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از مدیران و همکاران محترم در کتابخانه آستان قدس
رضوی ،کتابخانه موزه گلستان ،کتابخانه مجلس شورای
اسالمی ،کتابخانه چیستربیتی و کتابخانه حرم امام
علی؟ع؟ که تصاویری از نسخههای مورد نیاز در نگارش
این مقاله را در اختیار من قراردادند سپاسگزارم.
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چکیده :کتابت مصاحف قرآنی امروزه از ویژگیهای هنری
خاصی برخوردارند .یکی از مهمترین این ویژگیها کتابت
منظمو باقاعدۀآیاتقرآندر هر جزءوصفحهو سطر است.
مشهورترین کتابت نام آشنای امروزی ،قرآنهای کتابت شده
به دست عثمان طه ،کاتب سوری است که در چند دهۀ
اخیر با عنوان «مصحف المدینة النبویة» از سوی ُم َّ
جمع
ملک فهد در کشورهای اسالمی مختلف توزیع شده است.
صفحات این قرآن ،حاوی  15سطر است ،و پایان هر صفحه
به انتهای آیهای ختم میشود .همچنین هر یک از اجزای سی
گانۀ این قرآن ،به دقت در  20صفحه یا  10برگ طراحی و کتابت
شدهاند .اما درواقع این سبک از کتابت که با نام عثمان طه
گره خورده است ،خود نمونههای متعدد و فراوانی در میان
کاتبان قرآن در دورۀ عثمانی ،و پس از آن ،طی یکصد سال
اخیر داشته است .این مقاله با مروری بر پیشی�نۀ این سبک
از کتابت قرآن ،نشان میدهد که کاتبان عثمانی طی قرون
دهم تا چهاردهم هجری خود مبدع این سبک هنرمندانه
ّ
نبودهاند ،بلکه سابقۀ این گونه از قرآن نویسی منظم و
باقاعده ،به دورانی بسیار قدیمتر ،و در ایران قرن پنجم هجری
َّ
قرآن ّزرین
بازمیگردد .قرآن محمد زنجانی (مورخ  531ق) ،و ِ
قلم َّ
(مورخ  582ق) ،دو نمونۀ بسیار پیشرفته از این هنر در
قرن ششم هجریاند .در آغاز ،تعداد قواعد و الگوهای کاتبان
ً
ّ
ایرانی برای کتابت منظم قرآن ،تقریبا  30تا بوده ،اما به تدریج
تا پیش از قرن دهم هجری به حدود  470مورد بسط و تفصیل
ً
داده شده است .تقریبا اغلب کاتبان عثمانی در قرون اخیر،
ً
صرفابهدو امر توجهکردهاند:نخستپایاندادنهر صفحه
به انتهای آیه ،و دوم ،آغاز کردن هر جزء قرآن از ابتدای صفحه و
پایان دادن آن به انتهای صفحه.
ّ
کلیدواژه :تاریخ کتابت قرآن؛ قرآننویسی منظم و باقاعده؛
قرآن ّزرین قلم؛ قرآن محمد زنجانی؛ هنر خوشنوسی ایرانی؛
ِ
قرآننویسی ایرانی؛ قرآننویسی عثمانی؛ قرآننویسی
صفویه؛قرآنهایایلخانی؛قرآنهایسلجوقی؛عثمانطه.

Codicology of the Qur’ānic Manuscripts (11):
Systematic and Organized Writing of the Qur’ān in Iran from the
5th/11th to the 10th/16th Century, and its Influence on the Scribing
ّ
)11( القرآنية
نسخ املصاحف
of the Qur’ān from the Ottoman era to the Present day
ً
ّ
كتابـة املصاحـف القرآنيـة وفقـا للنظـم والقواعـد يف إيـران مـن القـرن
Morteza Karimi-Nia
Abstract: The scribing of Qur’ānic codices today has
special artistic features. One of the most important
features is the systematic and organized writing of
Qur’ānic verses in each part (juz’), and page. Today’s
most famous name is the Qur’ān written by Uthmān
Ṭāhā, a Syrian scribe whose work has been distributed in recent decades in various Islamic countries
under the title “Muṣḥaf al-Madina al-Nabawiyya” by
the King Fahd Complex for the Printing of the Holy
Qur’ān. The pages of this Qur’ān contain 15 lines,
and each page ends with the conclusion of a verse.
Also, each of the thirty parts of this Qur’ān has been
carefully designed and written in 20 pages, beginning
every part at the beginning of the page and ending
it at the bottom of the page. But in fact, this style
of Qur’ān transcribing, which is tied to the name of
Uthmān Ṭāhā, has had many examples among the
scribes of the Qur’ān during the Ottoman period,
and after that, during the last hundred years. This
article, by reviewing the history of this style of transcribing the Qur’ān, shows that the Ottoman scribes
did not invent this artistic style during the 10th/16th
to 14th/20th centuries, but the history of this type of
systematic and organized Qur’ān writing dates back
to much older times, and in Iran to the 5th/11th century. The Muṣḥaf of Muḥammad al-Zanjānī� (dated
531/1137), and the Muṣḥaf of Zarrī�n Qalam (dated
582/1186), are two very advanced examples of this art
in the 6th/12th century. In the beginning, the number of rules and patterns of Iranian scribes for the
systematic and organized writing of the Qur’ān was
about 30, but gradually before the 10th/16th century, it
was expanded to about 470 cases. Almost all Ottoman
scribes in recent centuries have paid attention to only
two things: first, ending each page at the conclusion
of the verse, and second, starting each part (juz’) of
the Qur’ān from the beginning of the page and ending
it at the bottom of the page.
Keywords: Qur’ānic orthography; History of Qur’ān
transcribing; Organized and Systematic writing of the
Qur’ān; Qur’ān of Zarrīn Qalam; Qur’ān of Muḥammad al- Zanjānī; The art of Iranian calligraphy; Iranian Qur’ān transcribing; Ottoman Qur’āns; Safavid
Qur’āns; Ilkhanid Qur’āns; Seljuk Qur’āns; Uthmān
Ṭāhā

 وتأثيـر ذلـك على كتابـة القـرآن مـن،اخلامـس إىل العاشـر اهلجر ّيين
ّ العصر العثماين
حت اليوم
مرتىض كر ميي نيا

