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رسآغاز...

شادی غفویان *

قـرآن بایسـنغری ،بزرگرتین قـرآن جهان اسلام و یکی از ارزندهتریـن آثار هرنی
مجموعـه آسـتان قدس رضوی اسـت که بعد از سـالها تحقیق و تلاش هرنمندانه
بـه همـت مؤسسـه آفرینشهای هرنی آسـتان قدس رضوی بازنرش شـده اسـت.
ایـن قـرآن کـه شـناختنامه(وجیزه)ای ارزشـمند شـامل مقاالتـی از آقایـان
صحراگـرد ،عبـادی و فداییـان را به همـراه دارد ،پس از انجام مطالعات گسترده و
مراحـل فنـی پیشتولیـد ،اکنـون در قامتـی فاخر و ارزنـده در دسترس هرنمندان،
مراکـز فرهنگـی هنری و عاشـقان کالم وحـی قـرار گرفته اسـت.
بـهرغـم اهمیت قـرآن بایسـنغری و ویژگیهای اسـتثنایی آن ،تاکنـون تحقیقی
دقیـق و منسـجم بـر ایـن اثـر شـاخص صـورت نگرفتـه اسـت .نبـود پژوهشهای
دقیـق در ایـن بـاره را شـاید بتـوان بـه سـبب پراکندگـی برگهـای آن در طـی
تاریـخ دانسـت .پراکندگـی اوراق قـرآن در موزههـای گوناگـون دنیـا و همچنیـن
وجـود برگهـای جعلـی در برخـی مجموعهها ،سـبب شـده که مـواردی همچون
مشـخصات عمومـی نسـخه ،تعـداد برگهـا ،ابعـاد ،مشـخصات خـط و تذهیـب،
شناسـایی کاتب یا کاتبان احتاملی و صحت انتسـاب آن به بایسـنغر ،به گونههای
متفـاوت و گاه متناقـض ضبط و ارائه شـود .از این رو نرشیه آسـتان هنر در ویژهنامه
پیـشرو ،بـه بهانـه بازنشر ایـن اثـر بیبدیل ،تلاش کرده اسـت تـا گام کوچکی در
جهـت بازشناسـی ایـن اثـر و مشـخصات فنـی -هرنی آن بـردارد.
بدیهـی اسـت ارائـه پژوهشـی کامـل ،دقیـق و همسـو ،بـا توجـه بـه عـدم
قطعیتهـای رایـج در امـور پژوهشـی ،در گستره محـدو ِد یـک مجلـد از نرشیـه
منیگنجد .امید اسـت گامهایی اینچنین ،مسـیر بسـیط و دقیق پژوهش را درباره
آثـار ارزشـمندی همچـون قرآن بایسـنغری ،بیشتر از پیش هموار و روشـن سـازد.
Shgh1983@yahoo.com

نگاهی به بازنرش قرآن بایسنغری
علیاصغر نارصیمهر*

مجموعـۀ اوراق قـرآن بایسـنغری کـه یکـی از شـاهکارهای هنر
کتابآرایـی در ایـران اسلامی اسـت ،همچـون سـتارهای بـر تـارک هنر
عهـد تیمـوری و قـرن نهـم هجـری میدرخشـد .ایـن قـرآن کـه بـه لحـاظ
قطـع وانـدازه ،قـ ّط قلـم ،نـوع مرکـب ،کاغـذ و شـیوۀ نـگارش ،منونـهای
منحرصبهفـرد و بیبدیـل در حـوزۀ کتابـت قرآنی بهشمار میآیـد ،بیانگر
عشـق و ارادت ایرانیـان بـه کالم وحـی و یکی از آثار ماندگار و چشـمنواز
هرنمنـدان عرصـۀ خوشنویسـی در گذشـته اسـت .اوراق ارزشـمند ایـن
اثـر نفیـس و عظیـم کـه بـه گواهـی بسـیاری از پژوهشـگران منسـوب به
شـاهزادۀ هرنمند و هرنپرور ،بایسـنغرمیرزا فرزند شـاهرخ و گوهرشادبانو
و نـوۀ تیمورگورکانـی اسـت ،متأسـفانه در زمانـی و بـه عللـی نامعلـوم از
هـم گسـیخته و بعضـاً پـاره شـده و در سـطح جهـان پراکنـده و برخـی
معـدوم گشـته اسـت تاجایـی کـه درحـال حـارض مجموعـهداران ،موزهها
و مراکـز فرهنگـی بـزرگ دنیـا ،بـه داشتن برگـی و حتـی سـطری از آن بـه
خـود میبالنـد.
خوشـبختانه بیشترین اوراق و صفحات باقیامنده از سـورهها و آیات
بهجـا مانـده از ایـن اثـر بینظیر ،به برکـت وجود مضجـع رشیف حرضت
امـام ابوالحسـنال ّرضا «علیـه آالف التحیـه و الثنـا» و سـ ّنت حسـنۀ وقف،
در مجموعـۀ کتابخانـه و مـوزۀ آسـتان قـدس رضـوی نگهـداری میشـود.
ایـن مجموعـه کـه بالـغ بر  65بـرگ از این قرآن اسـت ،حاوی آیاتـی از 53
سـورۀ قـرآن کریم اسـت که بـه لحاظ ترتیب آیات و سـور قرآنـی از ا ّولین
آیـه از سـورۀ «رعـد» در جـزء سـیزدهم قرآن آغـاز و با سـوره «العادیات»
در جـزء سـیام خامتـه مییابد.
* مشاور در امور نرش نفایس

مؤسسـۀ آفرینشهـای هنری کـه شناسـایی و معرفـی
شـاهکارهای هنری در آسـتان قـدس رضـوی را در راسـتای
برنامههـای پژوهشـی و تولیـدی خـود قـرار داده اسـت ،از
ایـن اوراق بیبدیـل و منحرصبهفـرد عکاسـی کـرده ،پـس
از شناسـایی آیـات و سـورههای موجـود در هـر بـرگ ،بـه
شـیوهای فاخـر و انـدازهای اسـتثنایی( 50×70س.م) و بـه
ترتیـب سـور قرآنـی ،در نسـخهای نفیـس و زیبـا بـه چـاپ
رسـانده است.
انجـام چنین پـروژه ای با عنایت بـه رشایط و موقعیت
اثـر نیـاز بـه امکانـات و مجوزهـای خـاص بـرای عکاسـی
داشـت ۸ .بـرگ از قـرآن کـه پیـش از انقلاب بـه شـکلی
نامطلـوب آرایـه بنـدی و قـاب شـده بـود با اخذ مجـوزهای
الزم از درون قـاب هـای موجـود در گنجینـۀ قـرآ نبـا زشـ د
تمتامـ یاسـتانداردها یعكسبـردار یا زنسـ خ
 وبـارعایـ 
خطـی ،د ر اختیـا ر گـرو ه عكاسـ ی قـرا ر گرفـت .ابتـدا از
تنسـخ هبـه طـور جداگانـهای
گ وجزییـا 
تبـزر 
صفحـا 
عکاسـی شـد و در مرحلـۀ بعـد تصاویـر کلـی بـا تصویـر
جزئیـات در هـم تلفیق شـد تـا ظرافت هـای اثر بـا وضوح
کافـی ثبت شـود.
قگرافیكـ یتصاوی ر  و
سا زعكاسـی،ویرایـش،تلفیـ 
پـ 
ب كـ ه سـابق ۀ آمادهسـاز ی  و
صفحهآرایـی ،گروهـ ی مجـر 
طابراهی مسـلطا ن
بسـو رقـرآ نکری مبـ هخـ 
پمنتخـ 
چـا 
سرضـو یراد ر
 ومجموعـ ۀشـاهكارها یهنر یآسـتا نقد 
كارنامـ ۀخـو دداشـت ،طـی چندین ماه چـاپ این اثـر را با
ابعـاد قـرآن ابراهیم سـلطان ( ۵۰x۷۰سـانتی متر) در مرکز
طبـع و نشر قـرآن کریم بـه انجام رسـاند.
د رمرحلـ ۀصفحهآرایـ ینیـ زا زافـزود نهرگونـه عنرص
اضافـی رصف نظـر شـد تا اصالت هر صفحه حفظ شـود و
تصویـر به اصل نسـخه نزدیـک گردد.
شرهمـ ۀ
پ وبـا زن 
کد رمراحـ لچـا 
دشـوار یمشتر 
لا والجـور د
گط 
کبـ هاصـ لرنـ 
پنزدیـ 
نُسـ خخطـی،چـا 
پ
تایـ ند وفـا مد رچرخـ ۀرنگـ یچـا 
اسـت،زیـراکیفیـ 
گطالیـ ینسـخههاا زطلا ی
تمنیشـود.رنـ 
صنعتـ ییافـ 
شکاسـت ه
اصـ لبـود هکـ هب همـرو رزمـا ناندك یا زشـفافیت 
گكاغ ذنسخه های
ت ورن 
ت  .ا زسـو یدیگ رجنسی 
شـد هاسـ 
خطـی ویژگـی هایـی دارد کـه بـا کاغذهـای صیقـل خورده
ش
پایـ ناثـ ربـ هرو 
امـروزی مطابـق نیسـت .شـیوه چـا 
گانجـا مشـد ه وهمـۀرنـگ
شرنـ 
کرنگـ ید رشـ 
تفكیـ 
تتفكیـک
هـای زمینـه ،آب دیدگـیهـا ولکههـابهصـور 
پرسـید هاسـت.
رنگهـا یمجـزا یسـاختگ یبهچـا 

ت وطراحـ ی
برضبـ یاسـ 
جلـ داثـ ربـ هشـیو ۀطالكـو 
ش
شجلدهـا یدورۀتیمـور ی ونیـ زنقـو 
آ نملهـ ما زنقـو 
ت .جلدسـاز ی  و
اسـلیم ی رسسـورهها د ر همیـ ن اثـ ر اسـ 
صحافـ یایـ ناثـ رنیـ زبرعهـد ۀیكـ یا زبهرتیـ نكارگاهها ی
جلدسـاز یگذاشـت هشـ د.
تر
پایـ ناثـ رنفیـس،بـرا یآشـنای یبیش 
همـرا هبـاچـا 
نر قـر ن نهـ م هجـر ی بهویـژه قـرآ ن
عالقهمنـدا ن بـ ه ه 
بایسـنغری،مقاالتـ یبـ هقلـ مپژوهشـگرا نگرامـی،آقایـا ن
ترمهد یصحراگرد،محسـ نعبـاد ی ومجی دفداییا نتهی ه
دك 
گردیـ دکـ هدر وجیـزه ای بـه همـراه نسـخه ارائـه می شـود.
نقـرآ ن
بمت 
تنسـخ ۀچاپـ یبـ رمبنـا یترتیـ 
صفحـا 
ت  .همچنیـ نسـطرها یمجموعـ ۀمـوزۀ
تنظیـ مشـد هاسـ 
كبـ هاصـل،د رابتدا وانتها ینسـخ ه
کد رانـدازۀنزدیـ 
ملـ 
طقلـ م وسـطو رتـاحـد ی
تتـاانـدازۀاصلـ یقـ ّ
قـرا رگرفـ 
کباشـ د.
قابـ لدر 
در زمـان مرمـت اوراق یـاد شـده در کتابخانـه ،برخـی
قطعات و صفحات آسـیبدیده شـامل چند سـطر یا کلمه
را بـا یکدیگـر الحـاق کـرده ،بهصـورت یـک صفحـۀ کامـل
درآوردهانـد ،ولـی الصـاق این بخـش از آیات و رسسـورهها
بهلحـاظ ترتیـب قرآنـی هامهنـگ نبـوده و از سـورهها و
آیـات مختلـف اسـتفاده شـده اسـت .ایـن موضـوع در
قطعـات موجـود در مـوزه ملـک کـه آیاتـی از سـوره الروم
و الرحمن را شـامل میشـود ،کامال مشـهود اسـت ،زیرا در
زمـان دو پوسـته کـردن اوراق (یـک رویه منـودن) و مرمت
قطعات ،سـطرها جابجا شـده و ردیف آیات به هم ریخته
اسـت .لـذا بـه لحـاظ رعایـت امانـت در اصـل اثـر ،نسـخۀ
چـاپ شـده نیـز بـه همین صـورت بازنرش شـده اسـت.
در ایـن نسـخه از مجمـوع  53سـورۀ موجود ،بیشترین
اوراق مربـوط بـه سـورۀ مبارکـۀ «غافـر» و شـامل  8بـرگ
اسـت .از سـورههای «احـزاب و فصلّت و واقعـه» هر کدام
 4بـرگ و از سـورههای «عنکبـوت و فاطـر و زمر» هر کدام
 3بـرگ و از بقیۀ سـورهها هر کـدام یک برگ و برخی چند
سـطر یـا چنـد کلمـه بهجـای مانده اسـت .ا ّمـا تعـدادی از
سـورههای پایانـی قرآن کریم شـامل سـورههای :املطففّین،
االنشـقاق ،الفجـر ،الشـمس ،اللیل ،الضّ حی ،الشرح و التین
بهطـور کامـل و بعضـاً همـراه بـا رسسـورههای مذ ّهب در
ایـن مجموعه موجود اسـت.
اینـک بـه لحـاظ اطلاع و بهرهمنـدی عالقهمنـدان و
پژوهشـگران ،مشـخصات آیـات در هـر بـرگ و هـر سـوره
بهطـور مختصر اعلام میشـود:

اوراق موجود در کتابخانه و موزۀ آستان قدس رضوی
ردیف

نام سوره

آیات

۱

الرعد

از آغاز ،بسمله ،آیۀ  1تا 4

۲

االرساء

آیۀ  25تا 32

۳

الحج

آیۀ  14تا  ،19آیۀ  34تا  ،39قسمتی از آیات  65و  ،66قسمتی از آیات  69و 70

۴

القصص

قسمتی از آیات پایانی سوره

۵

العنکبوت

آیۀ  28تا  ،31آیۀ  45تا  ،51آیۀ  60تا 67

۶

الروم

آیۀ  9تا  ،16آیۀ  24تا 30

۷

لقامن

آیۀ  7تا 14

۸

السجده

آیۀ  20تا 27

۹

االحزاب

آغاز سوره ،بسمله ،آیۀ  ،4آیۀ  5تا  ،9آیۀ  33تا  ،36آیۀ  56تا 62

۱۰

فاطر

آیۀ  1تا  ،7آیۀ  18تا  ،27آیۀ  28تا 34

۱۱

الزمر

آیۀ  10تا  ،18آیۀ  54تا  ،63آیۀ  63تا 71

۱۲

غافر

آیۀ  1تا  ،7آیۀ  8تا  ،15آیۀ  23تا  ،28آیۀ  35تا  ،42آیۀ  43تا  ،50آیۀ  59تا ،65آیۀ  66تا ،74آیۀ  82تا ( 85آخر سوره)

۱۳

فصلت
ّ

آغاز سوره ،بسمله ،آیۀ  ،4آیۀ  5تا  ،11آیۀ  12تا  ،17آیۀ  19تا  ،25آیۀ  52تا ( 54آخر سوره)

۱۴

الشوری

رسسوره ،بسمله ،آیۀ  1تا  ،6آیۀ 7تا 13

۱۵

الجاثیه

آیۀ  17تا 23

۱۶

االحقاف

آیۀ  3تا 7

۱۷

مح ّمد

آیۀ  24تا 31

۱۸

الفتح

آیۀ  6تا 12

۱۹

ق

آیۀ  15تا 26

۲۰

الواقعه

آیۀ  12تا  ،38آیۀ  43تا  ،57آیۀ  61تا ،80آیۀ  87تا ( 96آخر سوره)

۲۱

الحدید

آیۀ  1تا  ،3آیۀ  14تا 19

۲۲

املجادله

آیۀ  3تا 7

۲۳

الحرش

آیۀ  5تا 9

۲۴

الصف

آیۀ  1تا  ،8قسمتی از آیۀ  10تا 14

۲۵

التغابن

آیات  5و  6و  9و 18

۲۸

الحاقه

رسسوره ،بسمله ،آیۀ  1تا 11

۲۹

نوح

آغاز سوره و قسمتی از آیۀ  ،7آیۀ  9تا 23

۳۰

الجن

آیۀ  5تا  ،15آیۀ  16تا 26

۳۱

املزمل

قسمتی از آیۀ  15و  16و 20

۳۲

النباء

آیۀ 8تا  ،10آیۀ  19تا 21

۳۳

النازعات

آیۀ  25تا ( 46آخر سوره)

۳۴

عبس

فقط رسسوره

۳۵

االنفطار

آیۀ  6تا ( 19آخر سوره)

۳۶

املطففین

رسسوره ،بسمله ،آیۀ  1تا  ، 6آیۀ  7تا  ،28آیۀ  29تا ( 36سوره کامل)

۳۷

االنشقاق

رسسوره ،بسمله ،آیۀ  1تا  ،10آیۀ  11تا ( 25سوره کامل)

۳۸

الربوج

رسسوره ،بسمله ،آیۀ  1تا 8

۳۹

الطارق

آیۀ  3تا ( 17آخر سوره)

۴۰

االعلی

رسسوره ،بسمله ،آیۀ  1تا 9

۴۱

الغاشیه

آیۀ  17تا ( 26آخر سوره)

۴۲

الفجر

رسسوره ،بسمله ،آیۀ 1تا  ،13آیۀ 14تا ( 30سوره کامل)

۴۳

البلد

فقط رسسوره

۴۴

الشمس

آیۀ 1تا ( 15سورۀ کامل)

۴۵

اللیل

رسسوره ،بسمله ،آیۀ  1تا  ،8آیۀ  9تا ( 21سوره کامل)

۴۶

الضّ حی

بسمله ،آیۀ  1تا ( 11سورۀ کامل)

۴۷

الرشح

رسسوره ،بسمله ،آیۀ  1تا ( 8سورۀ کامل)

۴۸

التین

رسسوره ،بسمله ،آیۀ  1تا ( 8سورۀ کامل)

۴۹

العلق

رسسوره ،بسمله ،آیۀ  12تا 15

۵۰

القدر

آیۀ  3تا ( 5آخر سوره)

۵۱

الزلزله

آیۀ  1تا 6

۵۲

العادیات

آیۀ  1تا 9

اوراق موجود در کتابخانه و موزۀ ملی ملک
ردیف

نام سوره

آیات

۲۶

الطالق

رسسوره و آیۀ  1و 2

۱

الروم

آیۀ  33تا 38

۲۷

القلم

آیۀ  51و 52

۲

الرحمن

آیۀ  72تا 78

یادداشتهایی درباره مصحف
منسوببهبایسنغرمیرزا
مجید فدائیان*

بیشـک مصحـف منسـوب بـه بایسـنغرمیرزا را میتـوان یکـی از بینظیرتریـن مکتوبـات
متـدن اسلامی و بزرگرتیـن مصحـف موجـود در عـامل اسلام بهشمار آورد .مصحفـی که نفاسـت
و عظمـت آن در سـایه فرهنـگ و متـدن ایرانـی– اسلامی حکومـت تیموری شـکل گرفته اسـت.
تیمـور و خاندانـش از قـرن هشـتم هجری با اسـتقرار در دو شـهر هرات و سـمرقند حامی و
بانـی شـکلگیری کارگاههـای هرنی متعددی شـدند که حاصل آنها تعداد بسـیاری از نسـخههای
خطـی نفیـس و آثـار هرنی متعدد در شـاخههای مختلـف به خصوص معامری بـود .عالقهمندی
ویـژه حاکمان تیمـوری بـه نگارگری و خوشنویسـی باعث تداوم مکتب شـیراز ،تکویـن و تکامل
خـط نسـتعلیق و در ادامـه شـکلگیری مکتب هرات شـد ،مکتبی کـه برگ زرینـی در تاریخ هرن
ایـران و متدن اسلامی پدید آورد.
از عصر ایلخانـان مغو ِل تازه مسـلامن ،سـفارش آثار با شـکوه و عظیـم و کتابت مصحفهای
بـزرگ رایـج شـد .ایـن امـر نشـان از متایـل و گرایـش مغـوالن بـرای بـهمنایـش گـذاردن قـدرت و
شـکوه سلطنتشـان داشـت .ایـن تفکـر همچنیـن در تجمیع ثـروت و رسمایـه فـراوان حاصل از
اصالحـات اقتصـادی مغـوالن در شـاخه معماری نیـز بـه چشـم میخـورد کـه منونههایـیچـون
گنبـد سـلطانیه یـا مسـجد جامـع تربیز از این دسـت آثارانـد .در حقیقت میتـوان تولید مصحف
بایسـنغری را حاصـل تفکـر قومـی مغـوالن و تـرکان سـلجوقی دانسـت کـه بـا توجه بـه نزدیکی
قومـی تیموریـان بـه ایـن قـوم ،همچنـان تـداوم یافـت و ابعـاد چنین آثـاری نیز بزرگرت شـد.
تولیـد مصاحـف بـزرگ قرآنـی همـراه بـا رشـد و تکوین خوشنویسـی بـه خصـوص در حوزه
خطـوط ثلـث ،محقـق و ریحان از دوره سـلجوقی شـکل گرفـت .این گروه از خطـوط با توجه به
قابلیتهـای گرافیکـی بهویـژه در درشتنویسـی و ارتفـاع بلنـد حـروف ،در مصاحفـی بـا ابعـاد
بـزرگ مناسـب بـود کـه در کنـار تذهیبهـای درشـت انـدام امـا مجلـل و بـاشـکوه ،صفحات
را درخشـان و زیبـا میسـاخت .مصاحـف ایـندوره بـه دلیـل تعـداد اوراق زیـاد ،در مجلـدات
متعـددی تولیـد میشـدند تـا امـکان قرائـت و حمـل آنهـا سـهلتر شـود .در میـان قرآنهـای
* کارشناس هرنی
* majfada@gmail.com

باقـی مانـده از ایـن دوران ،مصحف دو جلـدی معروف به
قرآن هفده منی منسـوب به ابراهیم سـلطان پرس شـاهرخ
تیمـوری بـه ابعـاد  81×62سـانتیمرت کـه در مـوزه پـارس
شـیراز نگهـداری میشـود و منتخبـی از  12سـوره قرآنی با
رقـم ابراهیم سـلطان به ابعـاد  81×61سـانتیمرت که وقف
آسـتانه مقـدس رضوی اسـت ،از بزرگرتین آثـار موجود قرن
نهـم هجـری قمـری بـه شمار میرونـد .ایـن مصاحف هر
چنـد از منونههـای بینظیـر و عظیـم تاریـخ کتابـت بـه
شمار میآینـد اما در مقایسـه با مصحف بایسـنغر بسـیار
کوچکترانـد.
تولیـد مصحـف بایسـنغر یـک اسـتثناء ویـژه اسـت که
تاکنـون تکرار نشـده اسـت 144 .صفحه از قـرآن به همراه
چهـار سـطر مجـزا از ایـن اثـر در گنجینـه آسـتان قـدس
رضـوی نگهداری میشـود و برخـی صفحـات باقیامنده در
موزههـا و مجموعههـای ایـران و جهـان پراکنـده اسـت.
از بررسـی ایـن اوراق پیداسـت کـه اکثرا ً دچـار صدمـات
فراوانـی شـدهاند و عموماً حاشـیه اصلی آنهـا از بین رفته
و مرمـت شـد ه اسـت.
بـه لحـاظ خوشنویسـی ،در برخـی از اوراق موجود در
موزههـا و مجموعههـا متایـل به خـط ثلث دیده میشـود،
در حالـی کـه اوراق مجموعـه آسـتان قدس رضـوی متاماً به
خـط محقـق و رسسـورهها بـه خـط ثلـث نوشـته شـدهاند
و ایـن احتمال را میتـوان در نظـر داشـت کـه جاعلان
در طـول تاریـخ پـس از مصحـف بایسـنغر دسـت بـه تهیه
نسـخههای مشـابه آن زده باشـند.
بـا توجـه بـه از بیـن رفتن حواشـی اکثر اوراق ،انـدازه
دقیـق و اولیـه آنهـا مشـخص نیسـت .انـدازه کنونـی ایـن
اوراق  177×101سـانتی متر اسـت کـه در واقـع همان
انـدازه متن و کمـی بزرگتر از جـدول حاشـیۀ متن اسـت.
انـدازه جـدول منتهـا حـدودا ً  175×95سـانتی متر اسـت.
در ورق شماره ( )9854بخشهایـی از حاشـیه باقیامنـده
اسـت .حاشـیه ایـن ورق حـدودا ً  30سـانتیمرت در لبـه
جلویـی و حـدود  25سـانتیمرت در بخشهـای بـاال و پایین
و از سـمت عطـف حـدود  20سـانتیمرت پهنـا دارد .در
مجمـوع ابعـاد اصلـی ایـن صفحـات  207×145سـانتیمرت
بـوده اسـت .در ایـن ورق جـای چهـار نشـانه از عالئـم
حاشـیه قـرآن باقیامنـده که متأسـفانه این آرایههـا از محل
اصلـی خـود خـارج شـدهاند ،قطـر آن هـا حـدود  19تـا 25
سـانتیمرت اسـت .از نشـانهها و آرایههـای تزئینـی ایـن
اثـر تنهـا چنـد رسسـوره باقیامنده کـه در نهایت سـادگی و
آرامـی تزئیـن شـد ه اسـت.

