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Abstract 
The antiquity and continuity of the art of illumination has 
led to many formalist studies in this field. In addition to 
formalist studies, some traditionalist scholars, such as 
Nasr, have offered mystical and tasteful interpretations of 
illumination. He considers illumination as an intermediate 
art of feminine and masculine arts. Despite a large 
number of studies in the field of illumination, no study 
has been done on the relationship between the type of 
illumination and the content of the manuscript (genre of 
manuscript). Therefore, the aim of the present study is to 
select two separate groups in terms of genre and then 
determine the structural features of illumination in each 
of the two groups (Khamsahs and Shāhnāmas) based on 
quantitative characteristics and finally explain the reason 
for the differences in illumination in these two groups. 
The features that were selected to examine the 
illumination are: 1- Examining the rectangular type of 
illumination frame. 2- Checking the width of the 
illumination frame. 3- Examining the structure of the 
central part of illumination. 4- Examining the structure of 
the illumination frame. As a result, in order to achieve this 
goal, the following questions were answered: What was 
the evolution of the structure of double-page illuminated 
frontispiece in the tenth and eleventh centuries AH? 
What were the main features in the structure of double-
page illuminated frontispiece of Shāhnāmas and Khamsahs 
in the 10th and 11th centuries? And how can their 

structural differences be explained? 
The studies in this article, which was done by descriptive-
analytical method and the necessary information taken 
from library sources, show that, in the first half of the 

tenth century, illumination of double-page illuminated 
frontispiece in both groups (Khamsah and Shāhnāma) often 
had a geometric structure, simple frames with a small or 
normal width, and from the second half of the tenth 
century non-geometric structures along with geometric 
structures became common in double-page illuminated 
frontispiece. Subsequently, the frames have become 
wider, although these changes are seen more in the 
Shāhnāmas than in the Khamsahs. And the reason why non-
geometric structure is used in illumination of Shāhnāmas 
much more than illumination of Khamsahs is the 
difference in the type of text written on these pages. The 
text in these double-page illuminated frontispiece in 
Shāhnāmas is often prose (introduction of Shāhnāma) while 
in Khamsahs it is poetry. It can be said that the type of text 
written on these pages has influenced the gilded artist in 
how to choose the type of structure. In Khamsahs, due to 
the need for more space for writing the poetic text, the 
illuminator used more geometric structures and for 
Shāhnāmas, due to the possibility of writing the prose text 
in a more limited space, the illuminator also had the 
opportunity to use non-geometric frames. In the eleventh 
century, this style of decoration continued in the 
Shāhnāmas, but their use in the Khamsahs has greatly 
decreased, and in the Khamsahs produced in the eleventh 
century, simpler styles have replaced the previous styles.  
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 چکیده 
که در  یامطالعه کنیمنجر شده است، ول نهیزم نیدر ا یاریبه انجام مطالعات بس بیتدوام هنر تذه قدمت و
مورد سنجش قررار  یصورت اختصاصاثر( را به ۀگون اینسخه )ژانر  یبا نوع محتوا بینوع تذه انیم ۀآن رابط

را در  بیترذه یسراختار یهرایژگریآن اسرت ترا و روشیپ ۀاست. لذا هدفِ مطالع دهد، تاکنون انجام نشده
منتخرب از  ۀ)چهر  نسرخ یصرفو ۀدور یهاها و خمسرهاز دوگروه شاهنامه کیصفحات مذهّب مزدوج هر

برر اسرا   ،یو تغزّلر یحماسر اتیرادب نردگانیعنوان نمامختلر((، بره یکشرورها یهراها و موزهکتابخانره
 نیردهرد. برر ا حیدو گروه توضر نیا بیتذه رها را دعلت وجود تفاوت تیو در نها نییتع ،یکمّ یهاشاخصه

صرفحات مرذهّب مرزدوج  بیشراخ  در سراختار ترذه یهایژگیشد. وپاسخ داده   یذ یهااسا ، پرسش
است؟  حیها چگونه قاب  توضآن یساختار یهااند؟ و تفاوتکدام ازدهمیدهم و  ۀسد یهاها و خمسهشاهنامه

 یلریتحل-یفیهرا، توصرداده ینظر بررسربوده و از نقطره ییستقراو ا یفیکه به روش ک قیتحق نیا یهاافتهی
 ۀاول سد ۀمیها در نها و چه در خمسهکه ساختار صفحات مذهّب مزدوج چه در شاهنامه دهندیاست، نشان م

 یدهرم سراختارها ۀدوم سرد ۀمریمتناسب بروده و از ن ایها کم کادرها ساده و عرض آن ،یدهم غالباً هندس
در  راتییرتغ نیاند و اشده یاو کنگره ترضیو کادرها عر افتهیرواج  یهندس یختارهاسا ناردر ک یرهندسیغ

نثربودن مرتن در  اینظم  یعنیاست و علت آن وابسته به نوع متن،  ها نمود داشتهاز خمسه ترشیها بشاهنامه
سربک از  نیرا ازدهمیر ۀمشخ  نمود که در سد هایبررس نیهمچن .صفحات است و نه گونه )ژانر( اثر نیا
کار رفته است. محدود به اریها بسدر خمسه کنیول افته،یها تداوم )صفحات مذهّب مزدوج( در شاهنامه نیتزئ

 ییشد، الگوها ییشناسا یمشترک یها( الگوهاها و شاهنامهدر هر دو گروهِ مورد مطالعه )خمسه ن،یبر اعالوه
در  هابیترذه نبرودنیاختصاصر ۀدهندخرود نشران نیکه ا میهستها آن یریکارگشاهد به زیها نکه در قرآن

 .مختل(( است یمختل( )ژانرها یهاگونه
 

  واژگان کلیدی:

 .صفحات مذهّب مزدوج، سرلوح، خمسه، شاهنامه ب،یتذه
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 مقدمه 
 

 انیراسرت و از م ییباال گاهیجا یدر نزد مسلمانان دارا ییآراهنر کتاب
 نیشرتریب یدارا بیوابسته به آن، پس از خط و کتابرت، ترذه یهنرها

( هرم یمخطوطرات )مصراح( امرو نیترمیقدمت است، چراکه در قد
. قدمت و تدوام  1میدر جوار خطوط هست ینیتزئ یهاهیشاهد حضور آرا

شده است کره  یاریبس یستیمطالعات فرمال انجاممنجر به  بیهنر تذه
 ایرتحرول نقروش  ریسر ییبره شناسرا تروانیهرا مرآن جینتااز جمله 
و  یاشاره کررد. در کنرار مطالعرات شرکل بیدر هنر تذه یشناسمکتب
داشرته و  بیبه نقوش تذه یعرفان ینگاه زین یبرخ ب،یهنر تذه یفرم
اند. چنانچره نصرر داده رائها یذوق یانیو به ب یعرفان یریتفاس جهیدرنت
 یبندمیتقسر  یرگرا، در ذن برزر  سرنتاز پژوهشرگرا یکیعنوان به

 یحرد واسرط هنرهرا یرا هنر بیهنرها به دو گروه مردانه و زنانه تذه
و  ییازسو هابیتذه یستیفرمال یهایزنانه و مردانه دانسته است. بررس

 شیپر قیرتحق ینصر، پرسش اصل یها از سودانستن آنمعتدل یهنر
نسرخه برا  کیرکار رفته در به بینوع تذه انیم ایرو را شک  داده که آ

و  یخیترار ،یحماسر ،ینسخه )منظور ژانر اثر( اعرم از مرذهب یمحتوا
گفرت کره  تروانیمر ایرآ یانیربه ب ر؟یخ ایبرقرار است  یارتباط یتغزل
متفاوت از کتب  زیو آن ن یمتفاوت از کتب حماس یکتب مذهب بیتذه
 است؟ یلتغز

شک  کره در  نیشد بد یط یها مراحلپرسش نیپاسخ به ا یبرا
 یهادر سرده یصرفو ۀشد بره دور دیمورد مطالعه تحد ۀگام دور نیاول

از ادوار پرشرکوه در  یکری یصرفو ۀ. چراکره دوریقمر ازدهمیدهم و 
 ی. در گرام دوم، برراشرودیمحسروب مر بیو ترذه ییآراکتراب ۀنیزم

 سرتیبایدو گروه مجزا مر ،هاسخهن یهابیها در تذهتفاوت  یتشخ
شرد و از قررار داده  اریرهمان ژانر اثرر، مع ای. لذا گونه ندشدیانتخاب م

ها، تعرداد داده شتریب قیتدق یبرا ستیبایم نکهیهم با توجه به ا یطرف
عنوان ها برهها و خمسرهلرذا، شراهنامه برود،یم تیها به حد کفانمونه

شردند. در  دهیربرگز سهیمقا یبرا یزلو تغ یحماس یهاگونه ندگانینما
کار رفتره نسرخه بره کیراز  یدر مواضع مختلف بیزآنجاکه تذهادامه، ا

صرفحات  نیرا ن،یصفحات مذهّب مزدوج آغاز تیاست، باتوجه به اهم
 انیآراصفحات از آن سبب است که نسرخه نیا تیشدند. اهم دهیبرگز

 ییارویررو وضرعم نیعنوان نخستنسخه به نیهمواره به صفحات آغاز
صرفحات  نیرا در ا هایمندهیآرا نیباتریمخاطب با اثر، توجه داشته و ز

 جیررا یهاوهیاز شر یکری ن،یآغراز ۀمتقاب  دو صفح شیاند. آرانشانده
صفحات گاه صرفاً  نیبوده است و ا یاسالم ییآرادر سنت کتاب نیتزئ

 نیراشرک   نیترراز نقرش و مرتن هسرتند. کهن یقیمُنقّش و گاه تلف
نمونره قررآن  یبرا افت؛ی توانیه.ق. م3 ۀسد ییآرارا در قرآن ناتیتزئ

( و قررآن ابرن f2v-3rق، 298 ،یتی، کتابخانره چسرتربIs 1421 ۀ)شمار
( را f8v- 9rق، 391مرور   ،یتیچسرترب ۀ، کتابخانIs 1431 ۀبواب )شمار

در نسرخه نیترزئ ۀویشر نیا یهانمونه نیترمینام برد و از قد توانیم
 ۀ)شرمار« و خُلقره یلق النبرخَ»احتماالً کتاب  دار،خیتار یرقرآنیغ یها

ق( اسررت  43 -441مررور  دن،یررل ۀ، کتابخانررBRU Or. 437 ۀشررمار
(Déroche, 2016: 307 الزم برره ذکررر اسررت کرره پررس از انتخرراب .)