ّ القرآنيـة هـذه
ّ األيـام
ّ
مبميـزات ّفن ّيـة
 متتـاز كتابـة املصاحـف:اخلالصـة
ّ
ّ
ّ أهـم هذه
ّ  وأحـد.خاصـة
بصورة
املميزات هي كتابـة اآليات القرآنية
ٍ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
.وصفحة وسطر
جزء
ٍ منسقة ووفقا لقواعد معينة يمت مراعاهتا يف كل
ٍ
ّ
وأشـهر الكتابـات املعروفـة يف عصرنـا هـي املصاحـف املكتوبـة خبـط
ّ
ّ  وهـي التي قـام،اخلطـاط السـوري عثمـان طـه
جممـع امللـك الفهـد
ّ
اإلسلامية بعنـوان
بتوز يعهـا يف العقـود األخيـرة على خمتلـف الـدول
.)(مصحف املدينة النبو یة
ً
ّ
صفحـة
 وتنهتـي كل، سـطرا15 وصفحـات هـذا القـرآن تشـتمل على
ٍ
ّ
جـزء مـن أجزائـه
ٍ  كمـا ّأن كل.مـن صفحاتـه بآخـر إحـدى اآليـات
ّ
 أوراق10  صفحـة أو20 الثالثين ّمت تصميمـه كـي ُيكتـب بدقـة يف
.بوجههيا
ُ
 كانـت لـه،والواقـع ّأن هـذا األسـلوب الـذي اقتـرن باسـم عثمـان طـه
ّ مناذج
متعددة وكثيرة بني ّكتاب القرآن يف العهد العثماين ويف املائة
.سنة األخيرة
ُ
ّ اخللفيـات التار
ّ
خييـة هلـذا األسـلوب
وهـذه املقالـة تلقي الضـوء على
ّ  وتشـير إىل ّأن،القرآنيـة
ّ
ّ
العثمانيين خلال
اخلطاطين
يف الكتابـة
القـرون مـن العاشـر إىل الرابـع عشـر اهلجـري مل يكونـوا هـم املبدعـون
ُ
ّ األسـلوب
ّ
القرآنية
 بـل ّإن تار يـخ هـذا النـوع مـن الكتابـة،الفني
هلـذا
ّ
ّ
ّ املنظمـة والدقيقـة إنـا
 و يعـود إىل،ميتـد إىل فتـرات أقـدم مهنـا بكثيـر
 والـذي ميكـن اإلشـارة إىل منوذجين،إيـران القـرن اخلامـس اهلجـري
ّ املتطـور
ّ  قرآن: ومها،جـد ًا
ّ
ّ مـن منـاذج هـذا
حممـد الزجناين الذي
الفـن
ّ
ّ
ّ
 وقـرآن زر يـن قلم املؤرخ بسـنة، اهلجر يـة531 يعـود تار خيـه إىل سـنة
. هجر ّية582
ّ
ّ
ّ
ّأمـا عـدد القواعـد والنمـاذج التي اتبعهـا الكتـاب اإليرانيـون لكتابـة
ً
ّ
ّ ، قاعدة30 يبا
ّ لكنا ازدادت بالتدر يج
حت
القرآن املنظمة فتبلغ تقر
ً
 موردا ّمتت اإلشارة470 ما قبل القرن العاشر اهلجري لتبلغ ما يقارب
.إلهيا وشرحها بالتفصيل
ّ ّأمـا أغلـب
ّ
العثمانيين يف القـرون األخيـرة فهـم قصـروا
الكتـاب
ّ
ً
ّ
 أولمـا أن تنهتـي كل صفحـة بهنايـة،اهتمامهـم تقر يبـا على أمر يـن
ّ
جـزء مـن أجـزاء القـرآن ببدايـة صفحـة
ٍ  وثانهيمـا ُأن يبتـدئ كل،آيـة
.و ينهتي بهناية أخرى
ُ
ّ
ّ
 كتابة القرآن بأسلوب منظم، تار يخ كتابة القرآن:األساسية
املفردات
ّ
ّ
ّ  قـرآن، قـرآن ّزر يـن قلـم،ومعين
ّ ،حممـد الزجنـاين
،فـن اخلـط اإليـراين
ّ
ّ
، كتابة القرآن الصفو ّية،العثمانية
 كتابة القرآن،اإليرانية
كتابة القرآن
ّ
ّ
. عثمان طه، املصاحف السلجوقية،املصاحف اإليلخانية
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مقدمه
کتابت قرآن کریم و کتابآرایی اسالمی در ایران قدیم همواره از آغاز با ابداع و هنرمندیهای خاص در
خوشنویسی ،تذهیب و سایر هنرهای کتابآرایی همراه بوده است .از حوالی قرن پنجم هجری گونهای
از کتابـت قرآنـی در ایـران شـکل گرفتـه اسـت کـه در آن کاتـب ایرانـی قواعـدی خـاص را هنـگام کتابـت
حروف ،کلمات ،آیات ،سـطور ،صفحات و اجزای مختلف مصحف قرآنی رعایت میکند .این دسـته
ً
از کاتبان معموال در انتهای مصحف خود به زبان فارسی شرحی دادهاند از قواعدی که در کتابت خود
در نظـر داشـتهاند و تعـداد ایـن قواعـد را برشـمردهاند .یکـی از مهمتریـن وجـوه مشـترک ایـن نـوع از قرآنهـا
پایـاندادن بـه انتهـای هـر صفحـه بـا عالمـت پایـان آیـه اسـت کـه سـبب میشـود کاتـب نظم خاصـی را به
کتابت خود ببخشد .به همین نحو ،عموم این دسته از کاتبان هر یک از اجزای سیگانۀ قرآن را در تعداد
ً
مشخصی از صفحات مصحف ،مثال ده ،دوازده یا چهارده صفحه میگنجانند.
بهدرستی نمیدانیم که نخستین کاتبان ایرانی چرا و از چه زمان دست به چنین ابداعی در کتابت قرآن
زدهاند .چهبسا عالقه و اصرار ایرانیان بر اتمام کلمات در انتهای سطور و پیرو ینکردن ایشان از «کتابت
پیوسـته» 1در اواخـر قـرن پنجـم بـه پیدایـش دسـتهای از قرآنهـای منظـم و باقاعـده انجامیـده اسـت که در
آنهـا کاتـب قـرآن تلاش میکنـد حتـی انتهای تمام صفحـات قرآنی را به پایان آیه ختم کند .سـخنانی که
ً
یک کاتب ناشناختۀ ایرانی ـ احتماال خراسانی ـ در انتهای قرآن منظم و باقاعدۀ خود (نسخۀ ش 2224
در کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی) در اینباره نوشـته اسـت 2،نیک نشـان میدهد که شکسـتن کلمات
در انتهای سطور از نظر عالمان و کاتبان ایرانی در سراسر خراسان و ماوراءالنهر امری بسیار ناپسند بوده
اسـت .چنیـن مـواردی را شـاید بتـوان در شـمار پیشـینه و زمینههـای فرهنگـی و هنـری کاتبـان ایرانـی در
خلق قرآنهای با نظم و قاعده به شمار آورد.

3

نخسـتین اسـناد از شـکلگیری و کتابت قرآن به صورت منظم و باقاعده ما را به ایران در عصر غزنویان و
سـلجوقیان میرسـاند .قدیمترین نسـخههایی که با ویژگی فوق میشناسـیم ،یعنی نسـخۀ ش  1011موزۀ
بشـده به خط امام حسـن مجتبی علیه السلام) و قرآن ناسـب حسینی (به شمارۀ
کاخ گلسـتان (منتس 
 ،2224وقفشده بر حرم رضوی در سال  590ق) از میانه یا اواخر قرن پنجم هجری بر جای ماندهاند .در
 .1شکسـته شـدن کلمات در پایان سـطر و کتابت ادامۀ آن در سـطر بعدی خود از نتایج سـنت قدیم قرآننویسـی در بین النهرین اسـت
ً
که بدان اصطالحا «کتابت پیوسـته» ) (scriptio continuaمیگویند .نخسـتین قرآنهای مکتوب در قرن نخسـت به خط حجازی،
و سپس قرآنهای مختلف کوفی در قرن دوم و سوم هجری همگی بدون استثنا از این سنت پیروی کردهاند .در «کتابت پیوسته»،
ً
کاتـب حـروف را بـدون توجـه بـه میـزان فضـای موجـود در هر سـطر با فاصلهای تقریبا مسـاوی در کنار هم میچینـد .از همین رو ،دائما
مجبور میشود کلمهای را در انتهای سطر تقطیع کند ،و بخشی از آن را در سطر بعدی ،و گاه در صفحۀ بعدی بنویسد.
 .2ر.ک به :ادامۀ همین مقاله ،بخش «ب) قرآن حسینی ناسب به شمارۀ  2224در کتابخانۀ آستان قدس رضوی».
 .3بـرای تفصیـل ر.ک بـه :مرتضـی کریمینیـا؛ «نسخهشناسـی مصاحـف قرآنـی( :)10قـرآن کوفـی  4289در مـوزۀ ملـی ایـران و دیگـر پـارۀ
مسروقۀ آن در موزۀ پارس (شیراز) :طغیان علیه «کتابت پیوسته» در قرآننویسی کوفی»؛ آینۀ پژوهش؛ سال سیویکم ،ش  ،4شمارۀ
پیاپی  ،184مهر و آبان  ،1399ص .177-111
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(مورخ 531ق) و قرآن زرینقلم َّ
قرن ششم هجری نیز قرآن محمد زنجانی َّ
(مورخ 582ق) از شاخصترین
فنـگاری هنرمندانـۀ ایرانـی و بـا قواعـد و نظـم مشـخصاند .این چهـار مصحف قرآنی
نمونههـای مصح 
مهـم را بایـد میـراث مشـترک دو سلسـلۀ هنرپـرور غزنـوی و سـلجوقی دانسـت .در انتهـای ایـن مقاله چهار
نسـخۀ یادشـده را بهتفصیـل بیشـتر معرفـی خواهیـم کـرد .ایـن کاتبـان علاوه بـر قواعـد فوقالذکـر برخـی از
کلمـات یـا عبـارات قرآنـی را بـه صـورت ثابـت در ابتـدای سـطر و برخـی دیگـر را در انتهـای سـطر و بـا رنگی
ً
متمایز (مثال طالیی) مینگارند که فهرست کامل آنها در تصاویر ضمیمه آمده است.
قرآننویسـی باقاعـده کـه در قـرون ششـم و هفتـم هجـری در ایـران تطـور و تکامـل بسـیار یافـت ،در دورۀ
ایلخانـی و از طریـق مبـادالت فرهنگـی و هنـری بـه دربـار حاکمـان ممالیـک در شـامات و مصـر و نیـز بـه
نواحـی مختلـف آناتولـی و بالـکان راه یافتـه اسـت و خوشنویسـان و کاتبـان قرآن در عصـر ممالیک از این
شـیوه اسـتفاده کردهانـد .نمونههایـی از ایـن آثـار اکنـون در میـان قرآنهـای مملوکـی موجـود در کتابخانـۀ
چسـتربیتی باقـی مانـده اسـت 4.بـا از میانرفتـن ممالیـک بـه دسـت دولـت عثمانـی بسـیاری از جوانـب
هنـری ایشـان در کتابآرایـی اسلامی ـ ـ از جملـه قرآننویسـی بـا قاعـده ـــ بـه میـان کاتبـان تـرک راه پیـدا
کرده و طی  400سـال میان خوشنویسـان ترک تحول و تطور یافته اسـت .نمونههای فراوانی از این سـبک
قرآننویسـی را میتـوان در نسـخههای موجـود در کتابخانههـا و موزههـای ترکیـه یافـت کـه کاتبـان آنهـا
کوشیدهاند تا هر صفحه را به انتهای آیهای از قرآن ختم کنند و هر جزء قرآن را در تعداد مشخص و ثابتی
از صفحات بگنجانند 5.سرانجام اکنون یکی از گونههای ّ
مبرز این شیوه از کتابت منظم و باقاعدۀ قرآن
به دست خوشنویس سوری عثمان طه ،کتابت و رواج جهانی پیدا کرده است.