در صفحهآرایـی مصحـف بایسـنغرمیرزا تلاش بـر بـه
منایـش گـذاردن عظمـت و جلال خوشنویسـی متن قـرآن
اسـت .بکارگیـری قلم محقق ممتـاز با ترکیبات بسـیار زیبا
و دلنشـین همـراه بـا اجـرای قدرمتندانه قلم بـه ضخامت
نزدیـک بـه یـک سـانتیمرت از مشـخصات خوشنویسـی
ایـن مصحـف اسـت .متأسـفانه از صفحـات آغازیـن و
پایانـی نسـخه هیـچ ورقـی باقـی منانـده ،امـا بـا توجـه بـه
رسسـورههای باقـی مانـده و محـل شمسـههای حاشـیه
مشـخص اسـت کـه بـر خلاف سـنت رایـج تذهیـب دوره
تیمـوری نـگاه طـراح ایـن مصحـف بـر سـنت قرآننـگاری
و تزئینـی دوره ایلخانـی تکیـه داشـته اسـت .بکارگیـری
چرخشهـای اسـلیمی و ختایی نرم اما درشـتاندام همراه
بـا تحریـر مشـکی و زمینـه هاشـوری قرمـز بـا خـط ثلـث
طالنویـس بـا تحریر مشـکی ،حکایـت از شـیوههای ماقبل
تیمـوری دارنـد .نشـانههای عالمتگـذاری آیـات نیـز بـه
شـکل دایرهای سـاده با جداول مشـکی و الجـوردی متعدد
و گل پنـج پـر بـا زمینـه طالیـی در متـام اوراق باقیامنـده
تکـرار شـده اسـت .در حاشـیه متن نیـز جـدول طالیـی و
الجـوردی سـاده رسـم شـده اسـت.
هـر چند دسرتسـی به صفحـات تزئینـی افتتاحیه وجود
نـدارد امـا بـا شـواهد موجـود میتـوان گفـت طراحـان
ایـن اثـر عظیـم از بکارگیـری نشـانههای پرتزئیـن اجتنـاب
ورزیدهانـد و تلاش بـر سـادگی نقـوش داشـتهاند.
در هرصـورت بـرای اجرای همین نقوش سـاده با توجه
بـه ابعـاد و تعـداد اوراق ،نیـاز بـه کارگاههـای عظیـم بـا
هرنمنـدان فـراوان بـوده کـه در همـکاری مشترک بتواننـد
آن را بـه پایـان برسـانند .از سـوی دیگـر برای اجـرای چنین
پـروژه عظیمـی ،هزینههـای مالـی باالیـی را بایـد در نظـر
گرفـت کـه تنهـا در تـوان کارگاههای سـلطنتی بوده اسـت.
در مـورد خوشنویسـی ایـن اثـر نیـز منیتـوان تنهـا یک
خوشـنویس را متصـور بـود ،زیـرا در صورتـی کـه یـک نفـر
بخواهـد آن را اجـرا کنـد نیـاز به زمانـی بسـیار دارد لذا در
صفحات ،نشـانههایی از چند دسـتی کاتب دیده میشـود.
بـر خلاف نظـر برخی محققیـن غربی این قـرآن بر دو
سـمت کاغذ نوشـته شـده و اوراقی که در حال حارض تنها
بـر یـک سـمت کاغذ اسـت قاعدتاً باید یا دو پوسـت شـده
و یـا احتامالً جعلی باشـند.
تهیـه کاغـذ ایـن قـرآن خـود از عجایـب صنعـت
کاغذسـازی دوره متـدن اسلامی اسـت .سـاخت کاغـذی به
ابعـاد  207×145سـانتیمرت و عمـلآوری آن کـه مناسـب
خوشنویسـی بـا ایـن عیـار باشـد نیاز بـه کارگاههـای بزرگ

کاغذسـازی داشـته اسـت که بتوانند نزدیک به  900صفحه
از ایـن ورق را تولیـد مناینـد.
بـا توجـه بـه شـواهد موجـود ،ایـن اوراق در شـهر
سـمرقند تولید شـده اسـت .سـنت کاغذسـازی رشقی خاور
دور مبتنـی بـر اسـتفاده از پوسـت درخـت تـوت اسـت
کـه از کوبیـدن و جوشـاندن پوسـت شـاخههای نـازک
درخـت تـوت در یـک محلول قلیایـی نظیر جوش شـیرین،
الیـاف نرمـی بـه دسـت میآمـده کـه از آن کاغـذی بـه نام
«هانجـی» یـا «خانجـی» تولیـد میگردیـده اسـت .انـرژی
الزم بـرای کوبیـدن ایـن الیـاف و شسـت و شـوی آن در آب
نیـز از جویهـای منشـعب از رودخانـه تامین میشـده که
متامـی ایـن امکانات در شـهر سـمرقند موجود بوده اسـت.
از سـوی دیگـر حمـل کاغـذی بـا ایـن ابعـاد از منطقـه
خانبالـغ بسـیار سـخت و پرهزینـه بـوده و بطـور حتـم
کاغـذ ایـن مصحـف در شـهر سـمرقند تولید میشـده و در
کارگاههـای هنری سـلطنتی همانجـا مـورد اسـتفاده قرار
میگرفتـه اسـت .بـا بررسـیهای فیزیکـی انجـام شـده،
ضخامـت کاغـذ ایـن مصحـف بیـن  0/9تـا  1/2میلیمتر
بـرآورد شـده که بـدون هرگونـه نقشمایـه ()water mark
داخـل کاغـذ یـا ردی از قالب کاغذسـازی ،با گذشـت نزدیک
به  600سـال همچنان نرم و با اسـتحکام باقی مانده اسـت.
صفحـات قـرآن فاقـد خالهـای سـوختگی (لکههـای
قهـوه ای) متاثـر از آهـن یـا دیگـر مـواد شـیامیی قلیایـی
اسـت لـذا نرمـی کاغذ مصحف ،میـزان پایین اسـید موجود
در آن را نشـان میدهـد .بـه دلیـل رنگآمیـزی کاغـذ بـه
وسـیلۀ حنـا و تنباکـو کـه علاوه بـر کاهـش میـزان اسـید
باعـث پاکسـازی و دوام آن نیـز میشـود ،کاغذهای ایرانی
در درازمـدت کمتر دچار صدمه شـیمیایی میشـوند .رنگ
کاغـذ مصحـف کـرم روشـن مایـل بـه قهـوهای اسـت کـه
احتماالً بـه دلیل قدمت کاغذ و رشایط نگهداری نامناسـب
تـا حـدی دچـار تیرگی شـده اسـت.
اوراق قـرآن بایسـنغر بـه روش مطبق ،از چسـباندن دو
کاغـذ بـر روی هـم تهیـه شـده تـا ضخامـت مناسـب بـرای
کتابـت بـا این ویژگی به دسـت آیـد .به نظر میرسـد برای
سـاخت کاغـذ مصحـف از روش و تکنیـک چینـیِ سـاخت
کاغذهـای بـزرگ اسـتفاده میشـده کـه توانایـی تولیـد
کاغذهایـی بـه ابعاد  500سـانتی مرت طول و  230سـانتی مرت
عـرض را داشـتهاند.
در ایـن روش دو حوضچـه بـه ابعـادی بزرگتر از اندازه
اصلـی کاغـذ سـاخته میشـود بـه نحـوی کـه قابلیـت
نگهـداری آب و خمیـر کاغـذ را داشـته باشـد .بیـن ایـن

دو حوضچـه یـک کـوره یـا گرمخانـه بـا دو دیـواره کوتـاه
شـیبدار قـرار میگیـرد کـه هـر دیـواره آن بزرگتر از ورق
کاغـذ اسـت .ایـن دیوارههـا بـا نوعـی گـچ نـرم و صیقلـی
پوشـیده و طـوری طراحـی میشـوند کـه بـا یـک آتـش
کوچـک چرخـان گرم شـوند .سـپس قالبـی نازک امـا عمیق
کـه هـم سـبک و محکـم اسـت تهیـه میشـود ،ایـن قالـب
از سـقف توسـط طنابهایـی آویـزان اسـت کـه از روی
قرقرههایـی میگذرنـد و انتهـای آنهـا به پاره سـنگهایی
کـه تقریبـاً هـم وزن قالبانـد متصل اسـت .انتهـای قالب،
توسـط دو نفـر برگرداننـده میشـود و با خمیـر روی آن را
بـه دیـواره صیقلـی گرمخانـه میزننـد و فشـار میدهند تا
آب آن از تـوری خارج شـود .حـرارت دیوارها بقیۀ آب ورق
را تبخیر میکند و شـاگرد کارگاه کاغذ خشـک شـده را لوله
کـرده و از دیـواره بـرمـیدارد .سـطح کاغـذ کـه بـه دیـواره
گرمخانـه چسـبیده اسـت کامالً صـاف و براق اسـت و برای
اسـتحکام بهتر کاغـذ و همچنیـن بـرای کمـک بـه آهـار
سـطح آن ،مـادهای نشاسـتهای نظیـر برنـج یـا گنـدم را بـا
خمیـر کاغذ مخلـوط میکنند .بـرای چسـباندن کاغذها به
همدیگـر نیـز از چسـب خمیر نشاسـته و رسیش اسـتفاده
میشـود و بـرای مدتی کاغذها تحت فشـار قـرار میگیرند
تـا کامالً خشـک شـوند.
بـا توجـه بـه ابعـاد بـزرگ کاغـذ احتماالً همزمـان
مـاده رنگـی نظیـر حنـا ،تنباکـو ،آستر گردویـی و  ...داخـل
خمیـر کاغـذ اضافـهمیشـده تـا کاغـذ بـا رنـگ مـورد نظر
تولیـد گـردد .باتوجـه بـه عدم وجـود هرگونه نقـش برروی
کاغـذ ،احتماالً بـرای تـوری قالـب از پارچـه تراکـم بـاال و
ریزبافت و یا رشـتههای بسـیار نازک بامبو اسـتفاده شـده
اسـت .همچنیـن سـطوح صـاف دو رویـه کاغذ ،بـا افزودن
مختصری آهـار کـه احتماالً از ترکیـب نشاسـتۀ گنـدم و
رسیـش بـوده و بـا اسـتفاده از صیقـل دادن بـا ابـزار پهـن
چوبـی بـه دسـت آمـده اسـت.
در پایـان بایـد اذعان داشـت که مصحف بایسـنغرمیرزا
بـا ویژگیهـای متامیـزی کـه در ایـن نوشـتار بـه آن اشـاره
شـد ،حاصـل همکاری و همفکـری هرنمنـدان و صنعتگران
تحـت حامیـت حاکمان هرنپرور و فرهنگدوسـت اسـت،
رضورتـی کـه از سـوی حاکمان وقـت درک شـد و آثـار
ارزشـمندی را بـا پشـتوانه غنـی فرهنـگ و متـدن ایرانـی-
اسلامی بـه وجـود آورد.

مقدّمه

مشخصاتنسخهشناسیوخصوصیات
خط و تذهیب قرآن بایسنغری

بر اساس برگهای محفوظ در مجموعۀ آستان قدس رضوی
مهدی صحراگرد*

چکیده
تاکنـون ارزیابـی و اظهارنظـر عمـوم محققـان دربـارۀ قـرآن بایسـنغری ،برمبنـای برگهای
پراکنـدۀ مجموعههـای مختلـف جهـان بوده اسـت؛ ا ّمـا از آنجا که اکثر ایـن مجموعهها رصفاً
یـک بـرگ و گاه چنـد تـک سـطر از ایـن نسـخه را دارنـد هیـچگاه اظهارنظری درسـت و متقن
دربـارۀ خصوصیـات اصلـی ایـن نسـخه همچـون ابعـاد اصلـی ،تذهیب ،نـوع کاغـذ و ...عرضه
نشـده اسـت .ایـن فقدان اطالعـات به اظهارنظرهایی نامطمنئ و گاه نادرسـت دربـارۀ این اثر
منجـر شـده اسـت؛ از ایـن رو پیـش از عرضـۀ هـر تحلیلـی دربـارۀ ایـن اثـر الزم اسـت ،تـا حد
ممکـن ،مشـخصات دقیقـش ثبـت شـود .از آنجـا کـه در مجموعۀ آسـتان قدس رضوی ،شـامل
گنجینـۀ قـرآن و کتابخانـه ،بیشترین تعـداد از برگهـای ایـن قـرآن نگهداری میشـود ،بررسـی
مشـخصات نسـخه بـر مبنـای ایـن مجموعـه دقیقتـر و مطمنئتـر از دیگـر مجموعههاسـت.
در ایـن بررسـی مشـخص میشـود :ابعـاد ا ّولیـۀ برگهـای ایـن قـرآن حـدود 207×144س.م و
نـوع کاغـذش مط ّبـق بوده اسـت؛ خصوصیات متفـاوت ِ
خط برخی برگها گواه دسـت داشتن
چنـد خطـاط در کتابـت آن اسـت؛ تذهیـب اثر بـه یکی از جزوههـای قرآن محفوظ در آسـتان
قـدس ،بـه شمارۀ  416و  ،417مربـوط بـه اوایـل سـدۀ نهـم بسـیار نزدیـک اسـت کـه احتامل
ارتبـاط میـان مذه ّبـان دو اثـر را تأییـد میکند.
* گروه معامری ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
M.Sahragard@Mshdiau.ac.ir

قـرآن بایسـنغری بزرگتریـن قـرآن جهـان اسلام اسـت
کـه بهرغـم اهمیتـش ،بـه سـبب پراکنـده شـدن برگهـای
آن در طـی تاریـخ ،تاکنـون تحقیقـی دقیـق بـر آن صـورت
نگرفته اسـت .حتی مشـخصات عمومی نسـخه مثل تعداد
برگهـا ،ابعـاد ،مشـخصات خـط و تذهیـب و ...بـه سـبب
پراکنـده شـدن برخـی برگهـا و وجود برگهـای جعلی در
برخـی مجموعههـا بـه صور متفاوت ضبط شـده اسـت .از
ایـن رو الزم اسـت پیـش از هـر مطالعـۀ دیگر ،مشـخصات
دقیـق ایـن اثر ثبـت و جزییات آن روشـن شـود.
پیـش از ایـن برخـی محققـان مشـخصات ایـن اثـر را
ثبـت کردهانـد .از جملـه احمـد گلچینمعانـی در راهنامی
گنجینـه قـرآن آسـتان قـدس رضـوی ،ابعـاد کنونـی برگهـا
و رصفـاً مشـخصات هفـت بـرگ را رشح داده اسـت که در
زمـان تألیـف کتـاب در گنجینـۀ قـرآن آسـتان قـدس رضوی
نگهـداری میشـد .دیگر محققـان نیز غالبـاً برمبنای همین
اثر اطالعات نسـخه را عرضه کردهاند .اطالعات ثبت شـده
در منابـع غیرایرانـی نیـز بـر مبنـای تکسـطرهای محفوظ
در مجموعههـای خارجـی اسـت؛ مانند آنچـه دیوید جیمز
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دربـارۀ تـک سـطر مجموعـۀ خلیلـی ذکر کرده اسـت.

تعداد برگها

موجـود در مجموعههـای خارجـی گمان کردهانـد قـرآن
بـر یـک طـرف کاغـذ کتابـت شـده اسـت .در حالـی کـه با
توجـه بـه هزینـۀ گـزاف تهیۀ این مقـدار کاغـذ در آن زمان
و نیـز حجـم و وزن زیـاد چنیـن نسـخهای نوشتن بـر یـک
طـرف کاغـذ منطقـی منیمنایـد .البتـه شـیال بلـر ناهمـوار
بـودن پشـت کاغـذ را علت یـک رویه بـودن قرآن دانسـته
کـه دلیلـی نادرسـت اسـت؛ چراکه صنعـت کاغذسـازی در
سـدۀ نهـم آنقدر پیرشفت کـرده بود که بتواننـد کاغذی با
رویههـای همـوار جهـت کتابت تهیه کنند 5.از سـوی دیگر
در تاریـخ قرآننـگاری ایـران منونـهای کـه بـر یـک طـرف
کاغـذ کتابـت شـده باشـد رساغ نداریـم و چنیـن اقدامـی
برخلاف سـنن قرآننـگاری اسـت.
جنـس کاغـذ نسـخه از نـوع سـمرقندی مط ّبـق اسـت.
کاغـذ مطبّـق نوعی کاغـذ دو الیه ضخیم اسـت که از چند
الیـه کاغـذ نـازک حاصـل میشـود و بـه سـبب چنـد الیـه
بـودن کـدر اسـت و نـور را منتقـل منیکنـد .کاغـذ مطبّـق
غالبـاً جهـت تهیۀ نسـخههای بـزرگ بهکارمـیرود؛ زیرا در
جـزو سـازی الزم اسـت کاغـذ ا ّولیـه بسـیار بزرگ باشـد که
پـس از تاکـردن بـه انـدازۀ مطلـوب برسـد ،کاغذ بـزرگ نیز
بایـد محکـم باشـد کـه اسـتحکام آن بـا افزایـش ضخامـت
میسر میشـود.
ّ
برخـی از برگهـای ایـن مصحـف بر اثـر مـرور زمان یا
شـاید عمدا ً ،دوپوسـته شـده اسـت .از آنجا که این مسـئله
رصفـاً بـرای تکسـطرهای مجموعههای خارجـی روی داده
دلالن در دوپوسـته کـردن آنهـا نقـش
میتـوان حـدس زد ّ
داشـتهاند؛ زیـرا با دوپوسـته کردن ،یک قطعـۀ دورو به دو
قطعـه تبدیـل میشـود .ازایـنرو چنانکـه پیشتـر گفتیـم
اینکـه در برخـی منابـع تکسـطرهای قـرآن بایسـنغری
را یـکرو معرفـی کردهانـد بـه سـبب در دسـت داشتن
پوسـتههای جـدا شـدۀ ایـن کاغذ اسـت.
برگهـا درحالحـارض فاقد حاشـیۀ ا ّولیه اسـت ازاینرو
مشـخص نیسـت نسـخه چگونـه صحافی شـده اسـت .اگر
ماننـد دیگـر نسـخهها برگهـا از طریـق جزوبنـدی و
دوخـت در کنـار هـم قـرار گرفتـه باشـد میتـوان دریافت
کاغـذ ا ّولیه دسـتکم دوبرابـر برگهای کنونـی ،به صورت
دو صفحـۀ روبـهروی هـم ،بـوده اسـت؛ زیـرا هـر جـزو از
تـا کـردن یکبـاره یـا چندبـارۀ یـک کاغـذ بـزرگ بهدسـت
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میآیـد.

مصحـف بایسـنغری در حـال حـارض شماری بـرگ
پراکنـده و رقعـۀ آسـیبدیده اسـت کـه هفـت بـرگ دورو
و یـک بـرگ یـکرو در موزۀ قـرآن و  57قطعه در کتابخانۀ
مرکـزی آسـتان قـدس رضـوی ،چهـار قطعـه در کتابخانـه و
مـوزۀ ملـک و چند برگ و رقعـۀ آن در مجموعههای دیگر
نگهـداری میشـود 2.متن صفحـات گردآمـده در مجموعـۀ
آسـتان قـدس رضـوی حـاوی آیـات و گاه تنهـا کلامتـی از
پنجـاه و سـه سـوره اسـت کـه از ا ّولیـن آیـۀ سـورۀ رعـد تا
آیـۀ نـه سـورۀ العادیـات در اواخـر قـرآن را در برمیگیـرد.
مشـخصات منت سـایر برگها را کـه در مجموعههای دیگر
موجـود اسـت دیویـد جیمز ثبت کرده اسـت 3.با احتسـاب
شمار کلامت و سـطور هر صفحه و در نظر گرفنت فضایی
کـه رسسـورهها اشـغال میکننـد و نیـز صفحـات تقدیـم یا
وقفنامـه ،افتتـاح و رقـم کاتـب میتـوان حـدس زد ایـن
مصحـف حـدود  823تـا  856بـرگ داشـته 4و از حـدود
 97بـرگ آغازیـن و نُـه بـرگ پایانـی آن هیـچ رقعـه یا برگی
بهجـا منانـده اسـت .اینکـه دیویـد جیمز و شـیال بلر شمار
ابعاد نسخه
برگهـای ایـن مصحـف را حـدود  1600دانسـته و تصـور
به دلیل از بین رفنت حواشـی برگها در اثر مرور ،زمان
کردهانـد کـه قـرآن دو جلـدی بـوده اسـت از آن روسـت
کـه ایـن محققـان بـر اسـاس برگهـای دو پوسـته شـدۀ اندازهگیـری دقیق اثر ممکن نیسـت .ابعـاد 177×101س.م

کـه در منابـع مختلف از جمله راهنمای گنجینۀ قرآن ثبت
شـده ،انـدازۀ کنونی برگهاسـت که حاشـیه نـدارد و فقط
ِ
صفحـات
اندکـی از جـدول بزرگتر اسـت .انـدازۀ جـدول
سـامل بـا اختالفی انـدک حـدود 157×95س.م اسـت .فاصلۀ
لبـۀ کاغـذ تـا جـدول یکـی از برگها که بخشـی از حاشـیۀ
بزرگـش تقریباً سـامل اسـت ،بـا افـزودن اندازۀ بخـش ناقص
نشـان عشر و حاشـیۀ احتاملـی حـدود سیسـانتیمرت و
فاصلـۀ لبـۀ حاشـیۀ کوچـک (طـرف عطـف) حدود نـوزده
سـانتیمرت اسـت( .تصویـر )1بنابرایـن عـرض تقریبـی ایـن

مصحـف 144س.م بـوده اسـت .اگـر فواصـل لبههـای بـاال
و پاییـن صفحـات از جـدول را متناسـب بـا ایـن اندازههـا
بـه طـور متوسـط 25س.م در نظر بگیریـم ،آنگاه طول هر
صفحـه حـدود 207س.م خواهـد بـود( .تصویر)۲

تذهیب

از صفحـات ا ّولیـۀ نسـخه ،صفحـۀ وقفنامه یـا تقدیم
و بهخصـوص صفحـۀ افتتـاح ،برگـی بهجا منانده که بشـود
سـاختار رسلـوح و کمنـد را بازشـناخت .نسـخه جدولـی
سـاده دارد کـه بـا رنـگ الجـوردی و طالیـی طراحـی شـده
اسـت .تذهیبش نیز سـاده و مخترص اسـت ،بهخصوص در
رنگپـردازی .سـادگی و اختصـار رنگپـردازی در تذهیب با
سـادگی و صالبـت قلم محقق منت هامهنگـی خاصی دارد.
نشـان فصـل آیـات ،شمسـههای زریـن کوچکـی اسـت که
بـا نقـش گـره سـاخته شـده اسـت .تا سـدۀ هشـتم هجری
غالبـاً درون نشـان ختم آیات ،شمارۀ آیـه را با حروف ابجد
مینوشـتند ا ّما در این اثر چنین نیسـت .مشـابه این نشـان
را در نسـخههای بسـیار دیگـری میتـوان یافت(تصویـر)4
از جملـه جـزوۀ شمارۀ  416و 417کتابخانـۀ مرکزی آسـتان
قـدس رضـوی وقفـی شـیخم سـوداگر کـه آن نیـز در ابعاد

تصویر  .4نشان ختم آیات در قرآن
بایسنغری با نقش ستارۀ ششپر
تصویر .2تعیین تقریبی اندازۀ قرآن بر مبنای تصویر پیشین

تصویر .1برگی از قرآن بایسنغری
دربردارندۀ آیات پایانی سورۀ
مطففین و رسسورۀ انشقت
(االنشقاق) که بخشی از
حاشیهاش سامل مانده و بر
مبنای آن عرض تقریبی قرآن
قابلمحاسبه است.

ارتفـاع متوسـط «الف»هـا 12/5س.م ،فاصلۀ کرسـیها
22س.م و عـرض هـر سـطر از کرسـی صدر تا ذیـل ۱۷س.م
اسـت .ایـن اندازههـا در همـۀ صفحـات بـا اندکـی اختالف
برقـرار اسـت .ضخامـت حـروف یـا عـرض قلم بین هشـت
و نیـم تـا نُـه و نیـم میلیمتر اسـت .خـط صفحاتـی کـه با
قلـم ظریفتـر کتابـت شـده غالبـاً بهتر از صفحاتی اسـت
کـه قلـم درشـتتر دارد.

تصویر  .3فواصل کرسیها در سطور قرآن بایسنغری

تصویر  .5صفحهای از جزوۀ شامرۀ  ،416وقفی شیخم سوداگر،کتابخانۀ
مرکزی آستان قدس رضوی.

