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حدادی طبری آملی و کتابت قرآن در خانقاه ابوالعباس
قصاب آملی در شهر آمل مورخ  687هجری قمری
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مرتضی کریمینیا

ّ
احلدادي الطبري اآلميل
ّ
ّ
وكتابــة القــرآن يف خانقــاه أيب العبــاس القصــاب اآلمــي
مبدينة آمل

چکیــده :ایــن مقالــه بــه معرفــی نســخهای از قــرآن بــه خــط
محقــق میپــردازد کــه در ســال  687هجــری در شــهر آمــل
(شــمال ایــران) کتابــت شــده اســت .کاتــب نســخه محمــد
بــن ابراهیــم الحــدادی الطبــری اآلملــی در انجامــۀ آن نوشــته
اســت کــه قــرآن را در خانقــاه بنــا شــده و منتســب بــه صوفــی
معــروف ،ابوالعبــاس قصــاب آملــی :احمــد بــن محمــد بــن
عبدالکریــم طبــری (زنــده در قــرن چهــارم هجــری /دهــم
میــادی) کتابــت کــرده اســت .ایــن نســخه کــه تــا یکــی
دو دهــۀ قبــل در ایــران نگهــداری میشــده ،پــس از ارائــه در
خانــۀ حــراج کریســتیز (لنــدن 6 ،ا کتبــر  ،)2009ا کنــون بــه مــوزۀ
هنــر اســامی (دوحــه ،قطــر) انتقــال یافتــه اســت.
کلمــات کلیــدی :ابوالعبــاس قصــاب آملــی؛ محمــد بــن
ابراهیــم الحــدادی الطبــری اآلملــی؛ کتابــت قــرآن در آمــل؛
طبرســتان؛ قرآنهــای ایرانــی؛ مــوزۀ هنــر اســامی (دوحــة)؛
MS.710.2010

ً
اخلالصــةّ :
بنســخة مــن القرآن
تقــدم هــذه املقالة تعر يفا
ٍ
ّ
مكتوبة ّ
ّ
باخلط املحقق واليت متت كتابهتا يف سنة 687
ّ
امليالديــة يف مدينــة آمــل الواقعــة يف
اهلجر ّيــة 1288 /
مشال إيران.
حممــد بن إبراهمي ّ
وكاتــب النســخة هو ّ
احلــدادي الطبري
اآلمــي ،وقــد كتب يف آخرها أ ّنه قد كتب هذه النســخة
العبــاس ّ
الصــويف املعــروف بــأیب ّ
ّ
القصــاب
يف خانقــاه
ّ
اآلمــي ،أمحد بــن حممد بن عبد الكــرمي الطبري ،والذي
ًّ
حيا يف القرن الرابع اهلجري  /العاشر امليالدي.
كان
عقــد أو عقدين من
وكانــت هــذه النســخة ـ إىل ما قبل ٍ
السنني ـ موجودة يف إيران ،وبعد عرضها يف مزاد كر يستيز
يف لندن يف السادس من اكتوبر سنة  2009م ،انهتى هبا
ً
لتستقر يف متحف ّ
ّ
الفن اإلسالمي املوجود
املطاف أخيرا
يف العاصمة القطر ّية الدوحة.
القصاب اآلميلّ ،
العباس ّ
األساســية :أبو ّ
ّ
حممد
املفردات
ّ
بن إبراهمي احلدادي الطبري اآلميل ،استنساخ القرآن يف
ّ
ّ
اإليرانية ،متحف
القرآنية
آمل ،طبرســتان ،املخطوطــات
ّ
الفن اإلسالمي يف الدوحة. MS. 710. 2010،

[Al-Ḥaddādī al-Ṭabarī al-Ᾱmulī and
Copying the Qur’ān in the Khanqah
of Abul Abbās Qaṣṣāb-e Ᾱmulī in
Amol, in 687/1288
Morteza Karimi-Nia
Abstract: This article introduces
a Qur’ān manuscript which was
transcribed in muhaqqaq script in
Amol (northern Iran) in 687 /1288,
by Muḥammad b. Ibrāhīm al-Ḥaddādī al-Ṭabarī al-Ᾱmulī. According
to the colophon, the scribe copied the
Qur’ān in the Khanqah established by
the famous sufi, Abul Abbās Qaṣṣāb-e
Ᾱmulī (Aḥmad b. Muḥammad b. Abd
al-Karīm al-Ṭabarī). Having been
maintained in Iran until one or two
decades ago, it has now been moved to
the Museum of Islamic Art (Doha, Qatar) after being auctioned in London
(Christie’s Auction House, October 6,
2009).
Key words: Abul Abbās Qaṣṣāb-e
Ᾱmulī, Muḥammad b. Ibrāhīm al-Ḥaddādī al-Ṭabarī al-Ᾱmulī, Transcribing the Qur’ān in Amol, Tabaristan,
Iranian Qur’āns, the Museum of the
Islamic Art (Doha), MS.710.2010

