای به کار نمیبردند.

است از :نقوش هندسی ،نقوش درهم بافته ،نقوش گلدار و

از ابنندیم نقلشده است که« :جلدهای کتاب در ابتدا از

گرهبندیهای مشبک با شیوه تزئین ساده و طالکاری .نقوش

چرمهایی که توسط آهک دباغی میشد ،تهیه میگردید و

درهم بافته شبیه به منبتکاری است که اطراف آن دارای

درنتیجه این پوستها خشک بود .سپس پوستها با وسائل

حاشیه تزئین شده با گرهبندی است (هالدین.)106 :1384،

جدیدی دباغی میشد که موجب نرمی و مالیمت جلدها

برخی از جلدهای این دوره دارای طرحهای ترنجی در وسط

میگردید» (حبیبی .)30 :1355،در دوران مملوکی ،تکنیکی

کار است که اشکال آن از چرم نازک تهیه شده و روی زمینهای

به نام «ملیلهدوزی» در هنر کتابت مورداستفاده قرار گرفت

رنگی قرارگرفتهاند یا نقوش تزئینی مدوری به شیوه مغربی

که برای تزئین جلد قرآن مجید بهکاربرده شد .ملیلهدوزی

دارند (دیماند .)198 :1365،نمونههایی از قرآنهای نفیس

در کتابآرایی یکی از تکنیکهای مهم دوره مملوکی است

این دوره که به زیبایی تزئین شدهاند در مجموعهها موجود

و این هنر در دوره تیموری نیز مورد اقبال هنرمندان واقع

میباشد (.)James,1980:70

6

شد (دیماند .)147 :1365،استفاده از کاغذ ملیلهدوزی شده
از رنگ طالیی و آبی از ابتکارات مملوکیان میباشد ،آنها از
این فن برای تزئین کتابهای خود استفاده کردند .در دوره

طبقهبندی نقوش جلدهای چرمی قرآنهای تیموری
و مملوکی

تیموری استفاده از این فن در ایران نیز رواج پیدا کرد و

ازلحاظ طرح و ترکیببندی نقوش بر اساس نمونههای

برای اولین بار در دیوان سلطان احمد جالیری مورد استفاده

موجود جلدهای قرآن کریم دوره تیموری و مملوکی میتوان

قرار گرفت و تأثیراتی از سبک مملوکی ظاهر گردید (مایل

نقوش آنها را به چند گروه طبقهبندی نمود که شامل :نقوش

هروی.)547 :1372،

هندسی -گیاهی -حیوانی -لچک و ترنج و کتیبهای میباشد

جلدهای چرمی دوره مملوکی ،یعنی از قرن  8ق 14/م به

که در این بخش به توضیح آنها پرداخته میشود .تصاویر این
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نمونهها در جداول  1و 2نشان دادهشده است.

ایجاد شده است.

 -1نقوش هندسی :در جلد قرآنهای چرمی تیموری بیشتر از

ج -گرهبندی مشبک :گرهبندی و مشبککاری یکی از

ترنجهای هندسی استفادهشده است .در نمونه جلدهای مملوکی

هنرهای کهن ایرانیان است که در طول تاریخ ،هنرمندان در

نقوش هندسی متنوعتر هستند و انواع آن عبارتاند از :گره بندی،

معماری بناها و کاخها از آن استفاده فراوانی نمودهاند .اگرچه

نقوش درهم بافته ،گرهبندیهای مشبک ،طرحهای مشبک

تاریخ مشخصی از آغاز کاربرد این نقش در ایران وجود ندارد،

هندسی ،ستاره (پنج پر ،ششپر یا هشتپر) که به بیان این

لیکن برخی استفاده از این هنر را به دوران خلفاء عباسی

نمونهها پرداخته میشود ،همچنین به جدول 1مراجعه شود.

نسبت میدهند .با توجه به گسترش سرزمینهای اسالمی در

اشکال هندسی که بانظم و ترتیب و بهطور هماهنگ و قرینه

بهکاررفته است .نمونه جلد چرمی مملوکی دارای زمینهای

در کنار هم چیده شدهاند؛ بهعبارتدیگر ،گرهبندی ترکیب

ساده با طرح گرهبندی است

(http://www.irandeserts.