نسـبتاً بـزرگ ( 62/5 ×45/5س.م) تهیـه شـده و تذهیبـش
بـه سـبک شـیراز اسـت( .تصویـر )5در آن اثـر نیـز مذ ّهب
درون نشـان را بـا نقـش سـتارۀ شـشپر ،پُـر کـرده و گردش
۷
را جداولـی زریـن و رشفۀ ظریف الجوردی کشـیده اسـت.
هیچیـک از نشـانهای خمـس و عشر آیات که در حاشـیه
قـرار میگیـرد بهجـا منانـده ،زیرا حواشـی اکرث صفحـات از
بیـن رفتـه اسـت .البته نشـان یکـی از برگهای حاشـیهدار
را نیـز بریدهانـد ا ّمـا بـر مبنای محـل برش میتـوان فهمید
قطـر نشـان عشر حـدود 25س.م و انـدازۀ نشـان خمـس
22×19س.م بـوده اسـت( .تصویر )6
رسسـورهها در قابـی مجـدول بـا ابعـاد حـدود
95×25س.م قـرار دارنـد و تذهیبشـان سـاده اسـت .زمینـۀ
اغلـب رسسـورهها ابریسـازی بـا نقـش اسـلیمی اسـت و
بـا هاشـورهای ظریف شـنجرفی پوشـیده شـده اسـت .هر
چنـد رسسـورهها فاقـد رنگآمیزی اسـت طراحی اسـتوار و
پختـه و قلمگیـری ظریفـی دارد( .تصویر )7شـیوۀ تذهیب
و طراحـی نقـوش رسسـورهها ماننـد تذهیـب دیگـر نُسـخ
ایـن عصر اسـت که مشـابه آن را در رسسـورۀ قـرآن وقفی
ابراهیـم سـلطان (827ق) بـر حـرم امـام رضـا(ع) میتـوان
دیـد( .تصویـر )8در اثـر اخیـر مذ ّهـب زمینـۀ رسسـوره را
بـا نقـوش اسـلیمی قلـمکاری بـا رنگآمیـزی ناچیـزی اجـرا
کـرده اسـت .همچنیـن ابریسـازی و بهخصـوص تزیینـات
هاشـورمانند زمینۀ ابریها در رسسورههای قرآن بایسنغری
به قرآن وقفی شـیخم سـوداگر شـباهت چشـمگیری دارد
بهحـدی کـه بـا توجـه بـه وجـوه اشتراک دیگـر همچـون
نشـان ختـم آیـات میتـوان ارتباطـی میـان تذهیـبکاران
ایـن دو اثـر متصـ ّور شـد .بـا این حـال تذهیب این نسـخه
از نظـر رنگپـردازی بـا آثـار رنگارنـگ و پُـرکار ایـن عصر،
همچـون نسـخههای کارگاه سـلطنتی هـرات و شـیراز
متفـاوت اسـت .ایـن یکـی از دالیلـی اسـت کـه میتوانـد
بـر ر ّد انتسـاب آن بـه بایسـنغر صحه بگـذارد زیـرا اگر این
اثـر را بایسـنغر کتابـت کـرده بـود بایـد تذهیبـی پـرکار از تصویر  .6قلمگیری دور و رشفۀ نشانهای عرش و
نـوع تذهیـب قـرآن وقفـی ابراهیم سـلطان کـه پیشتر یاد خمس قرآن بایسنغری که درونشان را بریدهاند.
کردیـم ،میداشـت.
رس سورههای الربوج ،الحاقه ،البلد و اللیل
گفتنی است ِ
بـدون تذهیـب و تحریر رها شـده و تذهیب رسسـورههای
الشرح ،التیـن و العلـق بـا نقـوش ختایـی طراحـی شـده
اسـت کـه از ایـن نظـر شـباهت چشـمگیری بـه تذهیـب
رسسـورۀ «الناس» در قرآن ابراهیم سـلطان دارد( .تصویر)9
ناهامهنگـی طـرح تذهیب رسسـورههای پایانـی بهخصوص
اسـتفاده از نقوش ختایی درشـت که به زمان کمرتی در اجرا

مسـطح بودن کاسـۀ حروف مد ّور آن اسـت .در این سـبک
کاسـۀ حروفـی چـون «ی»« ،ن»« ،س» و ...غالبـاً با انحنایی
بسـیار کـم کتابـت میشـود ،این صفـت وقتی بـا خاصیت
اسـتواری و ارتفاع زیاد حروف عمودی همراه باشـد سـبب
میشـود در نظـر کلـی خط نسـخه خطی مسـطح و متکی
بـه حرکتهـای عمودی و افقی باشـد .ایـن ویژگی را وقتی
بـا سـبک کتابـت مناطـق دیگـر مقایسـه کنیـم بهروشـنی
درمییابیـم .بـرای منونـه در خـط زینالعابدیـن شـیرازی،
خطـاط سـدۀ نهم ،کاسـۀ دوایر گردتر و بـه دوایر قلم ثلث
شـبیه اسـت( .تصویر)12

تصویر .7رسسورۀ انشقت (االنشقاق)
به قلم ثلث زرین محرر ،اکرث
رسسورههای این قرآن ویژگیهایی
مشابه این منونه دارند.

صفـت سـوم قلـمِ محقـق خراسـانی فرشدگـی حـروف
کوتـاه در اطـراف خـط کرسـی اسـت .ایـن ویژگـی در قلم
کوفـی ایـن سـبک نیـز وجـود دارد و اساسـاً یکـی از علـل
اصلی افراشـتگی و اسـتوار به نظر رسـیدن حروف عمودی
اسـت .این خصوصیت سـبب می شـود در نظر کلی سـواد
اطـراف خـط کرسـی زیـاد به نظر برسـد و بـر حرکت افقی
در برابـر حرکـت عمـودی حـروف عمودی تأکید شـود.

تصویر .8بخشی از رسسوۀ یس ،از
جزوۀ وقفی ابراهیم سلطان بر حرم
امام رضا(ع) ،شیوۀ تذهیب زمینۀ
این اثر به تذهیب رسسورههای قرآن
بایسنغری شبیه است.

تصویر  .9رسسورۀ التین به قلم نیـاز دارد و همچنیـن نامتام ماندن رسسـورههای پایانی قرآن،
ثلث زرین محرر و تزیینات حاکـی از تعجیـل در امتام قرآن اسـت.

ختایی در زمینه ،کتیبۀ این سوره
و دو سورۀ دیگر برخالف دیگر
رسسورهها با نقوش ختایی درشت
تزیین شده است.

خط

خـط نسـخه منونـهای کامـل از قلـم محقـق ممتـاز
سـدۀ نهـم هجـری قمـری اسـت .در قلـم محقـقِ این عرص
اسـتفاده از حـروف ثلـث مثل «هــ» ا ُذنی در وسـط کلمه،
«ک» مسـطح« ،ال»ی مقطـوع و «ن» مرسـل رایـج بـود .بـا
ایـن حال سـاختار و تناسـب حـروف کامالً منطبـق با اصول
محقـق اسـت .اعـراب بـا قلـم کوچکتـر بـه رنـگ سـیاه و
عالئـم وقـف بـه رنـگ قرمـز و رسسـورهها بـه قلـم ثلـث
زریـن محـ ّرر کتابت شـده اسـت .چند دسـتخط مختلف
در ایـن اثر قابل تشـخیص اسـت که نشـان میدهد کتابت
آن را چنـد خطـاط بـر عهـده داشـتهاند ،خطاطانـی کـه
احتماالً از یـک اسـتاد آمـوزش دیـده بودنـد؛ زیـرا شـیوۀ

کتابتشـان بسـیار بـه هـم نزدیـک اسـت .بـرای منونـه در
تصویـر 10حرکـت انتهـای «و» و «ر» بـه سـمت پاییـن
گرایـش دارد و از ایـن بابـت به شـیوۀ خطاطان غـرب ایران
بسـیار نزدیک اسـت ا ّما در صفحات دیگـر مانند تصویر11
حرکـت انتهـای ایـن حـروف در جهـت افقـی اسـت.
بهطورکلی شـیوۀ خط نسـخه منطبق با سبک خراسانی
سـدۀ نهم اسـت .این سـبک چنـد ویژگی مهـم دارد :ارتفاع
حـروف عمـودی غالبـاً بلنـد اسـت و بارزتریـن ویژگـی این
سـبک بـه شمار مـیرود .ایـن ویژگی سـبب میشـود خط
اسـتوار و بلندقامـت بـه نظـر برسـد و از قدیـم در کتابـت
قلـم کوفـی ایـن منطقـه هم وجود داشـته اسـت کـه مثال
بـارز آن نسـخۀ عثامنبنحسـینوراقغزنوی محفـوظ
۸
در کتابخانـه و گنجینـۀ قـرآن آسـتان قـدس رضـوی اسـت.
صفـت برجسـته و بـارز دیگ ِر سـبک خراسـانیِ قلم محقق

تصویر .10صفحهای از قرآن بایسنغری که در آن انتهای حروفی چون «و»،
«ر» به پایین گرایش دارد.

تصویر  .11صفحه ای از قرآن بایسنغری با خصوصیاتی نسبتا متفاوت ،در این صفحه انتهای
حروف بیشرت در جهت افقی کشیده شده است.

تصویر .12سطری از قرآن زینالعابدین
شیرازی ،کاسه دوایر در آن گردتر و به قلم
ثلث شباهت دارد.
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پژوهشی در شناسایی و خوانش
اوراق قرآن بایسنغری

در مجموعههای ایران و جهان
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چکیده
در بررسـیهای تاریـخ هنر کتابآرایـی ،قـرآن معـروف بـه «قـرآن بایسـنغری»
ازجملـه قرآنهـای شـاخص و بـزرگ منونههـای قرآننـگاری ایران بهحسـاب میآید.
در همیـن زمینـه و بـا وجـود پژوهشهـای فراوانـی کـه درخصـوص پیشـینه ،نحـو ۀ
استنسـاخ ،شناسـایی کاتـب یـا کاتبـان احتاملـی و رسگذشـت ایـن مصحـف از عهـد
تیمـوری تـا امـروز انجـام شـده ،پژوهشـی جامـع دربـارۀ مجموعـۀ اوراق و سـطور
پراکنـدۀ باقیامنـده از ایـن مصحـف (در داخـل و خـارج از ایران) ،به همـراه تصاویر
و خوانـدن متن آنهـا تاکنـون منترش نشـده اسـت.
بااینهمـه و بـا وجـود گزارشـات ارزشـمند جیمـز بیلـی فریـزر (۱۸۲۲م) در
سـفرنامهاش بـه قوچـان و مشـاهداتش از اوراق باقیامنـده از ایـن قـرآن در بقعـۀ
امـا مزاده ابراهیـم قوچان ،بهنظ ر میرسـد بیشتر برگهـای این مصحـف تنها اندکی
بعـد از مفقـود شـدنش ،بهدالیلـی نامعلوم غـارت و تکهتکه یا در جایی پنهان شـده
کل برگها و سـطور موجـود در کتابخانۀ مشـهد و دیگر
اسـت؛ چراکـه بـا احتسـاب ّ
مجموعههـای ایـران و جهـان ،کـه در ادامـه بـه تفضیـل معرفـی میشـوند ،کمتر
از یکصـد صفحـه از ایـن قـرآن باقـی مانـده اسـت ،حـال آنکـه میتـوان تعـداد کل
صفحـات قـرآن کاملـی بـا ایـن ابعـاد را در حـدود  ۸۵۰بـرگ تخمیـن زد.
در همیـن راسـتا و بـا هـدف شـناخت و ارائـۀ فهرسـتی دقیـق از ایـن اوراق و
معرفـی مجموعههایـی کـه در حـال حـارض ایـن آثـار در آنهـا نگـهداری میگردنـد،
گـردآوری اطالعـات ایـن پژوهش به روش توصیفیکتابخانهای انجام شـده و بررسـی
برخـی قطعـات از نزدیـک توسـط نگارنـده صـورت گرفتـه اسـت .بدیهـی اسـت کـه
یافنت قطعات گمشـدۀ این مصحف و بررسـیهای بیشتر ،میتواند چشـماندازهایی
تـازه دربـارۀ رسگذشـت و ویژگیهـای سـاختاری و هنری (سـبک خوشنویسـی) ایـن
نسـخۀ منحرصبهفـرد پیـش روی پژوهشـگران ایـن عرصه قـرار دهد.
واژگان کلیدی :قرآنهای تیموری ،قرآن بایسـنغری ،نسخهشناسـی ،خوشنویسـی
و مجموعههای هرن اسلامی.
* پژوهشگر هرنهای ایرانی اسالمی
kianooshart@gmail.com

بـدون شـک اهمیـت قرآن بایسـنغری ب هواسـطۀ انـدازۀ
غیرمتعارف صفحات ( ۱۷۰×۱۰۰سـانتیمرت) و قطع درشـت
قلـم محققـی کـه متن قـرآن بـا آن کتابـت شـده ،بیـش از
دیگـر مصاحف دورۀ تیموری ،برکسـی پوشـیده نیسـت ،ا ّما
بهدلیـل نبـودن اطالعـات کافـی درخصـوص نـام کاتـب یـا
کاتبان احتاملی ،نام سـفارشدهنده و بهخصوص رسگذشـت
نسـخه پـس از بهرسقترفتن و پراکندهشـدن آن از روزگار
افشـاریان تـا امـروز ،لـزوم شناسـایی و خوانـدن دوبـارۀ منت
اوراق نویافتـه میتوانـد اطالعـات بیشتری دربـارۀ شـیوۀ
کتابـت و سـبک نـگارش صفحـات آغازیـن یـا پایانی قـرآن و
منون ه تزئینات تذهیبی از قبیل گلآیات ،ترنجهای حاشـیه و
کتیبههـای رسلـوح در اختیارمـان قـرار دهـد.
در همیـن زمینـه و از میـان مقاالت و گزارشـات منترش
شـده دربارۀ قرآن بایسـنغری ،محققان منونههایی از اوراق
پراکنـدۀ قـرآن بایسـنغری را در موزههـا و مجموعههـای
هنر اسلامی معرفـی و بررسـی کـرده ،تصاویـری چنـد
نیـز منتشر منودهانـد؛ پژوهشـگرانی چـون مح ّمدتقـی
حکیم(۱۳۰۵ش) ،سـید مح ّمدمحیط طباطبایـی(۱۳۱۹ش)،
مهـدی بیانـی(۱۳۲۸ش) ،حسـین نخجوانـی(۱۳۳۷ش)،
احمـد گلچینمعانـی(۱۳۴۷ش) ،مارتیـن لینگـز(۱۹۷۶م)،
توبـی فالـک( ،)۱۹۸۵لـووری و لنتـز(۱۹۸۹م) ،دیویـد
جیمـز (۱۹۸۸و۱۹۹۲م) ،ابوالعلاء سـودآور(۱۹۹۲م)،
شـیال بلـر(۲۰۰۶م) ،دانکـن هالـدن(۲۰۰۷م) ،علیاصغـر
ثابتجـازاری و مهـدی صحراگـرد( .)۱۳۹۴هـر چنـد
بهواسـطۀ در دسترسنبودن یـا اطالعنداشتن از محـل
نگهـداری برخـی منونههـا (کـه در اختیـار مجموعـهداران
خصوصـی ایرانـی یـا خارجیاسـت) تعـدادی از ایـن اوراق
تـا بـه امـروز معرفـی و شناسـایی نشـدهاند.

از کارگاه سلطنتی تیموری تا موزههای هرن اسالمی

سـدۀ نهم هجری رسآغاز یکی از جذابترین دورههای
هنر کتابآرایـی ایـران بهشمار مـیرود ،آنچنانکـه از
میـان علـل و عوامـل تأثیرگذار بـر روند پیرشفت و توسـعۀ
ایـن هنر ،علاوه بـر حامیـت دربـار میتـوان بـه رونـق
اقتصـادی کشـور ،خالقیـت و تالش هرنمنـدان و صنعتگران
و دسرتسـی هرنمنـدان بـه منابـع رنگـی طبیعـی (معـادن
سـنگ الجـورد در منطقـۀ بدخشـان و هـرات) در عهـد
تیمـوری اشـاره کـرد .در همیـن راسـتا و پـس از روی کار
آمدن تیمور و جانشـینانش ،شـیوهای خاص از خوشنویسی
و تذهیـب در کار استنسـاخ مصاحـف قرآنـی و کتابهـای

فارسی(شـاهنامه و دیـوان اشـعار) در کارگاهکتابخانههـای
سـلطنتی سـه مرکز هرات و سـمرقند و شـیراز پدید آمد که
وجـود نسـخ نفیـس باقیمانـده از ایـن دوره خـود گواهی
اسـت بـر ایـن مدّعا.
تأثیـر کمنظیـر شـاهزادگان هرنمنـد و وزرای دانشـمند
تیمـوری بـر انـواع هرنها ،بهخصـوص در زمینـۀ قرآننگاری
و رقابـت آنهـا بـا یکدیگـر در سـفارش کتابهایـی بـا
ویژگیهـای منحرصبهفـرد ،عامـل تولیـد قرآنهایـی
همچـون قرآن بایسـنغری یـا منتخب دوازده سـوره به خط
ابراهیم سـلطان (هر دو محفوظ در کتابخانۀ آسـتان قدس
رضـوی مشـهد) و افزایـش جایـگاه اجتامعـی و فرهنگـی
هرنمنـدان خوشـنویس و مذ ّهـب در عهـد تیموریـان بـود.
خوشـبختانه ،منابـع تاریخی 1بازمانـده از دورۀ تیموری
نام دو هرنمند برجسـته که ریاسـت کتابخانههای سلطنتی
دربارهـای بایسـنغر میـرزا و ابراهیـم سـلطان را برعهـده
داشـتند (میرزاجعفرتربیزی در کارگاه هرات و نرصسـلطانی
در کارگاه شـیراز) در اختیـار مـا قـرار دادهانـد .میتـوان
حضـور ایـن هرنمنـدان صاحبسـبک و نظـارت متاموقـت
آنان بر تولید و استنسـاخ نسـخ سـلطنتی را دلیلی دیگر در
رشـد و شـکوفایی هرن این دوران و ایجاد نوعی اسـتاندارد
در شـیوۀ تهیـه و تولیـد مصاحـف سـلطنتی سـدۀ نهـم
هجـری بهشمار آورد.
در سـایۀ گرایشـات سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگـی
تیموریـان کـه از همان آغـاز تفاوتـی آشـکار بـا دیگـر
حکومتهـای مهاجـم پیـش از آنهـا داشـت ،دسـتاوردهای
هنری همچـون معماری و تزئینـات وابسـته ظهـور یافت.
دیگـر دسـتاورد مهـم ایـن دوران تهیـه و تولیـد قرآنهایـی
بـا قطـع و انـدازۀ بـزرگ بود ،سـنتی کـه پیشتـر در دوران
ایلخانـان مغـول پایهریـزی شـده بـود و امـروز نزدیـک بـه
۱۶مجموعه قرآن تکجلدی یا سـ ی جزئی از سـدۀ هشـتم
هجـری در ابعـاد بـزرگ سـلطانی و بـا خطـوط محقـق و
ریحـان و ثلـث باقیمانـده اسـت .بـا انتخـاب سـمرقند
بهعنـوان پایتخـت علاوه بـر خوشنویسـی و تذهیـب و
مینیاتـور ،تحوالتـی اساسـی در صنعـت کاغذسـازی حادث
ش هرنمندان ایرانی ،سـاخت کاغذهایی
شـد و بهواسـطۀ تال 
با ابعاد بسـیار بزرگ (همچون کاغذ قرآن بایسـنغری) فصل
جدیـدی در هنر کتابآرایـی ایـران را رقـم زد.
دربـارۀ نحـوۀ سـاخت ایـن کاغذهـا و مراکـز احتاملـی
تولیـد آن (در منطقـۀ خراسـان و ماوراءالنهـر) تـا امـروز
پژوهشهایـی انجـام پذیرفتـه کـه نشـاندهندۀ پیرشفـت
اساسـی صنایع و هرنهایی همچـون کتابت قرآن و هرنهای

وابسـته به آن در عهد تیموری در سـایۀ رسمایهگذاریهای
کالن دربـاری و بهخدمتگرفتن بزرگرتیـن هرنمنـدان و
صنعتگـران زمانـه اسـت ،ا ّمـا میـزان پژوهشهـای علمـی
دربـارۀ آسیبشناسـی و مرمـت کاغذ قرآنی همچـون قرآن
2
بایسـنغر بسـیار اندک اسـت.
بـا وجـود همـۀ مناقشـات دربـارۀ ایـن مصحـف،
میبایسـت قـرآن بایسـنغری را در زمـرۀ ممتازتریـن
منونههـای قرآننـگاری عهـد تیمـوری بـه حسـاب بیاوریم؛
ا ّمـا شـگفتا کـه تاریـخ و اسـناد مکتـوب کهـن ،اطالعـات
دقیـق و مسـتندی مبنـی بـر نـام سـفارشدهنده ،سـازندۀ
کاغـذ و کاتـب یـا کاتبـان احتاملـ ی آن در اختیارمـان قـرار
نـداده اسـت.
قدیمیتریـن گـزارش دربـارۀ ایـن قـرآن را قاضیاحمـد
قمـی در کتـاب گلسـتان هنر ارائـه داده و بـاور دارد عمـر
اقطـع کار کتابـت ایـن مصحـف را برعهده داشـته ،هرچند
ادعاهـای قاضیاحمـد و اشـاره بـه نـام خوشـنویس اثـر در
منابـع تاریخـی قبـل از او نیامده اسـت.
تقریبـاً از دوران افشـاریه میتـوان رسگذشـت ایـن
مصحـف منحرصبهفـرد را پیگیری کـرد .آنچنان کـه ظاهرا ً
زمانیکه «نادرشـاه شـهر سـبز را فتح کرد ،سـپاهیانش قرآن
معـروف بـه قـرآن بایسـنغری را کـه بـر رس قرب امیـر تیمور
بود ،برداشـته و اوراق آن را متالشـی کردند .نادرشـاه شـنید
و حکـم کـرد اجزای آن را از دسـت مـردم گرفته ،جلد کنند.
رئیـس اکـراد کـه این بشـنید اوراق را برهم پیچیـد و درهم
شکسـته میـان جهـاز اشتران مسـتور سـاخت و بـه اینجـا
[امامـزاده سـلطان ابراهیـم] آورد کـه ورقهـا غالبـاً پـاره
اسـت( ».شـاکری)۵۲، ۱۳۸۱،
براسـاس مـدارک موجـود ،قبـل از انتقـال بیشتر اوراق
ایـن قـرآن از بقعـۀ امـا مزاده ابراهیـم بـه کتابخانـۀ آسـتان
قـدس رضـوی ،تعـداد پنـج ورق از آن در کتابخانـه موجود
بـوده که احتامالً در زمان نادرشـاه به کتابخانه آورده شـده
اسـت 3و نکتـۀ جالـب توجـه اینکـه احتماالً آسـیبهای
فیزیکـی در زمـان نـادر بـر ایـن قـرآن وارد شـده اسـت.
گـزارش بعـدی در سـفرنامۀ خراسـان نارصالدیـن شـاه
در سـال۱۳۰۰ه.ق ذکـر شـده و پـس از دورۀ قاجـار و در
زمـان حکومـت پهلـوی نیـز در اسـناد کتابخانـه گـزارش
دیگـری بـه رشح زیـر نگاشـته شـده« :در سـال ۱۳۰۱یـا
 ۱۳۰۲خورشـیدی رسلشـکر خزاعی در مسـافرت به قوچان
در بقعـۀ امـا مزاده کـه در کنـار جـاده اسـت صندوقـی را
کـه در اثـر خرابـی سـقف بقعـه زیـر گردوخاک رفتـه بوده
مشـاهده کـرد و بهزحمـت درآورد .محتویـات آن اوراقی از

ایـن قـرآن بـوده کـه بیشتر در اثـر رطوبت پوسـیده شـده
بـود .مراتـب را تلگرافـاً به عرض رضا شـاه (هنگام نخسـت
وزیـری) میرسـاند و اسـتدعا میمنایـد کـه اوراق مذکور به
کتابخانـۀ آسـتان قدس رضوی انتقال یابد .رسلشـکر خزاعی
حسـباالمر در عهـد نیابت تولیت حاج قائـم مقام رضوی،
اوراق را تحویـل ایـن کتابخانـه داد.
بخـش عظیمـی از اوراق قـرآن بایسـنغری بعـد از زلزلۀ
قوچـان در ۱۳۱۳ه.ق بـه کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی
مشـهد منتقل شـدند ،ا ّما بخشـی دیگر از اوراق (که عموماً
بُرشخـورده ،دوپوسـته شـده و تقسیمشـده بـه سـطرهای
جداگانـهای هسـتند) پیـش از ایـن انتقـال (یعنـی در زمان
تسـخیر و غـارت سـمرقند توسـط سـپاه نـادر) بهرسقـت
رفتهانـد و در طـول یکصـد سـال اخیـر ،مجموعـهداران
دلالن هنر اسلامی آنهـا را خریـداری و بـه موزههـای
و ّ
مختلفـی در داخل و خارج از کشـور منتقـل کردهاند .نکتۀ
حائـز اهمیـت دربـارۀ ایـن اوراق ،نزدیکـی و ترتیـب آیات
ایـن قطعـات پراکنده اسـت .آن چنان که بـا تأملی بر آیات
باقیامنـده درمییابیـم کـه بیشتر اوراق پراکنـده در ایـران
و جهـان (بهغیـر از گنجینـۀ مشـهد) از آیـات سـورههای
االعـراف ،انبیاء ،نـور ،املؤمنون ،القصص ،العنکبـوت ،الروم،
لقامن ،سـبأ ،الفاطر و الجاثیه بوده که بیشتر این سـورهها
بـه جزءهـای  ۲۱،۲۲ ،۲۰ ،۱۸ ، ۱۷ ،۸و  ۲۵قرآن تعلق دارند؛
سـطوری نیـز متعلقانـد بـه سـورههای غافـر ،الرحمـن،
البروج ،الحجـرات ،الطـارق و العلـق از جزءهـای ۲۶ ،۲۴
و  ۳۰قـرآن.
گفتنـی اسـت همـۀ اوراق قـرآن مذکور کـه در گنجینۀ
آسـتان قـدس رضـوی مشـهد موجوداسـت شـامل 53سـوره
از سـورههای قـرآن کریـم اسـت .از برخـی سـورهها متـام
آیـات و از بعضـی فقـط یـک آیـه موجـود اسـت و اگـر
تعـداد سـورههای اوراق موجـود در دیگـر مجموعههـا را
بـه آن اضافـه کنیـم ،مجمـوع آنهـا  58سـوره از قـرآن کریم
میشـود .همچنیـن اگـر بـه ترتیـب سـورهها و آیـات قرآن
کریـم ،سـورهها و آیـات اوراق موجـود را تنظیـم کنیـم،
ا ّولیـن آیـات مربـوط بـه سـورۀ «االعـراف» و آخریـن آیات
مربـوط بـه سـورۀ «العادیـات» خواهدبود .بـه همین دلیل
اسـت کـه میتـوان ادّعـا منـود این قـرآن کامل بوده اسـت.
در ادامـه و بـا تأمـل بـر رونـد شـکلگیری مجموعههـا
و موزههـای هنر اسلامی در ایـران و جهـان ،بهخصـوص
از اواخـر سـدۀ نوزدهـ م میلادی بـه بعـد ،بهنظـر میرسـد
قدیمیتریـن اوراق متعلـق بـه قـرآن بایسـنغری ،در
دهههای آغازین قرن بیسـتم از طریق دلّ الن ایرانی و ترک