سیر اجمالی قرآننویسی منظم و باقاعده
کهنترین نسـخههای قرآن که با نظم و قواعد خاصی کتابت شـدهاند ،چهار نسـخۀ ایرانیاند که در قرن
پنجـم و ششـم هجـری کتابـت شـدهاند .دو تـا از ایـن نسـخهها ،یعنی قـرآن محمد زنجانـی در حرم علوی
در نجـف و قـرآن زرینقلـم در کتابخانـۀ چسـتربیتی حـاوی انجامـه و تاریـخ کتابت (در سـالهای  531و
 582هجری)اند ،اما انجامۀ دو نسـخۀ دیگر ،یعنی قرآن ش  1011در موزۀ کاخ گلسـتان و قرآن ش 2224
در کتابخانۀ آستان قدس رضوی از دست رفته است .حدس من بر پایۀ نوع خط و تذهیب این دو قرآن
ً
اخیـر آن اسـت کـه ایـن نسـخههای بـدون انجامـه احتمـاال در اواخـر قـرن پنجـم هجـری یـا آغاز قرن ششـم
نهـای مملوکـی اکنـون در دار الکتـب المصریـة (قاهـره) نگهـداری میشـود کـه در هنـگام نـگارش این مقالـه به آنها
 .4بخـش اعظـم قرآ 
دسترسی نیافتم.
 .5یـان یوسـت ویتـکام در مقالـهای بـا عنـوان «بیسـتونه قاعـده در کتابـت قـرآن» یکـی از نمونههـای متأخر از این دسـت (کتابت سـال
 1279هجری قمری) را معرفی کرده است.

Jan Just Witkam, “Twenty-nine rules for Qur’an copying: A set of rules for the lay-out of a nineteenth-century Ot-

toman Qur’an manuscript,” in: Jan Schmidt (ed.), Essays in honour of Barbara Flemming vol. 2 = Journal of Turkish
Studies, vol. 26/1 (2002), pp. 339-348.
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ّ
نمودار  :1سیر شکلگیری و انتقال قرآننویسی منظم و با قاعده از قرن پنجم تا پانزدهم هجری
کاتبان ایرانی در عصر غزنوی و سلجوقی (قرن پنجم تا ششم)
کاتبان ایرانی در عصر ایلخانی (قرن ششم تا هفتم)
کاتبان مملوکی در دورۀ ممالیک
(قرن هفتم تا نهم)

کاتبان ایرانی در دورۀ
تیموری و اوایل صفوی

کاتبان ایرانی در هند
(خط بهاری)

کاتبان عثمانی در دورۀ عثمانی
(قرن دهم تا سیزدهم)

کاتبان ایرانی در عصر صفوی و قاجار
(قرن دهم تا سیزدهم)

کاتبان قرآن در یمن
(قرون دهم تا سیزدهم)

کاتبان یکصد سال اخیر در ترکیه و سوریه
(حامداآلمدی ،عثمان طه)
کاتبان کنونی قرآن در اغلب مناطق جهان اسالم

کتابت شدهاند .این چهار نسخه قدیمیترین نسخههای قرآن منظم و باقاعده در جهاناند که تا کنون
یافتهایـم .سـهتای آنهـا بـه خـط کوفـی ایرانـی (مشـرقی) و نمونـۀ چهـارم بـه خـط ثلـث و کوفـی و بـا امضـای
کاتبـی ایرانـی بـه نـام «زرینقلـم» کتابت شـدهاند .چنین شـاهدی به نحـوی قاطع اثبـات میکند که ایدۀ
قرآننویسـی منظـم و باقاعـده در ایـران قدیـم و از سـوی کاتبـان قـرآن بـه خـط کوفـی ایرانـی شـکل گرفتـه و
توسعه یافته است.
قرآننویسـی منظـم و باقاعـده در روزگار نخسـت خـود در سـدههای پنجـم و ششـم هجـری ،ویژگیهـا و
جزئیـات ز یـادی را در بـر داشـت .افـزون بـر قـراردادن هـر جـزء قـرآن در تعداد معینـی از صفحـات و اختتام
هـر صفحـه بـه پایـان یـک آیـۀ کامـل ،کاتبـان ایرانـی در ایـن سـدهها ابداعـات دیگـری نیـز داشـتهاند .برای
ً
مثال میکوشیدند تا برخی از تعابیر و کلمات پرتکرار قرآنی را با رنگی متفاوت (مثال طالیی) به صورت
یکنواخـت در ابتـدا ،وسـط یـا انتهـای سـطر قـرار دهنـد .همچنیـن انتهـای تمـام اربـاع قـرآن ،اسـباع قـرآن،
نیم ُسبعهایقرآن و مواضع سجده را در انتهای سطر قرار دادهاند .این کتابت منظم و باقاعده از کتابت
قرآن در قرون بعدی گاه جزئیات و تفاصیل بسیار زیادی یافته تا آنجا که در برخی از قرآنهای قرن دهم
به  470قاعده افزایش یافته اسـت .در مقابل ،گاه کاتبان قرآن تنها به دو سـه عنصر اصلی و اساسـی آن
ملتزم ماندهاند؛ یعنی پایان هر صفحه را به انتهای آیهای ختم کردهاند و هر یک از اجزای قرآن در شـمار
معینی از صفحات گنجاندهاند.
تـا پایـان قـرن هفتـم هجـری نمونـهای از کتابـت منظـم و باقاعـدۀ قـرآن را در هیـچ نقطه از جهان اسلام جز
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ایران نمییابیم .حمالت مغوالن به ایران ،سـقوط خالفت عباسـی در میانۀ قرن هفتم هجری و تشـکیل
حکومـت ایلخانـی (از سـال  651تـا 736ق) سـبب تغییراتـی جـدی در روابـط سیاسـی ،اجتماعـی و
فرهنگـی جهـان اسلام و حتـی الگوهـای هنـری در کتابآرایـی اسلامی طـی قـرون بعـدی شـد .افـزون بـر
مهاجرت بسیاری از کاتبان و عالمان از نقطهای از جهان اسالم به نقطهای دیگر ،روابط فرهنگی دولت
ایلخانی با هند ،شـامات و مصر سـبب شـد برخی از کاتبان این مناطق در قرون هشـتم و نهم هجری به
بعضـی از شـیوههای ایرانـی در کتابـت قـرآن بیشـتر توجـه کـرده اسـت ،اشـکالی از آن را اقتبـاس کننـد .از
ایـن زمـان و در قـرون هشـتم و نهـم هجـری نمونههایـی از کتابـت منظـم و باقاعـدۀ قـرآن را در هند (با خط
بهاری) ،آناتولی (تحت حکومت سالجقۀ روم) و شامات و مصر (تحت حکومت ممالیک) مییابیم.
نمونههایی از قرآنهای بانظم و قاعده در این دوره در سه منطقۀ هند ،آناتولی و «شامات و مصر» (تحت
ایران ایلخانی
حکومت ممالیک) به قرار زیر اسـت .این نسـخهها همگی از سـبک قرآننویسـی منظم در ِ
و پیـش از آن الگـو گرفتهانـد :نسـخۀ شـمارۀ  969در مجلـس شـورای اسلامی ،بـا خـط بهـاری در هنـد،
تشـده با  37قاعده در قرن نهم هجری (تصویر )16؛ نسـخۀ  Arabe 7260در کتابخانۀ ملی فرانسـه،
کتاب 
تشـده بـا  27قاعـده در قـرن نهـم هجـری (تصویـر  18 ،17و )19؛ نسـخۀ ش
بـا خـط بهـاری در هنـد ،کتاب 
 Op2711در کتابخانـۀ ملـی بلغارسـتان (صوفیـا) ،کتابـت قرن هشـتم یا نهم با  12قاعـده؛ قرآن ش 11955
کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسلامی ،کتابـت احمـد بـن یحیـی در سـال  891در حلـب که در انتهـای آن از
قواعـد سـخن نرفتـه اسـت ،امـا تمـام صفحـات بـه انتهای آیه ختم میشـود (تصویـر )14؛ قـرآن مملوکی به
شـمارۀ Is1488در کتابخانـۀ چسـتربیتی ،کتابـت قـرن نهـم بـا  27قاعـده (تصویـر  22و )23؛ قـرآن شـمارۀ
 Is1496در کتابخانۀ چستربیتی ّ
مورخ  832قمری ،با  32قاعده که برای خزانۀ الملک االشرف ابوالنصر
برسبای (از فرمانروایان ممالیک ،حکـ  841 - 825 :ق) نوشته شده است (تصویر  20و .)21
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کتابـت منظـم و بـا قاعـدۀ قـرآن در قـرون هشـتم و نهـم هجـری (دوران ایلخانـی و تیمـوری) در ایـران نیـز
ادامـه یافـت .قـرآن ش  1487در کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران به خط عبدالرحمـن بن محمد بن ابی
المفاخـر التمیمـی (م َّ
ـورخ  )753نمونـهای از ایـن دسـت اسـت 7.یکـی از شـخصیتهای مهـم کلیـدی
در ایـن دوران ،محمـد بـن محمـود بـن محمـد بـن احمـد سـمرقندی (متوفـای  780ق) عالـم علـوم قـرآن و
قرائـات و کاتـب قرآنـی فاخـر بـا قواعـد و نظـم اسـت .وی در اصـل متولد همدان ،اما سـاکن سـمرقند بوده