 ج،یبودن نترادر جهت قابر  اسرتناد  یو تحل هیتجز ۀها، در مرحلنمونه
سرنجش  یبررا ی( و ساختاریریگ)قاب  اندازه یکمّ یهاصرفاً شاخصه

 شدن یها امکان دخکه در آن ییهاشدند و از انتخاب شاخصه دهیبرگز
شرده اسرت.  زیروجود داشته، پره یذوق یرهایتفس ایپژوهشگر  ۀقیسل
سراختار  ۀسریدر گرام نخسرت مقا روشیهدف از پژوهش پر جه،یدرنت
در  شرردههیته یهاها و خمسررهصررفحات مررزدوج شرراهنامه بیتررذه
 کیبرتر در هر یهار استخراج شاخصهمنظوبه ازدهمیدهم و  یهاسده

هرا در علرت وجرود اختالف حیدنبال توضراز دو گروه است و سپس به
 .هاستآن بیتذه یساختارها

 
 
 

 پژوهش روش. 1
انجام شرده و اطالعرات  یلیتحل یفیتوص قیحاضر به روش تحق ۀمقال

ها از اسرت. نمونرهشده و آثار مشاهده یاالزم برگرفته از منابع کتابخانه
 یملر ترالیجید ۀکتابخانر ران،یرا یمل ۀهمچون کتابخان ییهاکتابخانه

 یهنر ۀموز ا،یتانیبر ۀکتابخان ن،یبرل یسلطنت تالیجید ۀفرانسه، کتابخان
 ان،یتسرونیاسم ییایآسر یهنرهرا یملر ۀمروز تن،یمترو پول ۀوالترز، موز
 انیرو بادل جیکمبرر ترالیجید ۀکتابخانر ،یتیچسرترب تالیجید ۀکتابخان

ها: در گرام نخسرت انتخراب نمونره ۀاست. نحو آکسفورد انتخاب شده
 دیرتول ازدهمیردهم و  ۀکه در سد یسینف یهاها و شاهنامهفقط خمسه
کره  ییهاها تنهرا نسرخهآن انیشدند و سپس از م نتخابشده بودند، ا

شردند و  دهیرصفحات مُذهَّب مزدوج در آغاز نسخه بودنرد، برگز یدارا
خود در دو نروع صررفاً مرنقّش و  ،حات مُذهَّب مزدوج همازآنجاکه صف

 ییهانسرخه تیاند، در نهاکار رفتهها به)متن و نقش( در نسخه یقیتلف
 یهرا متنرکه در صفحات مُذهَّب مزدوج آن ماندند یعنوان نمونه باقبه

 ایرصرفحات  نیراسرت. مرتن در ا کتابرت شرده بیدر مرکز قاب تذه

دنبال اثر است. بره ۀباچید ایاز مقدمه  یبخش ایخود اثر  ییجمالت ابتدا
و  یدهمر ۀسد ۀشاهنام ۀخمسه و ده نسخ ۀنسخ ستیب یغربالگر نیا

 یهایژگیبا و یازدهمی ۀسد هخمس ۀشاهنامه و تنها دو نسخ ۀده نسخ
منتخررب از  ۀنسررخ 42شررد )در مجمرروع  ییشررده شناسررابرشمرده
ق(. الزم بره ذکرر  ازدهمیردهرم و  یهاسده یهاها و خمسهشاهنامه

سراختار  رییرتغ ازدهم،یر ۀها در سردبودن تعرداد خمسرهاست علت کم
برا  شردهییشناسرا یهامقالره بره نمونره یهاست که طدر آن بیتذه
 است. صورت جداگانه اشاره شده( بهنهیقر ری)غ دیجد رساختا

 

 پژوهش پیشینه. 2
از  یکری ییآرامهم در سرنت کتراب یهاهیاز آرا یکیعنوان به بیتذه
 یبرخر انیرم نیراسرت و در ا یهنرر یهامهم در پژوهش یهاحوزه
همچرون  بیترذه ۀهرا فعراالن حروزبروده و در آن نگرریکلر فاتیتأل

(، مجرررد Azimi, 2010) یمرری( ، عظSarikhani, 2009) یخانیسررار
 ,Keshmiriیری( و کشررمMojarad Takestani, 2016) یتاکسررتان
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هنرر در ادوار مختلر(  نیرا یمعمرو یهرایژگریو حی(( به توضر2019
 ،یمرورد ۀمطالعر قیراز پژوهشرگران از طر گررید یاند، و برخپرداخته
مصراح( و  نیبر نیراند کره در ارا ارائه داده نگرتریجزئ ییهاپژوهش
 ,Shayestehfarانرد )ها مرورد توجره بودهنسرخه گریاز د شیها بقرآن

 زیرشناسران نه(. نسخHoushiar and Mirzakhanlou, 2016( و )2009
انرد، چنانچره توجره نموده بیترذه یۀبه آرا یدر کنار پژوهشگران هنر

 ,Déroche( و دروش )Safari Agh Qale, 2011قلعرره )آق یصررفر

 بیرا به تذه یشناسنسخه ۀاز کتب خود در حوز یبخش کی( هر2016
 یهرابخش نیترراز مهم یکریعنوان مُذهّب بره تو متعاقباً به صفحا

 اند. اختصاص داده یسخ خطدر ن بیتذه
 یهاهیرآرا یقریتطب  یرتحل»حاضرر،  قیتوجه به موضوع تحق با
 ۀهمسرو برا مطالعر یِازجمله مطالعات مورد «هیصفحات افتتاح بیتذه
و  نجرویآل ا رازیمنتخب از مکتب شر ۀچند نسخ یاست که رو روشیپ
 ۀمقالر(. Samanian and Pourafzal, 2017اسرت ) انجام شرده یموریت
 یآستان قد  رضو یهاافتتاح قرآن یهاحهصف ییآرامطالعه اصول صفحه"

و ( Sheikhi, Ali Reza and Koohjani ghoji, 2018) "ه.ق 9تررا  6 ۀسررد
از قررن  دیرصفحات افتتاح نسخ قرآن مج ییآراساختار صفحه یبررس»

( هم ازجملره Shafighy and Marasy,2014) «یپنجم تا دوازدهم هجر
 یبررسر یبررا ،یکمّر یهاصهاز شاخ زیها نند که در آنهست یمطالعات

رغم که بره دهندینشان م هایاست. بررس صفحات افتتاح استفاده شده
و شکوه  سوکیاز  یخط یهاصفحات مُذهَّب مزدوج در نسخه تیاهم
 نیرا یرو یاختصاصر یامطالعره گر،ید یازسو یصفو ۀدر دور نیتزئ

تنها نره ناست تا بر اسرا  آ ام نشدهدوره انج نیصفحات مُذهَّب در ا
دوره بازشرناخته شروند بلکره  نیصفحات مذکور در ا یساختار راتییتغ

 انیررصررفحات در م نیررا بیموجررود در تررذه یسرراختار یهرراتفاوت
ها کره همرواره مرورد توجره ها و خمسرههمچون شاهنامه ییهانسخه

 نیا یریگک شده و علت ش ییاند، شناسابوده ییآراکتاب ۀفعاالن حوز
 .ح داده شودیها توضتفاوت
 

ساختار صفحات مُذه ّب مزدوج در نسخ  ی. بررس3
 یدر تمدن اسالم سینف

در  نراتیتزئ ،یخطر یهادر نسرخه بیمواضع ترذه نیتراز جمله مهم
کار رفتره در بره یهااز سربک یکیهاست و و سرلوح نیصفحات آغاز
است کره در  یاوهی، شاست میقد یانهیشیپ یکه دارا نیصفحات آغاز
اسرت.  شده نیمُذهَّب و تزئ نهیصورت قرمقاب  به هم به ۀآن دو صفح

 یۀو وجه تسرم دهینام« چهارلوح»را  میاز ترس وهیش نیقلعه اآق یصفر
)لوحره(  بهیچهارکت میخاطر ساختار آن دانسته که در آن به ترسآن را به
 ی، چر((. ولر1)شک (Safari Agh Qale, 2011: 306) شودیپرداخته م

کره  مینریبیها ماز نمونه یدر برخ ازدهمیدهم و  یهاازآنجاکه در سده
( یدهرم قمرر ۀسرد مرهی، والترز، نW.610 سه،)خم ها حذف شدهلوحه
 میسر تررنج ترسر کیمثالً در قالب  گرید یبه شکل ای( یانی، م1)شک 
 ،1ق( )شررک 1012، فرانسرره، مررور  Persan 490اند )شرراهنامه، شررده

 نرهیقر یناتیتزئ یرا که دارا یصفحات یمطالعه، تمام نیراست(، لذا در ا
هرا آن ۀلوحر نکرهیو ا ریرخ ایر شندلوحه داشته با نکهیهستند، فارغ از ا

. میادهیرباشد، صرفحات مُرذهَّب مرزدوج نام گریهر شک  د ای یابهیکت
کررده  ادیر «نیمرزدوج آغراز ۀصفح»صفحات با عنوان  نیدروش از ا

کره در  یرقرآنینسخ غ نیترمیاز قد یکیاحتمال را داده که  نیاست و ا
و خُلقه، استنسا   یالنبقکار رفته است، کتاب خَلبه ناتینوع تزئ نیآن ا

 (.Déroche, 2016: 307)2است یپنجم قمر ۀربع دوم سد
 یدر دو گرروه کلر تروانیمر یمُذهَّب مزدوج را از نظر کل صفحات

ه صرفاً منقّش هستند و گاه نقش و متن در کنار ها گانمود. آن یبندمیتقس
هستند. صرفحات  یقیتلف یعنیاست،  کار برده شدهصفحات به نیهم در ا

بردون  نیصرفحات مرزدوج آغراز»مُذهَّب مزدوجِ صرفاً منقش را دروش 
از مصاح(  نینوع از تزئ نی( و اDéroche, 2016: 303است ) دهینام« متن
قابر  مشراهده  یدر تمدن اسرالم دشدهیتول یهاقرآن نیتا متأخر 3یامو

از  یکری( f2v-3rق، 298 ،یتی، چسرتربIs 1421 ۀاست. مصرح( )شرمار
 خ،یتار نیاست و پس از ا نینوع از تزئ نیبا ا دارخیمصاح( تار نیترمیقد
صررفاً مرنقّش در  یولر یهندسر ۀدیرچیاشکال در هم پ قالبدر  ناتیتزئ

، Is 1431 ۀبرواب )شرمارت که قررآن ابناس کار برده شدهبه اریها بسقرآن
است که  ییهاقرآن نیترمیاز قد یکی( f8v- 9rق، 391مور   ،یتیچسترب
 است. ناتینوع از تزئ نیا یدارا

ها هستند که در آن یقیدوم، صفحات مُذهَّب مزدوج تلف ۀدست
صفحات  نیمتن در مرکز قاب کتابت شده است. متن در ا کیحداق  

نسخه،  کیمختل(  یهابخش یبرا نینوع تزئ نیه از امتنوع است، چراک
استفاده  هیمیصفحات فهرست و صفحات تقد ه،یهمچون صفحات افتتاح

است.  صفحات کتابت شده نیهم در ا یتلفمخ یهااست. لذا متن شده
 الشعر، دقائق یاالحرار فمثال صفحات فهرست کتاب مونس یبرا

( یقمر 741مور  رمضان  ت،یار کو، داراآلثInv. No. LNS 9 ms ۀ)شمار
و  یشانیدر په بیکت کیکه در هر صفحه  گونهنیهستند. بد یشیآرا نیچن یدارا
در  سندهیشاعر و نو ستیاست و نام دو تهگرف یصفحه جا نییدر پا بهیکت کی

 نگارش شده بایز اریبس یبندصورت مورب و با رنگجدول به یهاداخ  خانه
 ناتیتزئ (.Adamova and-Bayani, 2015: 140 141 نک: ریتصو ی)برا 4است

 ،یتی، چستربper 113 ۀ)شمار یسعد اتیکل ۀفهرست نسخ ۀدر صفح
همراه چهارلوح به صورت مزدوج به زی( نf2r, f1vهشتم ق،  ۀاواسط سد

 یها به فراوانمنفرد در نسخه یۀمیاست. گرچه صفحات تقد شده یطراح
 یهم شاهد طراح سیاز نسخ نف یاریدر بس کنیکار رفته است، ولبه

جُنگ  ۀکه نسخ میبه صورت مُذهَّب مزدوج هست هیمیصفحات تقد
( f 2v- 3rق، 813 -14  مور ا،یتانی، برAdd. 27261 ۀاسکندر سلطان )شمار

از پژوهشگران  یدست است. الزم به ذکر است که برخ نیاز ا یانمونه
( را در یقیمنقّش و تلفصفحات )صرفاً  نیهردو گروه ا یهمچون تاکستان
(  Mojarad Takestani, 2016: 98اند )کرده یمعرف «عیترص»قالب عنوان 

گذاشته  شیبه نما خودرا در کتاب  نیاز هر دو نوع تزئ ییهانمونه یو
ها توسط لذا انتخاب نمونه( Mojarad Takestani, 2016: 95-115است .)