یـا اروپائیانـی که بـه ایران و ماوراءالنهر سـفر کـرده بودند
خریـداری شـده و بـه مجموعههای اروپا و بعـد آمریکا راه
یافتـهاسـت .در بـدو ورو ِد ایـن اوراق بـه آن مجموعههـا،
رسگذشـت و اهمیـت ایـن آثـار برای مسـترشقین مشـخص
نبـوده ،ولـی خیلـی زود و پس از روشـن شـدن ویژگیهای
هنری و تاریخـی ایـن اوراق در اواسـط قـرن بیسـتم
بیشتر موزههـای معتبر دنیـا ،کـه کلکسـیونهایی از هنر
اسلامی داشـتند ،درصـدد بهدسـت آوردن قطعاتـی از ایـن
قـرآن کمنظیـر برآمدنـد .همیـن امـر باعـث شـد تـا در دو
مرحلـه ،یکـی دهـۀ ۸۰میلادی و دیگـری یـک دهـۀ اخیر،
چندیـن بـرگ و سـطر از ایـن مصحـف در حراجیهـای
هنر اسلامی در لنـدن ،پاریـس ،جنـوا و نیویـورک بـرای
فـروش ارائـه شـوند ،هرچنـد برخـی ماننـد اوراق مجموعه
خلیلـی لنـدن جعلـی نیـز بودنـد .موزههـا و مجموعههای
بزرگـی همچـون مـوزۀ مرتوپلینت(نیویـورک) ،مـوزۀ هنر و
تاریـخ تراسـت (واشـنگنت) ،مجموعۀ سـودآور (هوسـتون)،
مجموعـۀ خلیلی (لنـدن) ،مجموعۀ دیوید(کپنهـاگ) ،موزۀ
توپقاپـ یرسای (اسـتانبول) مؤسسـۀ مطالعـات اسماعیلیه
(لنـدن) ،مـوزۀ طارقرجـب (کویـت) و یـک مجموعـهدار
خصوصـی در جنـوای ایتالیـا نیـز بالفاصلـه اقدام بـه خرید
ایـن آثـار منودنـد کـه اکنـون بیشترین قطعـات در اختیـار
مـوزۀ مرتوپلیتن ،مجموعـۀ خصوصـی جنـوا و مجموعـۀ
خلیلـی لندن اسـت.
در ایـران نیـز علاوه بـر کتابخانـه و موزۀ آسـتان قدس
رضـوی مشـهد کـه از دوران قاجـار بیشترین تعـداد اوراق
اصیـل این مصحـف را در اختیـار دارد ،موزههایی همچون
کتابخانـه و مـوزۀ ملـی ملـک ،کتابخانۀ کاخموزۀ گلسـتان،
کتابخانـۀ ملـی ایـران ،مـوزۀ ملـی ایـران ،موزۀ رضا عباسـی
تهـران ،مـوزۀ قـرآن و کتابـت مسـجد صاحباالمـر تربیـز،
مـوزۀ خـط و کتابت میرعماد در مجموعۀ سـعدآباد تهران
و مجموعـۀ خصوصـی دکتر بیانـی و سـیدصادق خـرازی
توانسـتند قطعاتی از قرآن بایسـنغری را در کلکسیون خود
محفـوظ نـگاه دارنـد کـه در میان آنهـا سـهم کتابخانۀ کاخ
مـوزۀ گلسـتان ،کتابخانۀ ملی ایـران و کتابخانه و موزۀ ملی
ملـک بیـش از دیگـران بوده اسـت.
در کنـار ایـن موزههـا و مجموعههـای خصوصـی،
قطعاتـی از ایـن قـرآن نیـز از طریـق مجموعـۀ هنری
آهـوان لنـدن (در دهـۀ  ۸۰میلادی) و چهـار حراجخانـۀ
درئوت(۱۹۹۴م) ،کریستیز (۱۹۹۳م) ،ساتبیز (،۲۰۰۹، ۲۰۰۳
۲۰۰۸م) و بونامـز (۲۰۰۳م) در حراجهای هرناسلام ی برای
فـروش ارائه شـدند کـه رسنوشـت و محل نگهـداری برخی

از آنهـا امـروز مشـخص نیسـت .ایـن تعـداد ،همـۀ اوراق
پراکنـدۀ قـرآن بایسـنغری شـناخته شـده بـرای نگارنـده تـا
بـه امـروز اسـت ،هرچنـد تا پیـش از نـگارش این مقالـه ،از
قطعـات دیگـری نیـز در داخـل و خـارج از ایـران اطالعات
اندکی بهدسـت آمده که بهدلیل دردسـت نداشتن تصاویر
و اطالعـات کافـی و قابـل اسـتناد از معرفـی آنها رصفنظر
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شـده است.
علاوه بـر مجموعـۀ کمنظیـر کتابخانـه و موزۀ آسـتان
قدس رضوی در مشـهد که دربارۀ اصالت اوراق آن در بین
اهـ ل فـن و نسخهشناسـان اسلامی اتفاق نظر وجـود دارد،
مطالعـۀ تطبیقـی آثـار نویافتـۀ پراکنـده و تعییـن اصالـت
ایـن قطعـات از طریـق مقایسـۀ شـیوههای خوشنویسـی،
تذهیـب و بررسـی جنس و بافت کاغذ بـا روشهای علمی
و آکادمیـک فرصتـی مغتنم اسـت.

معرفی اوراق و سطور «قرآن بایسنغر» در موزهها و
مجموعههای هرن اسالمی

در ایـن بخـش بـا اتـکا بـه پژوهشهـای میدانـی و
کتابخانـهای نگارنـده ،در یـک دهـۀ اخیـر و بـا مراجعـه و
بررسـی برخـی منونههـای نویافتـۀ محفـوظ در موزههـا
و مجموعههـای خصوصـی در داخـل و خـارج از کشـور
کـه پیشتـر معرفـی نشـدهاند و همچنیـن بازبینـی آثـار
ارائهشـده در حراجهـای هنر اسلامی در چنـد دهـۀ اخیر،
فهرسـت اوراق پراکندۀ قرآن بایسـنغری بـه رشح ذیل ارائه
میگـردد:
 .۱مجموعـۀ اوراق موجود در کتابخانه و موزۀ آسـتان
قدس رضوی مشـهد
تعداد  ۵۷برگ پشـت و رو در کتابخانه و  ۸برگ پشـت
و رو در مـوزه (کـه در مقـاالت همیـن ویژهنامـه نیـز بـه
تفضیـل معرفی و بررسـی شـدهاند).5
 .۲موزۀ مرتوپلینت نیویورک
 ۶قطعه۱،برگ (پشت و رو) و  ۴سطر(پشت و رو)
الـف .یـک برگ پشـت و رو حاوی آیات  ۱۰تا۱۷سـورۀ
جاثیه
متن صفحۀ ا ّول ،آیات۱۰تا آغاز آیـۀَ ... :۱۴و َل َما ات َّ َخذُوا
َاب َع ِظي ٌم؛ َهذَا ُهـدًى َوال َِّذي َن
ِمـن ُدونِ اللَّـ ِه أَ ْولِيَاء َولَ ُهـ ْم َعذ ٌ
كَفَـ ُروا بِآيَ ِ
َاب َّمـن ِّر ْجـ ٍز أَلِي ٌم؛اللَّـ ُه ال َِّـذي
ـات َربِّهِـ ْم لَ ُهـ ْم َعـذ ٌ
َ
سـ َّخ َر لَكُـ ُم الْبَ ْحـ َر لِتَ ْجـر َِي الْ ُفل ُْـك ِفيـ ِه ِبأ ْمـ ِر ِه َولِتَبْتَغُـوا ِمـن
الس َما َو ِ
ات َو َما
فَضْ لِـ ِه َولَ َعلَّكُـ ْم تَشْ ُك ُرونَ؛ َو َسـ َّخ َر لَكُـم َّمـا ِف َّ

موزۀ مرتوپلینت نیویورک

ِف ْالَ ْر ِض َج ِمي ًعـا ِّم ْنـ ُه إِ َّن ِف َذلِ َـك َليَ ٍ
ات لَّقَـ ْومٍ يَتَ َف َّك ُرونَ؛قُل
�لِّل َِّذ ي َن
متن صفحـۀ دوم ،آغـاز آیـۀ ۱۴تـا میانـۀ آیـۀ :۱۷آ َم ُنـوا
يَ ْغ ِفـ ُروا لِل َِّذيـ َن ال يَ ْر ُجـون أَيَّـا َم اللَّـ ِه لِيَ ْجـز َِي قَ ْو ًمـا بِ ـا كَانُوا
يَك ِْسـ ُبونَ؛ َم ْن َع ِم َـل َصالِ ًحـا فَلِ َنف ِْسـ ِه َو َمـ ْن أَ َسـاء فَ َعلَ ْي َهـا
ـاب
سائِ َ
يـل الْ ِكتَ َ
ث ُـ َّم إِ َل َربِّكُـ ْم ت ُ ْر َج ُعونَ؛ َولَقَـ ْد آتَيْ َنـا بَ ِنـي إِ ْ َ
َوالْ ُحكْـ َم َوال ُّنبُـ َّو َة َو َر َزقْ َنا ُهـم ِّمـ َن الطَّيِّبَ ِ
ْ
ـات َوفَضَّ ل َنا ُهـ ْم َع َل
الْ َعالَ ِم َني؛ َوآت َ ْي َنا ُهـم بَ ِّي َن ٍ
ـات ِّم َن ْالَ ْم ِر ف ََما ا ْختَلَفُوا إِ َّل ِمن بَ ْع ِد
َمـا َجاء ُهـ ْم الْ ِعلْـ ُم بَ ْغيًـا ...
ب .یـک قطعـۀ دو سـطری حاوی آیات  ۲۱و  ۲۲سـورۀ
املؤمن
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
متن سـطورَ :وإ َّن لكُـ ْم ِف ْالنْعَامِ لع ْ َب ًة نُّسـقيكُم ِّم َّم ِف
بُطُونِ َهـا َولَكُـ ْم ِفي َها َم َنا ِف ُع كَ ِث َري ٌة َو ِم ْن َها تَأْكُلُـونَ؛ َو َعلَ ْي َها َو َع َل
الْ ُفل ِْك ت ُ ْح َملُونَ؛
ج .یـک قطعۀ دو سـطری حـاوی آیات  ۲۰تا  ۲۱سـورۀ
غافر
ْ
َ
ِ
ِ
ُ
َ
متن سـطورَ ... :واقٍ ؛ َذلـك ِبأنَّ ُهـ ْم كَانَـت تَّأتيهِـ ْم ُر ُسـل ُهم
بِالْ َب ِّي َن ِ
ـات فَ َكفَـ ُروا فَأَ َخ َذ ُهـ ُم اللَّـ ُه إِنَّـ ُه قَـو ٌِّي...
د .یک قطعۀ سـه سـطری ،پشـت و رو ،حاوی آیات ۷۹
تا  ۸۳سـورۀ القصص
آیـات  ۷۹و  ،۸۱متن سـطور :قَـا ُرو ُن إِنَّـ ُه لَـذُو َحـ ٍّظ
َع ِظيمٍ ؛ َوق َ
اب اللَّـ ِه خ ْ ٌَي لِّ َم ْن
َـال ال َِّذيـ َن أُوت ُوا الْ ِعلْـ َم َويْلَ ُك ْم ث َ َو ُ
الصابِـ ُرونَ؛ فَخ ََسـ ْف َنا...
آ َمـ َن َو َع ِم َـل َصالِ ًحـا َو َل يُلَقَّا َهـا إِ َّل َّ
آیات  ۸۲و ،۸۳منت سـطورَّ ... :م َّن اللَّ ُه َعلَيْ َنا لَخ ََس َـف ِب َنا
ـح الْكَا ِفـ ُرونَ؛ تِل َْك الدَّا ُر ْال ِخـ َر ُة نَ ْج َعلُ َها لِل َِّذي َن
َويْ َكأَنَّـ ُه َل يُ ْفلِ ُ
َل يُرِيدُو َن ُعلُ ًّوا ِف ْالَ ْر ِض َو َل ف ََسـادًا َوالْ َعا ِقبَةُ...
ﻫ .یک قطعۀ دو سـطری ،پشـت و رو ،حاوی آیات ۸۱
تا  ۸۴سـورۀ القصص
َ
آیـات  ۸۱و  ،۸۲متن سـطور... :بِـدَا ِر ِه ْال ْر َض ف ََما
نصونَـ ُه ِمـن ُدونِ اللَّـ ِه َو َمـا كَا َن ِمـ َن
كَا َن لَـ ُه ِمـن ِفئَـ ٍة يَ ُ ُ
ـح ...
امل ُنتَ ِصِي َن؛ َوأَ ْصبَ َ
آیات  ۸۳و  ،۸۴منت سـطور :لِلْ ُمتَّ ِق َني؛ َمن َجاء بِالْ َح َسـ َنةِ
ِالسـ ِّيئَ ِة ف ََل يُ ْجـ َزى ال َِّذيـ َن َع ِملُوا
َير ِّم ْن َهـا َو َمن َجـاء ب َّ
فَلَـ ُه خ ْ ٌ
الس ...
َّ ِّ
 .۳مجموعۀ سودآور (هوستون)
یـک قطعۀ (پشـت و رو) دو صفحـهای ،حاوی آیات ۶
تـا  ۹و  ۱۳تا  ۱۶سـورۀ جاثیه
منت صفحۀ ا ّول :سورۀ جاثیه آیات  ۶تا ۹
تِل َْـك آيَـاتُ اللَّـ ِه نَتْلُو َهـا َعلَ ْي َـك بِالْ َح ِّـق فَبِـأَ ِّي َح ِد ٍ
يـث
بَ ْعـ َد اللَّـ ِه َوآيَاتِـ ِه يُ ْؤ ِم ُنونَ َويْ ٌـل لِّـك ُِّل أَف ٍ
َّـاك أَثِيمٍ ؛ يَ ْسـ َم ُع آيَ ِ
ات

ش ُه
ص ُم ْسـتَك ِ ًْبا كَأَن لَّـ ْم يَ ْسـ َم ْع َها فَبَ ِّ ْ
اللَّـ ِه تُتْ َلى َعلَيْـ ِه ث ُـ َّم يُ ِ ُّ
َاب أَلِيـم؛ َوإِذَا َعلِ َم ِم ْن آيَاتِ َنا شَ ـيْئًا ات َّ َخ َذ َها ُهـ ُز ًوا أُ ْولَ ِئكَ
ِب َعـذ ٍ
َاب ُّم ِه ٌني؛
ذ
ـ
لَ ُهـ ْم َع ٌ
منت صفحه دوم :سورۀ جاثیه آیات ۱۳تا ۱۶
..ف َذلِ َـك َليَ ٍ
ـات لَّقَـ ْومٍ يَتَ َفكَّـ ُرونَ؛ قُـل �لِّل َِّذيـ َن آ َم ُنـوا
ِ
يَ ْغ ِفـ ُروا لِل َِّذيـ َن ال يَ ْر ُجـون أَيَّـا َم اللَّـ ِه لِيَ ْجـز َِي قَ ْو ًمـا بِ ـا كَانُوا
يَك ِْسـبُونَ؛ َم ْن َع ِم َل َصالِ ًحا فَلِ َنف ِْسـ ِه َو َم ْن أَ َسـاء فَ َعلَيْ َها ث ُ َّم إِ َل
ـاب َوالْ ُح ْك َم
سائِ َ
يـل الْ ِكتَ َ
َربِّكُـ ْم تُ ْر َج ُعـونَ؛ َولَقَـ ْد آت َ ْي َنـا بَ ِني إِ ْ َ
َوال ُّنبُـ َّو َة َو َر َزقْ َنا ُهـم؛
 .۴موزۀ هرن و تاریخ مجموعه تراست واشنگنت
 .۵مجموعـۀ خصوصـی جنـوا ایتالیـا (ایـن قطعـات در
حراجخانـۀ سـاتبیز جنـوا (۱۹۸۵م) ارائـه شـده بودنـد).
الـف .یـک قطعـۀ پشـت و رو ،حـاوی آیـات  ۲۵تـا ۲۹
سـورۀ عنکبوت
منت صفحۀ ا ّول :آیات  ۲۵تا ۲۷
...أَ ْوث َانًـا َّمـ َو َّد َة بَ ْي ِنكُـ ْم ِف الْ َح َيـا ِة ال ُّدنْ َيـا ث ُ َّم يَـ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة
يَ ْكفُـ ُر بَ ْعضُ كُـم ِببَ ْع ٍض َويَلْ َعـ ُن بَ ْعضُ كُم بَ ْعضً ـا َو َمأْ َواكُ ُم ال َّنا ُر
َو َمـا لَكُـم ِّمـن ن َِّاصِي َن؛فَآ َمـ َن لَ ُه لُـو ٌط َوق َ
َـال إِ ِّن ُم َهاجِـ ٌر إِ َل
ُـوب
َر ِّب إِنَّـ ُه ُهـ َو الْ َعزِيـ ُز الْ َح ِكي ُم؛ َو َو َهبْ َنـا لَـ ُه إِ ْسـ َح َاق َويَ ْعق َ

مجموعۀ خصوصی جنوا ایتالیا

 .۷موزۀ طارقرجب کویت
ـاب َوآتَيْ َنـا ُه أَ ْجـ َر ُه ِف ال ُّدنْيَـا
َو َج َعلْ َنـا ِف ُذ ِّريَّ ِتـ ِه ال ُّنبُـ َّو َة َوالْ ِكتَ َ
یک قطعۀ دو سطری ،حاوی آیات  ۱۸و  ۱۹سورۀ غافر
الصالِ ِح َني؛
َوإِنَّـ ُه ِف ْال ِخـ َر ِة لَ ِمـ َن َّ
منت صفحۀ دوم :آیات  ۲۸و ۲۹
ين ِمـ ْن َح ِميـمٍ َولَ شَ ـ ِفيعٍ
متن سـطورَ ...:مـا لِلظَّالِ ِم َ
َ
ِ
َولُوطًـا إِ ْذ ق َ
الصدُو ُر؛ َواللَّ ُه يَق ِْض...
َـال لِ َق ْو ِم ِه إِنَّ ُك ْم لَتَأْت ُو َن الْفَاحشَ ـ َة َما َسـبَ َقكُم يُطَاعُ؛يَ ْعلَـ ُم خَائِ َنـ َة ْال ْع ُ ِ
ين َو َما ت ُ ْخ ِفـي ُّ
ِب َهـا ِمـ ْن أَ َح ٍد ِّم َن الْ َعالَ ِم َني ؛ أَئِ َّن ُك ْم لَتَأْت ُـو َن ال ِّر َج َال َوت َ ْقطَ ُعو َن
 .۸مؤسسۀ مطالعات اسامعیلیه لندن
اب قَ ْو ِم ِه إِ َّل
َّ
السـب َِيل َوتَأْت ُـو َن ِف نَا ِديكُـ ُم الْ ُمن َك َر ف ََم كَا َن َجـ َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
یـک قطعـۀ دو سـطری حـاوی بخشـی از آیـات  ۴۴و
الصادق َني؛
أَن قَالُـوا ائْت َنـا ِب َعذ ِ
َاب الله إن ك َ
ُنت مـ َن َّ
 ۴۵سـوره سـبأ
ب .دو قطعۀ دو سطری حاوی آیات ۳تا  ۸سورۀ التغابن
َ
ـب يَ ْد ُر ُسـونَ َها َو َمـا أ ْر َسـلْ َنا إِلَيْهِـ ْم
منت صفحۀ ا ّول :آیات  ۳تا ۵
متن سـطورِّ ... :مـن كُتُ ٍ
الس َما َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض َويَ ْعلَـ ُم َمـا قَ ْبل ََـك ِمـن ن َِّذيرٍ؛ َوكَـذ ََّب ال َِّذيـ َن ِمـن قَ ْبلِهِـ ْم ...
...الْ َم ِص ُري؛يَ ْعلَـ ُم َمـا ِف َّ
ْ
ُسرو َن َو َمـا تُ ْعلِ ُنـو َن َواللَّـ ُه َعلِي ٌم بِـذ ِ
الصدُورِ؛أَلَـ ْم يَأتِ ُك ْم
َات ُّ
ت ِ ُّ
ِ
 .۹مجموعۀ هرن اسالمی خلیلی لندن
نَبَـأُ الَّذيـ َن ...
یـک قطعـۀ دو صفحـهای شـامل آیـات ۱تـا  ۶سـورۀ
منت صفحه دوم :آیات  ۷و۸
ثن ث ُـ َّم لَتُ َنبَّـ ُؤ َّن بِ َـا َع ِملْتُـ ْم َو َذلِ َـك َع َلى اللَّـ ِه لقمان ،آیـات  ۴۶تـا  ۵۴سـورۀ سـبا و آیـۀ  ۱سـورۀ فاطـر
َ ...و َر ِّب لَتُبْ َع ُ َّ
منت صفحۀ ا ّول ،آیات ۱تا  ۶سورۀ لقامن:
ير؛فَآ ِم ُنوا بِاللَّـ ِه َو َر ُسـولِ ِه َوال ُّنـو ِر ال َِّـذي أَن َزلْ َنا َواللَّـ ُه بِ َـا
يَ ِس ٌ
ـاب الْ َح ِكيـمِ ؛ ُهـدًى َو َر ْح َمـ ًة
ير ؛
امل؛تِل َْـك آيَـاتُ الْ ِكتَ ِ
تَ ْع َملُـو َن َخ ِب ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
الص َلا َة َويُ ْؤت ُـو َن الـ َّزكَا َة َو ُهـم
�لِّل ُم ْحسـن َني؛ الَّذيـ َن يُقي ُمـو َن َّ
ب ِْال ِخـ َر ِة ُهـ ْم يُو ِق ُنـونَ؛ أُ ْولَ ِئ َـك َع َل ُهدًى ِّمـن َّربِّهِـ ْم َوأُ ْولَ ِئ َك
 .۶مجموعۀ دیوید کپنهاگ
اس َمن يَشْ َترِي لَ ْهـ َو الْ َح ِد ِ
یـک قطعۀ دو سـطری ،حاوی بخشـی از آیـات ۳۰و ُ ۳۱هـ ُم الْ ُم ْفلِ ُحونَ؛ َو ِمـ َن ال َّن ِ
يث لِيُ ِض َّل
َعـن َسـبِيلِ اللَّـ ِه ِبغ ْ ِ
سـورۀ الروم
َير ِعلْـمٍ
منت صفحۀ دوم ،آیات ۴۶تا  ۵۴سـورۀ سـبأ و رس سـوره
ـاس َعلَيْ َهـا َل
متن سـطورِ ...:فطْ َر َه اللَّـ ِه الَّ ِتـي فَطَـ َر ال َّن َ
ِ
ْثر ال َّناس َل و بسمله سـوره فاطر:
تَبْ ِد َ
يـل لِ َخلْـقِ اللَّـ ِه َذلِ َـك الدِّيـ ُن الْ َقيِّـ ُم َولَ ِكـ َّن أَك َ َ
َاب شَ ِـد ٍيد؛ق ُْل َمـا َسـأَلْتُكُم ِّمـ ْن أَ ْجـ ٍر فَ ُهـ َو لَكُـ ْم إِ ْن
ين إِلَ ْيـ ِه...
َعـذ ٍ
يَ ْعلَ ُمـونَ؛ ُم ِني ِب َ
َ
ٍ
شء شَ ـهِيدٌ؛ ق ُْـل إِ َّن َر ِّب
أ ْجـر َِي إِ َّل َع َلى اللَّـ ِه َو ُهـ َو َع َلى ك ُِّل َ ْ
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مؤسسۀ مطالعات اسامعیلیه لندن

