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چكيده
 ظهور اسالم و اهميتي که مسلمانان و به ويژه ايرانيان براي زيباسازي قرآن قايل بودند سبب افزايش فعاليت 
هنرمندان در جهت زيباســاختن نگارش آيات قرآني شد. قاريان به منظور مکث و يا پايان تالوت روزانه از 
عالمت هايي بهره گرفتند و مذهبين به منظور زيباسازي آيات قرآني اين نشانه ها را تزيين کردند. يکي از اين 
نشانه ها نشان پنج آيه است. از آنجا که شيوه هاي گوناگون به کاررفته در تذهيب قرآن بخشي بزرگي از هنر 
اين سرزمين را رقم زده است، اين پژوهش سعي برآن دارد تا به شناسايي ويژگي هاي تزييني نشانه هاي پنج 
آيه به کاررفته در قرآن هاي سده هاي اول تا نهم هجري قمري بپردازد. اين تحقيق به روش توصيفي- تحليلي 
با بررسي اسناد کتابخانه اي، مشاهده و مطالعات ميداني به گردآوري داده ها پرداخته است. بنابر يافته هاي 
پژوهش، در قرآن هاي سده هاي اول تا ششم هجري عناصر گياهي برگرفته از نقوش پيش از اسالم ايران و از 
سدة هفتم هجري نقشمايه هاي اسليمي و ختايي متنوع در نقش اندازي نشانه هاي پنج آيه قابل شناسايي است.

 واژگان كليدي 
نشانة ٥ آيه، آرايه هاي قرآن، تذهيب، کتاب آرايي.
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مقدمه
احترام و تکريم مسلمانان نسبت به قرآن مجيد نهايت توجه 
و کوشش هنرمندان اسالمي در تزيين صفحات قرآني را 
هنري  که  کنار خوشنويسي،  در  قرآن  تذهيب  برانگيخت. 
شايسته در اسالم برشمرده مي شد، جايگاهي ويژه پيدا کرد. 
همچنين، به دليل اهميت و جايگاهي که قرآن براي مسلمين 
داشت، تزيين قرآن با گران بهاترين مواد و توسط بهترين 

هنرمندان و در نهايت دقت و ظرافت انجام مي گرفت.
از آنجا که در عربستان شواهد هنري پيدا نشده است، 
مي توان چنين پنداشت که در آغاز اسالم چندان توجهي به 
هنر نمي شد. اما به تدريج با فتح کشورهايي چون ايران، عراق، 
سوريه و آفريقا و اسپانيا توسط مسلمانان هنر اسالمي که 
نمي توان آن را بي بهره از هنر سرزمين هاي فتح شده دانست 

پديدار شد.
رايج  ايرانيان  ميان  در  مانويان  دورة  از  تذهيب  هنر 
بوده است. در آغاز، تذهيب قرآن بسيار ساده و کاربردي 
بود اما به تدريج بر جنبة تزيينات آن افزوده شد. نخستين 
تزيينات در قالب نشانه هايي جهت جداسازي آيات و همچنين 
تزييناتي به منظور جداسازي سوره ها از يکديگر آغاز شد. 
بدين ترتيب، نياز به جداسازي آيات و سوره ها نخستين 
به  نياز  و  آياتي ها و سرسوره ها  پايان  قالب  در  تزيينات 
جداسازي ديگر تقسيمات قرآني نشانه هايي چون عاليم پنج 
آيه (َخمس)، ده آيه (َعشر)، ِحزب و سجده را سبب شد. 
اين نشانه ها نيز همانند ديگر آرايه هاي قرآني در ابتدا تنها 
کاربردي بود، اما در طول دوران از صورت سادة نخستين 
فاصله گرفت و در دوره هاي بعد به درجة بااليي از ظرافت 
و زيبايي رسيد. نشانة پنج آيه عالمت نشان دهندة هر پنج آيه 
بود که پنجمين، دهمين، پانزدهمين و به همين ترتيب آيات 

مضرب پنج را شامل مي شد. 
تعدد و تنوع نشان مشخص کنندة پنج آيه از نظر نقش و 
رنگ نگارندگان مقالة پيش رو را برآن داشت تا به بررسي 
نحوه شکل گيري و تکامل نشان ها در قرآن هاي سدة نخست 
اين  لذا در  بپردازند.  ايران  تمدن  نهم هجري در حوزة  تا 
پژوهش نسخه هاي مربوط به همين دوره مورد بررسي 
قرار خواهد گرفت. اين پژوهش مي کوشد به دنبال پاسخي 
براي اين پرسش باشد: ويژگي هاي تزييني به کاررفته در 
نشان هاي پنج آية قرآن ها در سده هاي نخست تا نهم هجري 

چيست؟

روش تحقيق
اطالعات  و  تحليلي است  تحقيق توصيفي -  انجام  روش 
کارت  فيش،  ابزار  با  ومشاهده اي  کتابخانه اي  به روش 
مشاهده و دوربين عکاسي و در بخشي نيز به شيوة ميداني 
و با استفاده از روش مصاحبه اطالعات کسب شد. همچنين 
به منظور درک صحيح تر کاربرد نشانه هاي پنج آيه به متن 

قرآن و شماره آيات مراجعه شده است.

پيشينة  تحقيق
ريچارد اتينگهاوزن در فصلي از کتاب سيري در هنر ايران 
که به فن تذهيب و نسخ خطي اختصاص دارد به بررسي 
ويژگي هاي کلي هنر تذهيب از صدر اسالم تا دورة صفويه 
نسخه هاي  از  نمونه  چند  همچنين  و  پرداخته  ايران  در 
شاخص موجود در موزه هاي دنيا را مورد تجزيه و تحليل 
به نحوة شکل گيري و  اين کتاب وي  قرار داده است. در 
تکامل هريک از آرايه ها از جمله تزيين سرفصل و حاشيه ها 
در کتاب ها مي پردازد و به اشارة کلي آرايه هاي نشان هايي 
چون پايان آياتي ها و نشان هاي پنجمين و دهمين آيه و 
تقسيم بندي بين جزء ها بسنده مي کند و تذهيب در کتاب هاي 
غيرقرآني به ويژه از دورة تيموري به بعد موضوع اصلي 
مورد بحث اوست. تحقيقات اتينگهاوزن در اين زمينه براي 
موضوع مورد پژوهش در خور توجه خواهد بود. جلد اول 
تا چهارم مجموعه کتاب هاي هنر اسالمي ناصر خليلي از 
مهم ترين گردآوري هاي چاپ شدة قرآني محسوب مي شود. 
بررسي هاي صورت گرفته دربارة هريک از نسخه ها تنها 
توصيفي است و تحليلي در اين زمينه انجام نگرفته است و 
تنها در چند صفحة آغاز هر فصل به تحوالت و شيوه هاي 
خوشنويسي و تذهيب هر دوران پرداخته شده است. در اين 
مجموعه، نسخ بر اساس دورة تاريخي مرتب شده است. 
همچنين مارتين لينگز در کتاب هنر خط و تذهيب قرآني بيشتر 
از نظر معنايي به بررسي نقشمايه هاي قرآني مي پردازد. 
در فصلي از کتاب با عنوان اصول تذهيب قرآن به معرفي 
تزيينات قرآن به طور عام مي پردازد که به عاليم نشان دهندة 
هر پنج يا ده آيه و همچنين نشان سجده نيز به عنوان يکي 
از محل ها براي تزيين قرآن اشاره مي کند. در مقاله اي تحت 
عنوان «بررسي تأثير تزيينات نگاره هاي مانده از مانويان 
در تزيين قرآن هاي قرون اولية اسالمي موجود در موزة 
قرآن امام رضا(ع)» دکترعلي اصغر شيرازي و ابوالفضل 
صادق پور پس از بررسي ويژگي هاي تزيينات به کاررفته در 
قرآن هاي قرون يکم تا ششم هجري به بررسي و تطبيق 
آرايه هاي قرآني با نگاره هاي مانويان مي پردازند. اين مقاله 
و  حاشيه ها  سرسوره ها،  جمله  از  قرآني  آرايه هاي  کلية 
نشانه هاي پايان آياتي و پنج آيه و ده آيه را مدنظر داشته، 
اما اهميت تحقيق در تطبيق آن با نقوش مانويان است و به 

روند تحول هريک از آرايه هاي قرآني نپرداخته است.