 .6سه نسخۀ دیگر که در سدههای نهم و دهم هر سه در قسطنطنیه کتابت شدهاند ،عبارتند از :نسخۀ ش  11984در مجلس شورای
اسلامی (تهران) ،کتابت قرن نهم یا دهم هجری (با  12قاعده) در  15سـطر در قسـطنطنیه (ر.ک به :تصویر )13؛ نسـخۀ شIs1486
ُ
ْ
در کتابخانـۀ چسـتربیتی ،م َّ
ـت خجـا در قسـطنطنیه؛ نسـخۀ ش  5189در کتابخانـۀ سـازمان
ـورخ  896قمـری ،کتابـت احمـد بـن َبخ ِ
ُ
َ ْ
دیانت ترکیهَّ ،
مورخ  906قمری ،کتابت احمد بن بخ ِت خجا در قسطنطنیه.
ً
 .7کاتب این نسخۀ  19سطری در انجامه ،خود را «الیزدی مولدا» خوانده است .وی در برگهای پایانی نسخهاش تمام قواعد کتابت
ّ
منظم خود را در  6بند خالصه کرده است.
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اسـت .بـر اسـاس اطالعاتـی کـه از نسـخههای الگوبردار یشـده از او بـه دسـت مـا رسـیده اسـت 8،وی
خـود در شـهر بخـارا بـه مصحفـی از قـرآن بـا حـدود  30قاعـده برخـورد کـرده بـوده ،امـا آن را کامـل و جامـع
نشـناخته و در نتیجـه تعـداد قواعـد در کتابـت نسـخۀ قرآنـی خـود را بـه عـدد  470رسـانده اسـت 9.از قرآن
تشـده بـه دسـت او امـروز نشـانی باقـی نمانـده اسـت ،امـا برخـی از کاتبـان ایرانـی تـا دو سـه قرن پس
کتاب 
از وی ،از الگـوی توسـعهیافتۀ او در کتابـت منظـم و بـا قاعـدۀ قرآنـی پیـروی کردهانـد.
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بهکارگیری این شیوۀ هنرمندانه در قرون دهم تا دوازدهم هجری در دوران صفویه سبب خلق آثاری فاخر
در مصحـف نویسـی ایرانـی شـد .یکـی از ایـن شـاهکارها نسـخۀ قـرآن شـمارۀ  4در کتابخانـۀ نورعثمانیـه
(کتابت سال  892ق به قلم علی بن محمد الحسینی النیشابوری) در  13سطر با ترجمه فارسی است.
ـرآن «محمـد بـن محمـود بـن محمـد الشـریف
(تصویـر  )29حسینینیشـابوری در آغـاز ایـن نسـخه بـه ق ِ
الم َ
السـمرقندی َ
حتد الهمدانی المولد» اشـاره میکند و در باب این قواعد و تکثیر آنها سـخن میگوید.
(تصو یـر  )28نسـخۀ دیگـر (ش  1502در کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی) یکصـد سـال پـس از ایـن زمـان،
بـه قلـم خوشنویسـی گمنـام بـه نـام محمـود بـن احمـد نیر یـزی در سـال  987هجـری کتابت شـده اسـت.
مصحف «محمد بن محمود بن احمد السید ابوالقاسم
(تصویر  24تا  )27وی در انتهای نسخۀ خود از
ِ
الحسـینی المدنـی السـمرقندی» و نیـز از مصحـف فـردی دیگـر بـه نـام «حسـین بـن عثمـان» 11کـه حـاوی
وجـوه مختلـف قرائـات ،بهو یـژه وجـوه قرائت حمزه در ادای همزهها بوده اسـت یاد میکند .قرآن سـلطان
علی قاری هروی (نسخۀ ش  1در کتابخانۀ رئیس الکتاب) که در سال  999هجری در شهر مکه کتابت
شـده ،یکـی از نمون ههـای انتقـال ایـن هنـر ایرانـی از هـرات بـه مناطـق تحـت حکومـت عثمانـی اسـت.
(تصو یـر  )15قـرآن عبدالـرزاق بـن عبدالفتـاح بـن عبداللطیف َّ
(مورخ  12)1049در مجموعۀ شـخصی دکتر
محمدصـادق محفوظـی (تهـران) را شـاید بتـوان از آخریـن نمونـه قرآنهای منظـم در دورۀ صفوی همراه با
ترجمۀ فارسی دانست که در زمان سقوط صفویه کتابت شده است.

 .. .8نسـخۀ قرآن شـمارۀ  4در کتابخانۀ نورعثمانیه ،اسـتانبول (کتابت سـال 892ق ،به قلم علی بن محمد الحسـینی النیشـابوری)
در  13سـطر بـا ترجمـه فارسـی و نسـخۀ قـرآن شـمارۀ  1502در آسـتان قـدس رضـوی ،اکنـون در موزه قـرآن (کتابت سـال 987ق ،به قلم
محمود بن احمد النیریزی) در  14سطر با ترجمۀ فارسی.
ً
 .9سخنان وی عینا در آغاز نسخۀ شمارۀ  4کتابخانۀ نورعثمانیه و در انتهای نسخۀ قرآن شمارۀ  1502آستان قدس رضوی نقل شده
است.
تشـده به دسـت این دانشـمند شـیعۀ ایرانی ،محمد بن محمود بن محمد بن احمد بن علی
 .10متأسـفانه از سرنوشـت مصحف کتاب 
الحسینی السمرقندی اطالعی در دست نیست .از وی آثار متعددی در تجوید ،رسم و قرائت قرآن به جای مانده است .مهمترین
اثر وی را باید المبسـوط في القراءات السـبع و المضبوط من اضائة الطبع دانسـت که نسـخههای چندی از آن بر جایمانده اسـت.
(برای فهرستی از آثار وی و نسخههای آنها ر.ک به :فنخا ،ج  ،35ص )954
ً
 .11احتماال منظور از وی ،حسین بن عثمان سروی (زنده تا  884ق) از شاگردان ابنجزری است .اغلب آثار وی در باب رسم ،قرائت
ّ
و عد اآلی قرآن است .وی کاتب نسخۀ اعشار القرآن فی السور (ش  820.7در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی) نیز بوده است.
 .12آینۀ مآثیر :گزیدهای از آثار مرکز دائرةالمعارف انسانشناسی؛ تدوین محمدصادق محفوظی و سیدمحمدتقی هاشمیان؛ قم :نشر
مجمع ذخائر اسالمی ،ص 1387 ،71-70ش2009/م.
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بـا سـقوط صفو یـان ایـن شـیوه از کتابـت قـرآن در میـان کاتبـان ایرانـی کاسـته شـد ،اما بـر میـزان آن در میان
کاتبان ترک در دولت عثمانی افزوده شد .در دورۀ قاجار نمونههایی اندک مانند قرآن ش  210در کتابخانۀ
حـرم امـام علی(علیـه السلام) و نسـخۀ قـرآن ش  351در کتابخانـۀ آسـتان قدس رضوی (کتابـت در اواخر
فشـده در  1316ق) را بـا همیـن الگـوی منظـم مییابیـم ،امـا در مقابل ،بیشـترین تعداد
قـرن سـیزدهم و وق 
و نمونههای قرآنهای منظم در اواخر دولت عثمانی در ترکیه و شـامات کتابت شـده اسـت .نسـخههای
(مـورخ 1222ق) و ( Yahuda Ms.Ar.932م َّ
ـورخ 1240ق) و َّ Yahuda Ms.Ar.945
(Yahuda Ms.Ar.922م َّ
ـورخ
1286ق) ،همگـی در کتابخانـۀ ملـی اسـرائیل؛ نسـخۀ  Or.11.701در کتابخانـۀ دانشـگاه الیـدن (مـورخ
(مـورخ 1271ق) ،شـمارۀ ( 7م َّ
مـورخ 1288ق) ،ش َّ 4
1279ق)؛ نسـخههای شـمارۀ  26و ( 30هـر دو َّ
ـورخ
(مورخ 1284ق) ،ش َّ 17
(مورخ  ،)1266ش َّ 10
1277ق) ،شـمارۀ َّ 9
(مورخ 1282ق) ،همگی از کتابخانۀ

پرتونیـال ،اسـتانبول؛ نسـخۀ قـرآن ش َّ 15
(مـورخ 1267ق) در کتابخانـۀ هدایـی افندی ،اسـتانبول؛ نسـخۀ
(مـورخ  1236ق) و َّ 20
ـورخ 1243ق) در کتابخانـۀ سـیرز ،اسـتانبول؛ قرآنهـای َّ 19
( 33م َّ
(مـورخ  1238ق)
(مـورخ 1280ق) و  14و ( 15هر دو َّ
در کتابخانـۀ قلیـچ علـی پاشـا ،اسـتانبول؛ قـرآن ش َّ 3
مـورخ 1284ق) در