مجموعۀ هرن اسالمی خلیلی لندن

يَق ِ
ْـذ ُف بِالْ َح ِّـق َع َّلا ُم الْ ُغيُ ِ
ـوب؛ ق ُْـل َجـاء الْ َح ُّـق َو َمـا يُبْ ِـدئُ
ِ
ِ
الْبَاط ُـل َو َمـا يُعيـ ُد قـل ان...
و آیۀ ا ّول سورۀ فاطر:
َ
ِ
الس َما َو ِ
ات َو ْال ْر ِض َجاعـلِ الْ َم َلئِكَـ ِة
الْ َح ْمـ ُد لِلَّـ ِه ف َِاطـ ِر َّ
ول أَ ْج ِن َحـ ٍة َّمثْ َنـى َو�ث ُ َلاثَ َو ُربَـا َع يَزِيـ ُد ِف الْ َخلْـقِ َمـا
ُر ُس ًلا أُ ِ
ش ٍء ق َِديـ ٌر
يَشَ ـا ُء إِ َّن اللَّـ َه َع َلى ك ُِّل َ ْ
 .۱۰موزۀ توپقاپ یرسای استانبول
یک قطعۀ سه سطری حاوی رسسورۀ لقامن
منت سطور :ب ِْسمِ اللَّ ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِحيمِ
 .۱۱مجموعۀ هرنی آهوان لندن
سـه قطعـۀ دو سـطری شـامل یـک رسسـورۀ مذ ّهب و
6
آیـۀ ا ّول سـورۀ الـروم
ب ِْسمِ اللَّ ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِحيمِ ؛ امل؛
 .۱۲حراجخانۀ کریستیز لندن (۱۹۹۳م)
یک قطعۀ یک سطری
 .۱۳حراجخانه درئوت فرانسه (۱۹۹۴م)
یـک قطعـۀ دو سـطری حـاوی آیـات  ۶۰تـا  ۶۵سـورۀ
الرحمن
ال ْح َسـانِ إِ َّل ْ ِ
متن سـطورَ :ه ْل َجـ َزاء ْ ِ
ال ْح َسـانُ؛فَ ِبأَ ِّي آلَ ء
ِما َج َّنتَـانِ ؛ فَبِـأَ ِّي آلَ ء َربِّك َُما...
َربِّك َُما ت ُ َك ِّذبَـانِ ؛ َو ِمـن دُونِه َ

 .۱۴حراجخانۀ ساتبیز لندن (۱۹۸۸م)
دو قطعـه ،سـه سـطر ،حـاوی آیـات  ۳۷و  ۳۸سـورۀ
االعـراف و آیۀ ا ّول سـورۀ النور( ،منت آیـات نامتام و احتامالً
بـرای متریـن خوشـنویس بوده اسـت).
الف.آیات  ۳۷و  ۳۸سورۀ االعراف
متن سـطورِ ...:من ُدونِ اللّـ ِه قَالُـوا ْ ضَ لُّـوا ْ َع َّنـا َوشَ ـ ِهدُوا ْ
َع َلى أَنف ُِسـ ِه ْم أَنَّ ُهـ ْم كَانُـوا ْ كَا ِفرِي َن؛ق َ
َـال ا ْد ُخلُـوا ْ ِف أُ َمـمٍ قَ ْد
َـت ِمـن قَ ْبلِكُم...
َخل ْ
ب .آیۀ ا ّول سورۀ النور
بسـمِ اللَّـ ِه ال َّر ْح َمـنِ ال َّر ِحيمِ ُ؛سـو َر ٌه أَن َزلْ َنا َهـا
متن سـطرْ :
َوفَ َرضْ َنا َهـا َوأَن َزلْ َنـا ِفي َهـا آيَ ٍ
ـات...
 .۱۵حراجخانۀ ساتبیز لندن (۱۹۹۹م)
یـک قطعـۀ دو سـطری حـاوی آیـات  ۶۰و  ۶۵سـورۀ
الرحمن(ایـن قطعـه در حراجخانۀ درئـوت پاریس نیز ارائه
شـده است).
حراجخانۀ ساتبیز لندن

 .۱۶حراجخانۀ ساتبیز لندن (۲۰۰۰م)
یک قطعۀ دو سطری
 .۱۷حراجخانه ساتبیز لندن (۲۰۰۴م)
یـک قطعـۀ یـک صفحـهای حـاوی آیـات  ۴۹تـا ۵۵
سـورۀ انبیـاء
السـا َع ِة ُمشْ ـ ِفقُو َن
متن صفحه...:بِالْ َغيْ ِ
ـب َو ُهـم ِّمـ َن َّ
؛ َو َهـذَا ِذكْـ ٌر ُّم َبـا َر ٌك أَن َزلْ َنـا ُه أَفَأَنتُـ ْم لَـ ُه ُمن ِكـ ُرونَ؛ َولَقَـ ْد آت َ ْي َنا

حراجخانه درئوت فرانسه

إِبْ َرا ِهي َم ُرشْ ـ َد ُه ِمـن قَبْ ُل َوكُ َّنا بِه َعالِ ِم َني؛إِ ْذ ق َ
َـال ِلَبِي ِه َوقَ ْو ِم ِه
َمـا َه ِـذ ِه التَّ َمثِ ُيل الَّ ِتي أَنتُـ ْم لَ َها َعاكِفُونَ؛ قَالُـوا َو َج ْدنَا آبَاءنَا
لَ َهـا َعاب ِِديـ َن؛ ق َ
َـال لَقَـ ْد كُنتُ ْم أَنتُـ ْم َوآبَا ُؤكُـ ْم ِف ضَ َلا ٍل ُّم ِبنيٍ؛
قَالُـوا أَ ِجئْتَ َنـا بِالْ َح ِّق...

 .۱۹حراجخانۀ ساتبیز لندن (۲۰۰۹م)
یک قطعۀدو سطری حاوی آیات ۴۱و  ۴۲سورۀ سبأ
منت سـطور...:الْ ِج َّن أَك َ ُْث ُهم ِبهِـم ُّم ْؤ ِم ُنونَ؛فَالْ َي ْو َم َل َ ْيلِ ُك
ضا َونَق ُ
ُول لِل َِّذي َن...
بَ ْعضُ كُـ ْم لِبَ ْع ٍض نَّ ْف ًعـا َولَ َ ًّ

 .۱۸حراجخانۀ ساتبیز لندن (۲۰۰۸م)
یک قطعۀ یک سطری حاوی آیۀ ۲۰سورۀ غافر
متن سـطر...:بِالْ َح ِّق َوال َِّذي َن يَ ْد ُعو َن ِمـن دُونِ ِه لَ يَقْضُ و َن
ِش ٍء...
بَْ

 .۲۰حراجخانۀ بونامز(۲۰۰۳م)
یک قطعه ،نیمی از یک سطر ،حاوی آیۀ  ۶سورۀ الحجرات
منت سطر...:ف َِاس ٌق ِب َن َبأٍ فَتَ َب َّي ُنوأَن ت ُِصي ُبوا...

کاخ موزۀ گلستان

منت سـطر...:فَأَ َخ َذ ُه ُم اللَّ ُه ِب ُذنُو ِب ِه ْم َو َما كَا َن لَ ُهم ِّم َن اللَّ ِه
ِمن...
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الـف .یـک برگ (پشـت و رو) حـاوی آیات  ۴تا ۱۰سـورۀ
العنکبوت
آیات  ۴تا  ۸سورۀ العنکبوت
ِ
السـيِّئَاتِ
ـب الَّذيـ َن يَ ْع َملُـو َن َّ
متن صفحـۀ ا ّول :أَ ْم َح ِس َ
أَن يَ ْسـ ِبقُونَا َسـاء َمـا يَ ْح ُك ُمـونَ؛ َمـن كَا َن يَ ْر ُجـو لِقَاء اللَّـ ِه فَ ِإ َّن
السـ ِمي ُع الْ َعلِي ُم؛ َو َمن َجا َهـ َد فَ ِإنَّ َا يُ َجا ِه ُد
أَ َج َـل اللَّ ِه َل ٍت َو ُه َو َّ
ين؛ َوال َِّذيـ َن آ َم ُنـوا َو َع ِملُـوا
ـي َعـنِ الْ َعالَ ِم َ
لِ َنف ِْسـ ِه إِ َّن اللَّـ َه لَ َغ ِن ٌّ
الصالِ َح ِ
ـات لَ ُن َكفِّـ َر َّن َع ْن ُه ْم َسـيِّئَاتِ ِه ْم َولَ َن ْج ِزيَ َّن ُه ْم أَ ْح َسـ َن ال َِّذي
َّ
ِ
ِ
ِنسـا َن ِب َوال َديْه ...
كَانُـوا يَ ْع َملُـونَ؛ َو َو َّصيْ َنـا ْال َ
آیات  ۸تا ۱۰سورۀ العنکبوت
شر َِك ِب َمـا
متن صفحـۀ دومُ ...:ح ْسـ ًنا َوإِن َجا َهـد ََاك لِتُ ْ
ـس ل ََـك بِـ ِه ِعلْـ ٌم ف ََلا ت ُِط ْع ُه َما إِ َ َّل َم ْر ِج ُعكُـ ْم فَأُنَ ِّبئُكُـم بِ َـا
لَ ْي َ
الصالِ َح ِ
ـات لَ ُند ِْخلَ َّن ُه ْم
كُنتُـ ْم ت َ ْع َملُـونَ؛ َوال َِّذيـ َن آ َم ُنـوا َو َع ِملُـوا َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ين؛ َو ِمـ َن ال َّن ِ
ـاس َمن يَق ُ
ُـول آ َم َّنا بِاللَّـه فَـإذَا أوذ َي ِف
الصالِ ِح َ
ِف َّ
َص ِّمـن َّربِّ َك
اللَّـ ِه َج َع َـل ِفتْ َنـ َة ال َّن ِاس كَ َعـذ ِ
َاب اللَّ ِه َول َِئن َجاء ن ٌْ
ـس اللَّـ ُه ِبأَ ْعلَ َم...
لَيَقُولُـ َّن إِنَّـا كُ َّنـا َم َعكُـ ْم أَ َولَيْ َ
ب .یـک قطعـۀ سـه سـطری حـاوی قسـمتی از آیـۀ ۵۵
سـورۀ غافر
متن سـطور...:إِ َّن ال َِّذيـ َن يُ َجا ِدلُـو َن ِف آيَ ِ
ـات اللَّـ ِه ِبغ َْيرِ
بر َّمـا ُهـم ِب َبالِ ِغيـ ِه
ُسـلْطَانٍ أَت َا ُهـ ْم إِن ِف ُصدُو ِر ِهـ ْم إِلَّ كِ ْ ٌ
ف َْاسـتَ ِع ْذ بِاللَّـ ِه إِنَّـ ُه ...

 .۲۱کاخ موزۀ گلستان تهران
در مجموع شامل پنج صفحه
الف .سه صفحه حاوی آیات  ۵۲تا  ۵۵سورۀ عنکبوت
متن صفحه...:كَفَـى بِاللَّ ِه بَيْ ِنـي َوبَيْ َن ُك ْم شَ ـهِيدًا يَ ْعلَ ُم َما
الس َما َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض َوال َِّذيـ َن آ َم ُنـوا بِالْ َب ِاطـلِ َوكَفَـ ُروا بِاللَّـ ِه
ِف َّ
َاب َولَـ ْو َل أَ َج ٌل
َـاسونَ؛ َويَ ْسـتَ ْع ِجلُون ََك بِالْ َعذ ِ
أُ ْولَ ِئ َـك ُهـ ُم الْخ ِ ُ
ْ
ِ
ً
َ
َاب َوليَأتيَ َّن ُهم بَ ْغتَة َو ُه ْم َل يَشْ ـ ُع ُرونَ؛
ُّم َسـ ًّمى لَ َجاء ُه ُم الْ َعذ ُ
َاب َوإِ َّن َج َه َّن َم لَ ُم ِحيطَـ ٌة بِالْكَا ِفرِي َن؛يَ ْو َم
يَ ْسـتَ ْع ِجلُون ََك بِالْ َعـذ ِ
ِ
َاب ِمـن فَ ْوق ِه ْم َو ِمـن تَ ْح ِت ...
يَغْشَ ـا ُه ُم الْ َعـذ ُ
ب .یک برگ(پشـت و رو) ،شـامل آیات  ۸تا  ۲۲سـورۀ
البروج و آیـات  ۱و  ۲سـورۀ طارق
۸
منت صفحۀ اول :آیات  ۸تا ۱۴سورۀ الربوج
الس َما َو ِ
ُ
ات
ْك
...يُ ْؤ ِم ُنـوا بِاللَّـ ِه الْ َعزِي ِز الْ َح ِم ِيد؛ ال َِّذي لَ ُه ُمل َّ
ش ٍء شَ ـهِيدٌ؛ إِ َّن ال َِّذي َن فَتَ ُنوا الْ ُم ْؤ ِم ِن َني
َو ْالَ ْر ِض َواللَّـ ُه َع َل ك ُِّل َ ْ
َوالْ ُم ْؤ ِم َن ِ
َاب
َاب َج َه َّن َم َولَ ُهـ ْم َعذ ُ
ـات ث ُـ َّم لَـ ْم يَتُوبُوا فَلَ ُه ْم َعـذ ُ
الصالِ َح ِ
ـات لَ ُهـ ْم َج َّنـاتٌ
الْ َحرِيـقِ ؛ إِ َّن ال َِّذيـ َن آ َم ُنـوا َو َع ِملُـوا َّ
ِ
ْـش َربِّكَ
ْ
ت َ ْجـرِي ِمـن تَ ْح ِت َهـا ْالَنْ َهـا ُر َذلِ َك الْفَـ ْو ُز ال َك ِب ُري؛إ َّن بَط َ
لَشَ ِـديدٌ؛ إِنَّـ ُه ُه َو يُ ْب ِـدئُ َويُ ِعيدُ؛ َو ُهـ َو الْ َغفُو ُر...
متن صفحه دوم:سـوره البروج ،آیات  ۱۴تا  ۲۲و سـوره
الطـارق ،آیات ۱و۲
 ...الْـ َودُودُ؛ذُو الْ َعـ ْر ِش الْ َمجِيدُ؛ فَ َّع ٌال ل َِّما يُرِيدُ؛ َه ْل أَت ََاك
يب
َح ِديـثُ الْ ُج ُنـو ِد؛ ِف ْر َعـ ْو َن َوثَ ُودَ؛ بَلِ ال َِّذي َن كَفَـ ُروا ِف تَك ِْذ ٍ
؛ َواللَّـ ُه ِمـن َو َرائِهِـم ُّم ِحيـطٌ؛ بَ ْـل ُهـ َو قُـ ْرآ ٌن َّمجِيـدٌ؛ ِف لَـ ْو ٍح
َّم ْحف ٍ
الس َماء َوالطَّـارِقِ ؛
ُـوظ؛ ب ِْسـمِ اللَّـ ِه ال َّر ْح َمـنِ ال َّر ِحيـمِ ؛ َو َّ
َو َمـا أَ ْد َر َاك َمـا الطَّار ُِق؛
9
 .۲۴کتابخانه و موزۀ ملی ملک
ج .یک صفحه حاوی آیات  ۱تا  ۱۱سورۀ العلق
چهار قطعۀ  ۲سـطری حاوی آیات  ۳۳تا  ۳۸سـورۀ الروم
منت صفحه:
ب ِْسـمِ اللَّـ ِه ال َّر ْح َمـنِ ال َّر ِحيـمِ ؛ اقْـ َرأْ ب ِْاسـمِ َربِّ َـك ال َِّـذي و آیات  ۷۲تا  ۷۸سـورۀ الرحمن
الف .آیات  ۳۳تا ۳۸سورۀ الروم
ِنسـا َن ِم ْن َعلَقٍ ؛ اقْـ َرأْ َو َربُّ َك ْالَكْـ َر ُم؛ ال َِّذي َعلَّ َم
َخل ََق؛ َخل ََـق الْ َ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
السبِيلِ َذلِ َك...
ن
ب
ا
و
ني
ك
س
م
ل
ا
و
ه
ق
ح
ب
ر
ق
ل
سطور...:ا
منت
َى؛
غ
ط
ي
ل
ن
ـا
ِنس
الْ
ن
إ
َل
َّ
ك
؛
م
َـ
ل
ع
ي
م
ل
ا
م
ن
ـا
ِنس
َّ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
بِالْ َقلَـمِ ؛ َعلَّـ َم ْال َ َ ْ َ ْ ْ
ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ
َ َ
شكُـونَ؛ لِيَ ْكفُـ ُروا بِ َا آتَيْ َنا ُهـ ْم فَتَ َمتَّ ُعوا
ـت ال َِّـذي يَ ْن َهـى؛
ِّ ...م ْن ُهـم ِب َربِّهِـ ْم يُ ْ ِ
أَن َّرآ ُه ْاسـتَ ْغ َنى؛ إِ َّن إِ َل َربِّ َـك ال ُّر ْج َعـى؛ أَ َرأَيْ َ
َ
ف ََسـ ْو َف تَ ْعل ُمونَ؛
ـت إِن كَانَ...
َعبْـدًا إِذَا َص َّلى؛ أَ َرأَيْ َ
ب .آیات  ۷۲تا  ۷۵سورۀ الرحمن
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َ
ِ
متن سـطورَّ ...:مق ُْصو َراتٌ ِف الْخيَامِ ؛فَبِـأ ِّي آلَ ء َربِّك َُما
 ۱۲قطعه ،شامل ۲ ،۱و  ۳سطری
نـس قَ ْبلَ ُه ْم َو َل َجانٌّ؛ فَبِـأَ ِّي آلَ ء َربِّك َُم
ت ُ َك ِّذبَانِ ؛لَـ ْم يَطْ ِمثْ ُهـ َّن إِ ٌ
آیات  ۷و  ۸سورۀ روم
...
ِ
ِ
متن سـطور :يَ ْعلَ ُمـو َن ظَاه ًرا ِّمـ َن الْ َحيَاة ال ُّدنْيَـا َو ُه ْم َعنِ
ج .آیات  ۷۵تا  ۷۷سورۀ الرحمن
ْال ِخـ َر ِة ُهـ ْم غَا ِفلُـونَ؛ أَ َولَ ْم يَتَ َف َّك ُروا ِف أَنف ُِسـ ِه ْم َمـا َخل ََق ...
ُضر
ين َع َلى َرفْـ َر ٍف خ ْ ٍ
متن سـطور ...:ت ُ َك ِّذبَـانِ ؛ ُمتَّ ِك ِئ َ
آیات ۲و ۳سورۀ العنکبوت
َو َعبْقَـر ٍِّي ِح َسـانٍ ؛ فَبِـأَ ِّي آلَ ء َربِّك َُما تُ َك ِّذبَـانِ ؛
متن سـطورَ ...:و ُه ْم َل يُ ْفتَ ُنـونَ؛ َولَقَـ ْد فَتَ َّنـا ال َِّذيـ َن ِمـن
د .آیات  ۷۶تا  ۷۸سورۀ الرحمن
ين؛
قَ ْبلِهِـ ْم فَلَ َي ْعلَ َمـ َّن اللَّـ ُه ال َِّذيـ َن َص َدقُـوا َولَ َي ْعلَ َمـ َّن الْكَا ِذ ِب َ
متن سـطورِ ...:ح َسـانٍ ؛ فَبِـأَ ِّي َآلء َربِّك َُم ت ُ َك ِّذبَـانِ ؛ تَبَا َر َك
آیۀ ۲۱سورۀ غافر
ْاسـ ُم َربِّ َـك ِذي الْ َج َلا ِل َوالْ ِكْ َرامِ ؛
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 .۲۷مجموعۀ سید صادق خرازی تهران
 .۲۵موزه رضا عباسی تهران
یـک قطعـۀدو سـطری حـاوی آیـات  ۵۲تـا  ۵۴سـورۀ
دو قطعـه ،دو سـطر شـامل بخشـی از آیـات  ۳۷و ۳۸
الرحمن
سـورۀ العنکبـوت و آیـات  ۴۵و  ۴۶سـوره سـبأ
ِ
ِما ِمـن ك ُِّل فَاكِ َهـ ٍة َز ْو َجـانِ ؛ فَبِـأَ ِّي آلَ ء
ه
ي
ف
سـطور:
متن
آیات  ۴۵و  ۴۶سورۀ سبأ:
َ
ين َع َلى فُـ ُر ٍش بَطَائِ ُن َهـا ِم ْن إِ ْسـتَ ْ َبقٍ ...
متن سـطورَ ...:و َما بَلَغُـوا ِم ْعشَ ـا َر َمـا آتَيْ َنا ُهـ ْم فَ َك َّذبُـوا َربِّك َُما ت ُ َك ِّذبَـانِ ؛ ُمتَّ ِك ِئ َ
ُر ُس ِلي فَ َك ْي َـف كَا َن نَ ِكيرِ؛ ق ُْـل إِنَّ َـا أَ ِعظُكُـم ...
 .۲۸موزۀ خط و کتابت میرعامد در مجموعۀ سعدآباد
12
تهران
 .۲۶موزۀ قرآن و کتابت مسجد صاحباالمر تربیز
یک قطعۀ یک سطری حاوی آیۀ  ۹سورۀ الحجرات
یک قطعۀ یک سطری حاوی آیۀ  ۶سورۀ لقامن
َ
اس َمن يَشْ َترِي لَ ْهـ َو الْ َح ِد ِ
متن سـطرَ :و ِم َن ال َّن ِ
يث لِيُ ِض َّل
َـت
متن سـطر ...:اقْتَتَلُـوا فَأ ْصلِ ُحـوا بَيْ َن ُه َما فَـ ِإن بَغ ْ
إِ ْحدَا ُه َما ...
َعن ...