زمينه هاي شکل گيري قرآن نگاري سدة نخست تا نهم 
هجري در ايران

هنر  و  دمشق  در  ق)   ٤١-١٣٢) اميه  بني  خلفاي  پايتخت 
دوران اموي ترکيبي از هنرهاي يونان شرقي، شام، قبطي، 
خالفت  ق   ١٣٢ سال  در  بود.  ساساني  هنر  و  بيزانس 
عباسي جايگزين بني اميه شد و پايتخت آنها در محل شهر 
تازه تأسيس بغداد انتقال يافت. ريچارد فراي دربارة تقابل 
مسلمانان با ديگر فرهنگ هاي هنري مي نويسد: «اما چون 
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پاي گذاشتند،  ايران  آفريقا و  به هالل الخصيب١و  عرب ها 
به ضرورت تغييرحال دادند، زيرا مسلمانان با فرهنگ هاي 
هنري برخورد کردند و با آنها سازش کردند» (فراي،١٣٦٣: 

.(١٩٤
در زمان عباسيان هنر ايران بر مناطق تحت حکومت 
آن ها تأثير گذاشت و خاطره ها و يادبودهاي دورة باستاني 
و بين النهرين باستان بار ديگر احيا شده و هنر هلني در درجة 
دوم اهميت پس از ايران قرار گرفت (گرابر و اتينگهاوزن، 

.(١٣٨٤: ٣٩
از قرن سوم، ايران از سلطة مستقيم خلفاي عباسي خارج 
شد و سلسله هاي سلطنتي بومي بزرگي چون طاهريان، 
صفاريان، سامانيان، غزنويان و سالجقه و خوارزمشاهيان 
و سلسله هاي کوچکي چون غوريان، مأمونيان، اتابکان و 
غيره بر سر کار آمدند که در ميان آنها سامانيان و آل بويه 
قرن  در  ايران  و غرب  در شرق  را  مقتدري  حکومت هاي 
چهارم برپا کردند. به تدريج، به دنبال توجه حکما و امرا به 
تهية نسخه هاي مجلل قرآني، هنر تذهيب تکامل يافت و به 
دنبال آن مکان هاي هنري در مراکز حکومت هاي مقتدر در 

خراسان، شيراز و تبريز تأسيس شد.
ترکان  به وسيلة  ايراني  سلسله هاي  پنجم،  قرن  در 
سلجوقي منقرض شد و بدين ترتيب يکي از درخشنده ترين 
ادوار تاريخ ايران رقم خورد. با کارداني نظام الملک، وزير 
داراي  زياد  احتمال  به  که  آموزشي،  مدارس  سلجوقيان، 

کتابخانه نيز بود، در شهرهايي چون بغداد، نيشابور، هرات 
و اصفهان با عنوان نظاميه تأسيس شد. بنا بر گفتة ناصر 
خليلي، «اصول و قواعدي که براي تدوين و کتابت قرآن در 
سرزمين هاي شرقي جهان اسالم در اواخر قرون وسطي 
متداول شد ابتدا در اوايل قرن پنجم در عراق پايه گذاري شده 
بود. همين قواعد رفته رفته سنت کتابت قرآن را در تمامي بالد 
اسالمي بنيان نهاد»(خليلي،١٣٨٠ : ٢٢). در دورة سلجوقيان، 
هنر تذهيب در ايران رشد بسزايي کرد و قرآن هاي کتابت 
و تذهيب شده توسط عثمان بن وراق غزنوي (قرن ٥) از 
بهترين نمونه هاي اين دوران محسوب شده و جزو نخستين 
قرآن هاي رقم گذاري شده است. آرايه ها در اين دوران از 
طرفي در نقشمايه هاي دوران پيش از خود ريشه داشت و 
از طرف ديگر الگوي اولية تزيينات دورة مغول و پس از آن 

تيموري محسوب مي شد. 
ايران و عراق عاقبت در  سلسلة سلجوقيان حاکم بر 
سال ٥٥٢ق ضعيف شد و همين امر سبب پراکنده شدن 
ايران شد. سلجوقيان در آناتولي  آنها در نواحي مختلف 
حکومت مقتدري با عنوان سلجوقيان روم ايجاد کردند که 
تا حملة مغول باقي ماند و خراسان و ماوراءالنهر پس از 
سنجر آخرين پادشاه سلجوقي تا حملة مغول تحت حکومت 

خوارزمشاهيان قرار گرفت. 
در اواخر قرن هفتم هجري، در دورة ايلخانان مغول، 
ايرانيان مسلمان به تدريج به دربار امپراتوري راه يافته و 

١. قسمت حاصلخيزی در کنار شرقی 
و شمالی   العرب، شامل عراق، 
سوريه و فلسطين (مصاحب، ١٣٥٨: 

.(٣٢٧٦

تصوير١. صفحه اي از قرآن، اواخر قرن ١ ه.ق. مأخذ: خليلي، ١٣٧٩:٣٠.
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مغول ها نيز روز به روز بيشتر تحت تأثير فرهنگ اسالمي 
ايران قرار گرفتند که همين امر موجب تحول در تهية کتب 
گوناگون از جمله قرآن شد. همدان، تبريز، مراغه، بغداد و 
موصل مهم ترين مراکز توليد نسخ خطي اين دوران محسوب 

مي شد. 
سلطان محمد خدابنده در سال ٧٠٤ ق به قدرت رسيد. 
وي پس از دستور ساخت بناي سلطانيه فرمان کتابت سه 
قرآن سي قسمتي را صادر کرد. نخستين قرآن در سال ٧٠٦ 
ق توسط خوشنويسي اهل بغداد که به گفتة ناصر خليلي 
احتماًال همان احمدبن السهروردي شاگرد ياقوت مستعصمي 
است کتابت شد. دومين قرآن درسال ٧١٣ ق توسط کاتب و 
مذهب عبداهللا بن محمد الهمداني اهل همدان کتابت و تذهيب 
شد و سومين قرآن از سال ٧٠٦-٧١١ ق توسط علي بن 

محمد در موصل کتابت شد (خليلي،١٣٨٠: ٩٩).
بين  از  مغول  ايلخانان  امپراتوري  ق،   ٧٤١ سال  در 
رفت و حکومت هاي محلي ادارة ايران و عراق را برعهده 
گرفتند. امراي محلي چون آل اينجو، آل مظفر در شيراز و 
مختلف  نواحي  بر  ايلخانان  با  هم زمان  که  نيز  جاليريان 
حکومت مي کردند نقش مهمي در پرورش هنر کتاب آرايي 
اين دوران عهده دار شد. بدين ترتيب، تعدد مراکز کتاب آرايي 

تنوع کتاب آرايي اين دوران را به دنبال داشت.
در سال ٨٠١ ق تيمور به بغداد حمله کرد و حکومت 