(مورخ 1256ق) ،ش َّ 6
کتابخانۀ قیسری راشد افندی ،استانبول؛ نسخههای ش َّ 4
(مورخ 1238ق) ،ش
(مـورخ 1274ق) ،ش َّ 15
ـورخ 1269ق) ،ش َّ 14
ـورخ 1287ق) ،ش ( 13م َّ
( 12م َّ
(مـورخ 1275ق) ،ش 16
مـورخ 1269ق) ،ش َّ 29
ـورخ 1267ق) ،ش  21و ( 24هـر دو َّ
ـورخ 1231ق) ،ش ( 17م َّ
(م َّ
(مـورخ 1272ق)،

همگی از کتابخانۀ نافذپاشا ،استانبول؛ نسخۀ ش  18در کتابخانۀ نورعثمانیه ،استانبول َّ
(مورخ 1290ق)؛
(مـورخ 1204ق)(Qur380 ،م َّ
(مـورخ 1201ق) و َّ Qur33
ـورخ 1188ق) و َّ Qur8
نسـخههای ( Qur40م َّ
ـورخ
1280ق) ،همگـی از مجموعـۀ دیو یـد خلیلـی (لندن)؛ نسـخۀ َّ AKM322
(مـورخ 1178ق) در موزۀ آقاخان؛
(مورخ 1240ق) و َّ Arabe 6924
نسخههای َّ Arabe6997
(مورخ 1292ق) ،هر دو از کتابخانۀ ملی فرانسه ،در
ً
پاریس ،صرفا نمونههایی از شمار فراوان قرآنهای کتابتشدۀ عثمانی در این دوراناند.

ً
تقریبـا در همیـن قـرون اخیـر ،گون ههـای مختلفـی از قرآننویسـی منظـم و باقاعـده در برخـی مناطـق یمـن
ً
(جنـوب شـبه جزیـره) رواج یافتـه اسـت .ایـن کاتبـان یمنـی احتمـاال بـا الگوگیـری از برخـی نسـخههای
مملوکـی یـا عثمانـی نمون ههـای متعـددی از مصاحـف منظـم کتابـت کردهانـد کـه امـروز همچنـان در
کتابخانههای یمن از جمله در میان مصاحف «جامع شهارة» یافت میشود .از سوی دیگر ،در برخی از
نمونههـای خـاص ایـن دورۀ عثمانـی و صفـوی (قـرون  10تا  13هجری) ،بـرای مثال در قرآن ش  7736در
کتابخانۀ دانشـگاه ملک سـعود (کتابتشـده در قرن یازدهم هجری) ،کاتب گاه کوشـیده اسـت با توسل
به ریزنویسـی هر جزء قرآن را در یک برگ (دو صفحۀ  41سـطری) و کل قرآن را در  30برگ جای دهد و در
قرآن ش  1953موزۀ رضا عباسـی ،کاتبی دیگر به همین شـیوه توانسـته اسـت هر جزء قرآن را دریک برگ
(دو صفحـۀ  33سـطری) ،و کل قـرآن را در  30بـرگ جـای دهـد .نمونـۀ دیگـر قـرآن ش  368در کتابخانـۀ
تشـده در ایـران قاجـاری در قـرن دوازدهـم) اسـت کـه کاتـب در هـر صفحـه 31
سـلطنتی دانمـارک (کتاب 
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سـطر ریزخـط و منتهـی بـه پایـان آیـه کتابـت کرده ،هر جزء قـرآن را در دو برگ (چهار صفحـه) و کل قرآن را
در  61برگ جای داده است.
در یکصـد سـال اخیـر و پـس از انحلال دولـت عثمانـی ،کتابـت قرآنهـای منظـم و باقاعـده بـه صـورت
مصاحف چاپی در جهان اسالم ادامه یافت .معروفترین نسخههای کنونی به قلم خوشنویس سوری،
ُ َّ
جمـع الملـک فهـد لطباعـة القـرآن الکر یـم» بـا عنـوان مصحـف المدینـة المنـورة انتشـار
عثمـان طـه در «م
ً
یافتـه اسـت .اکنـون تقریبـا اغلـب مصاحـف قرآنـی در جهان اسلام از ایـن الگو در آرایـش صفحات خود
پیروی میکنند و ما آنها را به «قرآنهای ختم به آیه» میشناسیم .مهمترین ویژگی ظاهری این مصاحف
آن اسـت که هر صفحه با به انتهای آیهای از قرآن ختم میکنند و هر یک جزء قرآن را در تعداد معینی از
صفحات ( 20صفحه) قرار میدهند .این اما همان کاری اسـت که کاتبان ایرانی ،یکهزار سـال پیش
ً
در ایران بزرگ و احتماال در خراسان و ماوراءالنهر ابداعش کردهاند.

فهرستی از مهمترین قرآنهای منظم و باقاعده تا پایان قرن دهم
در کتابخانههای مختلف ایران و جهان
تاریخ کتابت تعداد قواعد

فهرست
قواعد

سطور

شماره
نسخه
1011

کتابخانۀ کاخ گلستان قرن  4یا 5

نامشخص

فارسی

31

ایران (غزنوی یا منسوب به امام
سلجوقی) حسن(علیه السالم)

2224

قرن /5
کتابخانۀ آستان قدس
وقف590

19

فارسی

29

ایران (غزنوی یا
سلجوقی)

ناسب الحسینی

44

حرم علوی (نجف)

 531ق

33

فارسی
+عربی

27

ایران
(سلجوقی)

محمدالزنجانی

Is1438

کتابخانۀ چستربیتی

 582ق

نامشخص

ـ

19

ایران
(سلجوقی)

زرینقلم

4304

موزۀ ملی ایران

قرن هشتم

ـ

ـ

12

ایران
(ایلخانی)

وقف شاهقلی خلیفه
مهردار

کاالی 128

حراج ساتبیز،
13اکتبر1982

 677ق

ـ

ـ

11

محمد بن ابراهیم بن
ایران
(ایلخانی) احمد بن ابراهیم یزدی

1487

دانشگاه تهران

 753ق

6

فارسی

19

ایران

عبدالرحمن بن
محمد بن ابی المفاخر
التمیمی

از دست
رفته

نامعلوم

حدود 750
ق

470

عربی

ایران

محمد بن محمود
بن محمد الشریف
السمرقندی

مکان نگهداری

مکان کتابت

نام کاتب
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شماره
نسخه

مکان نگهداری

بدون
شماره

مجموعۀ دکتر خرازی

قرن 8

OP2711

کتابخانۀ ملی
بلغارستان

قرن 8

12

279

کتابخانۀ آستان قدس

قرن 8

ـ

ندارد

27

عربی

12

Is1496

کتابخانۀ چستربیتی

 832ق

32

عربی

12

مملوکی

2002

موزۀ رضا عباسی

 878ق

-

ندارد

15

تیموری

عبداهلل بن شیخ
محمود

11955

مجلس شورای
اسالمی

 891ق

ـ

ندارد

14

حلب
(عثمانی)

احمد بن یحیی

4

کتابخانۀ نورعثمانیه

 892ق

470

عربی

13

Is1488

فهرست
قواعد

سطور

مکان کتابت

ـ

ـ

14

ایران

عربی

13

آناتولی

15

ایران/عراق
مملوکی

برای الملک االشرف
ابوالنصر برسبای

تاریخ کتابت تعداد قواعد

کتابخانۀ چستربیتی وقف 873

نام کاتب

منسوب به صیرفی

علی بن محمد
الحسینی النیشابوری

Is1486

کتابخانۀ چستربیتی

 896ق

ندارد

15

قسطنطنیه
(عثمانی)

ُ
ْ
احمد بن َبخ ِت خجا

5189

سازمان دیانت ترکیه

 906ق

ندارد

11

قسطنطنیه
(عثمانی)

ُ
ْ
احمد بن َبخ ِت خجا

Arabe
7260

کتابخانۀ ملی فرانسه

قرن 10-9

28

فارسی

11

هند (بهاری)

969

مجلس شورای
اسالمی

قرن 10-9

37

فارسی

19

هند (بهاری)

11984

مجلس شورای
اسالمی

قرن 10-9

عربی

15

قسطنطنیه
(عثمانی)

1502

کتابخانۀ آستان قدس

 987ق

470

فارسی +
عربی

14

ایران (صفوی)

1

کتابخانۀ
رئیسالکتاب

 999ق

ـ

ندارد

15

علی بن سلطان
مکه (عثمانی) محمد القاری الهروی
المکی

رفیع بن خواجه
مجیرالدین طوسی

محمود بن احمد
نیریزی

ّ
قواعد کتابت در کهنترین قرآنهای منظم ایرانی
همچنان که در آغاز آوردیم ،چهار نسـخه از قرآنهای ایرانی کتابتشـده در قرون پنجم و ششـم هجری
سـرنخهای اصلـی مـا بـرای شـناخت تاریخ شـکلگیری کتابـت منظم و باقاعـدۀ قرآن اسـت .کاتبان این
نسـخهها بادقت ،جزئیات قواعد خود را در انتهای نسـخۀ خود ،به فارسـی و گاه به عربی ثبت کردهاند.
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در اینجا ضمن معرفی اجمالی هر یک از این چهار نسخه ،بخشهای باقیمانده از قواعد این کاتبان را
بازنویسـی میکنم .در نمونههای بعدی مصحف نویسـی باقاعده در ایران ،هند ،آناتولی ،شـامات ،مصر
و یمن ،طی قرون هشـتم تا دوازدهم هجری ،اغلب این قواعد باقی مانده و گاه جزئیات بیشـتری به آنها
افزوده شده است ،اما در یکی دو سدۀ اخیر و در قرآننویسی دوران عثمانی ،تنها دو یا سه نکتۀ اساسی
از این قواعد و نظامات مورد توجه بوده و همانها نیز در قرآننویسی معاصر و در آثار خوشنویسانی چون
عثمـان طـه بـه کار گرفته شـدهاند .مهمترین این قواعد باقیمانـده در دوران معاصر عبارتند از :پایاندادن
هر صفحه به انتهای آیه و آغازکردن هر جزء قرآن از ابتدای صفحه و پایاندادن آن به انتهای صفحه.