هماهنگی از صور هندسی درهمپیچیده و متناسب است که

.)com/May2013

با استفاده از تعدادی خطوط راست تشکیل میشود .جلد قرآن

د -طرح ستاره :اشکال ستاره غالباً بهصورت ستاره پنج،

مملوکی با این نقش که در جدول 1دیده میشود ،دارای سر

شش و هشتپر نمایان میشود .ستاره هشتپر از دو مثلث

طبل جهت محافظت از کتاب میباشد که طرحی همانند روی

متساویاالضالع تشکیل میشود که یکی رو به باال و دیگری رو

جلد را دارد .این جلد از چرم قهوهایرنگی است که با نقش

به پایین است .هنرمندان اسالمی بهمنظور اجتناب از به تصویر

گرهبندی و طرحهای هندسی بهصورت زرکوبی و یراق کاری

کشیدن موجودات زنده ،از شکل ستارهها استفاده کردهاند.

تزئین شده است.

بنابراین استفاده فراوانی از این اشکال هندسی در تزئینات

ب -نقوش درهم بافته :نقوشی که همانند طناب به دور

بهویژه در بنای مساجد شده است .ستاره در هنر اسالمی از

یکدیگر پیچیده شده و از گرههای متعددی تشکیلشده است.

اشکال تزئینی کاربردی است که در کنار آن از اشکال دیگری

نمونهای از جلد قرآن مملوکی با نقش شمسه طالیی در مرکز

هم استفاده میشود که بستگی به ذوق صاحبهنر دارد.

کار در جدول 1دیده میشود .در درون شمسه با رنگ طالیی

(May2013/com.tahoordanesh.www//:http

و یراقکاری تسمهای ،طرحی با بافت طنابی گره درهم بافته،

دائرهالمعارف طهور).

جدول :1نقوش تزئینی هندسی جلدهای قرآن کریم دوره مملوکی
نقش
هندسی

گرهبندی

جلد مملوکی

توضیح

این نقش ترکیبی از اشکال هندسی درهمپیچیده و متناسب است که
با استفاده از تعدادی خطوط راست تشکیل میشود .این جلد قرآن
دارای یک لبه اضافی جهت محافظت از کتاب میباشد که طرحی
همانند روی جلد را دارد و با نقش گرهبندی و طرحهای هندسی
بهصورت زرکوبی و یراقکاری تزئین شده است (خلیلی.)1381،

مطالعه تطبیقی جلدهای چرمی قرآن کریم در دوره تیموری با
جلدهای چرمی قرآن کریم در دوره مملوکی مصر

الف -نقش گرهبندی :این نقش عبارت است از مجموعهای از

قرون  6-8ق 12-14 /م این آرایه در آثار مصر و سوریه نیز

طرح خطی

9
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درهم
بافته

نقوشی که همانند طناب به دور یکدیگر پیچیده شده و از گرههای
متعددی تشکیل میشود .درون ترنج این نقش با رنگ طالیی و
یراقکاری تسمهای ،طرحی با بافت طنابی گره درهم بافته ایجاد
شده است (خلیلی.)1381،

گره بندی
مشبک

گرهبندی و مشبککاری یکی از هنرهای کهن است که در طول
تاریخ هنرمندان در معماری بناها از آن استفاده فراوانی نمودهاند
(خلیلی.)1381،

طرح
ستاره

در این جلد چرمی ،ستارهای هشتپر در مرکز قرار دارد و پیرامون
آن با حاشیه دو نواری مشخصشده است .اشکال ستاره غالباً
بهصورت ستاره  5و  6و  8پر نمایان میشوند (خلیلی.)1381،

 -2نقوش گیاهی :هنرمندان تیموری فراوان از نقوش

مملوکی اثری از کاربرد نقش حیوانات دیده نمیشود.

گیاهی در تزئین جلدها استفاده میکردند که شامل کاربرد

 -4طرح لچک و ترنج :این نقش گاهی با لچک که

آرایههای گلهای طوماری اسلیمی و نخلکها میباشد .در

یکچهارم طرح را در گوشهها نشان میدهد ،همراه است و

این آثار کاربرد آرایههای نباتات با مهارت انجامشده و نگارهها

گاهی بدون لچک بهصورت یک ترنج منفرد نمایان میشود.