بغداد را به دست گرفت و پس از آن سلطان احمد به دربار 
مماليک مصر پناهنده شد. سلطان احمد از جمله دوستداران 
هنر کتاب آرايي بود. بيشتر محققان دورة تيموري يعني زمان 
حکومت تيمور تا انقراض حکومت سلطان حسين بايقرا و 
ترکمنان را دورة شکوفايي هنر کتاب آرايي در ايران مي دانند. 
تعدد نسخ نفيس باقي مانده از اين دوران و شواهد تاريخي، 
که فعاليت  کارگاه هاي کتاب سازي دربار امراي تيموري را 
بيان مي کند، خود شاهدي بر شکوفايي هنر کتاب آرايي اين 
دوران محسوب مي شود. بيشتر هنرمنداني که تيمور به 
سمرقند فرستاد از هنرمندان دربارهاي ايلخانان وجاليريان 
در تبريز و بغداد و آل اينجو و آل مظفر در شيراز بودند که 
در انتقال سبک هنري اين مراکز به دربار تيموري بسيار 
تأثيرگذار بودند. در دورة تيموري شيوة کتاب آرايي متأثر از 
دوران پيش از خود (در مکتب دربارهايي چون بغداد، شيراز 
و تبريز) شکل گرفت و در دو مکتب هرات (در دورة حکومت 
شاهرخ، بايسنقر، سلطان حسين بايقرا) و شيراز متأثر از 
خاندان آل مظفر، در دورة حکومت اسکندر سلطان و ابراهيم 
سلطان به پختگي رسيد ودر قرن نهم و دهم شيراز به يکي 
از مراکز اصلي تهية کتب دست نويس تبديل شد. «از آخر 
قرن هفتم، نگارگران ايراني براي تذهيب کتاب هاي شعر و 
ساير آثاري که از تصوير مي آکندند هنر تذهيب خاص خود 
را پديد آوردند. اين شيوة جديد طي قرن نهم هجري تحت 

 بررسي طرح و تزيين در نشانه هاي پنج 
آيه در قرآن هاي سدة اول تا نهم هجري 

قمري ايران

تصوير٤.صفحه اي ازقرآن قرن ٥يا٦ ه.ق،گنجينه آستان قدس رضوي ، قرآن مترجم شماره ثبت٧٧. مأخذ: موسسه آفرينش هاي هنري 
وسازمان کتابخانه هاموزه  ومراکزاسنادآستان قدس رضوي، ١٣٩١: ٧٦.
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تأثير تيموريان به تدريج جانشين شيوة مغولي تذهيب قرآن 
در عراق و ايران و تا حدودي در ترکيه شد و شيوة مملوکي 
در مصر و سوريه تا وقتي که عثمانيان ممالک را در ق٩٢٣ 

تصرف کردند، همچنان برقرار بود» (لينگز، ١٣٧٧: ١٧١).

نشانة پنج آيه
تذهيب در قرآن هاي قرون نخستين شامل پايان آياتي ها، 
سرسوره ها يا تزيينات ابتداي سوره و در بعضي از قرآن ها 
تزييناتي در انتهاي سوره بود. اين تزيينات معموًال بسيار 
به تدريج  و  بود  شده  ترسيم  هندسي  نقوش  با  و  ساده 
تزيينات ديگر نيزبه آن اضافه شد. «نخستين تذهيب ها را 
فقط در محل جدايي آيه ها شاهديم که در قرآن هاي سبک 
حجازي نمايي کامًال بدوي و ابتدايي دارد و در قرآن هاي 
سبک اولية عباسي از قرون دوم به بعد است که صورتي 
پيچيده تر به خود مي گيرد» (خليلي، ١٣٧٩: ٢١). همچنين، به 
نظر اتينگهاوزن، در قرآن آرايه هايي شامل پنجمين و دهمين 
آيه محلي براي مکث، پايان تالوت روزانه و تقسيم بندي بين 

جزء هاي ديگر بود (اتينگهاوزن،١٣٨٩: ٢٢٣). 
در يک تقسيم بندي کلي (از لحاظ محل قرارگيري در 
ده  نشان  آيه،  پنج  نشان  به  مي توان  را  نشان ها  صفحه) 
آيه، نشان حزب، جزء و نشان سجده تقسيم کرد. تمامي 
اين نشانه ها به منظور محاسبه و شمارش آيات جهت اطالع 

قاريان يا تالوت کنندگان قرآن مجيد بود و در نشانه هاي 
جزء و سجده تالوت کننده را از آغاز جزء يا آية سجده دار 
مطلع مي ساخت. اين نشانه ها درقرون اول و دوم توسط 
خوشنويس و در هنگام کتابت قرآن انجام مي پذيرفت، اما 

پس از آن مذهبين به طرح و تزيين اين نشانه ها پرداختند. 
بهاء الدين خرمشاهي در تعريف خمس مي نويسد: «يکي 
از تقسيمات قرآني که بيشتر در قديم متداول بوده و اکنون 
به دليل شماره گذاري شدن سوره ها و آيات ديگر کمتر به 
پايان هر پنج آيه از يک  کار مي رود. برخي در قديم، در 
سوره کلمة خمس مي گذاشتند. برخي به جاي کلمة خمس 
حرف خ  مي گذاشتند. تقسيم قرآن را به خمس و عشر در 
زمان مأمون عباسي و به امر او انجام داده اند و احتماًال به 
دستور حجاج به اين اقدام مبادرت شده است (خرمشاهي، 
١٣٧٧: ١٠٠٤). وي در جايي ديگر نيز مي افزايد: «عشر از 
تقسيمات قرآني و به معني ده و جمع آن عشرات است. 
قبل از شماره گذاري آيات قرآن براي تمييز آيات هر سوره 
(مخصوصًا سوره هاي طوال قرآن) هر ده آيه را به نام عشر 
مشخص مي کردند و کلمة عشر را براي نماياندن آن به کار 
مي بردند و اين عمل را تعشير قرآن مي ناميدند» (خرمشاهي، 

.(١٣٧٧: ١٤٥٦
قرآن،  سفارش دهندة  شخص  و  فاخربودن  به تناسب 
تزيينات قرآني، که تزيينات نشانه هايي ازجمله نشانه هاي 

تصوير٥. صفحه اي از قرآن قرن ٥يا٦  ه.ق، گنجينة آستان قدس رضوي، قرآن مترجم، شمارة ثبت٦٣. مأخذ: مؤسسةآفرينش هاي هنري..، ١٣٩١: ٧٨.



با نظم و دقت  نيز دربرمي گرفت، مفصل تر و  آيه را  پنج 
بيشتري انجام مي گرفت. برخي از اين نشانه ها فاقد نوشته 
بود و برخي با کلماتي چون خمس، الخمس، وقف يا حروفي 
چون خ و يا حرف ه که با در نظرگرفتن حروف ابجد منطبق 
با شمارة آيه بود معموًال به خط کوفي و با رنگ طاليي 
نگاشته مي شد. از آنجا که اطالعات ما تنها از زمان کتابت هر 
نسخه است و هيچ اطالعي از زمان تذهيب نسخه ها موجود 
نيست، تنها با مطالعات تطبيقي مي توان به زمان تقريبي اين 
تزيينات پي برد. برخي از نشانه هاي پنج آيه درزمان کتابت 
قرآن و برخي در سال ها يا قرون بعد الحاق شده است که با 
بررسي تزيينات به کاررفته در نشان ها و تناسب آن با ديگر 
آرايه هاي همان قرآن و همچنين تناسب طرح و تزيين نشانة 
پنج آيه با ديگر نسخ هم زمان با خود تا حدودي امکان پذير 

است. 