کتابخانه ملی ایران

موزه رضا عباسی تهران

مجموعه سید صادق خرازی

موزه ملی ایران

فهرست اوراق پراکندۀ قرآن بایسنغری در مجموعههای ایران و جهان

سوره و آیات

تعداد اوراق

مجموعه و محل نگهداری

سوره الرحمن آیات  ۵۲تا ۵۴
سوره الحجرات آیه ۹
سوره لقامن آیه ۶
سوره العنکبوت بخشی آیات  ۳۷و  ۳۸سوره سبأ آیات  ۴۵و ۴۶
سوره الروم آیات  ۳۳تا ۳۸
سوره الرحمن آیات ۷۲تا ۷۸
سوره العنکبوت آیات  ۴تا ۱۰
سوره غافر آیه ۵۶
سوره روم آیات  ۷و ۸
سوره العنکبوت آیات ۲و۳
سوره غافر آیه ۲۱
سوره عنکبوت آیات  ۵۲تا۵۵سوره الربوج آیات  ۸تا  ۲۲و سوره طارق
آیات  ۱و  ،۲سوره العلق آیات  ۱تا ۱۱

 ۱قطعه ۲ ،سطر
 ۱قطعه ۱ ،سطر
 ۱قطعه ۱ ،سطر
 ۲قطعه ۲ ،سطر

مجموعه سید صادق خرازی تهران
موزه خط و کتابت میرعامد در مجموعه سعدآباد تهران
موزه قرآن و کتابت مسجدصاحباالمر تربیز
موزه رضا عباسی تهران

 ۴قطعه ۲ ،سطر

کتابخانه و موزه ملی ملک

 ۱قطعه (پشت و رو)
 ۲قطعه  ۳سطر

بخش اسالمی موزه ملی ایران

 ۱۲قطعه ،شامل ۲ ،۱و ۳
سطری

کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران

 ۵قطعه ۳ ،صفحه

کاخ موزه گلستان تهران

سوره الحجرات آیه ۶

 ۱قطعه ،نیمی از یک سطر

حراجخانه بونامز(۲۰۰۳م)

سوره سبأ آیات  ۴۱و ۴۲
سوره غافر آیه ۲۰
سوره انبیاء آیات  ۴۹تا ۵۵

 ۱قطعه ۲ ،سطر
 ۱قطعه ۱ ،سطر
 ۱قطعه ۱ ،صفحه
 ۱قطعه ۲ ،سطر
 ۱قطعه ۲ ،سطر

حراجخانه ساتبیز لندن (۲۰۰۹م)
حراجخانه ساتبیز لندن (۲۰۰۸م)
حراجخانه ساتبیز لندن (۲۰۰۴م)
حراجخانه ساتبیز لندن (۲۰۰۰م)
حراجخانه ساتبیز لندن (۱۹۹۹م)

 ۲قطعه ۳ ،سطر

حراجخانه ساتبیز لندن (۱۹۸۸م)

 ۱قطعه ۲ ،سطر
 ۱قطعه ۱ ،سطر
 ۳قطعه ۲ ،سطر
 ۱قطعه ۳،سطر
 ۲قطعه ۲ ،صفحه
 ۱قطعه ۲ ،سطر
۱قطعه ۲ ،سطر
 ۱قطعه ۲ ،سطر

حراجخانه درئوت فرانسه (۱۹۹۴م)
حراجخانه کریستیز لندن (۱۹۹۳م)
گالری آهوان لندن
موزه توپقاپ یرسای استانبول
مجموعه هرن اسالمی خلیلی لندن
موسسه مطالعات اسامعیلیه لندن
ق رجب کویت
موزه طار 
مجموعه دیوید کپنهاگ

سوره الرحمن آیات  ۶۰و ۶۵
سوره االعراف آیات  ۳۷و ۳۸
سوره النور آیه ۱
سوره الرحمن آیات  ۶۰تا ۶۵

یک رسسوره مذهب و آیه  ۱از سوره الروم
رسسوره مذهب ،سوره لقامن
سوره لقامن آیات ۱تا  ۶و سوره سبأ آیات  ۴۶تا  ۵۴و سوره فاطر آیه ۱
سوره سبأ بخشی از آیات  ۴۴و ۴۵
سوره غافر آیات  ۱۸و ۱۹
سوره الروم بخشی از آیات ۳۰و ۳۱
سوره عنکبوت آیات  ۲۵تا ۲۹
 ۱قطعه ،برگ پشت و رو
سوره التغابن آیات  ۳تا ۸
 ۱قطعه (پشت و رو)۲ ،
سوره جاثیه آیات۳تا  ۹و ۱۳تا۱۶
صفحه
سوره جاثیه آیات  ۱۰تا ۱۷
۲۲
سوره املؤمن آیات  ۲۱و
 ۶قطعه ۱ ،برگ (پشت و رو)
۲۱
سوره غافر آیات  ۲۰تا
و  ۴سطر(پشت و رو)
سوره القصص آیات  ۷۹تا ۸۳
سوره القصص ،آیات  ۸۱تا ۸۴

مجموعه خصوصی جنوا ایتالیا
مجموعه سودآور هوستون
موزه مرتوپلینت نیویورک

نتیجهگیری
بـا توجـه بـه یافتهـای ایـن پژوهـش ،تعـداد اوراق
پراکنـدۀ قـرآن بایسـنغری در مجموعههـای ایـران و جهان
بیـش از تعـدادی اسـت که تاکنـون پژوهشـگران معرفی و
منترشکردهانـد .در همیـن راسـتا و برخلاف نظریات دیوید
جیمـز کـه بـاور دارد متن ایـن مصحـف تنهـا بر یـک وجه
کاغـذ نوشـته شـده و هیـچ لت دوتایـی سـاملی از این قرآن
باقـی منانـده ،اوراق اصیـل ایـن قـرآن پشـت و رو بـوده و
منونههـای یکرو ،بعد از زمان استنسـاخ نسـخه دوپوسـته
شـده و بهخاطـر سـاختار کاغـذ مط ّبـقاش ،ب هراحتـی بـه
صفحـات یکطرفه تبدیل شـدهاند .همچنیـن دربارۀ نحوۀ
سـاخت و تولیـد کاغـذ ایـن مصحـف پژوهشهـای علمـی
کمـی انجـام گرفتـه ،حـال آنکه عالوهبر بررسـی و مقایسـۀ
ک خوشنویسـی صفحـات ،میتـوان با تأملـی بر جنس
سـب 
ِ
کاغـذ ایـن اوراق نیـز اصـل یـا جعـل بـودن منونههـای
موجـود را شناسـایی کـرد .یکی دیگر از نـکات جالب توجه
در میـان اوراق پراکنـدۀ ایـن مصحف نسـبت بـه مجموعۀ
کتابخانه و موزۀ آسـتان قدس مشـهد ،وجود آیاتی از سـور
اعـراف ،انبیـاء ،نـور ،سـبا و الحجرات اسـت.
در همیـن زمینـه فهرسـتهایی کـه محققینـی
چـون مارتیـن لینگـز ،ابوالعلاء سـودآور و علیاصغـر
ثابتجـازاری ارائـه دادهانـد ،اطالعـات ناقصـی دربـارۀ
تعـداد اوراق ،ترتیـب آیـات و شناسـایی برخـی منونههای
موجـود در مجموعههـای خصوصـی و موزههـای ایـران
و جهـان دارنـد و در ایـن گفتـار سـعی گردیـد تـا ایـن
نارسـاییها اصلاح گردنـد ،هرچنـد اطالعـات ارائـه شـده
در ایـن مقالـه در آینـده و بـا پیدا شـدن منونههایـی تازه،
تکمیلتـر خواهنـد شـد.

پانوشت
 .۱رجـوع کنیـد بـه :کاوسـی ،ولیاللـه ،تیـغ و تنبور:هنر
دورۀ تیموریـان بـه روایـت متون ،انتشـارات فرهنگسـتان
هنر.۱۳۸۹ ،
 .۲در میـان مجموعههـا و موزههایـی کـه تاکنـون موفـق
بـه انجـام مرمـت (بـا روشهـای علمـی) و بازتولیـد
کاغـذ قـرآن بایسـنغری شـدهاند ،میتـوان بـه مـوزۀ
مرتوپلیتن ،مجموعـۀ خلیلـی ،کتابخانـۀ آسـتان قـدس
رضـوی و کتابخانـۀ ملـی ملـک اشـاره کـرد؛ ا ّمـا در میـان

کل پروژههـای مرمتـی اوراق قـرآن بایسـنغری در جهـان،
بخـش مرمـت مـوزه مرتوپلیتن ،بـه رسپرسـتی خانـم یانـا
وان دایـک ( )Yanna Van Daykeبهرتیـن و نزدیکتریـن
نتیجـه را دربـارۀ بازتولیـد کاغذی مشـابه (بافت و رنگ و
چگالـی) بهدسـت آورد.
 .۳بـر اسـاس برخـی منابـع تاریخـی بـه نظـر میرسـد
نادرشـاه شـخصاً به سـمرقند نرفتـه و در زمان تاجبخشـی
بـه پادشـاه ترکسـتان ،لطفعلیخـان ولـد علیبیـک را بـه
همـراه بیسـتهزار رسبـاز بـرای رسکوبـی طایفـۀ یـوز به
حوالـی سـمرقند فرسـتاده و احتماالً وی اوراقـی از ایـن
قرآن را به رسـم پیشـکش نزد نادرشـاه به مشـهد آورده و
ایـن صفحـات احتماالً پیـش از مـرگ نـادر وارد کتابخانـۀ
مشـهد شـدهاند .در همیـن راسـتا نگارنـده بـاور دارد کـه
شـاید پیـش از مـرگ نـادر قـرآن بایسـنغری پارهپاره شـده
و از بیـن رفتـه بـوده و تنهـا بخـش اندکـی از آن (حـدود
یکصـد صفحـه) باقـی مانـده بـوده کـه همیـن اوراقـی
اسـت کـه امـروز در موزههـا و مجموعههـای جهـان
پراکنـده اسـت.
 .۴بـرای منونـه ،گزارشهایـی پراکنـده از وجـود سـطوری
از ایـن قـرآن در چنـد مجموعـۀ داخلـی منتشر شـده؛
ازجملـه مجموعـۀ خانم عـزت ملک ،مجموعـه محفوظی
(کـه نگارنـده تصویـر و اطالعات دقیقی در ایـن دو مورد
پیـدا نکـرد) و مجموعۀ آقـای میرزامحمدفیضمجتهدقمی
در شـهر قـم کـه در قالـب حکایتـی در کتـاب هـزار یـک
حکایـت قرآنـی ،ا ّمـا صحـت آن قابلاعتماد و اسـتناد
نیسـت( .رجـوع کنیـد بـه :مح ّمـدی ،مح ّمدحسـین ،هزار
و یـک حکایـت قرآنـی ،نیلوفرانـه ،۱۳۹۳،حکایـت ).۹۹۴
 .۵خوشـبختانه مجموعـه اوراق قرآن بایسـنغری موجـود در
کتابخانـه و مـوزۀ مشـهد ،اخیـرا ً و برای نخسـتین بار توسـط
مؤسسـۀ آفرینشهـای هنری آسـتان قـدس رضـوی منتشر
گردیـده و به همین مناسـبت نیـز کتابچه (وجیزه)ای شـامل
چنـد مقالۀ ارزشـمند دربـارۀ این مصحف منتشر گردیده
اسـت( .برای مطالعۀ بیشتر رجوع کنید به :فدائیان ،مجید
و دیگـران ،برگهایـی از قـرآن کریم به خط بایسـنغرمیرزا،
مجموعـۀ مقـاالت ،مشـهد :مؤسسـۀ آفرینشهـای هنری
آسـتان قدس رضـوی)۱۳۹۴ ،
 .۶ایـن قطعـات ،در مجموعـۀ دکتر بیانـی وجـود
داشـتهاند و بهظاهـر ،تصاویـر ایـن اوراق در کاتالوگـی
در سـال ۱۹۸۴م منتشر گردیـده کـه متأسـفانه بـا وجـود
پیگیریهـای فـراوان نگارنـده ،تصاویـر مدّنظـر یافـت
نشـدند ،هرچنـد ایـن احتمال وجـود دارد کـه سـطور

مذکـور ،بعدهـا به مـوزۀ مرتوپلینت فروخته شـده و اکنون
در میـان اوراق موجـود در ایـن مـوزه باشـند.
 .۷الزم بـه یـادآوری اسـت ،در فهرسـت کتابخانـۀ کاخ
گلسـتان کـه خانـم بـدری آتابـای در سـال  ۱۳۵۱منتشر
کـرد ،ذیـل عنـوان قرآن شمارۀ ،۲۲۱تعـداد قطعـات قرآن
بایسـنغر  ۴،عدد با شماره ثبتهای ۹۸۲۶ ،۹۸۲۸،۹۸۲۷و
 .۹۸۲۵ذکـر شـده اسـت.
 .۸ایـن دو صفحـه بهاحتمال بـه همراه دیگـر اوراق قرآن
بایسـنغر در سـفر نارصالدینشـاه به قوچان ،پس از زلزلۀ
سـال  ۱۳۱۳و بـه فرمـان وی بـه تهـران و کاخ گلسـتان
انتقـال یافتهانـد.
 .۹گویـا ایـن صفحـه در گذشـته در اختیـار کتابخانـۀ ملی
بـوده و در همیـن راسـتا نیـز نامـهای بـه کتابخانـۀ ملـی
فرسـتاده شـده با مضمـون درخواسـتی از طـرف کتابخانۀ
آسـتان قـدس مشـهد مبنـی بـر انتقـال آن بـه مشـهد ،کـه
بـه دلیلـی نامعلـوم هیـچگاه ایـن مبادلـه انجـام نشـده و
بعدهـا ایـن صفحـه بـه کتابخانـۀ سـلطنتی کاخ گلسـتان
فرسـتاده شـده و سالهاسـت کـه ایـن اثـر در کنـار چهار
صفحـۀ دیگـر در آرشـیو کتابخانـۀ کاخ گلسـتان نگهداری
میشـود.
 .۱۰در میـان قطعـات معرفـی شـده در آرشـیو کتابخانـۀ
ملـی ایـران ،نگارنـده تنهـا موفـق بـه بررسـی و انتشـار ۳
قطعـه شـد ،حـال آنکه تعـداد قطعـات در بسـیاری منابع
 ۱۲قطعـه ذکـر شـده کـه نیـاز بـه بررسـیهای بیشتری
دارد.
 .۱۱در بخـش اسلامی مـوزۀ ملـی ایـران عالوهبـر یـک
بـرگ پشـت و رو و یـک قطعـۀ سـه سـطری (بـا پوشـش
روغنـی) کـه در سـالن مـوزه بـه منایش گذاشـته شـدهاند،
یـک قطعۀ سـه سـطری دیگـر نیز وجـود دارد کـه درحال
حـارض در مخـزن مـوزه نگهـداری مـی شـود.
 .۱۲در سـطر مذکـور کاتـب بهجای واژه «لهو» به اشـتباه
«اهوا» نوشـته است.
منابع
 .۱آتابـای ،بـدری ،فهرسـت قرآنهـای خطـی کتابخانـه
سـلطنتی ،تهـران :کاخگلسـتان.۱۳۵۱،
 .۲افرونـد ،قدیـر ،گلچینـی از قرآنهـای خطـی مـوزه
دوران اسلامی ،تهـران :مـوزه ملـی ایـران.۱۳۷۵،
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اسناد مرتبط با قرآن بایسنغری
در مرکز اسناد آستان قدس رضوی

مقدّمه
تاریخنـگار بـرای اینکـه بتوانـد بـا نگاهـی ژرفتـر
تاریخـی بنویسـد کـه بـه تاریـخ درجـه ا ّول ،نزدیـک باشـد
بایـد همۀمـدارک ممکـن را وارسـی کند تا شـاید رسنخی از
رویدادهـای گذشـته بیابـد و با کنار هم نهادنشـان روایتی
برمبنـای عقـل و منطـق عرضه کنـد که بیشترین انطباق با
عینیت تاریخی داشـته باشـد .چگونگی تولید و رسگذشـت
قـرآن بایسـنغری از پدیدههـای مبهـم تاریـخ کتابـت و
کتابآرایـی جهـان اسلام اسـت کـه بهرغـم اهمیتـش،
اطالعـات بسـیار ناچیـزی از آن در دسـت اسـت .به سـبب
پراکندگـی برگهـای ایـن قـرآن و نبود سـندی کـه از کاتب
و محـل کتابـت و حتی زمانِ حدودی تولیـدش اطالع دهد،
تاکنـون فرضیاتـی متفـاوت دربـارۀآن عرضـه شـده اسـت.
حتـی وضـع برگهـای آن از زمـان وقـف چنـد بـرگ ا ّولیـه
بـر حـرم امـام رضـا(ع) و سـپس انتقـال باقیماندۀبرگهـا
از بقعـۀ امـا مزاده ابراهیـم قوچـان بـه این مجموعـه نیز تا
حـدودی نامشـخص و مبهـم اسـت .بـا ایـن حـال در مرکـز
اسـناد آسـتان قـدس رضـوی چنـد سـند دربارۀایـن اثـر در
دسـت اسـت کـه تا حـدودی اطالعاتـی دربارۀآن به دسـت
میدهـد .ایـن مقالـه به بررسـی این اسـناد اختصـاص دارد
و کوشـش بـر این اسـت با تفسـیر اسـناد ،اطالعـات تازهای
دربـارۀآن بهدسـت آیـد.

چکیده
از قـرآن بـزرگ آسـتان قـدس کـه بهاشـتباه بـه بایسـنغر نسـبت داده
شـده ،تنها شماری برگ پراکنده باقی مانده و هیچ برگی از آغاز و انجام
نسـخه کـه دربردارنـدۀ اطالعاتـی دربارۀکاتـب یـا زمـان دقیـق کتابتـش
باشـد بهجـا منانـده اسـت .از ایـنرو محققـان بـرای آگاهی از رسگذشـت
ایـن قـرآن ناچارنـد بـر مـدارک و شـواهد فرعـی تکیـه کننـد .بخشـی از
مـدارک مربـوط بـه ایـن قـرآن ،اسـنادی اسـت کـه بـه برگهـای محفوظ
در آسـتانقدسرضوی اختصـاص دارد .برخـی شـواهد گـواه انتقـال یـک
یـا چنـد بـرگ از ایـن قرآن بـه مجموعۀآسـتان قـدس رضوی در سـالهای
پایانـی سـدۀدوازدهم اسـت ،بـا ایـن حـال به جـز یک رضب مهـر بر یکی
از برگهـا ،سـند دیگـری در ایـن زمینـه در دسـت نداریـم .اسـناد کنونـی
مربـوط بـه عصر قاجـار و پهلـوی اسـت و موضوعشـان مرمـت برگهـا،
انتقـال برگهـای باقیمانـده از بقعـۀ امامـزاده ابراهیـم جهـت مرمـت و
نگهـداری و تهیـۀ قـاب برای برگهـای محفوظ در موزه اسـت .یک منونه
نیـز بـه مکاتباتـی میـان خزانـهداری کل سـابق بـا کتابخانـۀ آسـتان قدس
رضـوی دربـارۀ یـک بـرگ تازهیـاب در ایـن مجموعـه مربـوط اسـت .این
مقالـه بـه بررسـی محتـوای ایـن اسـناد اختصاص داده شـده اسـت.

تعداد و موضوع اسناد
در مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی هشـت سـند
نگهـداری میشـود کـه سـه سـند مسـتقیامً دربارۀقـرآن
بایسـنغری اسـت و پنج سـند مربوط اسـت به اموری دیگر
کـه در حاشـیه یـا برخی صفحـات آنها از قرآن بایسـنغری
سـخن رفتـه اسـت .در حـال حـارض بررسـی هفـت سـند
میسر بـوده که منت شـش سـند در دسـت اسـت :دو سـند
ّ
مربـوط به عصر قاجار که به پرداخت دسـتمزد کرسنویس
و صحـاف اختصاص دارد ،یک سـند که بـه انتقال برگهای
موجـود در بقعـۀ امـا مزاده ابراهیـم به آسـتان قدس جهت
مرمـت و نگهداری صحیح داللت دارد ،یک سـند به مرمت
قرآنهای کتابخانه از جمله قرآن بایسـنغری متعلق اسـت،
یـک سـند دربـارۀ پرداخـت دسـتمزد موزهآرایـی جهـت
نصـب اوراق قـرآن بایسـنغری ،یـک سـند مکاتبـهای اسـت
میـان خزانـهداری کل و کتابخانۀآسـتان قـدس در باب یک
بـرگ وصولـی از یـک تجارتخانـه جهـت صـدور جـواز و
سـند آخـر کـه بـه تهیـۀ قـاب جهـت نصـب پنـج بـرگ در
موزۀقـرآن اختصـاص دارد.

نرگس سیبویه*

* کارشناس صنایع دستی
narges_sibuye@yahoo.com

سند شامرۀ 29045/10
ایـن سـند ،اوراق وصول پرداخت مواجب آسـتان قدس
رضـوی در ذیالحجه سـال 1277ق اسـت کـه برگ دهمش
به قرآن بایسـنغری اختصاص دارد .منت سـند چنین اسـت:
«بـرات صـادر شـد .../مبلـغ دو تومـان رایـج خزانـه
عامرۀارشفـی حسـب االلتفـات /رسکار بنـدگان عالـی دام
اجاللـه املتعالـی واصـل و عایـد عالیحضرت ملا رجبعلـی
خادم آسـتانه مقدسـه گردید /و کان ذلک تحریرا فی شـهر
ذیالحجهالحـرام  »1277در پاییـن رضب مهـری بـا سـجع
«رجبعلـی».
در گوشـۀباالی سـند بـه صـورت مـو ّرب بـه قلـم خفی
نوشـتهاند« :بجهـه نوشتن لوحـی از سـطور پنـج ورق
قـرآن بـه خـط بایسـنغر [ ].../...کـه خـوب نوشـته اسـت
[»].../.../.../...
متن اصلـی سـند اطلاع چندانـی دربارۀقرآن به دسـت
منیدهـد ا ّمـا توشـیح سـند بهرغـم اختصـار ،بسـیار مفیـد
اسـت چـرا کـه ا ّوالً ارتباط منت را با قرآن بایسـنغری روشـن
میکنـد و از ایـن طریـق میتـوان دریافـت مالرجبعلـی
ایـن مبلـغ را بابت کرسنویسـی یک لوح از قرآن بایسـنغری
در حیـن مرمـت دریافـت کـرده و ثانیـاً مشـخص میشـود
ایـن مبلـغ جهـت کتابـت بخـش ناقـص متن یـک یـا چنـد
بـرگ از برگهـای قـرآن بایسـنغری اسـت و ایـن بـدان
معناسـت کـه برخـی از سـطور ایـن قرآن بازنویسـی شـده
اسـت .گواهـی نویسندۀسـند بـر کیفیـت خـوب کتابـت
بـدان معناسـت کـه تشـخیص خـط نونویس از خـط اصلی
احتماالً منیتوانـد آسـان باشـد .همچنیـن از ایـن توشـیح
درمییابیـم در آن زمـان رصفـاً پنج ورق از قرآن بایسـنغری
در کتابخانۀآسـتان قـدس رضوی نگهداری میشـده اسـت.
در میـان پنـج بـرگ قدیمـیِ قـرآن بایسـنغری ،برگـی
متعلـق بـه آیـات پایانـی سـورۀاملطففین و آیـات آغازیـن
سورۀاالنشـقاق موجـود اسـت کـه بخشـی از سـطور باالی
ایـن دو صفحـه نونویـس میمنایـد ،همچنیـن بخشـی از
رسسـوره نیـز نوسـاز و نونویـس اسـت .ازایـنرو گمان
مـیرود ایـن سـند بـا این بـرگ مرتبط باشـد .گفتنی اسـت
برگهـا و رقعههـای متعدد دیگری نیـز در مجموعۀکنونی
آسـتان قـدس مرمـت و بازنویسـی شـده کـه پیشتـر در
بقعـۀ امـا مزاده ابراهیـم بـوده اسـت .دلیـل ارتبـاط ایـن
صفحۀخـاص بـا سـند مذکـور وجـود رضب مهرهـا و عرض
دیدهـای عصر قاجـار اسـت کـه نشـان میدهـد ایـن برگ
بـه مجموعۀقدیمـی آسـتان قـدس متعلـق بـوده اسـت.
دربارۀرجبعلـی ،کرسینویـس ایـن قـرآن ،اطالعـی در

آسـیب دیدۀقـرآن بایسـنغری از بقعـۀ امـا مزاده ابراهیـم به
کتابخانۀآسـتان قدس اختصاص دارد .گویا در این سـند رشح
وضـع نامناسـب نگهـداری اوراق در بقعـۀ امـا مزاده ابراهیم
و شمار اوراق و رقعههـا بیـان شـده اسـت ا ّمـا به سـبب در
میس نیسـت.
دسـت نبـودن متن آن ،بیـان جزییات بیشتر ّ

دسـت نیسـت تنها میتـوان حدس زد او همان رجبعلی،
زرگرباشـی آسـتان قـدس رضـوی ،در همیـن سـالها باشـد،
کسـی کـه کتیبههـای ثلـث و نسـتعلیق صحـن جدیـد را در
سالهای  1282و 1295ق کتابت کرد و ناظر اجرای طالکاری
ایـوان طلای نـارصی نیـز بـود .از او چنـد کتیبۀمهـم بهجـا
مانـده کـه برخـی از آنها عبـارت اسـت از کتیبۀحاشـیۀایوان
شمالی صحـن جدیـد بـه قلـم ثلـث ،کتیبۀکمرکـش همان
ایـوان حـاوی قصیدهای از میرزا سـعید مؤمتنامللـک ،به قلم
نسـتعلیق و دو کتیبۀمرتبط به هـم در بغلکش ایوان طالی
نـارصی در صحـن جدیـد ۱.از او آثـار زرگـری بسـیاری نیز در
۲
حـرم امـام رضـا(ع) بهجـا مانده اسـت.

تصویر  .2سند شامرۀ  43117 /0004مربوط به مرمت پنج برگ از قرآن
بایسنغری1277 ،ق.

تصویر  .1سند شامرۀ29045 /10
مربوط به کرسینویسی قرآن
بایسنغری1277 ،ق.

آسـتانه مقدسـه گردیـد /تحریرا فـی شـهر ذیالحجهالحرام
 »1277و در پاییـن سـمت چـپ رضب مهـری بـا سـجع:
«املتـوکل علـی اللـه عبـده محمدعلی».
در بـاال توشـیحی اسـت با این عبـارت« :عالیجـاه میرزا
محمدعلـی [ ]...تسـلیم مناید».
این سـند با سـند پیشـین ارتباط دارد چراکه هر دو در
ذیالحجۀسـال 1277ق تهیه شـده اسـت و نشـان میدهد
ا ّو ًال در این زمان پنج برگ قرآن مرمت اساسـی شـده اسـت
و ثانیـاً مح ّمدعلـی صحـاف بـا رجبعلـی در یـک زمان به
مرمـت ایـن برگها مبـادرت ورزیدند.
مشـابه اسـناد اخیـر ،سـندی دیگـر بـه شمارۀ46661
مربوط به اسـناد حسـابداری یکم اسـفند سـال 1325ش در
 43صفحـه در مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی نگهداری
میشـود کـه در صفحـات  42و  43آن به پرداخت دسـتمزد
هزینـه نجـاری جهـت آمادهسـازی موزۀآسـتان قـدس برای
قـرار دادن اشـیا از جملـه برگهایـی از قـرآن بایسـنغری
اختصـاص دارد.