الف) قرآن ش  1011در موزۀ کاخ گلستان منسوب به خط امام حسن مجتبی(ع)
این نسخه با شمارۀ  1011در کتابخانۀ کاخ گلستان ،در  31سطر 13بر روی کاغذ در  305صفحه در قطع
کوچک ( 11*9سـانتیمتر) کتابت شـده و بعدها به دسـتخط امام حسـن مجتبی(علیه السالم) منتسب
َّ
مذهب آغازین آن ،شـباهت ّ
تام
شـده اسـت .خط نسـخه ،کوفی مشـرقی یا کوفی ایرانی اسـت و دو لوح
و تمـام بـا دیگـر قـرآن منظـم (بـه شـمارۀ  2224در کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی) دارد کـه در ادامه خواهد
آمـد .ظواهـر نسـخه بهخو بـی از دقـت کاتـب بـرای چینـش منظم سـطور ،صفحـات و اجزاء قـرآن حکایت
میکنـد .کاتـب ،هـر جـزء قـرآن را در پنـج بـرگ ( 10صفحـه) قـرار میدهـد و انتهـای هـر صفحـه را بـه پایـان
آیـه ختـم میکنـد( .بـرای نمونـه ر.ک بـه :تصو یـر  )3بـرگ آخر قرآن ش  1011در موزۀ کاخ گلسـتان متأسـفانه
ناخواناسـت ،امـا نیـک نشـان میدهـد کـه کاتـب نسـخه در انتهـای مصحـف خـود ،قواعـد خویـش را بـه
فارسـی توضیـح داده اسـت( .تصو یـر  )1فـرد یـا افـرادی بـا محوکـردن یادداشـت انتهایـی کاتـب کـه هنـوز
بخشهایـی از آن بـه فارسـی قابـل رؤ یـت اسـت ،نـام امـام حسـن(علیه السلام) را در جاهایـی از آن و نیـز
در پایین دو لوح آغازین نسـخه و در پایان سـورۀ ناس افزودهاند .روشـن اسـت که قرآن به قرائت حفص از
عاصم نیست .از اینرو در عصر صفویه کسی در برگهای پیوستشدۀ آغازین نوشته است:
ایـن کالم مجیـد بصحـت رسـیده کـه خـط یکـی از ائمـه اثناعشـر اسـت و دسـت بـر دسـت تـا
پادشـاه جنتمکان شـاه اسـماعیل انار اهلل برهانه رسـیده و شـهرت دارد که خط امام حسـن
اسـت(علیه السلام) .از مـردم نااهـل پوشـیده دارنـد کـه بغیر از سـادات علوی فاطمی کسـی
دیگر را قرائت نصیب نخواهد شد .از عوام پوشیده دارند .یا ولی .شهر رجب .1201
همچنیـن در صفحـۀ پیـش از فاتحـة الکتـاب ،فـردی کـه ادعـا میکنـد در ایـام حکومـت سـلطان محمـد
اولجایتو (716-678ق) زندگی میکرده نوشته است:
بعضی از اهل دانش که در قرائت خط کوفی دانشـمند بودند ،نظر بر صفحۀ آخر گماشـتند.
 .13بدری آتابای در فهرست قرآنهای خطی کتابخانۀ سلطنتی (ص  )179بهاشتباه آن را  30سطر دانسته است.
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چنـان فهمیدنـد کـه ایـن کالم در ایـام خلیفـه ثالـث نوشـته شـده و خـط امـام حسـن(علیه
ً
السلام) اسـت،اما بعضـی آیـات ظاهـرا در غیـر موضـع باشـد و ثانـی در ایـام خلفـاء عباسـی
ردوبدل شده باشد از نااهل مخفی دارند! در ایام دولت محمد اولجایتو نوشته شد سنه 66
[کذا]( .تصویر )2

ب) قرآن حسینی ناسب به شمارۀ  2224در کتابخانۀ آستان قدس رضوی
این نسـخه به شـمارۀ  2224در کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی اسـت که با خط کوفی ایرانی در اواخر قرن
پنجـم کتابـت شـده ،امـا در سـال  590هجـری از سـوی فـردی بـه نـام سـیداجل ناصرالدیـن ظهیراالسلام
کر یـم الطرفیـن الحسـینی الناسـب وقـف حـرم رضوی شـده اسـت .خوشـبختانه قواعد کاتب این نسـخۀ
کتابتشـده در اواخـر قـرن پنجـم و وقفشـده در سـال  590هجـری را در اختیـار داریـم .وقفنامـۀ آغازین
قرآن  2224کمی ناخواناست و بخشهایی از آن از میان رفته است .در بخش باقیمانده آمده است:
وقف هذا الجامع وهو کالم اهلل تعالی  ...السید األجل الزاهد ناصرالدین ظهیر االسالم کریم
الطرفیـن  ...صلـی اهلل علیـه  ...الحسـیني الناسـب  ...وذلـك اتفـق  ... ...مـن سـنة تسـعین
وخمسـمائة وهـذا خـط أضعـف عبـاد اهلل الفقیـر برحمتـه الراجـي بشـفاعة نبیه وآلـه الطاهرین
علیهـم السـلم علـي بـن حمـزة بـن علـي البـزاز رحـم اهلل مـن دعـا لکاتبـه ولواقفـه وللمؤمنیـن
والمؤمنت( .تصویر )5
ً
در انتهای قرآن هم کاتب دیگری وقفنامه را مجددا چنین نوشته است:
این مصحفی اسـت بنوزده قاعده نبشـتهاند | أمیر سـید أجل ناصرالدین ظهیر االسلام کریم |
الطرفین الحسـیني الناسـب وقف علی المشـهد المقدس کرد | الرضا علیه الصالة والسلام
بطوس؛ خداش | بیامرزاد که از روضه رضا بیرون نیارد تا بر خدا | عاصی نباشد و ثواب هر دو
جهـان حاصـل شـود | و هـذا خـط العبد المذنب محمد بن محمد بـن احمد؟ القمي محمد
| المعرف بتاریخ المنتصف من ربیع األول سنة خمس وتسعین | وخمسمائة( .تصویر)6
نسـخۀ  2224در آسـتان قـدس رضـوی  29سـطری اسـت و مشـابهتهای زیـادی بـا نسـخۀ قرآنـی محمـد
زنجانـی (ش  44در حـرم علـوی در نجـف) دارد .کاتـب هـر جـزء قـرآن را در هفـت بـرگ ( 14صفحـه) قـرار
داده و هـر صفحـه را بـه انتهـای آیـهای ختـم میکنـد .هـر جـزء قـرآن از ابتدای صفحهای در سـمت راسـت
یشـود .عالمـات تعشـیر و تخمیـس و سـرجزءها در هـر دو نسـخه بسـیار مشـابهند .هماننـد دیگـر
آغـاز م 
نسـخههای منظـم و باقاعـده در اینجـا نیـز کاتـب در انتهـای نسـخه قواعـد کتابت خود را به فارسـی شـرح
داده است .تعداد قواعد وی در این نسخه  19تاست( :تصویر )4
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این مصحفی است که به نوزده قاعده نبشته شدستّ .اول آنکه یک ورق از ّاول قرآن سوره
فا سـوره برابر بیاوردسـت .و دوم آنکه از آخر قرآن از مفصالت نیز یک ورق سـوره فا سـوره برابر
بیاوردسـت .و سـوم آنکـه هـر ورق کـه بخوانـی هـم ورق خوانـده شـود و هـم آیـت پایان شـود .و
چهـارم آنکـه هـر اجـزا سـی پـاره کـه هفـت ورق اسـت و چهـارده روی ورق اسـت و مگـر آنکـه
اول و آخـر قـرآن هـر اجـزا سـیپاره هشـت ورق اسـت و شـانزده روی ورق اسـت از جهـت آن
ورق بیشترسـت [کـه] اول قـرآن لوحهـا دارد و آخـر قـرآن سـورتهای انبـوه دارد از جهـت آن ورق
نکـه همـه اجـزاء قـرآن هـم سـر ورق اسـت هـم سـر خـط .و ششـم آنکـه
بیشترسـت .و پنجـم آ 
همـه ربعهـای قـرآن همـه پایـان خط تمام کردسـت و میانه خط تمام نکردسـت .و هفتم آنکه
همه چهارده پارهای قرآن نیز تمام آخر خط آوردسـت .و هشـتم آنکه همه سـبعهای قرآن نیز
پایـان خـط تمـام کردسـت .و نهـم آنکـه همـه سـجدهای قـرآن نیـز پایـان خط تمام کردسـت و
نکـه هـر چـه در قـرآن غفـور رحیـم اسـت نیـز پایان خـط تمام کردسـت همه بر
بیـاورده .و دهـم آ 
یک جای آوردسـت .و یازدهم آنکه هر چه در قرآن نام اهلل اسـت از سـر آیت اسـت چنان :اهلل
یستهزی بهم؛ اهلل ال اله اال هو الحی القیوم؛ اهلل ولی الذین آمنوا؛ اهلل ال اله اال هو لیجمعنکم
الـی یـوم القیامـة؛ اهلل یعلـم مـا تحمل کل انثی؛ اهلل الذی یرسـل الریاح؛ اهلل لطیف بعباده؛ اهلل
الذی سـخر لکم البحر .قرب سـی [و] سـه جای اسـت همه سـرخط اسـت .و دوازدهم آنکه
در قرآن سی [و] شش جای در سی[و] پنج آیت تهلیل قرآن است نیز سرخط است و سرخط
بیاوردست .و سیزدهم آنکه هر چه در قرآن آیتی مکه ،سر آن آیت شین است چنانکه :شهر
رمضان؛ شهد اهلل؛ شاکرا النعمه؛ شرع لکم .این همه نیز سرخط آوردست .و چهاردهم آنکه
در قـرآن نـام محمـد و احمـد اسـت نیـز همـه خـط اسـت سـر خـط آوردسـت .و پانزدهـم آنکـه
هـر چـه ربنـا اسـت همـه میـان خـط اسـت هیـچ ّاول و آخـر خـط نیسـت .و شـانزدهم آنکـه در