 نشانة پنج آيه درقرآن هاي سده ٣-١ ه.ق
در نسخ اين دوران نشانه هاي پنج آيه درون متن و بعد از 
هر پنج آيه به کار مي رفت. نشانه هاي انتهاي پنج آيه به شکل 
خطي عمودي و گاهي با اندکي انحنا و تعدادي نقاط رنگين 
در اطراف آن که تا اندازه اي به «الف» کوفي (تصوير١) و يا 

«ه» کوفي يا بادامي شکل (تصوير٢) شباهت داشت.
آيه را مي توان  پنج  از نشانه هاي  تعدادي  در جدول١ 
مشاهده کرد. با توجه به جدول ١ مي توان ديد که نشانه هاي 
پنج آيه در قرن اول هجري توسط خوشنويس و با همان 
قلم خوشنويسي کاتب نگاشته شده که گاهي اطراف آن نيز 
نقطه هايي ترسيم شده است. در قرن دوم اين نشانه ها با ورقة 

طال نقش اندازي شده و اطراف آن توسط قلم مو با رنگ سياه 
تحرير شده و يا با رنگ ديگري غير از مرکب خوشنويسي 
رنگ آميزي شده است همچنين در برخي ديگر از نشانه ها 
(تصوير٢) با عالمتي شبيه «ه» کوفي نشانه گذاري شده که 
با طال رنگ آميزي و با رنگ سياه تحرير شده است. بنا بر 
نفيس بودن نسخه اين نشانه ها نيز با نظم و دقت بيشتر يا 

کمتري ترسيم شده است.

نشانة پنج آيه در قرآن هاي سدة چهارم تا ششم
اين دوران از ابتداي قرن چهارم هم زمان با حکومت هايي 
چون طاهريان، صفاريان، سامانيان، غزنويان، سلجوقيان 
و خوارزمشاهيان تا حملة مغول به ايران را دربرمي گيرد. 
نشانه هاي پنج آيه در قرن چهارم در ادامة قرن سوم بود 
و شايد بتوان ترسيم نشانه ها در حاشيه هاي برخي از نسخ 
کتابت شده در قرن سوم را به قرن چهارم يا بعد از آن نسبت 
داد. همچنين محمدمهدي هراتي معتقد است که نشان هاي 
حاشيه پس از قرن چهارم به نسخ قرآني الحاق شده است 

(ارتباط شخصي، ١١ مرداد ١٣٩٣).
نشان هاي پنج آيه در قرن چهارم هجري به فرم دايره 
يا مخروطي شکل ساده و ابتدايي همانند قرن سوم هجري، 
که بيشتر تداعي کنندة «ه» کوفي است، به چشم مي خورد. 
در قرن چهارم بيشتر نشانه ها درون متن به کاررفته و هنوز 
در حاشيه وارد نشده است. از قرن پنجم، نشانه ها رفته رفته 
به درون حاشيه کشيده شد اما همچنان نشانه هاي درون 
متن نيز ديده مي شود. نشانه هاي پنج آيه درون متن همانند 
دوره هاي قبل به شکل «ه» کوفي١ مشخص مي شد. نشانة 

 بررسي طرح و تزيين در نشانه هاي پنج 
آيه در قرآن هاي سدة اول تا نهم هجري 

قمري ايران

تصويرشناسنامة اثرتصويرشناسنامة اثرتصويرشناسنامة اثر

تاريخ کتابت: قرن ١ ه.ق 
نوع خط: کوفي 

محل قرارگيري نشانه در 
صفحه: متن 

محل نگهداري: مجموعه 
ناصر خليلي.

منبع تصويري(خليلي، ١٣٧٩: 
(٣٠

تاريخ کتابت: قرن۲ ه.ق 
نوع خط:کوفي

 محل قرارگيري نشانه در 
صفحه: متن

محل نگهداري: مجموعه 
ناصرخليلي

 منبع تصويري(خليلي، 
(١٣٧٩: ٥١

تاريخ کتابت: قرن۲ 
يا۳ ه.ق

نوع خط:کوفي 
 محل قرارگيري نشانه 

در صفحه: متن
محل نگهداري: مجموعه 

ناصرخليلي
 منبع تصويري(خليلي، 

(۴۸ :۱۳۷۹

تاريخ کتابت: قرن ٣ ه.ق
نوع خط: کوفي 

محل قرارگيري نشانه در 
صفحه: متن

محل نگهداري: مجموعه 
ناصر خليلي.

منبع تصويري
(خليلي، ١٣٧٩: ٥٥)

تاريخ کتاب: قرن ٣ ه.ق-
نوع خط: کوفي 

محل قرارگيري نشانه در 
صفحه: متن

محل نگهداري: مجموعه 
ناصر خليلي.منبع 

تصويري(خليلي، ١٣٧٩: 
(٦٨

تاريخ کتابت: قرن ٣ ه.ق 
نوع خط: کوفي

محل قرارگيري نشانه 
در صفحه: متن

محل نگهداري: مجموعه 
ناصر خليلي.

منبع تصويري(خليلي، 
(١٣٧٩: ١٠١

جدول١. نشانه هاي ٥ آيه در سدة  اول تا سوم 

١. بنابرگفتة محمدمهدی هراتی مبدع 
اين روش ابن مقله است و بعدها توسط 
خاندان او ادامه يافت (ارتباط شخصی، 

١١ مرداد ١٣٩٣).
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تصوير خطيتصويرشناسنامة اثرتصوير خطيتصويرشناسنامة اثر

تاريخ کتابت: قرن ٣ يا٤ ه.ق
نوع خط: کوفي 

محل قرارگيري نشانه درصفحه: متن
محل نگهداري: گنجينه آستان قدس رضوي.
منبع تصويري(مؤسسة آفرينش هاي هنري 
و سازمان کتابخانه ها موزه و مراکز اسناد 

آستان قدس رضوي، ١٣٩١: ٥٥)

تاريخ کتابت: قرن ٤ و ٥ ه.ق
نوع خط: نسخ 

محل قرارگيري نشانه در صفحه: متن
محل نگهداري: مجموعه ناصر خليلي.

منبع تصويري(خليلي، ١٣٨٠: ٣٢)

تاريخ کتابت: اوايل قرن٥ ه.ق
نوع خط: کوفي 

محل قرارگيري نشانه در صفحه: متن
محل نگهداري: مجموعه ناصر خليلي.منبع 

تصويري(خليلي، ١٣٧٩: ١٥٦)

تاريخ کتابت: قرن ٣ يا٤ ه.ق
نوع خط: کوفي(منسوب به امام جعفر 

صادق (ع) 
محل قرارگيري نشانه در صفحه: 

حاشيه
محل نگهداري: گنجينه آستان قدس 

رضوي.
منبع تصويري(مؤسسة آفرينش هاي 
هنري و سازمان کتابخانه ها موزه و 

مراکز اسناد آستان قدس رضوي، 
(١٣٩١: ٤٣

تاريخ کتابت: قرن ٥ يا ٦ ق
نوع خط: کوفي

محل قرارگيري نشانه درصفحه: متن
محل نگهداري: گنجينه آستان قدس رضوي.
منبع تصويري(مؤسسة آفرينش هاي هنري 
و سازمان کتابخانه ها موزه و مراکز اسناد 

آستان قدس رضوي، ١٣٩١: ١٠١)

تاريخ کتابت: قرن ٥ ه.ق
نوع خط: کوفي

محل قرارگيري نشانه درصفحه: 
حاشيه

محل نگهداري: مجموعه ناصر خليلي.
منبع تصويري(خليلي، ١٣٧٩: ١٧٠)

تاريخ کتابت: قرن ٥ يا ٦ ق
نوع خط: کوفي

محل قرارگيري نشانه درصفحه: حاشيه
محل نگهداري: گنجينه آستان قدس رضوي.
منبع تصويري(مؤسسة آفرينش هاي هنري 
و سازمان کتابخانه ها موزه و مراکز اسناد 

آستان قدس رضوي، ١٣٩١: ١٠١)

تاريخ کتابت: قرن ٥ يا ٦ ق
نوع خط: کوفي

محل قرارگيري نشانه درصفحه: 
حاشيه

محل نگهداري: گنجينه آستان قدس 
رضوي.

منبع تصويري(مؤسسة آفرينش هاي 
هنري و سازمان کتابخانه ها موزه و 

مراکز اسناد آستان قدس رضوي، 
(١٣٩١: ٧٦

تاريخ کتابت: قرن ٥ يا ٦ ق
نوع خط: کوفي

محل قرارگيري نشانه درصفحه: حاشيه محل 
نگهداري: مجموعه ناصر خليلي.