سند شامرۀ 43117/0004
این سـند نیـز مانند منونـۀ قبل ،قبض وصـول وجوهات
کارکنـان آسـتان قـدس اسـت کـه بـرگ چهارمـش بـه قـرآن
بایسـنغری اختصـاص دارد .بهموجـب این سـند سـه تومان
رایـج خزانـه بـه مالمح ّمدعلـی صحـاف جهـت تعمیـر پنج
ورق قرآن بایسـنغری پرداخت شـده اسـت( .تصویر  )2منت
سـند بـه این رشح اسـت:
«بـرات صـادر شـد  / ...مبلـغ سـه تومـان رایـج
خزانۀعامرۀارشفـی بجهه تعمیر پنج ورق قرآن خط مرحوم
سند شامرۀ 63192
بایسـنغر میرزا طاب ثراه بتوسـط /کارکنان رسکار فیض آثار
این منونه ،سـندی نسـبتاً مفصـل در نُه صفحـه به تاریخ
واصـل و عایـد عالیحرضت /مال محمدعلـی صحاف و خادم 1343ق اسـت کـه بـه رشح انتقـال برگهـا و رقعههـای

سند شامرۀ 63193
در صفحۀهشـتم ایـن سـند بـه تاریـخ ربیـعاالول
1343ق ،از رضورت عـرض نسـخههای خطـی کتابخانـه
سـخن رفتـه کـه گویـا برخـی از ایـن نسـخ بسـیار آسـیب
دیـده اسـت و عـرض دیدشـان میسر نیسـت .از ایـن رو
نویسندۀسـند ،میرزافضلاللـه بدایعنـگار ،از امیـر لشـکر
رشق ،جانمح ّمدخـان امیرعالیی ،درخواسـت کرده که سـه
صحـاف دیگـر ،افزون بـر دو صحاف مشـغول در کتابخانه،
جهـت تعمیر نسـخ خطی قدیمـی کتابخانه بـه عالوۀقرآن
بایسـنغری اسـتخدام کننـد .متن سـند چنیـن اسـت:
«مورخه  12شهر ربیعاالول 1343
مطابق  19برج میزان [؟]130
مقام منیع بندگان آقای امیر لشـکر رشق دامت شـوکته
عـرض قرآنخانۀمقدسـه منتهی شـده اسـت بسـی پارههای
قدیمـه ( /)800سـالۀپیش کـه بطـور اوراق زیـارت گردیده
اسـت و بآنحـال منیتـوان  /عرض دید اسـباب معطلی شـده
اسـت و رسکار آقـای دیلمـی هـم بیـش از /دو نفـر صحاف
بقرآنخانـه نفرسـتادهاند -هـم قرآن خط بایسـنغر  /معطل
مانـده و هـم جـزوات و سـیپارهها باعـث تعویـق عـرض
گردیـده /مسـتدعی اسـت مقـرر فرمائیـد اقلاً سـه نفـر
الاقل بـا پنجنفر صحاف
صحـاف دیگـر ضمیمـه منایند  /تـا ّ
شـاید بتوانـد عـرض جـزوات و قـرآن خـط بایسـنغر را متام
منایـد /غلام دربـار امامـت بدایعنـگار آسـتان قدس».
بـر اسـاس اسـناد سـال 1277ق کـه کمـی پیشتـر ذکـر
شـد میدانیم در سدۀسـیزدهم پنج ورق از قرآن بایسـنغر
در کتابخانـه بـوده اسـت .بـه اسـتناد عرض دیدهـای مکرر
ثبـت شـده بر ایـن اوراق از سـال 1196ق ،تأکید بر معطل
مانـدن و مشـکالت قـرآن بایسـنغر در ایـن سـند بـه آن
پنـج بـرگ مربـوط نیسـت بلکـه اشـاره دارد بـه برگههـا و
رقعههایـی کـه در آن زمـان بهتازگـی از بقعـۀ امـا مزاده
ابراهیـم بـه کتابخانـه رسـیده ا ّمـا هنـوز به صـورت اوراقی
منسـجم که امکان احصا و وارسـی داشـته باشـد در نیامده
بـوده اسـت .این درخواسـت جهت ترسیـع در امر صحافی
رقعههـای پراکنـده و سـامان دادن بـه آن برگهاسـت.

سند شامرۀ 64582
ایـن سـند مربـوط بـه مکاتبـات بیـن خزانـهداری کل و
کتابخانۀآسـتان قـدس رضـوی در تاریـخ  1306/11/17و
1306/12/22ش اسـت کـه بـه توضیـح مشـخصات قـرآن
بایسـنغری اختصـاص دارد .این سـند رشح مشـخصات تک
برگـی اسـت کـه جهـت تهیـۀ جـواز خـروج از کشـور بـه
خزانـهداری کل رسـیده و از ایـن حیـث اهمیـت دارد کـه
حـاوی رشح دقیقـی از رشایـط و مشـخصات ایـن قـرآن در
سـال  1306در کتابخانۀ آسـتان قدس اسـت .از جمله اینکه
درمییابیـم در ایـن زمـان بیسـت ورق از برگهـای موجود
در بقعـۀ امـا مزاده ابراهیـم مرمـت و وصالـی شـده بـود.
در نامۀنخسـت کـه از خزانـهداری کل ارسـال شـده در
چنـد بند مشـخصات دقیق قـرآن بایسـنغری جهت تطبیق
بـا بـرگ واصلۀخزانهداری ،خواسـته شـده اسـت .متن نامه
چنین اسـت:
«نیابت محرتمه تولیت آستانه قدس حرضه رضوی /
چـون هرگونـه کتـب و نفائـس و خطـوط عتیقـی کـه
تجـار عتیقـه فـروش بخارج حمـل مینامیند مطابـق قوانین
و نظامـات بـه خزانـهداری کل محاسـبات ؟؟ مراجعـه و
در صورتیکـه از امـوال مرسوقـه دولتـی یـا مشـاهد متربکه
نباشـد جـواز الزم برای عبـور از رسحد صـادر میگردد لهذا
احرتامـاً زحمـت میدهد/:

تصویر  .3سند شامرۀ  ،63193درخواست
استخدام صحاف در کتابخانه جهت مرمت
قرآنهای قدیمی و قرآن بایسنغری

یـک ورق کالم اللـه خـط منسـوب بـه بایسـنغر از
تجارتخانـه بـرای صـدور جـواز به خزانـهداری کل ارسـال و
مظنـون بـه رسقت از کتابخانه قدس رضوی شـده اسـت که
محتـاج تحقیقـات از حـوزۀآن تولیت [ ]...شـده ایم علیهذا
بـرای تحقیـق دقیـق در اینموضـع اصـل آیـات مندرجه در
صفحـه و قطـع صفحۀمزبور  /که بر طبـق صورت ضمیمه
[؟] مالحظـه خواهنـد فرمود متمنی اسـت دسـتور فرمایند
سـواالت ذیـل را بـا کمال دقـت تحقیـق و جـواب مرقـوم
دارند/:
معلـوم دارنـد کـه در کتابخانۀمبارکـه رضـوی کالماللـه
خط بایسـنغری یک جلد یا دو جلد و یا بیشتر اسـت و در
هـر صـورت در هـر صفحه چند سـطر کتابت شـده اسـت.
اصـل آیـات ایـن صفحـه که ضمیمـه اسـت در هر یک
از کالماللههـای موجـود کتابخانـه مبارکـه وجـود دارد یـا
کرس اسـت.
رسسور و اسامی سور به طال متاما نوشته شده یا خیر.
بینالسطور جدول مذهب دارند یا خیر.
صفحـات کالماللـه اعـم از یـک مجلـد یـا بیشتر تعمیر
اسـت و وصالـی از حیـث کاغـذ و مرکـب و قلـم بـرون از
کلمات و اینگونـه آثـار در آنهـا وجـود دارنـد یـا خیـر.
طـول و عـرض کالماللههـای موجود کتابخانـه مبارکه را
صحیحـاً یقین و مرقـوم دارند.
کالماللههـای موجـود در کتابخانـه آیا یـک رو تحریر یا
صفحات و اوراق دو رو نوشـته شـدهاند.
[صفحۀ]2
و در خامتـه خزانـه داری کل منتظـر اسـت جـواب
سـواالت فـوق را بـا هرگونـه اطالعاتـی کـه ممکـن اسـت
گامشـتگان آسـتانۀ /قـدس رضـوی از روی کمال دقـت
تحقیـق و رسیعـاً مرقـوم و ارسـال دارنـد کـه تکلیـف ورق
مذکـور کـه بـرای صـدور جـواز آوردهانـد معلـوم گـردد.
خزانه دار کل»
در صفحۀپیوسـت نامـه آیـات آغازیـن سـورۀعلق را به
قلم ثلث کتابت کرده و در حاشـیه ،انـدازۀورق را 136×94
سـانتیمرت ثبـت کردهانـد( .تصویر )4
پاسـخ تولیت وقت آسـتان قـدس به خزانـهداری کل به
این رشح اسـت:
«تاریـخ  22اسـفند مـاه  /1306خزانـه داری کل دولـت
علیـه ایران/
در جـواب مراسـله محرتمه منره .......با تقدیم تشـکر از
ایـن دقـت و توجـه خاطـر  /عالی را مسـتحرض میـدارد که
در کتابخانـه مبارکـه آسـتان قـدس رضـوی (ع) قرآنهائیکه/

تصویر  .4صفحۀپیوست درخواست خزانهداری دربارۀمشخصات قرآن
بایسنغری ،سند شامرۀ 64582/0008

مسـلم باشـد خط میرزا بایسنغر اسـت متعدد نیست فقط
یـک منونـه مسـلم از کتابت میرزا  /بایسـنغر موجود اسـت
که آنهم ناقص میباشـد و چون اوراق و اسـناد آسـتان قدس
مکرر /دسـتخوش انقالب گردیده اسـت سـابقه تاریخی آن
را منیتـوان معیـن منـود / .آنچـه از ثبتهـای سـابق مسـلم
میشـود ایـن اسـت کـه از هشـتاد سـال قبـل تـا کنـون پنج
 /صفحـه از ایـن کالم اللـه در آسـتانه بـوده اسـت ودر پنج
سـال قبـل آقـای امیـر لشـکر  /حسـین آقاخـان خزاعـی 52
قطعـه کوچـک و بـزرگ از همیـن قـرآن را در یکـی از امام
زادههـای  /قوچـان پیدا کردند و بکتابخانه مبارکه آسـتان
قـدس فرسـتادند کـه مشـغول صحافـی  /و ترمیـم آنهـا
هسـتند و ظاهـرا پـس از صحافـی بیسـت صفحـه شـود
عالئـم و مشـخصات ایـن  /کالم الـه بقـرار ذیل اسـت.
کاغـذ آن ترمـه رنـگ و آهاردار و بقـدر کفایت ضخیم
است.
منت آن دارای  1.65مرت طول و  0.96عرض است.
خط ثلث و هر صفحه دارای هفت سطر است.
هر دو روی صفحه نوشته شده.
در آخـر آیـات مبـارکات فـوق کلمـه آخـر گلـی مـدور

بقـدر یـک قطعـه مسـکوک پنجقرانی  /نقره مذهب شـده
است.
اسـامی سـور بـا آب طلا نوشـته شـده و اطـراف آن
تذهیـب شـده اسـت.
فاصلـه بیـن السـطرین غیـر از سـطر اول و آخـر در
حـدود  0.22سـانتیمرت اسـت.
سـطر ا ّول و آخـر پنـج الـی شـش سـانتیمرت بـا خـط
حاشـیه چهـار طرف فاصلـه دارد  /البتـه از صفحه بعالمات
قبلالذکـر یـا قطعـه از صفحـه دیـده میشـود متعلـق
باسـتان قـدس خواهـا [خواهـد] بـود و ایـن بنـده تصـور
مینامیـد ایـن صفحـه کـه در خزانـهداری کل ارائـه شـده /
اگـر دورو و دارای همیـن عالئم باشـد جـزء همین کالمالله
اسـت کـه یک سـطر آنـرا /بریدهانـد زیرا عـرض آن مطابق
عـرض اوراق موجـود در کتابخانـه مبارکه اسـت /و فقط از
حیـث طـول بقـدر یـک سـطر کوتاه اسـت.
تولیت آستان قدس»
آنطـور کـه از متن ایـن نامههـا برمیآیـد ایـن بـرگ
یـک سـطر بریـده دارد و یـک روسـت .یـک رو بـودن ایـن
اوراق بـه ایـن دلیل اسـت که کاغذ قرآن بایسـنغری از نوع
مط ّبـق و دوپوسـته شـده اسـت ۳ .علاوه بـر ایـن بـه نظـر
میرسـد بعد از ارسـال پاسـخ مسـئوالن کتابخانه ،انتسـاب
این برگ به قرآن بایسـنغری برای مسـئوالن خزانهداری کل
مسـ ّجل شـد؛ زیـرا جـوازی بـرای صـدور ایـن بـرگ از ایران
صـادر نشـد و اکنـون ایـن بـرگ در کتابخانـۀکاخ گلسـتان
نگهـداری میشـود.
سند شامرۀ 31394
ایـن سـند بـه مکاتباتـی جهـت تهیـۀ قـاب چوبـی
بـرای پنـج ورق قـرآن بایسـنغری اختصـاص دارد و بهرغـم
برگهـای فـراوان ،اطالعـات چندانـی در بـر ندارد و بیشتر
حاکـی از بروکراسـی اداری بـرای انجـام کاری سـاده در
تشـکیالت وقـت آسـتان قـدس رضوی اسـت .ایـن مکاتبات
در دوازده نامـۀ اداری میـان ادارۀکتابخانـه ،حسـابداری،
کارپـردازی و نایبالتولیـه رد و بـدل شـده و قدیمیتریـن
منونـۀ در دسـت ،سـواد نامـهای از رییـس کتابخانـه بـه
قائـم مقـام تولیـت در بـاب هزینـۀ تهیـۀ پنج قـاب ،حدود
چهـار هـزار ریـال ،بـه تاریـخ  1331/2/11اسـت .آخریـن
نامۀموجـود به تاریـخ 1331/12/6ش ،قبض تحویل شیشـه
بـرای قابهـای مذکـور از طـرف رییـس کتابخانـه خطـاب
به ادارۀکارپردازی اسـت .گفتنی اسـت شیشـه جدا از قاب
تهیـه شـده و بـر اسـاس تاریـخ ایـن نامههـا رویهمرفتـه

حـدود یـک سـال تهیـۀ این اقلام در دسـتگاه آسـتان قدس
رضـوی زمـان بـرده اسـت.
نتیجه
از مطالعـۀ ایـن اسـناد چنـد نکتـه برمیآیـد :نخسـت
زمـان مرمـت پنـج بـرگ ا ّولیـۀ محفـوظ در کتابخانۀآسـتان
قـدس رضـوی ،یعنـی سـال 1277ق و کسـانی کـه در ایـن
مرمـت نقـش داشـتهاند ازجملـه رجبعلـی ،کرسینویـس
بخشهـای مفقـوده و مالمح ّمدعلـی صحـاف .همچنیـن
درمییابیـم برگهـا و رقعههـای موجود در بقعـۀ اما مزاده
ابراهیـم 52 ،قطعـه ،در سـال 1343ق بـه کتابخانۀآسـتان
قـدس رضـوی رسـیده و در همیـن سـال جهـت مرمـت و
عـرض دیـد آنهـا چنـد صحـاف اسـتخدام شـدهاند .دیگـر
اینکـه در سـال 1306ش بیسـت ورق از برگهـای موجـود
در بقعـۀ امـا مزاده ابراهیـم مرمـت شـده و مشـخصات
آنهـا در نامـهای بـه اطلاع خزانـهداری کل رسـیده اسـت.
ایـن گـزارش سـبب مامنعـت از خـروج یکـی از برگهـای
ایـن قـرآن بـه خـارج از کشـور شـد .در سـال 1331ش نیـز
قابهایـی جهـت نصـب پنـج ورق از قـرآن بایسـنغری در
مـوزه تهیـه شـد که این بدان معناسـت از همین سـال ،این
پنـج ورق در مـوزه بـه معـرض متاشـا درآمـد.

پانوشت
 . ۱عزیـز اللـه عطـاردی ،تاریـخ آسـتان قـدس رضـوی،
مشـهد :عطـارد ،1371 ،ص؟
 . ۲رضـا نقـدی ،زرگـری در آسـتانه ،دایرهاملعـارف آسـتان
قـدس رضـوی ،مشـهد :بنیـاد پژوهشهـای آسـتان قـدس
رضـوی ،1393 ،ص520
منابع
 .۱صحراگـرد ،مهـدی« ،رسگذشـت قـرآن بایسـنغری»،
وجیزۀقـرآن بایسـنغری ،مشـهد :مؤسسـۀآفرینشهای
هنری آسـتان قـدس رضـوی.1394،
 .۲عطـاردی ،عزیـز اللـه ،تاریـخ آسـتان قـدس رضـوی،
مشـهد :عطـارد.1371 ،
 .۳نقـدی ،رضا« ،زرگری در آسـتانه» ،دایرهاملعارف آسـتان
قـدس رضـوی ،مشـهد :بنیـاد پژوهشهـای آسـتان قـدس
رضوی.1393 ،

چکیده

گ وقفی قرآن بایسنغری
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چکیده

بـر پنـج بـرگ از قرآن بایسـنغری مهرها و عرض دیدهایی اسـت که به اسـتناد
کهنترینشـان ایـن پنـج برگ دسـتکم از سـال 1196ق در ایـن مجموعه موجود
بـوده اسـت .ایـن نکتـه نشـان میدهـد ایـن برگهـا پیـش از انتقـال برگهـای
بقعـۀ امـامزاده ابراهیـم ،مسـتقیامً بـر حرم امام رضا(ع) وقف شـده و دسـت کم
پس از انتقالشـان از سـمرقند به خراسـان رسگذشـتی متفاوت داشـتهاند .بررسـی
مهرهـا و عرضهـای ثبت شـده بر ایـن برگها نشـان میدهد در کتابخانۀآسـتان
قـدس رضـوی دو روش بـرای وارسـی نسـخهها رایج بوده اسـت :نخسـت وارسـی
درونـی کتابخانـه کـه اغلـب بـدون رضب مهـر رسـمی اسـت ،دو دیگـر وارسـی
رسـمی و فهرسـتبرداری نسـخهها کـه بـا حضـور متولـی یـا مناینـدۀاو انجـام
میشـده اسـت .علاوه بـر ایـن ،سـه گونـه مهـر در ایـن میـان بـهکار رفتـه کـه
عبـارت اسـت از مهـر مخصـوص متولـی ،مهـر مربـوط بـه وارسـی غیررسـمی
کتابخانـه و مهـر وقـف .فـرم مهرهـای رضبشـده بـر ایـن پنـج بـرگ نیـز بسـیار
متنـوع اسـت و سـیر تحـول روشـنی از سـنت حکاکـی و مهرکنی مشـهد در عرص
قاجـار را نشـان میدهـد.
*  .گروه معامری ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
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بـر پنج برگ از قرآن بایسـنغری مهرها و عرض دیدهایی
اسـت کـه به اسـتناد کهنترینشـان ایـن پنج برگ دسـتکم
از سـال 1196ق در ایـن مجموعـه موجـود بـوده اسـت .این
نکتـه نشـان میدهـد این برگهـا پیـش از انتقـال برگهای
بقعـۀ امـا مزاده ابراهیـم ،مسـتقیامً بـر حـرم امـام رضـا(ع)
وقـف شـده و دسـت کـم پـس از انتقالشـان از سـمرقند به
خراسـان رسگذشـتی متفـاوت داشـتهاند .بررسـی مهرهـا و
عرضهـای ثبـت شـده بـر ایـن برگهـا نشـان میدهـد در
کتابخانۀآسـتان قدس رضوی دو روش برای وارسـی نسـخهها
رایج بوده اسـت :نخسـت وارسـی درونی کتابخانه که اغلب
بـدون رضب مهـر رسـمی اسـت ،دو دیگـر وارسـی رسـمی و
فهرسـتبرداری نسـخهها کـه بـا حضـور متولی یـا منایندۀاو
انجـام میشـده اسـت .علاوه بر این ،سـه گونه مهـر در این
میـان بـهکار رفته که عبارت اسـت از مهـر مخصوص متولی،
مهـر مربـوط بـه وارسـی غیررسـمی کتابخانـه و مهـر وقف.
فـرم مهرهای رضبشـده بـر این پنج برگ نیز بسـیار متنوع
اسـت و سـیر تحـول روشـنی از سـنت حکاکـی و مهرکنـی
مشـهد در عصر قاجـار را نشـان میدهد.

مقدمه

بـر پنـج بـرگ از برگهـای قرآن بایسـنغری محفـوظ در
کتابخانـه و گنجینۀقـرآن آسـتان قـدس رضـوی رضب مهـر و
عرضهایـی وجود دارد که بخشـی از رسگذشـت ایـن قرآن را
برمال میکند« .عرض» یادداشـتی اسـت بر روی برگ نخست
یـا پایانـی نسـخههای خطی کـه بر تعلق آن نسـخه به یکی
از کتابخانههـای پادشـاهی ،دسـتگاه یـا آسـتانۀخانقاهی
یـا مذهبـی در زمـان نـگارش آن یادداشـت داللـت میکنـد.
عـرض گویـای آن اسـت کـه در تاریـخ نـگارش یادداشـت،
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نسـخۀمذکور تفتیـش ،بازدیـد و ثبـت و ضبط شـده اسـت.
غالبـاً در زیـر عبـارت عـرض ،رضب مهـری اسـت کـه مؤیّـد
درسـتی عـرض و نیز نشـان ویژۀعارض اسـت .در تشـکیالت
آسـتان قدس رضوی غالباً مسـئول کتابخانـه بههمراه تولیت
یـا منایندۀتولیـت به مناسـبتهایی خـاص یا طبـق برنامهای
مشـخص نسـخههای نفیس کتابخانه را وارسـی میکردند و
بـا عرضنـگاری بـر بـرگ پایانـی نسـخه ،آنهـا را در فهرسـت
ضبـط کـرده یا با فهرسـتهای پیشـین مطابقـت میدادند.
درج عـرض و رضب مهـر بـر ایـن برگهـا گویـای ایـن
واقعیـت اسـت کـه ایـن پنج برگ پیـش از انتقـال برگهای
موجـود در بقعۀ اما مزاده ابراهیم به کتابخانۀآسـتان قدس
بـر ایـن مجموعـه وقـف شـده اسـت .ازایـنرو رسگذشـت
ایـن پنـج بـرگ دسـتکم پـس از تصرف سـمرقند در عرص

نادرشـاه متفـاوت از  ۵۲بـرگ مجموعۀآسـتان قدس رضوی
اسـت .عالوهبرایـن مهرهـای ایـن پنـج بـرگ متعلـق بـه
متولیـان مختلف ایـن مجموعه اسـت و میتواند اطالعاتی
از آنـان و آداب و قواعـد عـرض دیـد و رضب مهـر بر نُسـخ
این مجموعه بهدسـتدهد .این نوشـتار به بررسـی مهرها
و عرضهـای درج شـده بـر ایـن پنج بـرگ اختصـاص دارد.

بررسی مهرها و عرضها

آغاز سـنت عرض نُسـخ در ایران مشـخص نیست ا ّما این
اصطالح از سدۀششم ،عرص سلجوقیان ،در ایران برقرار بوده
اسـت 2.بهطورکلـی زمـان بازبینی نسـخههای یـک کتابخانه
معمـوالً هنـگام تبدیل مالک نسـخه (اعـم از وراثت و نظایر
آن) ،تبدیـل حکومـت و تبدیل صاحب جمعی و تحویلداری
نسـخ کتابخانههـا انجام میشـد 3.وارسـی نسـخههای وقفی
بـه هـدف حفـظ و نظـارت بر آنها اهمیت بیشتری داشـت
ازایـنرو رضب مهـر وقـف یـا کتابـت واژۀوقف بـر صفحات
نسـخههای وقفـی نوعـی عـرض بـه شمار مـیرود کـه از
بـه حیطۀوقـف درآمـدن نسـخه حکایـت میکنـد .دیگـر
یادداشـتها مربـوط اسـت بـه بازبینیهـا و سـیاههبرداری
دفعـات بعـد 4.در ایـن صـورت کهنتریـن عرض نسـخههای
آسـتان قـدس رضـوی مهری اسـت بازوبندی با سـجع «وقف
کتابخانۀروضۀمقدسـه رضیـه رضویه  »972کـه در قرآنهای
شمارۀ  866 ،691 ،406 ،314رضب شـده اسـت( 5.تصویـر)۱
همچنین کهنترین یادداشـت عرض به سـال 1058ق همراه
بـا رضب مهری با سـجع «وقف روضه مقدسـه رضیه رضویه
 »1032آمـده اسـت( 6.تصویر)۲
برگهـای پراکندۀقـرآن بایسـنغری کـه مهـر و عـرض
دارد پنـج ورق اسـت کـه مشـخص نیسـت متـام آنهـا را در
یـک زمـان بـر کتابخانـه وقـف کردهانـد یـا بهتدریـج گـرد
هـم آمـده اسـت .آنچـه مسـلم اسـت ایـن برگهـا بهرغـم
پراکندگـی و تعـداد انـدک بهماننـد نسـخهها دارای عـرض
و مهـر وقـف اسـت .گویـا بدیـن منظـور ایـن برگهـا را
شمارهگذاری کـرده بودنـد؛ زیـرا بـر حاشـیۀباالی سـه برگ
عبـارت «ورق اول»« ،ورق دوم» و «ورق پنجـم» بـه قلـم
شکسـتۀ خفـی کتابـت شـده اسـت .دو بـرگ دیگر شماره
نـدارد کـه ممکـن اسـت در مرمتهـا ،احتامالً مرمت سـال
1274ق ،در زیـر قطعـات وصالـی پنهـان شـده باشـد .اکرث
تواریـخ و عرضهـا بـر «ورق پنجـم» درج شـده و ایـن
امـر مطابـق سـنتی اسـت کـه در عـرض نسـخههای کامـل
رواج دارد ،یعنـی درج عـرض و مهـر بر صفحۀآغـاز و پایان
نسـخه .در اینجـا ورق پنجـم بـه منزلۀصفحۀآخـر نسـخه
تلقـی شـده اسـت .بـا این حـال ترتیب ورقهـا مطابق منت

تصویر .۱قدیمیترین مهر وقف کتابخانۀ آستان قدس
رضوی ،مأخذ تصویر :اسامعیل پور ،هامن،ص .98

تصویر  .۲قدیمیترین یادداشت عرض در نسخ آستان
قدس رضوی به تاریخ .1058

تصویـر  .۳محـل درج عرض و رضب
مهرهـا و جهـت قرارگیـری شـان در
روی ورق پنجـم در تصویـر نشـان
داده شـده اسـت .دو قـاب قرمـز
عرضهـای بـدون مهـر اسـت.