سالیسُام،مشـارۀچهارم،مهــــــــــــــروآبـــــــــــــــــان1398

178

99

قرآننویســی در طبرســتان پیشــینهای بســیار طوالنــی دارد .نمونههــای متعــددی از آن را در
ً
میان انجامه و وقفنامههای قرآنهای کهن به دســت زیدیان و علویان طبرستان (مثال در
قــرآن ش  18آســتان قــدس رضوی و قــرآن ش  338در خزانۀ حرم علوی در نجف اشــرف)
میتــوان یافــت .یکــی از ایــن نمونههای بســیار ارزشــمند ،نســخهای کامل از قــرآن به خط
محقــق ،کتابــت «محمد بن ابراهیم بن محمــود الحدادی الطبری االملی» اســت که بنا بر
ً
انجامــۀ پایانــی آن ،در ســال  ۶۸۷هجــری کتابت شــده اســت .این نســخه کــه احتماال تا
یکــی دو دهــۀ پیــش همچنان در ایران بوده اســت ،در تار یــخ  ۶اکتبــر ( ۲۰۰۹کاالی ش )10
در حــراج کریســتیز لنــدن عرضه شــده و با قیمتی معــادل  ۴۵۷هزار پوند به فروش رســیده
اســت 1.مدتــی بعــد ،اما همین نســخه با مشــخصات فوق در مــوزۀ هنر اســامی (دوحه) با
شــمارۀ MS.710.2010رونمایی شــد و اکنون روشن اســت که نسخۀ بسیار ارزشمند قرآن
به کتابت حدادی طبری آملی در یکی از کشورهای همسایه قرار یافته است.

2

قرآن حدادی طبری آملی در  ۳۵۷برگ در قطع  ۲۸×35.2ســانتیمتر کتابت شــده است.
هر صفحهاش حاوی  ۱۲سطر به خط محقق است و در آن ،سرسورهها را با خط ثلث شبیه
بــه توقیــع کتابت کردهاند .نســخه عــاوه بر ترجمۀ فارســی میانســطری ،حــاوی انبوهی از
تزئینات و آرایههای تذهیبی اســت که بر شــکوه ظاهری مصحف افزوده اســت .کاتب در
کمال شگفتی ،بعد از پایان بسمله در سرآغاز هر سوره ،عالمت آیهنما یا گلآیه قرار میدهد
کــه شــاید نشــان از شــیعهبودن احتمالــی وی و اعتقادش به جزئیت بســمله در ســورههای
قــرآن باشــد .ایــن امری اســت کــه بهنــدرت در نســخههای قرآنــی از قــرون میانــه مییابیم.
کاتــب همچنیــن در حاشــیه قرآن تقســیم بنــدی پنجتایــی و دهتایــی (تخمیس و تعشــیر)
را بــه شمســهها و قندیلهــای بادامــی شــکل و زر یــن تقســیم میکنــد و تقســیم بندیهای
هفتتایی کل قرآن (اســباع هفتگانه) ،چهاردهتایی (نیمســبعها)،و اجزای س ـیگانه قرآن
در حاشیه برگها با نشانها و نقوش هندسی و مذهب نشان می دهد.

انجامۀ نسخه
یکی از مهمترین نکات سندشناســانه در انجامۀ این قرآن ،اشــاراتی به زمان و مکان دقیق
کتابت نســخه اســت .بنا بر این انجامه ،کاتب این نســخه را در شهر خود ،آمل و در خانقاه
منتســب بــه صوفــی معــروف (ابوالعباس قصــاب آملــی :احمد بــن محمد بــن عبدالکریم
طبری ،زنده در قرن چهارم) کتابت کرده است .از آنجا که در حاشیۀ اغلب صفحات این
نسخۀ قرآن کلمۀ «وقف» را با قلمی درشت و به صورت عمودی نوشتهاند ،میتوان حدس
 .1سپاسگزارم از آقای ابوالعال سودآور که کاتالوگ این حراج را در اختیار من قرار دادند.
 .2صفحۀ رســمی فیســبوک موزۀ هنر اســامی (دوحه) به نشانی زیر ،در ســال  2016اطالعاتی اندک از این نسخه را همراه یک
تصویر از آن بارگذاری کرده است:
https://www.facebook.com/MIAQatar/posts/1062306677174248:0

پیشتــر نیــز این اطالعات در کاتالوگ موزه ذکر شــده اســت :قــراءة المخطوطات القرآنــی :متحف الفن االســامی؛ دوحة :دار
بلومزبری ،مؤسسة قطر للنشر ،2011 ،ص 26ـ .27
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ً
زد که احتماال نسخه از آغاز وقف این خانقاه بوده است .متن انجامۀ پایانی قرآن حدادی طبری آملی چنین است:
الحمــدهلل رب العالمیــن و صلواتــه علــی نبی الرحمة و شــفیع االمــة | محمد و آله اجمعیــن و فرغ من
تحریر هذا المصحف الکریم و القرآن | العظیم الذی ال یاتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه تنزیل
مــن | حکیــم حمیــد یوم االربعاء المنتصف من جمادی االولی ســنة ســبع و ثمانین وســتمائة | العبد
االصغــر الراجــی الــی رحمة اهلل تعالی اال کبر محمد بــن ابراهیم محمود الحــدادی | الطبری االملی فی
بلده آمل حماه اهلل فی خانقاه شــیخ المشــایخ سلطان العارفین | شیخ ابوالعباس القصاب احمد بن
عبدالکریم الطبری اللهم بارک لصاحبه ولکاتبه | ولقاریه ولمن قال آمین رب العالمین.