 یه، چراکه ساختارهانگارندگان صرفًا بر اسا  صفحات افتتاح نبود
اند. مختل( با هم متفاوت یهادر صفحات افتتاح در نسخه بیتذه

 کی تنهاصورت مزدوج به ناتیتزئ یاز مواقع به جا یاریمثالً در بس
 ۀمطالع جه،یافتتاح در نظر گرفته شده است. در نت ۀصفح یسرلوح برا

صفحات مُذهَّب مزدوج در  یو بررس سهیحاضر بر اسا  مقا
با  یقمر ازدهمیدهم و  ۀدر سد دشدهیتول ۀخمسه و شاهنام یهانسخه
اعم از  یمتن نه،یقر ناتیبر تزئصفحات عالوه نیدر ا نکهیبر ا دیتأک
کتابت شده باشد،  بیاثر در مرکز قاب تذه ییبخش ابتدا ایاثر  ۀمقدم

 است. انجام شده
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میانی: حذف کتیبه در نسخه شاهنامه . (URL1)ق 905ولوحه در هر صفحه( در نسخه شاهنامه دارالکتب قاهره، : چ(: ترسیم چهار لوح )د1شک  

 (.URl3) ق1012ها در نسخه شاهنامه، فرانسه ها به جای کتیبهراست: جانشینی سرترنج (URL2) .والترز، نیمه سدۀ دهم ق.
Fig 1: Image 1: Drawing four panels (two panels per page) in the illumination of Darul- Kitab’s Shahnameh, 905 AH (URL1). 
Image 2: Removing the panels in the illumination of Walter's Shahnameh, half of the 10th century AH (URL2) Image 3: 
Replacing the another decor instead of the panels in the illumination of France's Shahnameh,1012 AH (URL

  .: فهرست نسخ منتخب خمسه1 جدول
Table 1: List of selected manuscripts of Khamsahes. 

 
 

 

تاریخ کتابت 
 )قمری(

The date of the 
Book 

 مح  نگهداری خمسه
The keeping place 
of the Khamsah 

 شماره نسخه
The number of 

manuscript 

 شماره
Number 

 

تاریخ کتابت 
 )قمری(

The date of 
the Book 

مح  نگهداری 
 خمسه

The keeping place 
of the Khamsah 

 شماره نسخه

The number 
of 

manuscript 

اره
شم

 N
um

b
er

 
 

 W.605 1 موزۀ هنر والترز Or 2265 11 892-900 کتابخانۀ بریتانیا 946

 همنیمۀ سدۀ د
کتابخانۀ دیجیتال 
 چستربیتی

Per 224.1-2 12 902 
کتابخانۀ ملی 

جمهوری اسالمی 
 ایران

2291478 2 

 W.610 13 908 موزۀ هنر والترز نیمه سدۀ دهم
موزۀ ملی هنرهای 

ونیانآسیایی اسمیتس  
F1982.25 3 

955-956 
موزۀ ملی هنرهای 
 آسیایی اسمیتسونیان

F1907.160 14 910  رلینبکتابخانۀ دولتی  Ms. or. oct. 
2050 4 

955 
موزۀ ملی هنرهای 
 آسیایی اسمیتسونیان

F1908.259.1-2 15 اوای  سدۀ دهم 
موزۀ ملی هنرهای 

ونیانآسیایی اسمیتس  
S1986037 5 

956 
کتابخانه بادلیان 
 آکسفورد

MS.Pers.c.42 16 6 13.228.6 موزۀ متروپولیتن اوای  سدۀ دهم 

 .Ms. Or. Fol کتابخانۀ دولتی برلین 956
 w.606 7 موزۀ هنر والترز 924 17 192

 Supplément کتابخانۀ ملی پاریس 968
Persan 1956 18 931 8 13.228.7.1 موزۀ متروپولیتن 

 Petermann II کتابخانۀ دولتی برلین 994
 W.622 9 موزۀ هنر والترز 935 19 698

 اواخر سدۀ دهم
موزۀ ملی هنرهای 
 آسیایی اسمیتسونیان

S1986.81.1-2 20 944 یسکتابخانۀ ملی پار  Supplément 
Persan 985 10 
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 های منتخب . معارفۀ نمونه4

ها نشان داد که این نوع از ترذهیب وجو برای شناسایی نمونهجست
کار رفته است. تاآنجاکره در ها به فراوانی بهدر سدۀ دهم در خمسه

این تحقیق بیست خمسه با این نوع تذهیب در سدۀ دهم شناسایی 
سردۀ  که این سبک از تزئین، در( و این در حالی است1شد )جدول

است، چنانچه تنهرا کار رفته ها بسیار کم بهیازدهم در میان خمسه
دو نسخه سدۀ یازدهمی با این نوع تذهیب شناسایی شد که یکری 

 و ق(1032 -1034، فرانسره، مرور  Persan 1029خمسه )شمارۀ 

، والترز، سدۀ یازدهم قمری( اسرت. W. 612یگری خمسه )شمارۀ د
های سردۀ ایرن نروع ترذهیب در خمسرهشردن رونقبه موازات کم

یازدهم سبکی جدید در این گروه از نسخ متداول شده است که در 
 های آتی به آن پرداخته خواهدشد.بخش

ها در دو سرده، در در مقاب  این تغییر سبک تذهیب در خمسه
تری دیده شد، بدین شرک  کره در ها روند یکنواختمیان شاهنامه

ا ایرن سربک از ترزئین شناسرایی شرد هردو سرده، ده شراهنامه بر
 (.2)جدول

 

  .: فهرست نسخ منتخب شاهنامه2 جدول
Table 2: List of selected manuscripts of Shahnamehs.  

 

 
الزم به ذکر است که در بخش مقایسۀ سراختارهای ترذهیب 

بایسرت ده ها میدو گروه در سدۀ دهم برای هماهنگی میان نمونه
شرد، شرده حرذف میمی شناساییخمسه از بیست خمسۀ سدۀ ده
ها در شد که ناخواسته انتخاب نمونرهولی چون این امکان داده می

گیری و اعمال سلیقه از سروی نگارنردگان ها با نوعی سویهخمسه
ها خود یک امتیاز بوده و شد و از طرفی هم باالبودن نمونههمراه با

مشرک ، شود، لرذا بررای حر  ایرن منجربه تدقیق بیشتر نتایج می
نتایج حاص  از بررسی جداول در سردۀ دهرم برر اسرا  درصرد و 

 است. نسبت ارائه شده
 

 

های عمومی مورد سنجش در صفحات . معرفی شاخصه5
 های منتخب در این مطالعهمُذه ّب مزدوج در نمونه

استنادبودنِ نتایج حاص  از ایرن مطالعره، صررفاً در جهت قاب 
یری( و ساختاری برای سنجش گهای کمّی )قاب  اندازهشاخصه

ها امکران هایی که در آناند و از انتخاب شاخصهبرگزیده شده
شدن سلیقۀ پژوهشگر یا تفسیرهای ذوقی وجرود داشرته، دخی 

است. مثالً تعیرین نروع مسرتطی  قراب ترذهیب از  پرهیز شده
طریق تقسیم طول بر عرض قاب تذهیب، بدون دخالرت هری  

شدن است، ولی انتساب ایرن ویژگری عام  بیرونی قاب  تعیین
که میزان تزئینات اسلیمی در نسبت با ختایی در این قراب بره 
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1006 
کتابخانۀ دانشگاه 
 جان ریلند. منچستر

OR F40 Q vol.1 11 905 دارالکتب قاهره Ms. Tarikh 

Farsi, no. 60 
1 

 PNS 90 12 924 کتابخانۀ ملی روسیه 1011
کتابخانۀ دانشگاه 
 جان ریلند. منچستر

Ryl Pers 910 2 

1012 
کتابخانۀ ملی 
 پاریس

Persan 490 13 949 
کتابخانۀ دانشگاه 
 جان ریلند. منچستر

Ryl Pers 932 3 

1019 
 کتابخانۀ دانشگاه
 کمبریج

MS Add.269 14 950 
کتابخانۀ دیجیتال 
 چستربیتی

Per 295 4 

 اوای  سدۀ یازدهم
موزۀ ملی هنرهای 

آسیایی 
 اسمیتسونیان

F1907.279 15 953 
کتابخانۀ ملی 
 پاریس

Supplément 

Persan 489 5 

 اوای  سدۀ یازدهم
کتابخانۀ بادلیان 
 آکسفورد

MS. Ouseley 

 نیمه سدۀ دهم 16 344
موزۀ هنرهای  ایران.

 معاصر
 6 بدون شماره

 نیمه دوم سدۀ دهم W.602 17 موزۀ هنر والترز 1028
کتابخانه بادلیان 
 آکسفورد

Dep. B. 5 7 

 Ms 311 18 974 موزه فیتز ویلیام 1030
کتابخانۀ ملی 
 پاریس

Supplément 

Persan 2113 8 

 اواخر سدۀ دهم AKM274 19 آقاخان 1064
موزۀ ملی هنرهای 

ی آسیای
 اسمیتسونیان

S1986.196.3 9 

1066 
کتابخانۀ دیجیتال 
 چستربیتی

Per 270 20 کتابخانۀ بریتانیا اواخر سدۀ دهم IO Islamic 3540 10 
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چه میزان است، با توجه به تداخ  تزئینات ختایی و اسلیمی در 
های منتخب، برا درصرد براالیی از خطرا یکدیگر در همۀ نمونه

های توصریفی کنرار گذاشرته همراه خواهرد برود. لرذا شاخصره
 اند.شده
 

 بیقاب تذه لینوع مستط ی. بررس1 -5

برا  یریطال  یمسرتط ب،یقراب ترذه  ینوع مستط نییتع یبرا
 ۀاسا ، انداز نیاست. بر اقرار گرفته  اریمع 1.6داشتن نسبت 

 ۀسریکرده و با مقا میرا بر عرض آن تقس بیطول قاب هر تذه
 یبندها در سه گروه دستهقاب  ی، نوع مستط1.6آن با نسبت 

 بیقاب ترذه  یاسا  چنانچه نسبت مستط نی. بر اتاس شده
، چر((، 2)شک  ییآن طال  یبوده، نوع مستط 1.7و  1.6، 1.5

 ایررآن پو  یبرروده نروع مسرتط 2و  1.9، 1.8اگرر نسربت قراب 
هسرتند.  ییطال  یها عمودتر از مستطقاب نیدر ا ها ی)مستط
اسرت(  شرده دهیربرگز ها یمسرتط نیرا یعنروان بررا نیلذا ا
بوده، نروع  1.3و  1.4و  1.5( و اگر نسبت قاب یانی، م2 )شک
آرام اخرتالف   یاست )در مستط آن آرام دانسته شده  یمستط

 ینوعبره  یمسرتط جرهیاسرت در نت طول و عرض کمتر شرده
 ، راست(.2( )شک استیو پو ییطال  یتر از مستطآرام

 
 قااب یۀ)حاشا بیعرض کاادر تاذه زانیم یبررس .2 -5

 (بیتذه

نسربت  ب،یعرض کادر ترذه زانیم نییتع یبخش برا نیا در 
قررار  اریرمع ،یریبه نسبت طالنسبت نیترکینزد ،«سومکی»

بر عرض کادر  بیتذه یاست. لذا عرض بخش مرکز داده شده
 3.1و  3، 2.9 میتقسر نیشد و چنانچه حاص  ا میتقس بیتذه
 نیاز ا شتریب ایمتناسب و اگر که کمتر  بیعرض کادر تذه بوده
عررض کم ایر ضیعرر یکادرها گر،یبوده در دو گروه د زانیم

 ۀجینت یو دور یکیبر اسا  نزد یانیاست. به ب داده شده یجا
بره عررض کرادر، از  یمرکرز  یعرض مستط میحاص  از تقس

 یبندمیدر سه گروه تقس هابیعرض کادر تذه سوم،کینسبت 
 (.3اند )شک شده

 
 یدر بخش مرکز بیساختار قاب تذه ی. بررس3 -5

هسرتند، بخرش  یدو بخرش اصرل یصفحات مزدوج مُرذهَّب دارا
(. برا توجره بره بیترذه یۀ)حاشر بیو کرادر ترذه بیتذه یمرکز
را  یساختار بخش مرکز توانیم یکل یبندمیتقس کیها، در نمونه
 یقریو تلف یرهندسریغ ،یبه سه گروه هندسر بیتذه یهادر قاب

کره  یهندسر یدر ساختارها نمود. می( تقسیهندس ریو غ یهندس)
 خطوط متقاطع انجام شده قیاز طر یبخش مرکز ماتیدر آن تقس
در   یمسرتط کیرو  نییدر باال و پا شک  یمستط ۀبیاست، دو کت

 ی، چر(( و در سراختارها4اسرت )شرک  شرده یها طراحآن ۀانیم
 میدر مرکز قراب ترسر نخانواده با آهم یاشکال ایترنج  یرهندسیغ

 یدر قالرب اشرکال یمواقع حرذف و گراه یدر برخ هاهبیشده و کت
، راسرت(. اسرتفاده از 4اند )شرک شرده یها طراحهمچون سرترنج