منبع تصويري(خليلي، ١٣٧٩: ١٨٢)

تاريخ کتابت: قرن ٦ ق
نوع خط: نسخ

محل قرارگيري نشانه درصفحه: 
حاشيه

محل نگهداري: گنجينه آستان قدس 
رضوي.

منبع تصويري(مؤسسة آفرينش هاي 
هنري و سازمان کتابخانه ها موزه و 

مراکز اسناد آستان قدس رضوي، 
(١٣٩١: ١٠٧

تاريخ کتابت: قرن٥ يا ٦ ق
نوع خط: کوفي

محل قرارگيري نشانه درصفحه: حاشيه
محل نگهداري: گنجينه آستان قدس رضوي.
منبع تصويري(مؤسسة آفرينش هاي هنري 
و سازمان کتابخانه ها موزه و مراکز اسناد 

آستان قدس رضوي، ١٣٩١: ٧٨)

تاريخ کتابت: اوايل قرن ٤ ق
نوع خط: کوفي

محل قرارگيري نشانه درصفحه: متن
محل نگهداري: مجموعه ناصر خليلي.

منبع تصويري(خليلي، ١٣٧٩: ١١١)

تاريخ کتابت: قرن ٤ يا٥ ه.ق
نوع خط: کوفي

محل قرارگيري نشانه درصفحه: حاشيه
محل نگهداري: مجموعه ناصر خليلي.منبع 

تصويري(خليلي، ١٣٧٩: ١٦٥)

تاريخ کتابت: اوايل قرن٥ ه.ق
نوع خط: کوفي 

محل قرارگيري نشانه درصفحه: 
حاشيه

محل نگهداري: مجموعه ناصر خليلي.
منبع تصويري(خليلي، ١٣٧٩: ١٥٦)

تاريخ کتابت: اوايل قرن٤ ه.ق
نوع خط: کوفي

محل قرارگيري نشانه درصفحه: متن
محل نگهداري: مجموعه ناصر خليلي.منبع 

تصويري(خليلي، ١٣٧٩: ١١٠)

جدول ٢. نشانه هاي پنج آيه در سده هاي چهارم تا ششم



 بررسي طرح و تزيين در نشانه هاي پنج 
آيه در قرآن هاي سدة اول تا نهم هجري 

قمري ايران

تصوير ٦. صفحه اي از قرآن، قرن ٧ ه.ق، کتابخانة توپقاپي. مأخذ: 
.lings 2005: 33

تصوير ٧. صفحه اي از قرآن،اوايل قرن ٨ ه.ق، کتابخانة توپقاپي. مأخذ: 
.lings 2005: 72

تصوير8. صفحه اي از قرآن، قرن 8 ه.ق. مأخذ: خليلي،1380: 111.

تصوير 9. صفحه اي از قرآن،قرن 8 ه.ق، کتابخانة ملي قاهره. مأخذ: 
.lings, 2005:90

تصوير10. صفحه اي از قرآن قرن8 ه.ق(خليلي، 1380: 133)

تصوير 11. صفحه اي از قرآن،قرن 8 ه.ق، کتابخانة توپقاپي. مأخذ: 
.lings 2005:103,4

پنج آيه به کاررفته در نسح اين دوران را مي توان در دو 
گروه تداعيگر نقش سرو که پيشينة آن به ايران باستان 

برمي گردد (تصوير٣) و دايره دسته بندي کرد. 
در تعدادي از نسخ، نشانه ها شبيه سروي ساده است که 
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درون آن با نقش گل تزيين شده است(تصوير٤). همچنين 
در بعضي جاها اين فرم سروگون به دو نيم ترنج درباال 
و پايين ختم مي شود(تصوير٥). چيزي که در اين دوران 
آبي  رنگ  به  شرفه هايي١  از  استفاده  مي خورد  به چشم 
الجورد در اطراف نقش سروي شکل است. همچنين همة 
اين نقوش متقارن با محور تقارن عمودي ترسيم شده است. 
دسته اي ديگر از نشانه هاي قرن ٤-٦ ق را نقوشي به فرم 
دايره هايي به همراه رسم دالبرهايي در محيط آن يا گل چهار 
تا هشت پر تشکيل مي دهد. با مشاهدة نشانه هاي پنج آيه در 
اين دوران مي توان چنين دريافت که اغلب نشانه هاي سروي 
شکل فاقد عالمت نوشتاري نشان دهندة پنج آيه است اما در 
نشانه هاي دايره اي شکل حروف يا کلمة خمس نشان دهندة 

پنج آيه نگاشته شده است.

تصوير13. صفحه اي از قرآن قرن7 و 8. مأخذ: خليلي، 1380: 223.

تصوير ١٤. صفحه اي از قرآن قرن٨ ه.ق، موزة شاهچراغ شيراز. 
مأخذ: نگارندگان.

تصوير١٥. صفحه اي از قرآن،قرن ٩ ه.ق. مأخذ: خليلي، ١٣٨١: ٢٧.

تصوير١٦. صفحه اي از قرآن، قرن ٩ ه.ق، گنجينة آستان قدس رضوي، 
قرآن شمارة ١٥٣. مأخذ: مؤسسةآفرينش هاي هنري..، ١٣٩١: ٢٠٩.

١.  خطوط باريک و نازکی را گويند که 
غالبًا با الجورد و بعضًا با شنگرف در 
قسمت بيرونی شمسه و ديگر نقش ها 
همانند آن کشيده می شود به مانند 
نورانی  جسم  از  که  نور  رشته های 
منعکس می شود (مايل هروی، ١٣٧٢: 

.(٦٨٩

تصوير 12 : صفحه ای از قرآن قرن 8، (خليلی، 1380 : 167).



 بررسي طرح و تزيين در نشانه هاي پنج 
آيه در قرآن هاي سدة اول تا نهم هجري 

قمري ايران
طرح خطيتصويرشناسنامة اثرطرح خطيتصويرشناسنامة اثر

تاريخ کتابت: قرن٧ه.
ق-محل کتابت: بغداد-

نوع خط: نسخ–محل 
قرارگيري نشانه در 

صفحه: حاشيه-محل 
نگهداري: کتابخانه موزه 

توپقاپي استانبول.منبع 
 lings,2005:)تصويري

(33

تاريخ کتابت: قرن٧ه.ق-
محل کتابت: بغداد-نوع خط: 
نسخ–محل قرارگيري نشانه 

در صفحه: حاشيه-محل 
نگهداري: موزه هنر ترک 
و اسالمي استانبول.منبع 

(lings,2005:34)تصويري

تاريخ کتابت: قرن٧ه.
ق-محل کتابت: بغداد-نوع 
خط:محقق–محل قرارگيري 

نشانه در صفحه: 
حاشيه-محل نگهداري: 

مجموعه خليلي.منبع 
تصويري(خليلي،١٣٨٠، 

(٦٥

تاريخ کتابت: قرن٧ه.
ق-محل کتابت: بغداد-نوع 
خط:محقق–محل قرارگيري 

نشانه در صفحه: متن-محل 
نگهداري: مجموعه خليلي.منبع 

تصويري(خليلي، ١٣٨٠:٦٥)

تاريخ کتابت: قرن٧ه.ق-
محل کتابت: شرق ايران 

يا شمال هند-نوع خط:
منسخ–محل قرارگيري 

نشانه در صفحه: حاشيه-
محل نگهداري: مجموعه 

خليلي.منبع تصويري
(خليلي، ١٣٨٠: ٨٥)

تاريخ کتابت: قرن٧ه.ق-
محل کتابت: شيراز -نوع 

خط:منسخ–محل قرارگيري 
نشانه درصفحه: حاشيه-

محل نگهداري: گنجينه 
شاه چراغ شيراز.منبع 
تصويري(نگارندگان)

تاريخ کتابت: اوايل قرن٨ه.
ق-محل کتابت: بغداد-نوع 
خط: نسخ–محل قرارگيري 

نشانه درصفحه: حاشيه-
محل نگهداري: کتابخانه 
موزه توپقاپي استانبول.
 lings,)منبع تصويري

(2005: 72

تاريخ کتابت: قرن٨ه.ق-
محل کتابت: بغداد-نوع خط:

ريحان–محل قرارگيري نشانه 
درصفحه: حاشيه-محل 

نگهداري: مجموعه خليلي.منبع 
تصويري

(خليلي، ١٣٨٠: ١١١)

تاريخ کتابت: قرن٨ه.ق-
محل کتابتهمدان -نوع خط:

ريحان–محل قرارگيري 
نشانه در صفحه: حاشيه-

محل نگهداري: گنجينه 
آستان قدس رضوي.