قـرآن ربکـم نیـز میـان خـط اسـت و هیـچ ّاول و آخـر خـط نیسـت .و هفدهم آنکـه در همه قرآن
هیـچ جـای کلمـه مقطـوع نیسـت .کلمـه مقطـوع آن بود :و هو یتولـی ّ
الصا ،خـط دیگر لحین.
خـط دیگـر الشـا ،خـط دیگـر کر یـن خط دیگـر مانند این در قرآن بسیارسـت .علمـا ماوراءالنهر
خراسان سمرقند سخت بد دارند .و هژدهم هیچ تبارک نیمه خط نیست .و نوزدهم سیپاره
پایان ورق تمام شدست .واهلل اعلم( .تصویر )4

ج) قرآن محمدالزنجانی به شمارۀ  44در کتابخانۀ حرم علوی (نجف)
قـرآن زنجانـی بـه شـمارۀ  44در المکتبـة الغرو یـة یـا کتابخانـۀ حـرم امـام علی(علیـه السلام) از مهمترین و
شگفتترین مصاحف منظم و باقاعده است که اکنون به دست ما رسیده است( .برای نمونه ر.ک به:
َّ
مذهب آغازین و پایانی نسخه در دهههای اخیر از آن جدا شده و بعدها
تصویر  )8متأسفانه هشت برگ
بـه مـوزۀ متروپلیتـن راه یافتـه اسـت .مـن در بـارۀ ایـن نسـخۀ مهـم قرآنـی پیشتـر مقالـهای مسـتقل و مفصل

هلاــــــــــــــــــقم
( ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

58

آینۀپژوهش 185
سال سیویکم ،شمارۀپنجم ،آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

نوشتهام .بنابراین در اینجا توضیحات نسخهشناختی و محتوایی مصحف را ّ
مکرر نمیکنم 14.زنجانی
توضیحـات خـود را در بـارۀ نظـم و قواعـد رعایتشـده هنـگام کتابـت و تذهیـب مصحـف خـود ،بـه هر دو
زبان فارسی و عربی در پایان نوشته است .با آنکه این دو متن فارسی و عربی از نظری یکدیگر را تکمیل
و تفسیر میکنند ،نیمۀ نخست قواعد در آنها متأسفانه باقی نمانده است .بخشهای باقیمانده از این
دو یادداشت کاتب را بر اساس تصاویر باقیمانده در اینجا میآورم.

متن قواعد به فارسی در قرآن محمد الزنجانی
َ
َ
[شانزدهم آنست که در قرآن بیستویک جای یا ایها الناس است[ و آن همه سرسطر است
و هیـج َدر میا[نـه نیسـت هفدهـم آ]نسـت کـه َدر ُق ْ
ـران َجهـار َجـای ّ
محمدسـت و یـک َجـای
ِ
َْ ْ ُ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
[احمـد کـه همـه ّاول سـطر] اسـتَ .هچد ُهـم آنسـت ِکـه در قـران کـن فیکـون هشـت [جـای
ـت کـه َد ْر ُق ْ
اسـت کـه همـه در پا]ی ْ
طرسـتُ .ن ْوز َد ُه ْـم ْ ْ
ـان َس ْ
ـران َغفـور َر ْ
حیـم [در چهلوسـه
آنس ِ
جـای اسـت] َو َه َمـه َب َای ْ
یسـت ْم َدر ُقـران َج َ
طرسـت .ب ُ
ـان َس ْ
هـارد ْه َجـای َ ... ...ب َایان َسطرسـت.
ِ
لیم ]در شـانزده جای اسـت[ َو َهمه َب َای ْ
کم آنسـت که َدر ْ
یسـت َی ْ
قران َسـمیع َع ْ
ب ْ
ان َسطرست.
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ِبیسـتدوم آنسـت ِکـه در قـران [سـیزده جـای عزیـز حـ]ـکــیم اسـت و همـه بایـان سطرسـت.
بیستس ُـی ْوم َ ... ... ... ...ه َمـه َب َای ْ
ْ
ـان َسطرسـت .بیسـت َج ُ
آنسـت ِکـه َد ْر قـران [شـش
هـار ْم
ِ
ِ
ُْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
جای ترجع االمور هـ]ــست و یک جای تصیر االمور و آن همه بایان سطرست[ .بیست پنجم
َ
لیـم َ
یـازده َجاى َا ْ
آنسـت کـه] َد ْر ُقـران ب ُـکل شـی َع ْ
سـت َو َدو جای بکل شـی [علیما و آن همه
َ
َ
ْ
ّ
َْ
ْ ْ
َ ُ ْ
دور [دوازده جای اسـت
بایان سـ]ــطرست .بیستششـم آنسـت ِکه در قران علیم بذات الص ِ
آنست که َد ْر ُق ْ
طرست .بیست َه ُفتم ْ
و آن هـ] َـمه َب َایان َس ْ
ران [پنج جای یتوکلون است و سه]
ِ
َ
لمتو َ
لمتو َ
کلین َو َه َمه َبایان َس ْ
کلون َو یک َجای ا ّ
َجای َا ّ
طرسـت[ .بیستهشـتم آنسـت که د]
رق ْ
ـوب َجهـار َجای َاسـت َو َهمه َبایان َس ْ
الغی ْ
ـران َعلام ُ
آ]خر
طرسـت[ .بیسـتنهم آنسـت که ِ
َ
کم ْ
ـور َها  ... ... ...اسـت .سی َ
ـرجملت ُس َ
وی ْ
َه َمه نیم ُس ْـب ِع َها آخر َس َطرسـتّ .
آنست
سـی ُو ْم َس
ْ
ُسـورة َم َریم َباول َو َرق َ
آورده َا ْس ْ
ــرف ُکور نیسـت .سی ُ
سـو ْم ْ
آنسـت ِکه
ـت [سـیودوم] ... ...؟
َ
َ
َ
ایان َسـطری َب َاش ْـذ َو نیمـه ِدکر ّ
[اول
هی ْـح ک ِلمـه ُبرن ْام ـ  ... ... ... ...دیکـر اوفتـذ ِکـه نیـم کلمه َب ِ
َ
ْ
َ َ
ـبب ان بـزر نوشـتم انـج َدر ا ّول َسطرسـت َو آنـج د[ر بایـان]
سـطری دیگـر باشـد  /افتـد و]از س ِ
ظاهر می َ
بینذ( .تصویر )9
سطرست تا هر کسی ِ
متن قواعد به عربی در قرآن محمدالزنجانی
ورد یایهـا ]النـاس فـی احـدی و[عشـرین موضعـا والکل فی اوایل السـطر السـابع عشـر ورد اسـم
 .14دربارۀ این نسخۀ بسیار مهم در تاریخ کتابت قرآن ر.ک به :مرتضی کریمینیا؛ «مصحف زنجانی ،هنر ایرانی به خط کوفی در 531
هجـری :نسـخۀ شـمارۀ  44کتابخانـۀ حـرم علـوی(ع) در نجـف و برگهای جداشـده از آن در موزۀ متروپلیتـن»؛ ترجمان وحی مبین؛
سال بیستوسوم ،ش  ،1پیاپی  ،45بهار و تابستان  ،1398ص .86-50
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هلاــــــــــــــــــقم
( ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