از صرفحات افتتراح،  شیپ یمتن بخش مرکز یشمسه برا ایترنج 
. در 5رفتره اسرتکار به هیمیدر صفحات عنوان )پشت نسخه( و تقد

در دو گروه نام شده است که  یینمونه هم شناسا وها دنمونه انیم
، Persan 985 ۀخمسرره )شررمار یکرری. رنرردیگیشرده قرررار نمرربرده

 Ms ۀشاهنامه )شمار یگریق( و د944فرانسه، مور   یمل ۀکتابخان

ق( در صفحات مُذهَّب مرزدوج 1030، مور   امیلیو تزی، موزه ف311
 یدر سراختارها جیرمتقاطع را ماتیکه تقس مینیبیدو نسخه م نیا

  یمسرتط کیراسرت. هرچنرد کره مرتن در  دهاعمال نش یهندس
دو نمونره  نیردر ا یابرهیکت یهالوحره یکتابت شده، ولر یمرکز
 (. 5است )شک  نشده میترس

 

 

 
سوم در خمسه کتابخانۀ ملی ایران، مور  میانی: کادر متناسب با نسبت یک .(URL6) ق924عرض در شاهنامه کتابخانۀ جان ریلند، مور  : چ(:کادر کم3ک  ش

 (URL8) ق.968. راست: کادر عریض در خمسه فرانسه، مور  (URL7) ق.902
Fig 3: image1: The use of narrow frame in the illumination of John Ryland Library's Shahnameh, dated 924 AH (URL6). image2: The use 
of proportional frame (one-third) in the illumination of National Library of Iran's khamsah, dated 902 AH. (URL7). image3: The use of 

Wide frame in the in the illumination of France's Khamsah, dated 968 AH. (URL8) 
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 بی. ساختار کادر تذه4 -5

در دو گرروه سراده  زیرن بیقراب ترذه یهاهیهمان حاش ایکادرها 
اند. شرده یبند، راسرت( دسرته6دار )شرک ، چ(( و کنگره6)شک 
یدر کنار کادرها مشراهده مر زین یگرید یالحاق ناتیتزئ نیهمچن
( که در ینیتزئ است )مثلث یاینیتزئ یها لچکآن ۀکه از جمل شود
اسرت.  شرده یکرادر طراحر نییمواقع در باال و پا یو در بعض رکنا
صرفحات  نراتیکره در تزئ یفارسر یهانسرخه نیترمیاز قد یکی

 اتیرکل ۀرفتره اسرت، نسرخ کارمنفرد به یمُذهَّب مزدوج آن لچک
هشرتم ق،  ۀاواسط سرد ،یتی، چستربper 113 ۀاست )شمار یسعد

f2vآل  ۀدر دور رازیشر در دشردهیآن را ازجمله نُسرخ تول تی( که را
 یری(. کشرمWright, 2012: 10) دانردیم یهشتم قمر ۀسد نجو،یا
 یهابیتذه یرا در اطراف کادرها ینیتزئ یهااستفاده از مثلث زین

دانسته  یموریشاتیپ ۀدر دور دشدهیرا متأثر از نسخ تول یصفو ۀدور
در  یلچک کیچنانچه  قیتحقنی(. در اKashmiri, 2019: 92است )

، چر(( و 6منفرد )شک  یشده باشد، لچک میترس بیکادر تذه نارک
 دهیرگانه نامسره یهایدر سه طرف کادر باشند، لچک هایاگر لچک
 ، راست(.6)شک  6است شده

 

  
چ(: طراحی ساختار بخش مرکزی به صورت هندسی در شاهنامه،  :4شک  

صورت راست: طراحی ساختار بخش مرکزی به .(URL9)ق. 953فرانسه، 
 .(URL10) ق.974غیرهندسی در شاهنامه، فرانسه، 

Fig 4: image1: Designing the structure of the central part of 
illumination by geometric form in France's Shahnameh, 953 AH. 

(URL9). image2: Designing the structure of the central part of 
illumination by non-geometric form in France's Shahnameh,974 

AH. (URL10). 

ها. چ(: خمسه، فرانسه، مور  استفاده از ساختارهای تلفیقی در تذهیب :5شک  
 (URL12)ق. 1030ست: شاهنامه، فیتز، مور  را .(URL11) ق.944

Fig 5: The use of compounded structures in illuminations. image1: 
France's Khamsah, dated 944 AH. (URL11). image2: Fitz's 

Shahnameh, dated 1030 AH. (URL12) 

 

 
گانه در شاهنامه، فرانسه، مور  دار به همراه لچکی سهراست: کادر کنگره .(URL13)ق. 946، مور  : چ(: کادر ساده به همراه لچکی منفرد در خمسه، بریتانیا6شک 

 (URL14)ق. 974
Fig 6: image1: A simple frame with a single triangular in Britain's Khamsah, dated 946 AH. (URL13). image2: The A zigzag frame with four 

triangulars in the France's Shahnameh, dated 974 AH. (URL14) 

 

. بررسااای سااااختار صااافحات مُاااذه ّب مااازدوج در 6
 های سدۀ دهم و یازدهم قمریشاهنامه

. تجزیه و تحلیل ساختار صفحات مُذه ّب مازدوج در 1 -6
 های سدۀ دهم قمریشاهنامه

اولین شاخصه، بررسی نوع مستطی  قاب از منظر پویرا، طالیری و 
بینیم که ، می3های جدول شمارۀ بودن است که بر اسا  دادهآرام
ها پویرا و ها در صفحات مُذهَّب مرزدوج در شراهنامهدرصد قاب50
هرا از قرانون کارگیری آندرصد دیگر طالیی هستند و روند بره50

های مختلر( شراهد خاصی پیروی نکرده اسرت، چنانچره در دهره
م. ولرریکن اطالعررات کارگیری هررر دو نرروع از مسررتطی  هسررتیبرره
شده مربوط به میزان عرض کادرهای تذهیب در جدول شمارۀ ثبت
هرا نشران دهندۀ یک تغییر کلی در این زمینره اسرت. دادهنشان 3
عررض و در های سدۀ دهرم کادرهرا اغلرب کمدهند که تا نیمهمی

های پایررانی اند، ولری در دهررهیرک مررورد متناسرب طراحرری شررده
نق افتاده و کادرهای عریض مرورد پسرند عرض از روکادرهای کم
های هرا در نمونرهدرصد قاب50اند و در یک برآیند کلی واقع شده
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درصد عریض 40عرض )نیمه اول سدۀ دهم(، سدۀ دهم قمری کم
 اند. درصد متناسب10)نیمۀ دوم سدۀ دهم( و 

دهندۀ ها هرم نشرانبررسی ساختار بخش مرکزی تذهیب
هندسی به غیرهندسی است. اطالعرات می  به تغییر از ساختار 

های سدۀ دهند که تا نیمهنشان می 3شده در جدول شمارۀ درج
دهم ساختار هندسی بیشرترین کراربرد را داشرته و پرس از آن 
ساختار غیرهندسی رواج بیشتری یافته اسرت. مطالعرۀ سراختار 

سروی خوبی حرکت کادرهای سراده بهکادرهای تذهیب هم به
دهند. چنانچه سه شاهنامۀ متعلق به ا نشان میشدن رایکنگره

ای هستند و برآورد اواخر سدۀ دهم همگی دارای کادری کنگره

درصررد کادرهررا در 50دهررد کرره کلرری ایررن بخررش نشرران می
دار هسرتند و درصرد کنگرره50ها ساده و های شاهنامهتذهیب

ای به کادرهای ساده در نیمۀ دوم سردۀ نسبت کادرهای کنگره
های تزئینرات تر از نیمۀ اول سدۀ دهم است. بررسریدهم بیش

دهند که از نیمۀ دوم ها( در کادرها هم نشان میالحاقی )لچکی
های تزئینی به کادرهرا موافرق ذوق و سدۀ دهم افزودن لچکی
ای بینیم از هفرت نسرخهاست. چنانکه میسلیقۀ مُذهَّبان بوده 

ایرن  شش نسخه، اند، در تذهیبتولید شده دههکه در این پنج
کار رفته است. چهار مورد لچکی منفرد و دو مرورد ها بهلچکی
 گانه در این شش نسخه شناسایی شده است.سه لچکی

 
های سدۀ دهم و امه: بررسی نوع مستطی  قاب تذهیب و عرض کادر تذهیب و چگونگی ساختار بخش مرکزی قاب تذهیب و ساختار کادر تذهیب در شاهن1جدول 

 یازدهم قمری. مأخذ: نگارندگان
Table 3: Examining the type of the rectangular in illumination, the type of the illumination frame, the structuer of the the central part of the 

illumination, and the structure of the frame of the illumination in the Shahnamehs produced in 10th and 11th AH. Source: authors. 

 

ه و تحلیل ساختار صفحات مُذه ّب مازدوج در . تجزی2 -6
 های سدۀ یازدهم قمریشاهنامه

)نیمۀ پایین جردول( نشران  3اطالعات مندرج در جدول شمارۀ 
گونه که در سدۀ دهم هر دو نروع مسرتطی  دهند که همانمی

کار رفتره برود. ها بهصورت موازی در شاهنامهپویا و طالیی به
ادامه یافتره اسرت. در رابطره برا  این رویه در سدۀ یازدهم هم

عرض کادرهای تذهیب هرم دیردیم کره از اواخرر سردۀ دهرم 
 عرض و های کمها جایگزین قابهای عریض در شاهنامهقاب

 
متناسب شدند و دقیقاً همین رویه در سدۀ یازدهم ادامره یافتره 

های درصد کادرها در شاهنامه70بینیم ای که میگونهاست، به
ریض هستند. امرا در رابطره برا سراختار بخرش سدۀ یازدهم ع
ها شاهد یک نگاه رو به عقب هستیم، چراکه در مرکزی در قاب

های پیشین دیدیم که از نیمۀ دوم سردۀ دهرم سراختار بررسی
غیرهندسی در این بخش جایگزین ساختارهای هندسری شرده 
بود، ولی در سدۀ یازدهم این رویه ادامه نیافته، بردین صرورت 

های اول سدۀ یازدهم ساختار غیرهندسری در ادامرۀ ههکه تا د

 چگونگی ساختار کادر تذهیب
The structure of the frame in the 

illumination 

قاب  چگونگی ساختار بخش مرکزی
 تذهیب

The structure of the central 
part of the illumination 

 عرض کادر تذهیب
سوم(ک)بر اسا  نسبت ی  

The type of the 
illumination frame 

 نوع مستطی  قاب تذهیب
(1.6)بر اسا  نسبت   

The type of the rectangular in 
illumination 

 تاریخ کتابت

The date of the 
Book 

محل نگهداری 

 شاهنامه
The keeping 
place of the 
Shahnameh 

اره
شم

 N
um

be
r

 

لچکی 

گانهسه  

لچکی 

 منفرد
دارهکنگر  تلفیقی ساده 

غیر 

 هندسی
عرضکم متناسب عریض هندسی  پویا طالیی آرام 

                 905 1 دارالکتب 

                 924 2 جان ریلند 

                 949 3 جان ریلند 

                  950 4 چستربیتی 

                  953 5 پاریس 

                  عاصرموزۀ هنرهای م نیمۀ سدۀ دهم  6 

                  7 بادلیان آکسفورد نیمۀ دوم سدۀ دهم 

                  974 8 پاریس 

                 9 اسمیتسونیان اواخر سدۀ دهم 

                  10 بریتانیا اواخر سدۀ دهم 

                 1006 11 جان ریلند 

                  1011 12 روسیه 

                  1012 13 پاریس 

                 1019 14 کمبریج 

                 15 اسمیتسونیان اوایل سدۀ یازدهم 

                 16 بادلیان آکسفورد اوای  سدۀ یازدهم 

                  1028 17 والترز 

                 1030 18 فیتز ویلیام 

                  1064 19 آقاخان 

                  1066 20 چستربیتی 



قا 
م

ی
 ۀس

ذه
ر ت
ختا

سا
ی

 ب
  
جو
ذو
ب مز

ذهب
مذ
ت 

حا
صف

 جر
   
ا 
ذ 

س
  س

هذ
چ

ما
هما

ذذا
ش

ذذا
س
خم

 و 
ها

ها
 ی

ور
ج

 ۀ
ف 
صذذ

 ی
 ه
سذذ

(
ها

 ی
و  10

11 
ذذ 

هج
(ی

 