از ایــن عبــارات چنین برمیآید که خانقاه شــیخ ابوالعبــاس قصاب در اواخر قرن هفتم هجری در شــهر آمل در مکانی
مشــخص و شــهره به نام خانقاه شــیخ المشــایخ ابوالعباس قصاب بر پا بوده است .شــیخ ابوالعباس احمد بن محمد
بــن عبدالکریــم معــروف به ابوالعبــاس قصاب آملی ،عــارف و صوفی ایرانی در قرن چهارم هجری اســت که بســیاری
از صوفیــان طبرســتان از او بهــره بردهانــد .از ابوســعید ابوالخیــر ،ابوالحســن خرقانی ،ابوعلی ســیاه مــروزی و ابوعبداهلل
داستانی در شمار شا گردان وی یاد شده و نام وی همواره در آثار صوفیان پس از او با تجلیل فراوان برده شده است.

خانقاه ابوالعباس قصاب
مشــهور اســت که شــیخ ابوالعباس قصاب خانقاهی در شــهر آمل بنا کرده که با نام خود وی مشــهور بوده اســت .ابن
اسفندیار در قرن هفتم در تاریخ طبرستان مینویسد« :هنوز خانقاه و تربت او معمور و اصحاب خرق ،مجاور خیرات
و لقمه برقرار» 3که نشــان میدهد وی در همان خانقاه خود به خا ک ســپرده شــده اســت و این مکان دستکم تا اوایل
قــرن هفتــم هجــری معمور بوده اســت .بیش از این در مصادر بعدی فارســی یــا عربی نکتهای نمییابیــم .همین امر بر
دشواری و پیچیدگی امر در تعیین جایگاه کنونی مزار ابوالعباس قصاب افزوده است.

نــام شــیخ ابوالعبــاس قصــاب آملــی و ســخنان منتســب بــه وی بهکــرات در تذکــرة االولیاء عطار نیشــابوری ،کشــف
المحجــوب هجویــری ،اســرار التوحید فی مقامات شــیخ ابوســعید ،اثــر محمد بن ّ
منور ،حاالت و ســخنان ابوســعید
لالدیــن ابــوروح لطفاهلل بن ابی ســعد ،طبقات الصوفیــة خواجه عبداهلل انصــاری ،نامههای عین
ابوالخیــر ،اثــر جما 
القضــات همدانــی ،نفحــات االنــس عبدالرحمــان جامــی و نامۀ دانشــوران ناصــری آمده اســت و از این میــان ،عطار
نیشــابوری و عبدالرحمــان جامــی بیشــترین جمالت و کلمــات قصار را به وی نســبت میدهند .بــا اینهمه ،یکی از
 .3ابناسفندیار ،بهاءالدین محمد بن حسن؛ تاریخ طبرستان؛ به کوشش عباس اقبال؛ تهران1320 ،ش ،ص .133
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ابهامــات بــزرگ زندگی او ،مقبره و مکان خانقاه منتســب به او در شــهر آمل اســت .انجامۀ پایانی قــرآن حدادی طبری
آملــی بــه تاریــخ  ۶۸۷هجری نشــان میدهد کــه در زمان حملۀ مغــوالن ،خانقاه فــوق در آمل برقرار بوده و کســی چون
حدادی طبری در همانجا قرآن خود را کتابت کرده است.
نکتۀ دیگر آنکه نســخۀ قرآنی حدادی طبری به خط محقق درســت زمانی کتابت شــده اســت که یاقوت مستعصمی
در اوج نبــوغ خــود بــه کار کتابــت مصاحــف قرآنــی در بغــداد اشــتغال داشــته اســت .از میان حــدود  70نســخۀ قرآنی
منسوب به خط یاقوت مستعصمی که در ایران و نیز در موزهها و کتابخانههای جهان دیدهام ،بیش از سهچهارم آنها
ً
بهاحتمالقوی امضاهای مجعول و انتسابیافته به یاقوت مستعصمی دارند ،اما تقریبا اغلب این مصاحف قرآنی،
تاریخــی پــس از فروپاشــی دولــت عباســیان در بغــداد (در فاصلۀ ســالهای  ۶۶۰تــا  ۶۹۶هجری) دارند و این درســت
مصــادف بــا دوران کتابت مصحف حدادی طبری در آمل اســت کــه در نگارش خط محقق در قرآن خود ،هیچ کمتر
از آثار برجایمانده از یاقوت مستعصمی نیست.
وجوه دیگری در این نسخۀ قرآنی هست از جمله :ترجمۀ فارسی میانسطری ،سبک خط محقق ،آرایهها و نگارههای
تذهیبی آن ،اختالف قرائات موجود در نســخه و مانند آن که به شــرط دریافت تصاویر کاملتری از موزۀ هنر اســامی
(دوحه) دربارۀ آنها خواهم نوشت.
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