منبع تصويري(مؤسسة 
آفرينش هاي هنري و 

سازمان کتابخانه ها موزه 
و مراکز اسناد آستان 

قدس رضوي، ١٣٩١: ١٧٦)

تاريخ کتابت: قرن٨ه.ق-محل 
کتابت: همدان-نوع خط: 

نسخ–محل قرارگيري نشانه 
درصفحه: حاشيه-محل 

نگهداري: کتابخانه ملي قاهره.
منبع 

(lings, 2005: 90)تصويري

تاريخ کتابت: قرن٨ه.ق-
محل کتابت: شيراز-نوع 

خط:نسخ–محل قرارگيري 
نشانه درصفحه: حاشيه-
محل نگهداري: مجموعه 

خليلي.منبع تصويري
(خليلي، ١٣٨٠: ١٣٥)

تاريخ کتابت: قرن٨ه.ق-محل 
کتابت: شيراز-نوع خط: 

نسخ–محل قرارگيري نشانه 
درصفحه: حاشيه-محل 

نگهداريموزه پارس شيراز.
منبع تصويري

(lings, 2005: 103)

جدول ٣. نشانه هاي ٥ آيه در سده هاي هفتم و هشتم
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نشانة پنج آيه در قرآن هاي سدة هفتم و هشتم (دورة 
حکومت ايلخانان تا پيش از حکومت تيموريان بر ايران)
اين دوره حکومت مغوالن تا پيش از حکومت تيموريان بر 
بغداد،  بر دارد. تعدد مراکز کتاب آرايي چون  ايران را در 
از جمله  اين دوره  تبريز سبب تنوع کتاب آرايي  همدان و 
اهميت  از  نمي توان  ميان  اين  در  آيه شد.  پنج  نشانه هاي 
شيراز به دليل نقش امراي محلي چون آل اينجو، آل مظفر و 
جاليريان در تبريز که هم زمان با ايلخانان بر نواحي مختلف 

حکومت مي کردند غافل شد. 
از اواخر قرن ششم، اين نقش سروين در حاشيه بازهم 
کامل تر، ظريف تر و پرکارتر شده است. اغلب نشانه هاي پنج 

آيه در اين دوران به فرم سروي شکل دربردارندة دايره اي 
درمرکز و دالبرها يا گلبرگ هاي رنگين با ايجاد سايه هاي 
رنگي درون آنها در اطراف شکل مرکزي است. درون دايرة 
مياني معموًال با رنگ طاليي و به خط کوفي کلمه «َخمس» 
با  دوران  اين  نشانه هاي  در  است. شرفه ها  نگاشته شده 
ظرافت و دقت بيشتر و فاصلة کمتر از شکل مرکز نسبت به 

شرفه هاي قرون پنجم و ششم ترسيم شده است.
در تصوير ٦ که در قرن هفتم (سال ٦٦٩ ق) در عراق 
توسط ياقوت ابن عبداهللا کتابت شده است نشانه هاي پنج آيه 
به فرم مخروطي شکل با دالبرهايي در اطراف ديده مي شود. 
رنگ آميزي به گونه اي است که سايه روشن هايي ايجاد کرده 

طرح خطيتصويرشناسنامة اثرطرح خطيتصويرشناسنامة اثر

تاريخ کتابت: قرن٨و٩ه.
ق محل کتابت: شيراز 

نوع خط:منسخ
محل قرارگيري نشانه 

درصفحه: حاشيه
محل نگهداري: گنجينه 
شاه چراغ شيراز.منبع 
تصويري(نگارندگان)

تاريخ کتابت: قرن٩ه.ق
محل کتابت: شيراز  

نوع خط:ريحان
محل قرارگيري نشانه 

درصفحه: حاشيه
محل نگهداري: 
گنجينه آستان 

قدس رضوي.منبع 
تصويري(مؤسسة 

آفرينش هاي هنري و 
سازمان کتابخانه ها 

موزه و مراکز اسناد 
آستان قدس رضوي، 

(١٣٩١: ٢٠١

تاريخ کتابت: قرن٩ه.ق 
محل کتابت: شيراز يا 

تبريز 
نوع خط:محقق

محل قرارگيري نشانه 
درصفحه: حاشيه

محل نگهداري: گنجينه 
خليلي.

منبع تصويري(خليلي، 
(١٣٨١: ٤٤

تاريخ کتابت: قرن٩ه.
ق

محل کتابت: شيراز 
نوع خط: نسخ

محل قرارگيري 
نشانه درصفحه: 

حاشيه
محل نگهداري: 

گنجينه خليلي.منبع 
تصويري(خليلي، 

(١٣٨١: ٢٧

تاريخ کتابت: قرن٩ه.ق
محل کتابت: احتماًال 

هرات 
نوع خط:نسخ

محل قرارگيري نشانه 
درصفحه: حاشيه

محل نگهداري: گنجينه 
آستان قدس رضوي.

منبع تصويري(مؤسسة 
آفرينش هاي هنري و 
سازمان کتابخانه ها 

موزه و مراکز اسناد 
آستان قدس رضوي، 

(١٣٩١: ٢٠٨

تاريخ کتابت: قرن٩ه.ق
محل کتابت: احتماًال 

هرات
نوع خط:نسخ

محل قرارگيري 
نشانه درصفحه: 

حاشيه
محل نگهداري: 
گنجينه آستان 
قدس رضوي.

منبع تصويري) 
(lings,2005: 59

جدول ٤. نشانه هاي ٥ آيه در سده هاي هشتم و نهم



 بررسي طرح و تزيين در نشانه هاي پنج 
آيه در قرآن هاي سدة اول تا نهم هجري 

است. همانند تزيين اين نشان ها نيز در دوران بعد در نسخ قمري ايران
شيراز به طور گسترده به کار رفته است.

در تصوير ٧ که به خط احمد سهروردي در دهة آغازين 
قرن هشتم کتابت و توسط محمد بن ايبک در همان زمان تذهيب 
شده نشان پنج آيه با دايره طاليي در مرکز و گلبرگ هاي رنگين 
در اطراف به تصوير کشيده شده است. شيوة محمد بن ايبک 
در اين دوران و دوره هاي پس از وي سرمشق تذهيب بسياري 

از هنرمندان در مراکز مختلف کتاب آرايي شد.
گونه اي ديگر از تذهيب نشان پنج آيه در مکتب بغداد 
اين دوران را در تصوير ٨ مي توان مشاهده کرد که به نظر 
مي رسد به همان شيوه تذهيب اين نشان در قرن ششم اما 
ظريف تر و پرکارتر از آن ترسيم شده است. اين نشان را 
مي توان نمونه اي از تذهيب نشان ها در دوره ايلخانان دانست. 
تصوير ٨ متعلق به قرن هشتم و احتماًال در بغداد کتابت 
شده است. نشان پنج آيه سروگون و به صورت دايره اي 
در مرکز و گلبرگ هايي در حاشيه و با کلمه «الَخمس» آذين 
شده است. به نظر ناصر خليلي اين نشان توسط ارغون 
کاملي شاگرد ياقوت مستعصمي ترسيم شده است (خليلي، 