 93 

 

 

کار فتره اسرت، ولری در های شراهنامه برهسدۀ دهم در نسخه
های بعدی مُذهَّبان ساختار قدیمی و سنتی هندسی را کره دهه

در پیش از سدۀ دهم و در اوایر  آن رواج داشرته، برر سراختار 
 اند.غیرهندسی ترجیح داده

شود که هرر ب هم مشاهده میدر رابطه با کادرهای تذهی
کار دار در کادرها در سدۀ یازدهم برهدو نوع کادر ساده و کنگره

ی با نروع است. بر اسا  مقایسۀ نوع ساختار بخش مرکز رفته
ای میران منتخب در این مطالعه رابطره کادر در بیست شاهنامه

شود، نوع ساختار تذهیب در بخش مرکزی با نوع کادر دیده می
ونه که در بیشتر مروارد در صرورت اسرتفاده از سراختار بدین گ

هندسی از کادر ساده و در صورت استفاده از ساختار غیرهندسی 
 3های جدول شرمارۀ دار استفاده شده است. دادهاز کادر کنگره

دهند که از نُه تذهیب )در سدۀ دهرم و یرازدهم( کره نشان می
فت تذهیب ها غیرهندسی است، در هساختار بخش مرکزی آن

اسرت و از ده ترذهیب )در سردۀ  دار استفاده شدهاز کادر کنگره
ها هندسی اسرت، دهم و یازدهم( که ساختار بخش مرکزی آن
است. از طرفی هرم  در هفت تذهیب از کادر ساده استفاده شده

شردن کادرهرا در دارشدن کادرها موازی برا عریضروند کنگره
نظر فنّی قاب  توضیح است.  زمانی ازهاست که این همشاهنامه

ها، های شراهنامهچراکه با زیادشدن عرض کادرهرا در ترذهیب
این امکان برای مُذهَّب فراهم شده است ترا بتوانرد هنرنمرایی 
بیشررتری را برره معرررض نمررایش بگررذارد و بررا ایجرراد فررراز و 

دار طراحی کند و فرودهایی، کادرهای ساده را به صورت کنگره
بودن قاب یک ای عریضهای کنگرهیم قابدر واقع برای ترس

نشدن، امکان طراحری ضرورت بوده است که در صورت فراهم
 ای هم وجود نداشته است.های کنگرهقاب

با توجه به اینکه از هفت نسخه شاهنامۀ تولیدشده در نیمۀ 
عنوان تزئینرات هرا برهدوم سدۀ دهرم در شرش نسرخه لچکی

رفرت کره در تعرداد انتظرار میکار رفته بودنرد، ایرن الحاقی به
های سدۀ یازدهمی این تزئینات مشاهده شود بیشتری از نمونه

های ولی این توقع برآورده نشد، چراکه تنها در نیمی از نمونره
هرای انرد. حتری لچکیکار رفتهسدۀ یازدهمی این تزئینات بره

های نیمرۀ دوم سردۀ دهرم گانه که در دو نسخه از شاهنامهسه
هم متعلق به اوای  سردۀ ته بود، تنها در یک نسخه آنکار رفبه

خاطر ترداخ  یازدهم شناسرایی شرد. از منظرر نگارنردگان، بره
های تزئینی و در جهت حفظ ها با مثلثهای قاب تذهیبکنگره
ها، اسرتفاده از ایرن الحاقرات شناسانه ترذهیبهای زیباییجنبه

ختار اسررت و چنانچرره سررا رفترره محرردود شرردهتزئینرری رفته
گانه را از هرای سرهدار و لچکیغیرهندسی و کادرهای کنگرره

های تذهیب در ساختار صفحات مُذهَّب مرزدوج جمله پیچیدگی
خوبی پیداست که از اواخر سدۀ یازدهم هنر تذهیب از بدانیم، به

راسرتا برا سیر تکاملی خود براز ایسرتاده اسرت و ایرن امرر هم
نی است که برر اسرا  دستاوردهای پژوهشگرانی چون تاکستا

ها، معتقدنرد کره هرچره در دورۀ صرفوی نحوۀ اجرای ترذهیب
گیرررد آییم، تررذهیب از نقطررۀ اوج خررود فاصررله میجلرروتر مرری

(Mojarad Takestani, 2016: 27). 

 

. بررسی و تحلیل ساختار صافحات مُاذه ّب مازدوج در 7
 های سدۀ دهم و یازدهم قمریخمسه

صفحات مُذه ّب مازدوج در . تجزیه و تحلیل ساختار 1 -7
 های سدۀ دهم قمریخمسه

های سدۀ دهم )بیست ها در خمسهرغم باالبودن تعداد نمونهبه
ها ها هم همچون شاهنامهشود که در خمسهنمونه( مشاهده می

ها از هررر دو نرروع مسررتطی  پویررا و طالیرری در قرراب تررذهیب
رفتره  کارصورت موازی از ابتدای سدۀ دهم تا پایران آن برهبه

است و تنها در یک مورد نوع مستطی  قاب از نوع آرام اسرت، 
ق( و در 908، اسمیتسرونیان، مرور  F1982.25خمسه )شرمارۀ 

هرا در درصرد مسرتطی  قاب55دهنرد کره ک ، نتایج نشان می
درصرد طالیری و 40های سردۀ دهرم پویرا، های خمسهتذهیب

های ی توان گفت کره مسرتطاند که در پی آن میدرصد آرام5
اند. کار رفتهها بهپویا کمی بیشتر از دیگر انواع مستطی  در قاب

دهرد ها نشران میها در خمسهمطالعۀ عرض کادرهای تذهیب
های آن همرواره که عرض کادرها از ابتدای سدۀ دهم تا نیمره

اند و از اواخر سدۀ دهم مُذهَّبان به طراحی عرض یا متناسبکم
اند، هرچند که با تری نشان دادهکادرهای عریض گرایش بیش

تروان گفرت کره همچنران می 4های جدول شرمارۀ توجه داده
ها ترر درخمسرهکادرهای عریض در مقایسه با دیگر کادرها کم

عرض، درصد کادرها کم 50اند چراکه مورد استفاده قرار گرفته
 درصد کادرها عریض هستند.20درصد متناسب و تنها 30

رامون ساختار بخش مرکزی هرم نشران ها پینتایج بررسی
( که ساختار هندسی در نیمرۀ اول سردۀ 4دهند )نک: جدولمی

صرورت دهم به فراوانری و سراختار هندسری و غیرهندسری به
کار ها بههای خمسهزمان در نیمۀ دوم سدۀ دهم در تذهیبهم

های خمسرۀ های نسرخهرفته اسرت. چنانچره تمرامی ترذهیب
هم سدۀ دهم به غیر از یک مورد که آنتولیدشده در نیمۀ اول 

دارای ساختاری تلفیقی است، همگری دارای سراختار هندسری 
هستند. برتری میرزان اسرتفاده از سراختار هندسری در مقابر  

است کره  های خمسه بدین گونهساختار غیرهندسی در تذهیب
درصد غیرهندسری و 20ها دارای ساختار هندسی، درصد آن70
ای سرراختاری تلفیقرری هسررتند. مشرراهدۀ هررا داردرصررد آن10

دهندۀ برتری نسبی کادرهای سراده کادرهای تذهیب هم نشان
درصرد در 85ای اسرت. ایرن برترری در مقاب  کادرهای کنگره

درصد است، هفده نسخه دارای کادر ساده و تنها سه 15مقاب  
ای هستند که البته هر سره نسرخه نسخه دارای کادری کنگره

هرای وم سدۀ دهم هستند. در اینجرا هرم دادهمتعلق به نیمۀ د
مؤید این امر هستند که ارتبراط مسرتقیمی میران نروع جداول 

ساختار مرکزی تذهیب با نوع کادر قاب و متعاقباً با عررض آن 
ها سراختار بخرش بینیم که در خمسرهبرقرار است. چنانچه می

تر ساده و عررض کادرهرا تر هندسی، کادرها بیشمرکزی بیش
در عررض هسرتند و الحاقرات تزئینری در کراتر از نوع کمبیش

دهد که لچکی منفرد، تزئینری پُرکراربرد در ها نشان میتذهیب
درصررد 45ها برروده تاآنجاکرره در های خمسررهمیرران تررذهیب

کار رفته است. ها )نُه نمونه( لچکی منفرد بههای خمسهتذهیب
اسرت. این نوع تزئین در هر دو نیمۀ سدۀ دهم قابر  مشراهده 
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 کار نرفته است.گانه بههای سههای سدۀ دهم لچکیخمسههای هیبیررک از تررذالزم برره یررادآوری اسررت کرره در هی 
 

های سدۀدهم و خمسه : بررسی نوع مستطی  قاب تذهیب و عرض کادر تذهیب و چگونگی ساختار بخش مرکزی قاب تذهیب و ساختار کادر تذهیب در2جدول 
 یازدهم قمری

Table 4: Examining the type of the rectangular in illumination, the type of the illumination frame, the structuer of the the central part of the 
illumination, and the structure of the frame of the illumination in the Khamsahes produced in 10th and 11th AH. Source: authors. 

 

 

ها در صفحات . تجزیه و تحلیل ساختار تذهیب2 -7
های مُذه ّب اعم از مازدوج و ییرمازدوج در خمساه

 م قمریسدۀ یازده

تر هرم اشراره شرد، ایرن شریوۀ ترزئین در گونه که پیشهمان
 ها در سدۀ یازدهم کمتر اسرتفاده شردهصفحات آغازین خمسه

رغم شناسایی ده نسرخه است. چنانچه نگارندگان این سطور به
 سدۀ یازدهمی شاهنامه، تنها موفق به شناسایی دو نسخه سدۀ 

 
 Supplementشمارۀ  اند، خمسۀها شدهیازدهمی در میان خمسه

Persan 1029  ق، و 1032 -1034، کتابخانۀ ملی فرانسه، مور
، گرالری والتررز، سردۀ یرازدهم قمرری. W. 612خمسۀ شمارۀ 

اهمیت این دو نسخه به این دلی  است که شراهدی در جهرت 
دادن تداوم این سبک از تزئین، هرچند بسیار کمتر از سدۀ نشان

کار م قمری هستند. ساختار برههای سدۀ یازدهدهم، در خمسه
های سردۀ ها، همان ساختاری است کره در خمسرهرفته در آن

ر کادر تذهیبچگونگی ساختا  

The structure of the frame in the 
illumination 

هیبچگونگی ساختار بخش مرکزی قاب تذ  
The structure of the central part of 

the illumination 

 میزان عرض کادر تذهیب
سوم()بر اسا  نسبت یک  

The type of the illumination 
frame 

 نوع مستطی  قاب تذهیب
(1.6نسبت )بر اسا    

The type of the rectangular in 
illumination 

 تاریخ کتابت
The date of 
the Book 

مح  نگهداری 
 خمسه

The keeping 

place of the 
Khamsah 

 

 
لچکی 

گانهسه  

لچکی 

 منفرد
ارکنگره د  ساده 

تلفیقی 

)هندسی و 

 غیر هندسی(

عرضکم متناسب عریض هندسی غیر هندسی  پویا طالیی آرام 

                 892-900  1 والترز 

                 902 2 ایران. ملی 

                  908 ناسمیتسونیا  3 

                  910  برلین  4 

                 ناسمیتسونیا اوای  سدۀ دهم  5 

                 6 متروپولیتن اوای  سدۀ دهم 

                 924  والترز  7 

                  931  تروپولیتنم  8 

                 935  والترز  9 

                  944  پاریس  10 

                  946 11 بریتانیا 

                  چستربیتی  نیمه سدۀ دهم  12 

                 والترز  نیمه سدۀ دهم  13 

             955-956 ناسمیتسونیا   14 

اناسمیتسونی  955               15 

                 956 وردبادلیان آکسف  16 

                 956 17 برلین 

پاریس  968               18 

برلین  994               19 

ناسمیتسونیا اواخر سدۀ دهم               20 
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کار رفته است. بررای مثرال مشراهده شرد کره سراختار دهم به
ها در سردۀ دهرم هرا در خمسرههندسی در بخش مرکزی قاب