با انسجام خاصی برای تزئین بهکاررفتهاند .در نمونه جلدهای

ترنج بهصورت گرد (شکل شمسه) ،لوزی یا بیضی در مرکز

مملوکی از گلهای دوازدهپَر و گل سرخ و نقوش آرابسک در

طرح واقع میشود و اطراف آن معموالً ساده است .کاربرد این

تزئین جلدها نیز استفادهشده است.

طرح در سایر شاخههای هنری ایران نیز بسیار متداول است.

 -3نقوش جانوری :کاربرد این نقوش در آثار تیموری
فراوانتر است .انواع حیوانات چهارپا مانند گوزن ،بز کوهی و

گاهی ترنج مرکزی با کاللههایی که متصل به ترنج هستند
بهکاررفته است.

آهو بهعنوان آرایه تزئینی بر روی جلدها بهکاررفته است .در

 -5نقوش کتیبهای :در جلدهای چرمی مملوکی میتوان

برخی از جلدها نقوش اسلیمی با نقش حیوانات همراه شده

این نقش را مشاهده نمود که هدف از آن تزئین جلد بوده

که با هنرنمایی خارقالعادهای تجسم یافته است؛ اما در آثار

است که بهصورت تسمههای درهم بافت دیده میشود.
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جدول :2نقوش تزئینی جلدهای قرآن کریم دوره تیموری و مملوکی

نقش

گیاهی

جلد
طرح خطی

جلد
طرح خطی

جلد

لچک و
ترنج
طرح خطی

کتیبهای

هنرمندان تیموری از نقوش گیاهی در تزئین جلدها استفادهمیکردند که شامل کاربرد آرایههای گلهای طوماری اسلیمی و
نخلکها میباشد .بر روی جلد قرآن تیموری ( 927ق 1569/م)
کتیبههایی با نقوش مکرر گل چهارپر به رنگ طالیی بر زمینه
قهوهای دیده میشود که بهوسیله نقوش اسلیمی به نخلکهایی
که با نقوش شکوفه احاطهشده ،متصل میشود (خلیلی.)1381،
در قرآن مملوکی نیز از آرایههای گیاهی در تزئین ترنج مرکزی ولچکها استفادهشده است (.)www.Islamic-art.org/2014

جلد

--

انواع حیوانات چهارپا مانند گوزن ،بز کوهی و آهو بهعنوان آرایهتزئینی بر روی جلدهای ایرانی بهکاررفته است (خلیلی.)1381،
-در آثار مملوکی اثری از کاربرد نقش حیوانات دیده نمیشود.

این نقش گاهی با لچک که یکچهارم طرح را در گوشهها نشانمیدهد ،همراه است و گاهی بدون لچک بهصورت یک ترنج منفرد
نمایان میشود .این نمونه جلد ضربی فشرده با نقش ترنج مرکزی
و لچک در اطراف آن دیده میشود .لبهبرگردان د ِر پاکتی آن
دارای نقش گلوبوته بسیار ظریف میباشد که بارنگهای سبز و
طالیی نقاشی شده است (خلیلی.)1381،
جلد چرمی مملوکی مزین به ترنجی در مرکز ،شمسه طالیی کهیراقکاری شده و چهار لچک در گوشهها که با نقوش گلدار که درون
آنها با نقطه کوبی پر شده است (.)www.baybarsquran.com/2014
در جلدهای چرمی مملوکی میتوان نقش کتیبهای را مشاهدهنمود که هدف از آن تزئین جلد بوده است .طرح قرآن دارای نقش
کتیبهای با بافت طنابی -گره درهم میباشد
(.)www.metmuseum.org/2014

در جدول 3نیز دستهبندی آرایههایی که در تزئین قرآنهای دوره تیموری و مملوکی بهکاررفته است ،دیده میشود.