.(١٣٨٠: ١١٠
تصوير ٩ صفحه اي از قرآن سي قسمتي است که توسط 
عبداهللا بن محمد الهمداني در سال ٧١٣ ق در همدان کتابت 
و تذهيب شده است. اين قرآن به سفارش سلطان اولجايتو 
تهيه شده و به گفتة مارتين لينگز به عنوان هديه از طرف 
شده  داده  هديه  دوره  همان  مملوکيان  به  ايران  پادشاه 
است (Lings, ٢٠٠٥: ٧٠). تصوير ١٠ نيز نمونه اي ديگر 
از کتاب آرايي مکتب شيراز است. نشانة پنج آيه در حاشيه 
توسط دالبرهاي رنگارنگ مشخص شده و در مرکز دايره 

کلمة خمس با رنگ طاليي نگاشته شده است.
در تصوير ١١ که در سال ٧٤٥ ق توسط پير يحيي الجمال 
الصوفي و به سفارش دربار آل اينجو کتابت شده است نشان 
پنج آيه درون فرم سروشکل با نقوش اسليمي طاليي تزيين 
شده است. اين گونه تذهيب که در اواخر قرن هشتم واوايل 
قرن نهم در شيراز متداول شد به شيوة تذهيب عبداهللا بن 
محمد الهمداني شباهت دارد. البته اين امکان نيز وجود دارد 
که تذهيب آن الحاقي و مربوط به اواخر قرن هشتم و دورة 
تيموريان باشد. در قرون هشتم و نهم نفيس ترين قرآن ها به 
دستور حکام مماليک در سوريه و مصر تهيه شد. نشانه هاي 
موارد  برخي  يا  دايره  فرم  به  معموًال  مملوکي  قرآن هاي 
سرو گونه است که در اطراف دايرة مرکزي ترسيم شده است. 
در مرکز دايره نقش گلي درشت و متقارن نقش بسته و يا تنها 

زمينه اي ساده حاوي کلمة عشر يا خمس است.
تصوير ١٢ که احتماًال متعلق به قاهره در اوايل قرن هشتم 
است نمونه اي از نشان پنج آيه در قرآن هاي مملوکي را نشان 

مي دهد که در مرکز کلمة خمس نگاشته شده است.
در تصوير ١٣ که متعلق به اواخر قرن هفتم و اوايل قرن 
هشتم و شمال آفريقاست نشان پنج آيه درون متن و حاشيه 

تقريبًا به شکل نشانه هاي قرون چهارم و پنجم نشان داده 
شده است.

نشانة پنج آيه در قرآن هاي سدة هشتم و نهم
از سال ٧٧١ تا ٩١١ ق مقارن با حکومت تيموريان در ايران 
است. همان گونه که قبًال ذکر شد شيراز و هرات به عنوان 
مهم ترين مراکز کتاب آرايي اين دوران در رقابت با يکديگر 
بودند و اين امر جابجايي هنرمندان دوکارگاه را به دنبال 

داشت.
 نسخ به دست آمده در شيراز از اواخر قرن هشتم و 
اوايل قرن نهم هم زمان با حکومت تيموريان در کارگاه هاي 
همان شيوه  به  تقريبًا  ابراهيم سلطان  و  اسکندر سلطان 
کتاب آرايي اوايل اين قرن درکارگاه هاي آل اينجو و آل مظفر 

تهيه شد.
بر  تيموري  دورة  در  آيه  پنج  نشانه هاي  درترسيم 
خالف دوره هاي پيشين، که تنها در مرکز منقوش شده بود، 

حاشيه هاي پهن مذهب شده نيز به آن اضافه شده است.
در قرن نهم در نسخ شيراز فرم کلي همان مخروطي شکل 
پيشين است. دو گونه تذهيب را در نشان هاي پنج آيه در 
اين دوران در مکتب شيراز مي توان مشاهده کرد. در دستة 
اول (تصوير١٤) اسليمي ها با ظرافت و نظمي خاص به طور 
متناوب ترنج هايي١ با زمينه هاي رنگي متفاوت را ايجاد کرده 
و در دستة دوم (تصوير١٤) همانند تذهيب مکتب شيراز اين 
دوران، فضاي دروني نشان ها نقوش گياهي بسيار ريز با 
غلبة رنگ طاليي روي زمينة آبي تيره به طور افشان به کار 

رفته است که به آن حله کاري٢ نيز مي گويند.
تصوير ١٤ احتماًال متعلق به اواخر قرن هشتم يا اوايل 
قرن نهم در دورة تيموري است که نمونه اي از تذهيب مکتب 
شيراز اين دوران را نشان مي دهد، هرچند تشخيص اينکه اين 
نسخه متعلق به دورة تيموري يا آل مظفر و آل اينجوست 

کاري دشوار است.
 تصوير ١٥ صفحه اي از قرآن متعلق به شيراز قرن نهم 
است. نشان پنج آيه به فرم بادامي شکل است که به شيوة رايج 
در مکتب شيراز قرن هشتم و نهم نقش اندازي خوشه هاي 
گل با طال و رنگ هاي ديگر بر زمينة الجورد نشان داده شده 
است. نقش پايان آياتي را گل هاي ريز حله کاري شده بسيار 
ظريف روي زمينة الجورد به شيوة کتاب آرايي مکتب شيراز 

قرن هشتم و نهم تشکيل مي دهد.
تصوير ١٦ صفحه اي از قرآني است که در سال ٨٤٥ ق به 
خط عبداهللا طباخ هروي و به سفارش رکن السلطنه عالءالدوله 
بهادرخان تهيه شده و در سال ١٠٤٠ ق توسط ابوتراب ملقب به 
اعتقادخان وقف آستان قدس شده است (مؤسسة آفرينش هاي 
هنري و سازمان کتابخانه ها موزه و مراکز اسناد آستان قدس 
هرات  مکتب  به  متعلق  به  قرآن  رضوي، ١٣٩١: ٢٠٩).اين 
است. در برخي از نسخ نشان پنج آيه تنها با حروف به رنگ 
طاليي و بدون نوشته و با کلمة خمس مشخص شده است.

١. ترنج شکلی چهارگوش، دايره يا 
بيضی مانند است که با نقوش اسليمی و 
ختايی طرح شده باشد. به عبارت ديگر 
ترنج طرحی بديع از دايره يا بيضی 
است که با نقوش اسليمی و ختايی 
(ماچيانی، ١٣٨٧:  ترسيم شده است 

.(١٥
اطالق  نقش آفرينی هايی  کليه  به   .٢
می شود که با يک رنگ طال انجام گرفته 
و در آن رعايت ريزه کاری، پرکاری، 
تحرير (دورگيری) و نظم الزامی نيست. 
معموالً در داخل و نيز خارج متن اجرا 
حل کاری،  عمومی  نقش  و  می شود 
بيشتر محدود به حیوانات افسانه ای 
در  اغلب  و  است  بوته  و  گل  گاه  و 
جدول های تزيينی و اندرون جلدهای 
(قليچ خانی،  می شود»  اجرا  روغنی 

.(١٣٨٨: ١٣٧
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نتيجه
ترسيم و تذهيب نشانه هاي پنج آيه در قرآن کريم به عنوان عالمتي جهت اطالع تالوت کنندة کالم اهللا مجيد 
از قرون اوليه اسالم مورد توجه کاتبان و مذهبين قرآن قرار داشت. در اين نشانه ها نقوش انساني و 
حيواني هيچ جايگاهي ندارد، اما نقوش گياهي ويژگي مشترک همة آنهاست. ريشة اهميت به گياه را 
مي توان در باورهاي کهن تقدس گياه نزد ايرانيان باستان جستجو کرد. هنرمندان ايراني در تمامي 
دوره ها با الهام از گل ها و درختان در تزيينات معماري و ظروف و اشياي پيرامون خويش براي تزيين 