بسیار پر طرفدارتر از ساختار غیرهندسی بروده و جالرب اینکره 
نسرخه نیرز همچنران هندسری  ساختار بخش مرکزی ایرن دو

گونره کره از نیمرۀ دوم سردۀ دهرم است یا همان طراحی شده
ها ها ولی در خمسهای هرچند کمتر از شاهنامهکادرهای کنگره

بود. کادرهای تذهیب ایرن دو نسرخه نیرز  کار برده شدههم به
دار است و هر دو دارای لچکی تزئینری عریض و از نوع کنگره

ترر آنکره در کرادر ترذهیب د هستند و مهمدر کادر تذهیب خو
گانه ترسریم ق( لچکی سه1032 -1034خمسه )فرانسه، مور  

یک از بیست خمسۀ سدۀ دهمری است. تزئینی که در هی  شده
 کار نرفته بود.به

ها، شدن این نوع از تزئین در خمسرهرنگزمان با کمهم
از  ترشاهد بازگشت مجدد سبکی سنتی و البتره بسریار سراده

ها هسرتیم. های خمسرهصفحات مُرذهَّب مرزدوج در ترذهیب
سبکی که در آن تنها یک سرلوح در باالی بخش آغازین متن 

، مروزۀ هنرر والتررز، W.611است، خمسۀ شمارۀ  ترسیم شده
، کتابخانرۀ 1120689، چ((؛ خمسۀ شمارۀ 7)شک  ق،1059

، کتابخانۀ 817864ق؛ خمسۀ شمارۀ 1008تا  990ملی ایران، 
ها نمونۀ دیگر مواردی هسرتند ملی ایران، سدۀ یازدهم؛ و ده

ها ترسیم شرده اسرت. که تنها یک سرلوح در ابتدای متن آن
بر این، سبکی جدید هم در این دوره مورد استفاده قرار عالوه

گرفته است. در این شیوه، مضاف برر سررلوح براالی بخرش 
 ذهَّب شدهآغازین متن، حاشیۀ هر دو صفحۀ اول و دوم هم مُ

 Supplementتوان خمسۀ شمارۀ ها میاست که از جملۀ آن

Persan 1111  7ق، )شک 1060، کتابخانۀ ملی فرانسه، مور ،
، کتابخانرۀ بریتانیرا، Add MS 6613راست(؛ و خمسۀ شمارۀ 

 ق را نام بُرد. 1076

 

ها در صافحات مُاذه ّب . مقایسۀ ساختار تاذهیب 8
های سادۀ دهام و ساهها و خممازدوج در شااهنامه

 یازدهم قمری

ها و هررای تررذهیب در شرراهنامهمقایسررۀ نرروع مسررتطی  قاب
دهد که هر دو نوع مستطی  پویرا و طالیری ها نشان میخمسه

کار رفته است. هرچند برای هر دو گروه از نسخ در سدۀ دهم به
که در یک موازنۀ کلری بخراطر برترری پرنج درصردی میرزان 

ها و از طرفری هرا نسربت بره شراهنامههای پویا در خمسهقاب
به ها نسربتهرای طالیری در شراهنامهبرتری ده درصدی قاب

هرایی برا گیری کرد کره قابگونه نتیجهتوان اینها، میخمسه
ها بیشرتر ها به نسبت خمسهقطع مستطی  طالیی در شاهنامه

ها های پویا در خمسههایی با قطعاست و قاب کار برده شدهبه
 است. ها استفاده شدهاز شاهنامه بیشتر

مقایسۀ عرض کادرهای ترذهیب در دو گرروه هرم نشران 
ها بره روه از نسرخهعرض در هر دو گدهد که کادرهای کممی

درصد( ولی این توازن در رابطه 50کار رفته است )یک میزان به
اسرت.  با کادرهایی با عرض متناسب و عرریض رعایرت نشرده

دهند که از نشان می 4و  3هرچند که اطالعات جداول شمارۀ 
نیمۀ دوم سدۀ دهم بر عرض کادرهای تذهیب در هر دو گرروه 

ت، ولی بر اسا  برتری سه برابری اس ها افزوده شدهاز نسخه
هرا و ها در برابر شاهنامهکادرهایی با عرض متناسب در خمسه

ها در برابرر برتری دو برابرری کادرهرای عرریض در شراهنامه
هرای توان گفت که کادرهای عرریض بررای قابها میخمسه
ها بیشرتر مرورد ها در نسربت برا خمسرههای شراهنامهتذهیب

ه است و کادرهایی با عرض متناسرب بررای استفاده قرار گرفت
ها بیشرتر ها در نسبت با شراهنامههای خمسههای تذهیبقاب

 (.5است )نک: جدول شماره  مورد پسند واقع شده
 

 
های سدۀ یازدهم. چ(: ترسیم تنها یک سرلوح در ابتدای متن در خمسه، موزۀ هنر والترز، شدن از مساحت تذهیب در خمسه: کاسته7شک  
بخانۀ ملی فرانسه، مور  راست: ترسیم سرلوح در آغاز متن و تزئیناتی در حاشیۀ دو صفحۀ اول و دوم در خمسۀ کتا. (URL15)ق. 1059مور  

 (URL16)ق. 1060
Fig7: decreased of the area of the illuminations in the khamsahes that produced in 11th century. image1: Drawing only 
one frontispiece in the beginning of the Khamsah, Walters Art Museum, dated 1059 AH. (URL15).  Image2: Drawing 
one frontispiece in the beginning of the text and added some embellishments in the margins of the first and second 

pages in  France's khamsah, dated 1060 AH. (URL16)  
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 دگانها و خمسه سدۀ دهم قمری. مأخذ: نگارنهای تذهیب در صفحات مذهّب مزدوج در شاهنامه: مقایسۀ شاخصه3دول ج
Table 5: Comparison of the illumination features in the illuminated pages in the beginning of the text in Shahnamehs and Khamsahes in 

the 10th century. Source: authors. 

 

 و یمرکز بخش دو در بیتذه یهاقاب ساختار یبررس از
 دو هرر در اگرچره کره شودیم افتیدر گونهنیا بیتذه کادر
 کیرنزد دهم ۀسد یانیپا یهادهه به هرچه هانسخه از گروه
 برا هراقاب یمرکز بخش یبرا یرهندسیغ ساختار م،یشویم

 شرده مواجره یرهندسریغ سراختار با نسبت در یشتریب اقبال
 نشران 4 و 3 ۀشمار جداول در هانسبت ۀسیمقا کنیول است،

 در بیترذه یهراقاب یمرکرز بخرش سراختار کره دهردیم
 یرهندسریغ شرتریب هاشراهنامه در و یهندس شتریب هاخمسه
 هاشراهنامه و هاخمسره در بیترذه یکادرها ۀسیمقا و است
 شتریب هاخمسه در بیتذه یکادرها ساختار که دهدیم نشان
 یالحاق ناتیتزئ و است دارکنگره شتریب هاشاهنامه در و ساده
 کیر نسربتاً هاخمسره و هاشاهنامه در منفرد یلچک قالب در
 و( داردوجرود اخرتالف درصرد5 تنها) است رفته کاربه زانیم

 از مرورد دو در اتنهر دهرم ۀسرد در هرم گانهسره یهایلچک
 از کیر یهر در یانیرب بره و اسرت شده ییشناسا هاشاهنامه
: نک) است نشده دهید شیآرا از نوع نیا دهم ۀسد یهاخمسه
 (.5 شماره جدول

 بره یهندس ساختار رییتغ به  یم که داد نشان هاسهیمقا
 آن دنبالبره و بیترذه یکادرها ترشدنضیعر ،یهندس ریغ

 ۀمرین از مطالعره مرورد گروه دو هر در اهقاب شدنیاکنگره
 نکرهیا تأم  قاب  ۀنکت یول است، داشته وجود دهم ۀسد دوم
 نبروده اندازه و زانیم کی به گروه دو در  ،یم و شیگرا نیا

 از شتریب هاشاهنامه در راتیتغ نیا که مینیبیم چنانچه. است
 رد یهندس ساختار از استفاده یطرف از و داشته نمود هاخمسه
 نروع از و متناسب عرض با ییکادرها یریکارگبه قاب، مرکز
 یبرا. است رفته کاربه هاشاهنامه از شتریب هاخمسه در ساده
 نیرا در مطالعره مورد ۀخمس دووستیب در که مینیبیم مثال

 در و هستند یرهندسیغ ساختار یدارا خمسه چهار تنها مقاله
 نیاولر لذا. هستند یهندس ساختار یدارا خمسه هجده مقاب 
 چرا که بود خواهد نیا شود، داده پاسخ ستیبایم که یپرسش
 یرهندسریغ ساختار شتریب هاشاهنامه در و کمتر هاخمسه در

 مرتن بره پرسرش نیرا بره پاسرخ یبررا است؟ شده استفاده
 تفراوت در را علرت و کرده رجوع صفحات نیا در شدهکتابت

 متن چراکه م،یافتی تصفحا نیا در رشدهیتحر متن نوع انیم
 شاهنامه ۀمقدم ییابتدا یهابخش و نثر هاشاهنامه اغلب در

 مورد شاهنامه ۀنسخ ستیب از نسخه شانزده در چنانچه است
 و اسرت شرده کتابت صفحات نیا در شاهنامه ۀمقدم مطالعه

 هاخمسره در قراب یمرکز بخش متن که است یحال در نیا
 نیرا در االسررار مخرزن ییابتردا اتیراب و اسرت نظرم غالباً

 از خمسره کیوستیب در تاآنجاکه است، شده کتابت صفحات
 اتیراب صرفحات نیرا در شردهکتابت مرتن خمسه، دووستیب

 از اسرتفاده و مرتن برودننظم انیرم ۀموازن. است اثر ییِابتدا
یرهندسیغ و متن نثربودن و بیتذه قاب در یهندس ساختار
 کندیم دییتأ را رابطه نیا یربرقرا بیتذه قاب ساختار بودن

 حیتوضر قابر  یفنّر یبررس قیطر از رابطه نیا وجود علت و
 ییفضرا بره نظرم قالرب در متن کتابت یبرا ازآنجاکه. است

 کیر قرراردادن و مصرراع دو کتابت به الزام بوده، ازین شتریب
ّبان لذا سطر، کی در هاآن انیم فاصله  را یهندس یکادر مُذهَ
 انرد،داده حیترج یرهندسیغ یکادرها از شیب هاخمسه یبرا

 کاتب یبرا کادر نوع نثر، قالب در متن کتابت یبرا کهیدرحال
 متن نثربودن صوت در پس. است نداشته همراه به یتیمحدود

 عمر  یآزاد سراختار نوع انتخاب در مُذهّب صفحات، نیا در
 از یهندسر سراختار انتخراب منظروم متون یبرا یول داشته،

 .است بوده برخوردار یباالتر تیالو
 

 های سدۀ دهمخمسه
Khamsahes of the 10th century 

 های سدۀ دهمشاهنامه
Shahnamehs of the 10th 

century 

 هاشاخصه
Features  

نوع مستطی  قاب تذهیب )بر اسا   مستطی  پویا درصد 50 درصد 55
 (1.6نسبت 

 
 مستطی  طالیی درصد 50 درصد 40

 مستطی  آرام ررررررررررررررررررررر درصد 5

 عرضکم درصد 50 درصد 50
 عرض کادر تذهیب
 سوم()بر اسا  نسبت یک

 متناسب ددرص 10 درصد 30

 عریض درصد 40 درصد 20

  هندسی درصد 50 درصد 70
چگونگی ساختار بخش مرکزی قاب 

 تذهیب
 غیرهندسی درصد 50 درصد 20

 تلفیقی )هندسی و غیر هندسی( ررر درصد 10

 ساده درصد 50 درصد 85
 چگونگی ساختار کادر تذهیب

 دارکنگره درصد 50 درصد 15

 نفردلچکی م درصد 40 درصد45
 تزئینات الحاقی به کادر تذهیب

درصد 20 ـــ گانهلچکی سه   
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میانی: خمسه بادلیان، مور   .(URL17)ها. چ(: خمسه والترز، نیمه سدۀ دهم قمری خانوده و شبیه هم در خمسه: استفاده از الگوی هم8شک  