مطالعه تطبیقی جلدهای چرمی قرآن کریم در دوره تیموری با
جلدهای چرمی قرآن کریم در دوره مملوکی مصر

جانوری

موضوع

جلد تیموری

جلد مملوکی

توضیح
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جدول :3دستهبندی نقوش تزئینی جلدهای قرآن کریم دوره تیموری و مملوکی
دوره

هندسی
ترنج

تیموری

لچک و ترنج
ترنج با کالله

گیاهی
گلهای طوماری
اسلیمی
نخلکها
نقوش شکوفه

حیوانی
آهو
گوزن
بزکوهی

گرهبندی
نقوش در هم بافت
مملوکی

گرهبندیهای مشبک
طرحهای مشبک هندسی
ستاره پنج پر ،ششپر ،هشتپر

گلهای دوازده پر
گل شش گلبرگی
نقوش آرابسک

---

نتیجهگیری

روی جلد قرآنهای تیموری به چشم میخورد و رنگهای

از هنرهایی که ایرانیان در آن مهارت زیادی داشتند،

بهکاررفته در آنها محدودتر است .در کتابت این قرآنها

ساختن جلدهای زیبای چرمی برای کتابهای خطی بوده

غالباً از خط کوفی استفاده کردهاند و در آنها معموالً رنگ

است .تزئین جلد چرمی قرآن کریم ،در زمان تیموریان در

طالیی بهکاررفته است .جلدها در دوره مملوکی ساده بوده

ایران و دوره ممالیک در مصر ،اهمیت ویژهای داشت .بررسی

و تزیینات آنها کم است .سادگی طرح این جلدها که غالباً

جلدهای کتاب مقدس قرآن در این دو دوره ازنظر ویژگیهای

شامل کاربرد نقوش هندسی گرهبندی و نقوش درهم بافته

فنی و هنری نشان میدهد که استفاده از هنر تذهیب در

است ،از جلوههای زیبایی آنها به شمار میرود .هنر تذهیب

زیباسازی جلدها در هر دو دوره موردتوجه هنرمندان بوده

در ساخت جلدهای چرمی مصحف شریفه در هر دو دوره رواج

است .جلدهای چرمی قرآنهای ایرانی دارای تناسب گزینش،

داشته است و خوشنویسی در حاشیه جلدها از عناصر تزیینی

هماهنگی رنگ و ظرافت نقش است .اگرچه در دوره تیموری

آنها محسوب میشده که بهصورت کتیبههایی نمایان گشته

کاربرد طرحهای هندسی کاهشیافته ،اما تزیینات جزئی

است .جلد برخی از قرآنها شامل لبه اضافی (سر طبل) است

نقوش افزایش داشته است .در این دوره ،تأثیرپذیری از اسلوب

تا از لبههای اوراق در زمان استفاده مکرر ،حفاظت نماید.

خاور دور که گرایش به طبیعتگرایی است ،نقشمایههای

استفاده از کاغذ ملیلهدوزی شده برای تزیین جلد قرآن در

گیاهی و جانوری متعددی را در تزیین آثار هنری وارده کرده

دوره مملوکی ابداعشده که توسط هنرمندان ایرانی نیز مورد

است .لذا این آرایههای تزیینی در زیباسازی جلدهای قرآن

اقبال قرارگرفته و در زیباسازی جلدها بهکاررفته است .انواع

مجید نیز بهکاررفتهاند .در جلدهای دوره تیموری از فنون

نقوش جلد قرآنهای دوره تیموری شامل نقوش هندسی،

جلدسازی مانند ضربی ،روغنی و معرق برای تزیین سطح کار

گیاهی ،جانوری و کتیبهای است .نقوش مورد استفاده در

استفاده میشده است.

جلدهای مملوکی عبارتاند از :نقوش هندسی ،نقوش گیاهی،

در نقوش جلدهای مملوکی ظرافت کمتری نسبت به نقوش

نقش لچک و ترنج و نقوش اسلیمی .همچنین طرح ستاره
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هشتپر و ستاره ششپر ،خطوط درهم بافته ،گرهبندی و

بسیار دقیق کارشده باشد .جلدسازان ماهر ،برای افزایش

نقوش ضربدر هم دیده میشود.