آنها بهره برده اند.
با بررسي نشانه ها در قرآن هاي سده هاي مختلف و تطبيق نقش مايه ها مي توان چنين پنداشت که برخي 

محل قرارگيري نشانة دورة زماني
پنج آيه در صفحه

فرم نشانة پنج آيهتزيين بکار رفته در نشانة پنج آيه

سده۱-۳ 
ه.ق

رنگ آميزي ساده با طال و تحرير سياه اطراف آنمتن
الف کوفي

ه کوفي

سده ۴-۶ 
ه.ق

قرن ۴ بيشتر در 
متن از قرن متن 

بيشتر در حاشيه 
و به ندرت در متن

-فرم سروگون با نقش گل درمرکز
-فرم سروگون با کتابت «الخمس» يا «خمس» به 

رنگ طاليي درمرکز
-فرم دايره يا گلواره با عبارت «الخمس» يا «خمس» 

به رنگ طاليي درمرکز

سرو گون
دايره

گلواره

سده ۷-۸ 
ه.ق(دوره 

ايلخانان 
تا پيش از 

حکومت 
تيموريان)

درمرکز بغداد: رسم دايره طاليي رنگ درمرکز و حاشيه
نقوش دالبري رنگارنگ با سايه هاي رنگي در بين آنها
درمرکز همدان: نقش اندازي با اسليمي هاي ظريف و 
متداخل در يکديگر و ايجاد گره هاي هندسي با عبور 

اسليمي ها
درمرکز شيراز:

 ۱- درادامه مکتب بغداد با گلبرگ هاي رنگارنگ در 
اطراف دايره طاليي مرکزي

۲- ترسيم اسليمي هاي ظريف طاليي

سروگون در اطراف دايرة 
مرکزي

قرن ۸و۹ 
ه.ق(دوره 

حکومت 
تيموريان)

درمرکز شيراز: ۱-نقوش گياهي ظريف طاليي برروي حاشيه
زمينه الجورد به صورت حله کاري۲- نقش اندازي با 

اسليمي هاي ظريف
درمرکز هرات: نقش اندازي با اسليمي هاي ظريف 

طاليي

-سروگون

دايره  اطراف  در  -سروگون 
مرکزي

جدول ٥.  سير تحول نشانه هاي ٥ آيه از سده هاي اول تا نهم هجري



 بررسي نگاره هاي مرتبط با داستان 
ضحاک در شاهنامة شاه طهماسبي از 

از نشانه هاي پنج آيه هم زمان با کتابت نسخه و تعدادي ديگر پس از کتابت نسخه در سال ها و يا حتي منظر تصويرسازي
قرن بعدتر الحاق شده است.

از بررسي ويژگي هاي طرح و نقش در نشانه هاي پنج آيه سده هاي نخست تا نهم نتايج زير حاصل مي شود:

١-سدة نخست تا سوم هجري
نشانة پنج آيه بعد از آية پنجم و توسط کاتب و با قلم خوشنويسي در سدة نخست ترسيم شده است. 
رسم نشانه هايي به شکل «ه» کوفي و «الف» کوفي در سدة دوم و سوم و ترسيم نشانه ها درون متن 

متداول شد.

٢- سدة چهارم تا ششم هجري
نشانة پنج آيه تا قرن چهارم درون متن و از قرن پنجم بيشتر نشانه هاي پنج آيه در حاشيه و به ندرت 
درون متن ترسيم و تزيين شد. از قرن پنجم نشانه هاي پنج آيه به شکل نقش ماية سرو با رسم شرفه هاي 
الجورد با ضخامتي بيشتر از خطوط محيطي شکل، به رنگ الجورد و با ايجاد خطوط کنگره اي در 
فاصله اي چندميلي متري از فرم اصلي ترسيم شد و با نقش گل درفضاي داخلي اين نشانه ها نقش اندازي 
شد. همچنين رسم نشانه هاي پنج آيه به فرم دايره و گل چندپر درون متن يا حاشيه نيز در اوايل اين 
دوران متداول بود. در تزيين نشانه هاي پنج آيه اين دوره درون فضاي مياني فرم ايجادشده تنها از نقش 
گلي بزرگ در مرکز و يا نوشته اي که نشان دهندة پنج آيه باشد بهره  گرفته شده است و نقوش تزييني 

کمتري نسبت به ترسيم اين نشانه در قرآن هاي قرون بعد قابل مشاهده است.

٣-سدة هفتم و هشتم تا پيش از حکومت تيموريان
 در ترسيم نشانه هاي پنج آيه نسخ اين بازة زماني شرفه هايي ظريف تر از قرون پنجم و ششم در 
اطراف نشانه به رنگ الجورد به  کار رفته است همچنين در مرکز بغداد شيوه اي توسط محمد بن ايبک و 
شاگردان وي متداول شد. در اين شيوه فرم کلي نشانه هاي پنج آيه به شکل سرو است که در مرکز آن 
دايره اي حاوي کلمة خمس و يا بدون نوشته ترسيم شده است و فضاي درون نشانه در اطراف دايرة 
مرکزي را نقوش متنوع رنگين دالبرمانند با رنگ هاي شاد و گوناگون و ايجاد سايه هايي رنگين متفاوت 

از رنگ به کاررفته در اين نقوش دالبري تشکيل مي دهد.
عالوه بر آن در مرکز همدان نشانه هاي پنج آيه دراوايل قرن هشتم به صورت نقش اندازي با اسليمي هاي 
بسيار ظريفي که به طور هنرمندانه اي با عبور از يکديگر گره هاي هندسي ظريفي را ايجاد کرده است با 

هنرمندي عبداهللا ابن محمد الهمداني رايج شد. 
در مرکز شيراز نشانه هاي پنج آيه با ايجاد دالبرهاي بيضي شکل متنوع و رنگين در اطراف دايرة 
مرکزي به شيوة محمدبن ايبک و استفاده از اسليمي هاي طاليي ظريف و دقيق و به شکل منظم و با 

تکرار هندسي به شکل شبکه هاي درهم تنيده پيچيده به شيوة عبداهللا بن همداني مشاهده شده است.
 تأثيرپذيري و تأثيرگذاري نسخ قرآني مملوکيان در مصر و سوريه و اسپانيا را نمي توان در شيوة 
تزيين نشانه هاي پنج آيه ناديده گرفت، هرچند ترسيم نشان ها در اين نواحي در قرن ششم تا هشتم 

بيشتر به قرون قبل از ششم ايران نزديک تر است تا نقوش هم زمان خود در ايران.

٤-سدة هشتم و نهم (دورة تيموريان)
 در مرکز شيراز نقش اندازي نشانه هاي پنج آيه توسط نقوش گياهي بسيار ظريف با غلبة رنگ طاليي 
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و بدون قلم گيري (حله  کاري) روي زمينة آبي الجورد که به طور افشان به  کار رفته تذهيب شد يا 
بهره گيري از اسليمي هاي ظريف و طاليي به تأثير از مکتب هرات انجام گرفت.

در مرکز هرات استفادة فراوان از اسليمي به عنوان پرکاربردترين نقشمايه به همراه ختايي متداول شد. 
همچنين فرم کلي اين نشانة دايره اي در مرکز و حاشيه اي پهن و تذهيب کاري شده بود که درکل فرمي 

شبيه به سرو را ايجاد کرده بود.
تمامي نشانه هاي پنج آيه به فرم سرو داراي محور تقارن عمودي است که نيمي ديگر قرينة نيمة اول 
است. همچنين در نشانه هاي دايره اي شکل با تقسيمات مساوي درون دايره الگوي اصلي که واگيره نام 

دارد حول محور تقارن مرکزي تکثير و تکرار مي شود.
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