 (URL19)ق. 955راست: خمسه اسمیتسونیان، مور   .(URL18)ق. 956
Fig 8: Using the similar pattern for drawing the illumination of the khamsahes. image1: Walters's Khamsah, half of the 10th 
(URL17). image2: Bodleian’s Khamsah, dated 956 AH (URL18). image3: Smithsonian's Khamsah, dated 955 AH (URL19) 

 

نکتۀ مهم آنکه در هر چهار نسخۀ شراهنامه کره متنری منظروم در 
است، مُذهّب ساختاری هندسی بررای  ها کتابت شدهمزدوج آن صفحات

کادر بخش مرکزی در نظر گرفته است. قاب  توجه آنکه تکرار یک الگو در 
ها را که دارای سراختار غیرهندسری هسرتند، از خمسه تذهیب سه نسخه

، 8شاهد هستیم. چنانچه الگوی خمسه )والترز، نیمه سردۀ دهرم( )شرک 
، میانی( کرامالً مشرابه و الگروی 8ق( )شک 956لیان، چ(( و خمسۀ )باد

، راسرت(. در 8هاست )شک ق( بسیار شبیه آن955خمسۀ )اسمیتسونیان، 
ی دیرده رهای بسریاها هرم شرباهتکار رفته در تذهیبهای بهمایهنقش
ماری در هر سه مورد مشرابه -مایۀ اسلیمی ابریشود. برای مثال نقشمی
از ایرن تراریخ در جاکه الگویی بسیار شبیه این پیش . ازآن7کار رفته استبه

کار رفتره اسرت ق، که در هند کتابت شده بره922، والترز، W609خمسۀ 
توان نتیجه گرفت که این ساختار غیرهندسی الگرویی ، چ((، می9)شک 

واردتی از هند بوده که با توجه به مبادالت فرهنگی ایران و هند در سردۀ 
قاب  پذیرش است و جالب اینکره الگروی مرورد  دهم این موضوع کامالً

، راست( و 9ق در مجموعه خلیلی )شک 952هایی به تاریخ بحث در قرآن
کار رفته است به تاریخ نیمه سدۀ دهم در موزۀ ملی هم با کمی تغییرات به

تررین ایرن تغییررات حرذف پرنرده از و شاید بتوان گفت که یکی از مهم
کالت کتابت متن منظوم در هر سه خمسۀ . مش8های قرآنی استتذهیب

بودن فضای متنی، از طریرق ایجراد خاطر کمدارای ساختار غیرهندسی به
گذاری درسرت میران دو مصررع و انباشرت فشردگی کلمات، عدم فاصله

 های قاب  مشاهده است.کلمات در پایان مصرع

 هاحال با توجه به اینکه دریافتیم که چرا ساختار هندسی در خمسره
ها هرم کار رفته، اینکه چرا کادرهای شراهنامهها بهبسیار بیشتر از شاهنامه

شود. در ساختارهای تر از کادرهای خمسه هستند هم پاسخ داده میعریض
هندسی برای ترسیم بخش مرکزی که غالباً هم تررنج بروده مُرذهَّب بره 

بخرش شدن مساحت مساحت کمتری نیاز داشته و در نتیجه متعاقباً با کم

شدن کرادر است و حال این گسترده مرکزی بر مساحت کادر افزوده شده
به مُذهَّب این امکان را داده تا بتواند با ایجاد فراز و فرودهایی در کادر آن را 

عرض وجود ندارد. از از یکنواختی خارج سازد، امتیازی که در کادرهای کم
بودن قالب خاطر نظمبهمنظری دیگر نیز باز این مسئله قاب  توضیح است، 

بایست مساحت بیشتری را به بخش مرکزی ها، مُذهَّب میمتنی در خمسه
شده و کمی عرض کادر داده، لذا عرض کادر کمتر میکادر اختصاص می

 ها را در کادر نداشته باشد.شده تا او امکان ایجاد کنگرهموجب می

 

 
در هند در قرآن  استفاده از الگوی تذهیب خمسه تولید شده :9شک  

، مح  922تولید شده در ایران احتماالً شیراز. چ(: خمسه، والترز، مور  
ق. 952راست: قرآن، مجموعۀ خلیلی، مور  . (URL20)کتابت هند. 

(URL21) 
Fig 9: The use of illumination pattern of Khamsah produced 

in India for a Quran produced in Iran, probably in Shiraz. 
image1: Walters's Khamsah, dated 922, place of writing in 

India. (URL20). image2: Khalili collection's Quran, dated 952 
AH. (URL21) 
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تنها ها شاهد تکرار یک الگوی مشترک نرهگونه که در خمسههمان
ها هم اهنامهها هم هستیم، در میان شها بلکه در قرآندر بین خود خمسه

ها قاب  مشاهده است. برای مثرال الگروی شراهنامۀ برداریگونه گرتهاین
، چ(( مطابق با الگوی شاهنامۀ اسمیتسونیان، 10ق، )شک 1012فرانسه، 

، راسررت(، و بسرریار شرربیه الگرروی قرررآن 10اواخررر سرردۀ دهررم، )شررک 
ق، 975اسمیتسونیان، نیمۀ سدۀ دهم ق است یا الگوهای قرآن چستربیتی، 

ق، قرآن موزۀ ملری، سردۀ دهرم ق، و شراهنامۀ 1019شاهنامۀ کمبریج، 
اسمیتسونیان، اوای  سدۀ یازدهم ق، از نظر سراختار کلری بسریار بره هرم 

دهندۀ نبود ارتباط میان ها نشانبرداریها و گرتهگونه شباهتاند. اینشبیه
 های مختل( نسخه )ژانر(های مختل( است.نوع تذهیب با گونه

ترر در هنگرام بررسری رتباط با سدۀ یرازدهم آنچنران کره پیشدر ا
های خمسه سدۀ یازدهم اشاره شد، با یک تغییر عمرده در سراختار نسخه

ها مواجهیم. این تغییر ساختار بیانگر این واقعیت است که در تذهیب خمسه
ها کاسرته شرده اسرت، سدۀ یازدهم از میزان مساحت تذهیب در خمسره

کار رفته است های سدۀ یازدهم دو سبک عمده بهخمسهچنانچه در بیشتر 
یکی رسم تنها یک سرلوح در آغاز متن است و دیگری ترسیم سرلوحی در 
آغاز متن به همراه تذهیب حاشیۀ دو صفحۀ اول و دوم. علت اینکره چررا 
این نوع تذهیب که در آن بیشتر مساحت دو صفحۀ مقابر  هرم مملرو از 

کار ها برهتر از شاهنامهی سدۀ یازدهم بسیار کمهاتزئینات است، در خمسه
رفته است، در حال حاضر بر ما پوشیده است. ولی ازآنجاکه سردۀ یرازدهم 

های نهم و دهرم آرایی در نسبت با سدهافتادن هنر کتابمقارن با از رونق
هرای است و تذهیب به واسطۀ داشرتن ررافرت براال و اسرتفاده از رنگ

بَر و پُرهزینه و الجورد در آن، از جمله هنرهای زمانقیمتی چون طال گران
توان این فرضیه را مطرح کررد شود، میآرایی محسوب میدر حوزۀ کتاب

آوردن ها تمهیردی در جهرت پرایینکردن میزان تذهیب در خمسهکه کم
طور معمرول ها برههزینۀ تولید کتراب در آن دوره بروده، چراکره خمسره

اند و این بردان خراطر رای حجم بیشتری از تذهیبها دابه شاهنامهنسبت
ها دارای پنج بخرش مجرزا از هرم هسرتند کره مُرذهَّب است که خمسه

بر صفحات مذهّب مزدوج ابتدای بایست پنج سرلوح مجزا از هم، عالوهمی
ها فاقرد ها طراحی کند و این درحالی اسرت کره شراهنامهنسخه برای آن

تنها دارای یک سرلوح در ابتدای متن هستند.  های مجزا بوده و غالباًسرلوح
پذیر است که فعاالن در زمینۀ تولید نسرخ پس، درنتیجه، عقالنی و توجیه

کره دارای  کردن هزینۀ تولید کتاب ابتدا به سرراغ خمسرهنفیس برای کم
ای کره عمردۀ ترذهیب آن تنهرا تذهیب بیشتری بوده، بروند تا شراهنامه

سازی، ن است. در واقع با این کار، نوعی همسانبه صفحات آغازین آمنوط
ها صورت گرفته است. ها و خمسهبر اسا  میزان تذهیب، میان شاهنامه

کردن تزئینات سنگینی همچون صرفحات مُرذهَّب البته از طرفی هم کم

ها در های سدۀ یازدهمی و ادامۀ استفاده از آن در شاهنامهمزدوج از خمسه
دهندۀ برتری نسبی جایگاه شاهنامه در مقاب  د نشانتواناین سده، خود می

شده های شناساییگونه که فراوانی خمسه. همان9خمسه در آن عصر باشد
های فاخر )داشتن صفحات مُذهَّب مزدوج( در سدۀ دهم )بیست با تذهیب

هایی با این میزان ترذهیب )ده نسرخه( هرم نسخه( در نسبت با شاهنامه
نگاری به شاهنامهنگاری در نسبتۀ برتری جایگاه خمسهتواند بازگوکنندمی

 آرایی باشد.در سدۀ دهم در نزد حامیان کتاب
 

 
ها. چ(: شاهنامه فرانسه، استفاده از الگوهای مشابه در شاهنامه :10شک 
راست: شاهنامه اسمیتسونیان، اواخر سدۀ دهم . (URL22)ق. 1012مور  

 (URL23)ق. 
Fig 10: Using similar patterns in Shahnamehs. image1: 

France's Shahnameh, dated 1012 AH. (URL22). image2: 
Smithsonian's Shahnameh, late 10th century AH. (URL23) 

 
شده در اَدوار بعدی های نفیس کتابتمشاهدۀ صفحات آغازین نسخه

ها در آن دهند که ساختار)سدۀ دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم( نشان می
ها در ادامۀ مسیر خود کامالً مقیّد و مقلّد عم  نکرده و هرچنرد دستنویس

گری که تا حدودی از سیر تکاملی خود دور مانده است، ولی همچنان ابداع
کارگیری سربکی ها شراهد برهداشته است. برای مثال در برخی از نسرخه

مرزدوج  هستیم که در آن بر ساختار سرنتی و پیشرین صرفحات مُرذهَّب
اسرت.  های پیشرانی اضرافه شردههندسی، دو سرلوح برر براالی کتیبره

( 1528، سرردۀ سرریزدهم، شررمارۀ )930263( 1503هررای شررمارۀ )قرآن
ق، که در موزۀ قرآن 1214، 930213( 1522ق، و شمارۀ )1233، 930248

انرد، از جملره و نفایس آستان قد  رضوی محفوظ و در معرض نمایش
 .10کار رفته استها بهکه این نوع از تزئین در آنهایی هستند نمونه

 

  گیرینتیجه
 

 دو هرر یبرا ییطال و ایپو  یمستط نوع دو هر که داد نشان هایبررس
 اسرت، رفتره کاربره دهم ۀسد در( هاخمسه و هاشاهنامه) نسخ از گروه
 قطرع برا ییهاقاب که گفت توانیم هانسبت ۀسیمقا اسا  بر کنیول

 بررده کاربره شرتریب هاخمسه نسبت به هاشاهنامه در ییطال  یمستط
 هاشاهنامه از شتریب هاخمسه در ایپو یهاقطع با ییهاقاب و است شده

 دوم ۀمرین از کره کنندیم مشخ  یآمار یهاداده. است شده استفاده
 شیگرا ترشدنضیعر سمت به( بیتذه یهاهیحاش) کادرها دهم ۀسد

 یهابیترذه یهراقاب یبررا ضیعرر یکادرهرا که هرچند. اندداشته
 یهابیترذه یبررا کرم و متناسرب عررض برا ییکادرها و هاشاهنامه
 یهراقاب یسراختار یبررسر از. است شده داده حیترج شتریب هاخمسه
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 گونرهنیا( بیترذه یۀحاش) بیتذه کادر و یمرکز بخش دو در بیتذه
 و یرهندسریغ یسراختارها دهرم ۀسرد دوم ۀمرین از کره شرد افتیدر