محمـد فـی اربعـة مواضـع واسـم احمـد فـی موضـع واحـد والـکل ّاول السـطر الثامـن عشـر ورد
کـ[ــن فیـ]ــکون فـی ثمانیـة مواضـع والـکل فـی اواخـر السـطور التاسـع عشـر و[رد غـ]ــفور رحیـم
فـی ثلثـة واربعیـن موضعـا والـکل فـی اواخـر السـطر العشـرون ورد  ... ...فـی اربعـة عشـر موضعا
والکل خواتم الـ[ــسطور الحادی والعشـرون] ورد سـمیع علیم فی سـتة عشـر موضعا والکل فی
اواخـر [السـطر] الثانـی والعشـرون ورد عز یـز حکیـم فـی ثلثـة عشـر موضعـا والـکل فـی اوا[یـل الــ]
ــسطور الثالـث والعشـرون آخـر کل السـبع آخـر السـطر الرابـع والعشـرون ورد ترجع االمور فی سـتة
مواضـع و تصیـر االمـور فـی موضـع واحـد والـکل فـی اواخر السـطر الخامـس والعشـرون قوله بکل
شـی علیـم فـی احدعشـر موضعـا وقولـه بکل شـی علیمـا فی موضعیـن والکل فی اواخر السـطر
السادس والعشرون قوله علیم بذات الصدور ورد فی اثنی عشر موضعا وهی فی اواخر السطور
السـابع والعشـرون قولـه یتوکلـون فـی خمـ[ــسة مو]اضع وقولـه المتوکلون فی ثلثـة مواضع وقوله
المتوکلین فی موضع و[احد والکل] فی اواخر السـطر الثامن والعشـرین عالم الغیوب [ورد فی
اربعـه مواضـع] والـکل فـی اواخـر السـطر التاسـع والعشـ[ــرون موضـع انصـاف االسـباع فـی] آخـر
السـطر الثلثـون موضـع ا[بتـداء  ... ...فـی جمیـع القـرآن] الحـادی والثلثـون اول سـورة مریـم وقع
فی اول الصفحة الثانی والثلثون  ... ...الثالثة والثلثون لم یقسم الکلمة فی اول سطر الثانی ثم
هذه (. ...تصویر )10

د) قرآن زرینقلم در کتابخانۀ چستربیتی ،نسخۀ Is 1438
ایـن نسـخه در سـال  582هجـری در  19سـطر بـه خـط عبدالرحمـن بـن ابیبکـر بـن عبدالرحمـن الکاتـب
الملکـی زرینقلـم کتابـت شـده اسـت .عنـوان «الکاتـب الملکـی» نشـان از حضـور وی در دربـار یکـی از
حاکمـان عصـر سـلجوقی در عصـر خـود دارد و لقـب «زرینقلـم» حکایـت از اسـتادی او در کتابـت قرآن و
سـایر متـون اسلامی میکنـد .بـر خلاف سـه نسـخۀ بـاال ،متـن قـرآن در این اثر به خط نسـخ کتابت شـده و
تنهـا بسـمله آغاز یـن سـورهها را بـه کوفـی طراحـی کردهانـد .اگرچه از شـرح قواعـد کاتب در انتهای نسـخه
اطالعی نداریم ،اما بررسی متن نسخه نشان میدهد که «زرینقلم» تمام قواعد محمد زنجانی و کاتب
نسخۀ  2224آستان قدس رضوی را در قرآن خود به کار گرفته است .عالوه بر اختتام هر صفحۀ قرآن به
پایـان آیـه و قـراردادن هـر جـزء قـرآن در تعداد معینی از صفحات ،وی نیز برخـی از کلمات و تعابیر پرتکرار
قـرآن کر یـم را بـا رنـگ طالیـی و بـه صـورت یکنواخـت در آغاز ،میانه و پایان سـطر قرار داده اسـت( .تصویر
 11و )12

هلاــــــــــــــــــقم
( ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن
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تصویر  :2یادداشت الحاقی به قرآن منظم ش 1011
تصویر  :1شرح قواعد کاتب در قرآن منظم ش 1011
موزۀ کاخ گلستان
موزۀ کاخ گلستان
تصویر  :3نمونهای از صفحات در قرآن منظم ش  1011موزۀ کاخ گلستان (کتابت در قرن پنجم)
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هلاــــــــــــــــــقم
( ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

تصویر  :4قواعد کاتب به فارسی در انتهای قرآن منظم و باقاعدۀ ش  2224آستان قدس رضوی
ّ
تصویر  :6وقفنامۀ و یادداشت در صفحۀ پایانی قرآن منظم
تصویر  :5وقفنامۀ در صفحۀ آغازین قرآن منظم
ش  2224آستان قدس
ش  2224آستان قدس

هلاــــــــــــــــــقم
( ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن
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تصویر  :7آغاز جزء هفدهم در قرآن منظم و باقاعدۀ ش  2224آستان قدس رضوی
تصویر  :8آغاز جزء چهارم در قرآن منظم محمدالزنجانیَّ ،
مورخ  531ق (نجف ،کتابخانۀ حرم امام علی(علیه السالم) ،ش )44
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هلاــــــــــــــــــقم
( ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

تصویر  :9قواعد کاتب به فارسی در کتابت قرآن محمدالزنجانیَّ ،
مورخ  531ق
)برگ جداشده در نیویورک :موزۀ متروپلیتن ،ش )1996.294

هلاــــــــــــــــــقم
( ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن
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تصویر  :10قواعد کاتب به عربی در کتابت قرآن محمدالزنجانیَّ ،
مورخ  531ق
)برگ جداشده در نیویورک :موزۀ متروپلیتن ،ش )1996.294
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هلاــــــــــــــــــقم
( ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

«زر ینقلم»َّ ،
تصویر  :11آغاز جزء چهاردهم در قرآن منظم ّ
مورخ  582ق (دابلین :کتابخانۀ چستربیتی ،ش )Is.1438
«زر ینقلم»َّ ،
تصویر  :12آغاز جزء سیام در قرآن منظم ّ
مورخ  582ق (دابلین :کتابخانۀ چستربیتی ،ش )Is.1438

هلاــــــــــــــــــقم
( ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن
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تصویر « :13آیۀ دین» در قرآن منظم ش  11984کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی (متعلق به قرن نهم ـ دهم)
تصویر  :14نمونهای از صفحات در قرآن منظم ش  11955کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی َّ
(مورخ 891ق در حلب)
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هلاــــــــــــــــــقم
( ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

تصویر  :15نمونهای از صفحات در قرآن منظم ش  1کتابخان ۀ رئیسالکتاب ،استانبول (به خط مالعلی قار یهرویَّ ،
مورخ  999در مکه)
تصویر  :16قواعد کاتب در انتهای قرآن منظم بهاری (کتابت در هند969 ،ق) ،نسخۀ ش  969در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی

هلاــــــــــــــــــقم
( ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن
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تصویر  17و  :18قواعد کاتب در انتهای قرآن منظم بهاری (کتابت در هند ،قرن نهم) ،نسخۀ  Arabe7260در کتابخانۀ ملی فرانسه
تصویر ش  :19نمونهای از صفحات در قرآن منظم بهاری (کتابت در هند ،قرن نهم) ،نسخۀ  Arabe7260در کتابخانۀ ملی فرانسه
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هلاــــــــــــــــــقم
( ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

تصویر  :20فهرست قواعد کاتب در قرآن منظم ش  Is1496در کتابخانۀ چستربیتی (مملوکیَّ ،
مورخ  832ق)
تصویر  :21نمونهای از صفحات قرآن منظم ش  Is1496در کتابخانۀ چستربیتی (مملوکیَّ ،
مورخ  832ق)

هلاــــــــــــــــــقم
( ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن
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ّ
تصویر  :22فهرست قواعد کاتب در قرآن منظم ش  Is1488در کتابخانۀ چستربیتی (مملوکی ،متعلق به قرن نهم)
تصویر  :23نمونهای از صفحات قرآن منظم ش  Is1488در کتابخانۀ چستربیتی (مملوکی ،متعلق به قرن نهم)
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هلاــــــــــــــــــقم
( ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

تصویر  :24آغاز جزء دوم در قرآن منظم محمود بن احمد نیریزی (نسخۀ ش  1502آستان قدس رضوی)َّ ،
مورخ 987ق
تصویر  :25آغاز جزء بیستونهم در قرآن منظم محمود بن احمد نیریزی (نسخۀ ش  1502آستان قدس رضوی)َّ ،
مورخ 987ق

هلاــــــــــــــــــقم
( ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن
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تصویر  :26بخشی از فهرست قواعد در قرآن منظم محمود بن احمد نیریزی (نسخۀ ش  1502آستان قدس رضوی)َّ ،
مورخ 987ق
تصویر  :27بخشی از فهرست قواعد در قرآن منظم محمود بن احمد نیریزی (نسخۀ ش  1502آستان قدس رضوی)َّ ،
مورخ 987ق
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هلاــــــــــــــــــقم
( ینآرق فحاصم  یسانش هخسنسنن

تصویر  :28بخشی از فهرست قواعد در قرآن منظم علی بن محمد حسینینیشابوری (نسخۀ ش  4کتابخانۀ نورعثمانیة)َّ ،
مورخ 892ق
تصویر  :29نمونهای از صفحات در قرآن منظم علی بن محمد حسینی نیشابوری (نسخۀ ش  4کتابخانۀ نورعثمانیة)َّ ،
مورخ 892ق