زیبایی کار ،فلز مس را با طال میپوشاندند و گل ،بوته و نقوش

تشابه نقوش بین جلدهای چرمی قرآن در دوره تیموری

دیگر را بهصورت برجسته بر روی چرم به کار میبردند .گاهی

و مملوکی شامل کاربرد نقوش اسلیمی و ختایی ،طرحهای

تمام سطح این جلد از طالی ساده یا رنگ سرنگ پوشیده

لچک و ترنج ،نقوش هندسی نظیر طرحهای ستاره هشتپر

میشد .گاهی هم بهصورت معرق تهیه میشد؛ یعنی نقوش

و نقوش گیاهی میباشد .از موارد تفاوت بین نقوش جلدهای

باریک و دقیقی از چرم بریدهشده و با استفاده از خطوط

دو دوره این است که در جلدهای قرآن دوره تیموری تصاویر

تزئینی در حواشی روی جلد زینت میشد .در این فن ،استادان

حیوانات مختلف دیده میشود ،اما در جلدهای قرآن دوره

و هنرمندان مشهور تبریزی و شهر هرات سرآمد دیگران بودند

ممالیک از نقوش حیوانی استفادهنشده است.

(ادیب سلطانی.)230 :1374،
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 -5در این روش جلدسازی ،ابتدا بر روی قطعههای فلزی،
 -1توقیع« :توقیع» از ریشه «وقع» و به معنای اثر نهادن

مناسب و موزون آنها را روی چرم میکوبند تا روی سطح

بر چیزی است .خط توقیع شیوهای از خوشنویسی اسالمی

چرم اثر نقش بر روی فلز انعکاس یابد .گاهی فرورفتگیها را

است که در زمان خالفت مأمون خلیفه عباسی ابداع و در قرن

با طال یا نقره میپوشانند که درنتیجه برجستگیهای منقوش

پنجم هجری کامل شد .این خط اغلب در امضا به کار میرفته

روی چرم به رنگ اصلی باقی میمانند.

است و به همین دلیل به آن نام توقیع (به معنی امضا) دادند.

 -6کاغذ ملیلهدوزی شده :کاغذی مرغوب و اعال که از

مورداستفاده این خط ،بیشتر در نوشتههای مهم حکومتی و

خردههای طال درست میشده است و از ابتکارات مملوکیان

دینی بوده است.

میباشد .این نوع کاغذ بسیار گرانقیمت است.

 -2رقاعِ :رقاع ازجمله خطوط ششگانه در خوشنویسی
اسالمی است که اغلب برای مکاتبات خصوصی بر روی

فهرست منابع

کاغذهایی در ابعاد کوچک و یا نگارش کتابها و جزوات عرفی

• آژند ،یعقوب .)1382( .تاریخ ایران -دوره تیموریان .جامی ،تهران.

و غیرمذهبی به غیر قرآن یا ادعیه رواج داشت.

• اتینگهاوزن ،ریچارد .)1387( .هنر و معماری( .یعقوب آژند ،مترجم).

 -3در ساخت این جلد در ابتدا مذ ّهب ،نقشهای موردنظر

تهران :انتشارات سمت.

را بر روی چرم میکشید و سپس جلدساز با آلتی بُرنده به نام

• ادیب سلطانی ،میر شمسالدین .)1374( .راهنمای آماده ساختن

نقشبُر ،بوم چرم را از نقشهای طراحیشده جدا میکرد و
آنها را بر روی قطعه چرمی دیگری که غالباً دارای رنگ تیره

کتاب .تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
• افشار ،ایرج .)1357( .صحافی سنتی .کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران،

و سوخته بود ،میچسباند .میان قطعههای منقّش جداشده و

تهران.

قطعه چرم زمینه هیچگونه برجستگی و درزی دیده نمیشد

• بهنام ،عیسی«.جلد کتاب در دوران اسالمی» .هنر و مردم ،دوره،1

و مجموعه آنها مانند قطعه چرمی ساده و یکدست به نظر

ش 5و ،6،1341صص .13-15

میرسید .این جلد از شاهکارهای جلدسازی ایرانی محسوب

• پاکسرشت ،مرتضی .)1379( .خوشنویسی در خدمت کتابت قرآن.

میشود (مایلهروی.)616 :1372،

تهران :انتشارات قدیانی.

 -4جلد سوخت جلدی است که روی آن نقوش برجسته

• تالبوت رایس ،دیوید .)1375( .هنر اسالمی( .ماه ملک بهار ،مترجم)،

مطالعه تطبیقی جلدهای چرمی قرآن کریم در دوره تیموری با
جلدهای چرمی قرآن کریم در دوره مملوکی مصر

پینوشتها

نقوش و اشکال موردنظر را منقور مینمایند .سپس با فشاری
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