 یول است، شده استفاده گروه دو هر یهابیتذه در یاکنگره یکادرها
 در یمرکرز بخرش یبررا یرهندسریغ یسراختارها که، تفاوت نیا با

 هاخمسره در یهندسر یسراختارها و هاخمسره از تررشیب هاشاهنامه
 هاخمسره در یکادرهرا سراختار و اسرت کاررفتهبه هاشاهنامه از شتریب
 در یالحراق نراتیتزئ. است دارکنگره شتریب هاشاهنامه در و ادهس شتریب

 زانیرم کیر نسربتاً هاخمسره و هاشراهنامه در هم منفرد یلچک قالب
 .است کاررفتهبه

 برره یهندسرر سرراختار رییررتغ برره  یررم کرره داد نشرران هاسررهیمقا
یاکنگرره آن دنبالبره و بیتذه یکادرها ترشدنضیعر ،یرهندسیغ

 وجرود دهرم ۀسد دوم ۀمین از مطالعه مورد گروه دو هر در هاقاب شدن
 کیر بره گرروه دو در  ،یم و شیگرا نیا نکهیا مهم یول است، داشته

 در راتییرتغ نیرا کره شرد دهیرد چنانچره. اسرت نبوده اندازه و زانیم
 سراختار از اسرتفاده یطرفر از و اسرت داشرته یشتریب نمود هاشاهنامه
 و کم ای متناسب عرض با ییکادرها یریکارگبه قاب، مرکز در یهندس
 رفتره کاربه هاشاهنامه از ترشیب هاخمسه در ساده ییکادرها از استفاده
 .است

 نشران هراتفاوت نیا یریگشک  علت افتیدر دنبالبه هایبررس
 و اسرت داشته یفن هیتوج ،مذهّب توسط هاآن یریکارگبه علت که داد

 شردهکتابت( مرتن بودن نثر ای نظم) متن نوع به وابسته مذهّب انتخاب
 قراب، یمرکز بخش متن هاشاهنامه اغلب در. است بوده قاب مرکز در
 ییابتردا اتیراب) اسرت نظرم غالباً هاخمسه در و( مقدمه از یقسمت) نثر

 ییفضرا بره نظرم قالب در متن کتابت یبرا ازآنجاکه و( االسرار مخزن
 کیر همراه به مصراع دو ستیبایم لزوماً سطر کی در بوده، ازین شتریب

 ییفضرا بره یابیدسرت یراستا در لذا گرفته،یم یجا هاآن نیماب فاصله
 یکادرهرا از شیبر هاخمسره یبررا را یهندسر کرادر مُرذهَّبان شتر،یب
 نثرر، قالرب در مرتن کتابت یبرا کهیدرحال. اندداده حیترج یرهندسیغ
 مشرکالت. تاسر نداشرته همراهبره یتیمحردود کاترب یبرا کادر نوع

 یفضرا بودنکم خاطربه یرهندسیغ یساختارها در منظوم متن کتابت
 کلمات، یفشردگ جادیا قیطر از کتابت، یفضا نبودنکنواختی و یمتن
 انیرپا در کلمرات انباشرت و مصرع دو انیم درست یگذارفاصله عدم
 نروع نیریتع دنبالبره و است مشاهده قاب  هانمونه در دوم، یهامصرع
 در هرم هاشاخصره گررید یریگشرک  امکران ،یمرکز بخش رساختا
 یبررا یرهندسریغ یسراختارها در. اسرت شرده فراهم بیتذه ساختار
 در و داشرته ازیرن یکمترر مسراحت بره مُذهَّب ،یمرکز بخش میترس
 کرادر مسراحت برر یمرکرز بخرش مسراحت شدنکم با متعاقباً جهینت

 ترا داده را امکران نیا بمُذهَّ به کادر شدن گسترده و است شده افزوده
 سرازد، خارج یکنواختی از را آن کادر در ییفرودها و فراز جادیا با بتواند
 یانیرب بره و نردارد وجرود عرضکم یکادرها در که یضرورت و امکان

 سرتیبایمر مُرذهَّب ها،خمسره در یمتن قالب بودننظم خاطربه گرید
 کمترر کرادر ساحتم لذا داده،یم اختصاص کادر به را یشتریب مساحت

 هراکنگره جادیا امکان او تا شدهیم موجب کادر عرض یِکم و شدهیم
 .باشد نداشته کادر در را

 مررزدوج مُررذهّب صررفحات صررورتبه نرراتیتزئ ازدهمیرر ۀسررد در
 هاخمسره در مقابر  در و است شده برده کاربه هاشاهنامه در همچنان
 زانیرم واقرع در و میهسرت بیترذه از نروع نیرا شردنرونقکم شاهد

 شرتریب در چنانچره. اسرت افترهی کراهش هاخمسه در بیتذه مساحت
 رسرم یکری اسرت، رفته کاربه عمده سبک دو ازدهمی ۀسد یهاخمسه
 آغراز در یسررلوح میترس یگرید و است متن آغاز در سرلوح کی تنها
 نراتیتزئ کرردنکم. دوم و اول ۀصفح دو یۀحاش بیتذه همراه به متن
 یازدهمیر ۀسد یهاخمسه از مزدوج مُذهَّب صفحات نهمچو ینیسنگ
 توانردیم خود( ازدهمی) سده نیا در هاشاهنامه در آن از استفاده ۀادام و

 عصرر آن در خمسه مقاب  در شاهنامه گاهیجا ینسب یبرتر ۀدهندنشان
 یهابیترذه برا خمسه ۀشدییشناسا نسخ یفراوان که گونههمان. باشد
 در( نسرخه سرتیب) دهم ۀسد در( مزدوج ذهَّبمُ صفحات داشتن) فاخر
 توانردیمر هرم( نسخه ده) بیتذه زانیم نیا با ییهاشاهنامه با نسبت

 در ینگارشراهنامه بهنسبت در ینگار خمسه گاهیجا یبرتر ۀبازگوکنند
 یدیرتمه تواندیم نیهمچن و باشد ییآراکتاب انیحام نزد در دهم ۀسد
 دو هر در نکهیا آخر کالم و کتاب دیتول یهانهیهز کردنکم یبرا باشد
 یالگوهرا( هاشراهنامه و هاخمسره) مطالعره مرورد یهانمونره از گروه
 هراقرآن در کره ییالگوها است، شده ییشناسا مطالعه نیا در یمشترک

 ۀدهندنشران امرر نیرا کره هرچند م،یهست هاآن یریکارگبه شاهد زین
 عردم ۀدهندنشران و اسرت نیشریپ یالگوهرا از مرذهّبان یبردارگرته

( مختلر( یژانرهرا) مختلر( یهاگونره در هابیترذه بودنیاختصاص
 راهربره یهاقاب از کیهر در متفاوت یاتیجزئ یریکارگبه یول است،
 یهراقاب یهماننرد از زیپره یبرا مذهّبان تالش ۀدهندنشان همسان
 لعرهمطا نیرا در یمشرابه کرامالً قراب دو  یه تاآنجاکه است، بیتذه
 یهابیترذه سراختار یبررس نکه،یا یانیپا ۀجمل و است نشده ییشناسا
 یمرذهب کتراب نیبرتر عنوانبه هاقرآن نیآغاز صفحات در رفته کاربه

 یحماسر و یتغزلر کترب یهابیتذه با هاآن انیم ۀسیمقا و مسلمانان
 در شرده گشروده باب ۀکنند یتکم و روشیپ قیتحق امتداد در تواندیم
 یبررا را گررید یقیحقا اثر، موضوع و بیتذه انیم ۀرابط یبررس ۀنیزم

 .سازد روشن پژوهشگران
 

  پی نوشت

 شرده منتشرر ریتصراو در سراده هرچنرد ینراتیتزئ و هابیتذه چنانچه .1
 یهنرهرا ۀمروز در کره یامرو مصاح( از ییهابر  از دروش توسط

 ،( IS 1404 ۀشرررمار) نیدابلررر ،( R38 ۀشرررمار) روانیرررق یاسرررالم
 در دیرروید ۀمجموعرر و( Inv. 01-26.2ۀشررمار) صررنعا دارالمخطوطررات

 ,Déroche, 2015)هستند تیرؤ قاب  اند،پراکنده( اf. 26/2003) کپنهاک

293- 323 .) 

 و ثیالحد بیغرا» یهانسخه یمعرف ۀمقال: نک شتریب اطالعات یبرا .2
 ،یمعتقرد انوشیرک قلم به( هلند) دنیل دانشگاه در «یالنب الخلق آداب
1392 (Motaghedi, 2013) 

 شرده افرتی صرنعا مسجد در آن از ییجزوها که یقرآن نیآغاز بخش .3
 ,Déroche) اسرت مرتن بردون مُذهَّب مزدوج صفحه دو یدارا است،

2016, 305.) 
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 خرود، ۀمقالر در را نسرخه نیا فهرست صفحات پورافض  و انیسامان  .4
 (.Samanian and Pourafzal, 2017: 118) اندکرده یمعرف باچهید ۀصفح

 نسرخه کتراب در منتشرشرده ریتصاو: نک هانسخه پشت نمونه یبرا .5
 ریتصراو: نرک ایر( Safari Agh Qale, 2011: 512, 523, 524) شرناخت
 ,The Look of the Book” . (Wright“ کتاب در تیرا توسط منتشرشده

 صرفحات بیترذه یهاهیرآرا یقریتطب  یرتحل» ۀمقالر در (5-6 ,2012
 و انیسرامان قلم به «یموریت و نجویا آل رازیش مکتب نسخ رد هیافتتاح

 مربروط ریتصراو( Samanian and Pourafzal, 2017: 118, 120) پورافض 
 لروح سراختار» عنروان قالرب در هیمیتقد صفحات و هانسخه پشت به
 .اندگرفته قرار مربوطه جداول در «نیآغاز

 یهرایلچکر قیرحقت نیرا در مطالعه مورد یهانمونه در که همچنان .6
 یهانمونره در اسرت، رفتره کاربره هابیتذه در شک  نظر از یمتنوع
 یلچکر چنانچره م،یهسرت هایلچک از یمختلف اشکال شاهد زین متقدم
 ،یلریخل مجموعره ،QUR 242 ۀشرمار) قررآن یبررا شدهمیترس منفرد
 .است بیتذه قاب یبلند به( رازیش کتابت مح  ق،755 تا 737 مور 

 ،یمرار-یابرر یهایمیاسل انواع مورد در شتریب اطالعات کسب یبرا .7
 یجلردها در یمار-یابر یهایمیاسل یساختار یالگوها» ۀمقال: نک
 نرژاد یتقرو و یاحمردعطارخواجه ،یبلوکشرش قلم به «یصفو ۀدور

1396 (Sheshbolouki and Khaje Ahmad Attari and TaghaviNejad, 

2017) 
. اسرت نشده منع صراحتبه قرآن در دهزن موجودات تصویری بازنمایی .8

 را زنرده موجرودات و هاچهره ترسیم مسلمانان از بسیاری ن،یا وجود با
 .دانستندمی گناه و آوردندمی شماربه پرستیبت سویبه خطری

 و یسریخوشنو ازدهمیر ۀسرد در کره را ییهاشراهنامه تعرداد ینیحس .9
 را هراآن نیتررارزش با و داندیم نسخه ستیب بربالغ اند،شده ینگارگر
 در نرزوریو یسلطنت قصر در محفوظ ،(ق1058) خان یقرچغا ۀشاهنام

 (.Hosseini, 2011, 14) داندیم ایتانیبر

 سراختار یچگرونگ مرورد در تررشیب اطالعرات کسب یبرا نیهمچن .10
 ۀمقالرر: نرک ،(قاجررار ۀدور) یصرفو از پررس ادوار در افتتراح صرفحات

 برر دیرتأک برا قاجرار دوره یهاقرآن از نسخه سه یهابیتذه قیتطب»
 و ینجارپورجبرار ،یاصفهان یقیصد قلم به ،«هاآن یبصر یهایژگیو

 1396یعطار احمد خواجه

11. (Sedighi Isfahani and Najjarpoor Jabbari and Khajeh Ahmad 
Attari, 2018). Marianna shreve simpson, Sultan Ibrahim 
Mirza’s, Haft Awrang, a princely Manuscript from sixteenth 
century iran, 1997. 
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