قـرآن نیسـت بـه طـوری کـه متن پشـت و روی ورق ا ّول،
پایـان سـورۀ املطففیـن و آغـاز سورۀاالنشـقاق ،مربـوط به
جـزء سـیام اسـت و دیگـر برگهـا مربـوط بـه جـزء هـای
دیگـر .گفتنی اسـت مهرهـا و عرضها عمومـاً در دو جهت
مختلـف کتابـت و رضب شـدهاند :یکی در جهـت موازی با
صفحـۀ کتـاب و دیگـر بـا زاویۀ حـدود  45درجـه در جهت
گوشۀراسـت بـاال( .تصویـر)۳
کهنتریـن «عـرض» بـر پشـت ورق پنجـم درج شـده
اسـت« :بتاریـخ شـهر ربیـع االول سـنه  1196داخـل عـرض
شـد»( .تصویـر )۴به اعتقـاد برخـی کتـابداران عموماً این
عبارت زمانی نوشـته میشـد که نسـخه برای نخسـتین بار
بـه رؤیـت تولیـت برسـد .در مراحـل بعـدی عـرض معموالً
عبارت «زیارت شـد» برای قرآن و «دیده شـد» و «مالحظه
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شـد» و «بازدیـد شـد» بـرای دیگـر نسـخ بـهکار مـیرود.
ا ّمـا در قـرآن بایسـنغری ایـن قاعـده رعایـت نشـده و بـر
پشـت همیـن بـرگ در دو موضـع داخـل عـرض شـدن آن

تصویر  .۴مهر و عرض در قرآن بایسنغری به تاریخ 1196ق.

در تاریـخ رمضـان 1274ق و ذیقعـده 1275ق بیـان شـده
اسـت 8.ازایـنرو بهرغـم نظـر محققـان قاعدۀیکسـانی در
بـهکار بـردن عبـارات «داخـل عـرض شـد» و «زیارت شـد»
نبـوده و درج عبـارت «داخـل عرض شـد» قرآن بایسـنغری
را منیتـوان سـند قطعـی جهـت تعیییـن زمان دقیـق ورود
ایـن برگهـا بـه کتابخانـه تلقـی کرد.
در زیـر عرض سـال  ،1196کهنترین عـرض این برگها،
رضب مهـری مربـع و مطمـوس و آسـیبدیده وجـود دارد،
بـا ایـن حـال سـجع آن چنیـن خوانـده میشـود« :و افـوض
امـری الـی اللـه /شـهابالدینبنعلیالعلوی» (تصویـر)۵
گویـا شـهابالدینعلوی وزیـر خراسـان در عصر شـاهرخ
افشـار بـوده و رضب مهـرش در برخـی اسـناد ایـن دوره
مانند سـند حکم شـاهرخ افشـار مبنی بـر تفويض مناصب
صـدر و شيخاالسلامی برای ميرزا حسينعلی صدراملاملک
دیـده میشـود 9.همیـن دسـتخط بـه تاریـخ 1196ق در
عـرض دیـد نسـخههای دیگـر کتابخانه درج شـده اسـت از
جملـه در قـرآن عبداللـه طباخ (ش  .)150بـا توجه به اینکه
قـرآن عبداللـه طبـاخ از سـال 1040ق بـر حـرم و بـه نیـت
قرائـت در گنبدخانـۀ مبارکـه وقف شـده بـود ،داخل عرض
شـدن آن در سـال 1196ق حاکـی از انتقـال آن به کتابخانه
و اهتمام تولیـت وقـت در حفـظ نسـخههای نفیـس،
علیرغـم هـدف واقـف ،بوده اسـت.
مهـر رضب شـده در زیر این عرض دید ،مستطیلشـکل
اسـت ا ّمـا بـه سـبب رضب نادرسـت یـا گـذر زمـان متن آن
ناخواناسـت .رضب ایـن مهـر در قرآنهای دیگـر نیز چنین
وضعـی دارد .آنچـه مشـخص اسـت ترکیـب خـط ایـن مهـر
نسـتعلیق دو طبقـه اسـت کـه بـا «ی» کشـیدۀبلند بـه دو
بخـش تقسـیم شـده و دو طرفـش دوایـر «ی» و «ن» تعادل
و تقارنـی دیدنـی پدید آورده اسـت .ایـن ترکیببندی که در
مهرهـای دیگـر ایـن عرص رایج اسـت در عرص قاجـار تنوع و
تکامل بیشتری یافت 10.همچنین شـباهت چشمگیری میان
ترکیـب این مهر و کتیبههای نسـتعلیق این عصر وجوددارد
و علـت ایـن شـباهت بـدون شـک محدودیـت فضـای در
اختیـار خطاط اسـت کـه بتواند متنی مشـخص را در فضایی
محـدود بهطـرزی زیبـا و چشـمنواز سـاماندهی کند.

عـرض سـال 1248ق از نظـر زمانـی دومیـن عرض ثبت
شـده بـر اوراق قـرآن بایسـنغری اسـت .ایـن عـرض یـک
بـار بـر پشـت ورق پنجـم بـا عبـارت« :بتاریـخ [1248 ]...
داخـل عـرض شـد» و یـک بار بـر حاشیۀپشـت ورق دوم با
عبـارت« :بشـهر [ 1248 ]...داخـل عـرض شـد» آمده اسـت
(تصویـر )۶ا ّمـا هیچیـک از ایـن عرضها رضب مهـر ندارد.
ایـن نشـان میدهـد در تشـکیالت آسـتان قـدس گـهگاه
نسـخه را بهصـورت غیررسـمی و بـدون حضـور متولـی یـا
مناینـدۀاو وارسـی وکنترل میکردهانـد و به نوعـی میتوان
آن را کنترل درونـی کتابخانـه تلقـی کرد.
علاوه بـر سـال 1248ق ،گویـا بـه سـال 1271ق نیـز
یـک بـار دیگـر مسـئوالن کتابخانـه بـدون حضـور متولـی،
قرآنهـای کتابخانـه را وارسـی کردهانـد؛ زیـرا بـر برخـی
برگهـای ایـن قـرآن و دیگر قرآنهـای ایـن مجموعه رصفاً
یـک رضب مهـر با عبارت «زیارت شـد  »1271بدون عبارت
عـرض و مهـر متولـی آسـتان قـدس رضـوی نقـش بسـته
اسـت( .تصویـر )۷شـکل ایـن مهر سـاده و بدون حاشـیه یا
خـط مـرزی اسـت و رصفاً این عبـارت در یک سـطر ،بدون
تزیینات کتابت شـده و در زیر آن عدد  1271آمده اسـت.
جنبۀدرخورتوجـه ترکیـب خـط در این مهر تـوازی متعادل
و چشـمنواز دو حرف کشـیدۀ«ت» و «شـد» است که روی
هـم ،در کنـار بلنـدی «یا» ،قالبی مستطیلشـکل همـراه با
سـواد و بیاضـی اصولـی و دقیـق به آن بخشـیده اسـت.
عـرض دیگـری بـر پشـت بـرگ دوم بـا عبـارت «بتاریخ
شـهر رمضـان املبـارک  1274داخـل عـرض کتابخانـۀرسکار
فیـض آثـار شـد» وجـود دارد .ایـن عبـارت بـا مهـری
مستطیلشـکل بـه سـجع «عبـده محمدحسـین فضـل الله
الحسـینی  »1246همـراه اسـت( .تصویـر )۸ایـن سـجع
مربـوط بـه میرزامح ّمدحسینحسـینی عضدامللـک ،متولی
آسـتان قدس در 1272تا 1277ق اسـت .او یکی از متولیان
کاردان آسـتان قـدس بـود که اقدامات شـایان توجهی چون
امتـام تزیینـات بخشـی از صحـن نو ،طلاکاری ایـوان طالی
نـارصی و امـور بسـیار دیگـری را انجـام داد 11 .در برخـی
قرآنهـای ایـن مجموعه ،ماننـد قرآن شمارۀ  ،122مهر این
متولـی همـراه با عرض 1272ق درج شـده اسـت که نشـان
میدهد او از آغاز مسـئولیتش در دسـتگاه آسـتان قدس به
کنترل و وارسـی قرآنهـای ایـن مجموعـه اهتمام ورزیـده
اسـت؛ ا ّمـا علـت وارسـی برگهـای قـرآن بایسـنغری بـا دو
سـال تأخیـر1274 ،ق ،مشـخص نیسـت.
مهـر عضدامللـک قالبـی مربع مسـتطیل دارد که سـجع
آن در دو طبقۀنامسـاوی سـاماندهی شـده اسـت .حـکاک

بـا اسـتفاده از حرف کشـیدۀ«ی» معکوس در «الحسـینی»
فضـای مهـر را بـه دو قسـمت تقسـیم کـرده ا ّمـا به سـبب
تجمـع و ارتفـاع دوایـر در پاییـن مهـر ،حـرف کشـیده بـر
یـک سـوم عرض مهـر قرار گرفته اسـت .با ایـن حال تنظیم
مناسـب سـواد و بیـاض و جایگیـری درسـت حـروف و
دقـت در برابـری و محـاذات اشـکال مشـابه ،مثـل دوایـر،
ترکیبـی متعـادل پدیـد آورده اسـت .جایگیـری واژۀ«الله»
در بـاالی سـمت راسـت از ظرایفـی اسـت کـه حـکاک در
تنظیـم ترکیـب بـهکار بـرده اسـت .زمینۀمهـر پوشـیده از
قوسهـای حلزونـی و نقـوش ختایی بسـیار ظریف اسـت.
طراحـی اندازۀضخامـت سـاقهها و گلهـا بسـیار دقیـق و
هوشـمندانه اسـت چـرا کـه ضخامـت بیشتر ایـن نقـوش
سـواد و بیـاض خـط را متأثـر میکنـد.
در دورۀتولیـت عضدامللـک یـک بـار دیگـر برگهـای
قـرآن بایسـنغری وارسـی شـده اسـت؛ ا ّمـا به نظر میرسـد
ایـن وارسـی نیز همچـون سـالهای  1248و 1271ق کنرتل
داخلـی کتابخانـه بـوده چرا که بر دو بـرگ از این مجموعه
فقـط عبـارت عـرض ،بـدون رضب مهـر متولـی یـا مسـئول
کتابخانـه درج شـده اسـت .ایـن وارسـی بـه گواهـی عرض
نسـتعلیق نسـبتاً درشـتی بر پشـت ورق پنجم و روی ورق
سـوم ،در ذیقعـده 1275ق بـوده اسـت( .تصویر)۹
مهـر دیگـری کـه بر چهـار بـرگ از ایـن مجموعه رضب
شـده ،مهـری اسـت بـرای تأییـد عـرض شـوال 1287ق بـا
عبـارت« :بتاریـخ شـهر شـوال املکـرم مـن سـنه  1287در
عـرض کتابخانۀمبارکـه زیـارت شـد» .ایـن مهـر بـر روی
ورق ا ّول ،پشـت ورق دوم ،روی ورق سـوم و پشـت ورق
چهـارم رضب شـده اسـت .سـجع ایـن مهـ ِر مربعمسـتطیل
کوچـک« ،ابوالقاسـم الحسـینی» اسـت کـه متعلـق بـه
میرزاابوالقاسـمخان معینامللک ،متولی باشـی آستان قدس
رضـوی در سـالهای  1287و1288ق اسـت( .تصویـر)۱۰
ایـن امـر حاکـی از اهتمام متولـی در سـیاههبرداری از
نفایـس کتابخانـه در سـال نخسـت تولیـت اسـت.
خـط مهر معینامللک نسـتعلیق اسـت کـه مانند دیگر
مهرهـای ایـن دوره زمینـهاش بـا نقـوش ظریـف ختایـی
پوشـیده شـده اسـت .شمار کمِ کلمات ،فضای کافـی برای
کتابـت متن در اختیار حکاک قرار داده اسـت ازاینرو خط
آن نسـبتاً جلـی اسـت و متن بهروشـنی خوانـده میشـود.
حتـی بهرغـم رعایـت نکـردن تقـدّم و تأخر حروف بـا قرار
دادن «سـم» بعد از «الحسـینی» ،بازهم منت مهر به سـبب
کم بـودن کلامت خواناسـت.
در سال1289ق ،در دورۀتولیت شاهزاده حاجیمح ّمدمیرزا

تصویر .۵رضب مهر شهابالدینعلی علوی1196،ق.

تصویـر .۶عـرض سـال  1248بـر پشـت ورق پنجـم
بـدون رضب مهـر

تصویر  .۷مهر «زیارت شد »1271

تصویـر  .۸رضب مهـر عضـد امللـک بـا سـجع «عبـده
محمدحسـین بـن فضلاللهالحسـینی »1246

تصویر  .۹عرض دید بدون مهر به تاریخ 1275ق

سیفالدوله ،که از  1288تا1290ق در این سمت بود،
قرآنهای کتابخانه باردیگر وارسی شد .این امر به گواهی
عرضی بر پشت ورق پنجم و پشت ورق ا ّول با عبارت
«بتاریخ شهر ربیعالثانی  1289زیارت شد» مشخص است.
در زیر این عرض رضب مهری مربع به خط نستعلیق و
ثلث طغرا نقش بسته که منونهای منحرصبهفرد در میان
دیگر مهرهای این مجموعه بهشامر میرود .این رضب
مهر در عرض دیدهای قرآنهای دیگر مجموعه مانند قرآن
شامرۀ  112و  123نیز وجود دارد و سجعش چنین است:
«حاجبالعتبهالعلیه سلطانمحمد  .»1289نام سلطان
تصویر .۱۰رضب مهر معینامللک با سجع «ابوالقاسم مح ّمد به قلم نستعلیق و بقیه به ثلث است .حکاک به
هدف تقارن و قرارگیری متناسب قوس طغرا در میانۀمهر،
حسینی»
«سلطان محمد» را در دو بخش ،نوشته است از این رو
تقدّم و تأخّر حروف درست نیست؛ با این حال به سبب
یکسان بودن قلم کتابت ،ارتباط این دو کلمه بهرغم فاصله
قابل درک است( .تصویر )۱۱عبارت «عتبهالعلیه» که دو
قوس نسبتاً بزرگ دارد از سمت چپ ترکیب به سمت
راست کشیده شده و با «الف»های پنجگانۀ آن قطع
شده است .استفاده از خط طغری در این مهر از یک سو
حاکی از متایل به ابداع و خرق عادت در مهرکنی اواخر
سدۀسیزدهم است و از سوی دیگر از گرایش حکاک آن به
طغرای ثلث و تعلیق اسناد عرص ایلخانان و نیز طغراهای
تصویر  .۱۱رضب مهر سیفالدوله با سجع
معروف عثامنیان حکایت میکند.
«حاجبالعتبهالعلیه سلطان محمد »1289
رضب مهـر منحرصبهفـرد دیگـری در چهـار بـرگ از ایـن
قـرآن نقـش بسـته کـه سـجع آن عبـارت اسـت از« :در زمان
تولیـت جنـاب جاللت مـآب مؤمتنامللک میرزا سـعیدخان».
(تصویـر )۱۲ایـن مهـر متعلـق اسـت بـه میـرزا سـعیدخان
مؤمتـن امللـک ،متولـی سـالهای 1290تـا 1297ق کـه در
عمـران و آبادانـی آسـتان قدس رضوی نقشـی مؤث ّر داشـت.
ایـن رضب مهـر فاقـد عـرض دیـد اسـت و اغلـب در زیـر یـا
تصویـر  .۱۲رضب مهـر مؤمتنامللـک بـا سـجع «در زمـان زبـر سـطر نخسـت چهـار بـرگ از قـرآن ،یعنـی پشـت ورق
تولیت جنـاب جاللتمآب مؤمتنامللک میرزاسـعیدخان» نخسـت ،پشت ورق پنجم ،پشـت ورق ا ّول و روی ورق دوم
رضب شـده اسـت .شـکل مهـر در میـان مهرهـای ایـن دوره
نـادر اسـت .در اینجـا کلمات بهصـورت تکسـطری در یک
حاشـیۀگرد کتابت شـده و دایـرهای در میانۀآن خالی اسـت.
کوشـش اصلـی حـکاک در تنظیـم متن ایـن مهـر علاوه بـر
دقـت در برقراری سـواد و بیـاض میان فضای مثبت و منفی،
درسـت نشـاندن حروف بر کرسـی مد ّور اسـت .ازاینرو هر
تصویـر  .۱۳رضب مهـر وقـف کـه بـر اکرث نسـخ رضب حـرف بـر محـور شـعاعی فرضـی از مرکز دایـره قـرار دارد و
محور حرف بر محور آن موضع از خط کرسـی عمود اسـت.
شـده است.
زمینۀنوشـته حـاوی تزیینـات ختایـی کوچـک و ظریف

همـراه بـا گلهـای درشـت چندپـر اسـت .بـا ایـن حـال
جاگیـری متناسـب این گلها در فضایـی خالی میان حروف
مانـع آشـفتگی و ناخوانایـی منت شـده اسـت.
بـر پشـت و روی ایـن پنـج بـرگ دو مهـر دیگـر نقـش
بسـته کـه هـردو ،مهـر وقـف کتابخانه بـه شمار میروند.
مهـر قدیمیتـر ،مهـری گـرد اسـت بـا سـجع «وقـف رسکار
فیضآثـار حضرت ثامناالمئـه سلاماللهعلیه .»1276
(تصویـر )۱۳سـجع و تاریـخ ایـن مهـر نشـان میدهـد ا ّوالً
عبـارت «رسکار فیضآثـار» کـه نام کهن آسـتان قدس رضوی
بـود ،دسـتکم تا سـال 1276ق رایج بـوده اسـت؛ ثانیاً این
مهـر کـه در صفحات نخسـتین و پایانی اکثر قرآنهای این
مجموعـه نقـش بسـته مهـر مخصـوص وقـف بـوده اسـت
کـه اندازۀمتفـاوت دیگـر مهرها با این سـجع گواه سـاخت
چندبـارۀآن در سـالهای بعـد اسـت .بـه سـخن دیگـر
سـاختار و ترکیـب ایـن مهـر دسـتکم از سـال  1276تـا
1317ق( ،تصویـر )۱۴زمانِ سـاخت مهـر دوم ،الگوی ثابت
مهـر وقف و یکی از پرکاربردترین مهرهای مجموعۀآسـتان
قـدس رضوی بوده اسـت .البته علت مانـدگاری این ترکیب
و سـاختار تـا حـد زیـادی وابسـته بـه کمال و پختگـی آن
اسـت .در این مهر چنان که مشـخص اسـت ا ّوالً منت نسـبتاً
بلنـد و مرتـب و سلسـلهوار ،بـا رعایـت تقـدّم و تأخّـر ،از
سـطر نخسـت تـا سـطر پایـان نوشـته شـده ازایـنرو کامالً
خوانـا و گویاسـت؛ ثانیـاً ترکیـب آن پختـه و اسـتوار اسـت
و صـورت بهتری از آن را منیتـوان تصـور کـرد .در اینجـا
متن بـا اسـتفاده از دو حـرف کشـیدۀ«ف» و «ت» بـه
سـه طبقۀمسـاوی تقسـیم شـده اسـت و دیگر حـروف در
البـهالی ایـن طبقـات قـرار دارنـد .جایگیری دقیـق حروف
همچـون «ثـا» در دل «ض» در سـطر نخسـت و «الـف»
در زیـر «م» در سـطر آخـر از ظرایـف ترکیببنـدی آن
اسـت .همچنیـن «الف»هـای هـر سـه طبقـه در دو نقطه
از ترکیـب ،درسـت در زیـر هـم قـرار گرفتهانـد کـه این امر
سـبب ایجـاد دو خـط عمـودی رسارسی غیرمحسـوس در
ترکیـب شـده کـه نیـروی بصری دو حـرف کشـیدۀافقی را
تـا حـدی متعـادل میکنـد و ترکیـب را انسـجام میبخشـد.
جـز این قواعد کتابت نسـتعلیق همچون نسـبت و اصول و
کرسـی در آن مطابـق قاعـده اسـت.
ایـن مهـر را بـر روی بـرگ پنجم در شـش موضع ،روی
ورق دوم هفـت بـار و پشـت ورق سـوم یـک بـار رضب
کردهانـد .ایـن مهـر ،بهجـز یـک جـا ،در حاشـیۀبیرون از
جدول رضب شـده اسـت.
مهـر وقـف دیگر ،مهری اسـت مسـتطیلی بـه خط ثلث

و سجع «وقف کتابخانۀمبارکۀرضویه ( .»1317تصویر )۱۴
تاریـخ مهـر ،زمـان سـاخت و اسـتفادۀ آن را نشـان میدهد.
سـاختار مستطیل کشیدۀاین مهر و خط و ترکیب سادهاش
کاملاً متفاوت از مهرهای پیشـین اسـت .زمینۀمهر ،نقوش
سـادۀختایی بـا قوسهـای حلزونـی ظریفـی دارد کـه
ادامۀسـنت حکاکـی ایـن دوره را میمنایایـد .ایـن مهـر 37
بـار بـر پشـت و روی ایـن برگهـا رضب شـده اسـت.
جـز اینهـا رضب مهـر دیگـری نیز بـر حاشـیۀاین برگها
دیـده میشـود کـه مربـوط اسـت بـه کمیسـیون اصالحـات
لشـکر رشق که در دورۀسپهسـاالری رضا شـاه مسـئول نظم
بخشـی و انجـام اصالحاتـی اساسـی در نظـام آسـتان قـدس
رضـوی بود .بر اسـاس مکاتبات مفصلی کـه از آن زمان بهجا
مانـده جزییـات مهمـی از نظام عـرض دید و وارسـی و ثبت
نسـخههای کتابخانـه در دسـت اسـت .در ایـن زمـان چهـار
نفـر بـه نامهـای حاجـی اعتضادالتولیه ،حاجـی ملکالتجار،
شـاهزاده محمودمیـرزا و میرزافضلاللـه بدایعنـگار مأمـور
عـرض کتابخانه شـدند .این افـراد بههمراه رییـس کتابخانه،
کتابـدار ،کتابدارباشـی و ضابـط ،متام کتابهـا را در نود روز
12
بررسـی و پـس از ثبـت بـه مهر کمیسـیون ممهـور کردند.
ایـن رضب مهـر که جای خالی برای نوشتن شمارۀ نسـخه و
تاریـخ عـرض دارد ترکیبـی از سـنت عـرض دیـد و رضب مهر
اسـت .سـجع این مهر مسـتطیلیِ سـه سـطری عبارت اسـت
از« :از طـرف کمیسـیون اصالحـات آسـتانقدس عـرض دیده
شـد /بتاریخ  .....شـهر / .....منرۀمسلسل کتاب .» ...خط مهر،
ترکیبـی از نسـخ و توقیـع اسـت( .تصویر)۱۵

خامته

برگهـای قـرآن بایسـتقری در چنـد مرحلـه گسسـته و
پراکنـده شـد کـه آخریـن مرحلـۀآن در حملۀرسبـازان نادر
شـاه افشـار به سـمرقند بود .عالوه بر حدود شـصت برگی
کـه در بقعـۀ امـا مزاده ابراهیـم قوچـان جـای داشـت ،پنج
بـرگ آن در اواخـر سـدۀدوازدهم و احتماالً نیمۀنخسـت
سدۀسـیزدهم بـر کتابخانۀحـرم امـام رضـا(ع) وقـف شـده
اسـت .گـواه ایـن سـخن مهرهـا و عرضهـای مکـرر ثبـت
شـده بـر ایـن برگهاسـت .بـر پشـت و روی ایـن پنـج
بـرگ رضب ده مهـر مختلـف دیـده میشـود کـه مربـوط
بـه هشـت متولـی آسـتان قـدس رضـوی اسـت .دو مهـر
دیگـر ،مهـر مخصـوص وقف اسـت کـه بر اکرث نسـخههای
ایـن مجموعـه نقـش بسـته اسـت .از بررسـی مهرهـا و
عرضهـای ایـن پنـج بـرگ میتـوان دریافـت عـرض دیـد
نسـخههای آسـتان قـدس در دو قالـب انجـام میشـده
اسـت :یکـی عـرض دیـد رسـمی کـه بـا حضـور متولـی یـا

مناینـدۀ او و اغلـب در سـال نخسـت تولیـت هریک جهت
سـیاههبرداری از نسـخهها انجـام میشـده و دیگـری
وارسـی درونـی کتابخانـه بـدون مهـر متولـی و گاه بـا مهر
تصویر  .۱۴رضب دومین مهر وقف در قالبی مسـتطیلی
مخصـوص «زیـارت شـد» یـا رصفـاً عـرض و تاریـخ.
مربـوط بـه 1317ق و پس از آن
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معرفی قطعات قرآن بایسنغری موزۀ ملک

مرمتمیراثبایسنغرمیرزا
در موزۀ ملک

سامنه سادات حسینیان*

مقدمه

در موزههـا و مجموعههـای خصوصـی داخـل و خـارج از
کشـور ،قرآنهای بسـیاری مربـوط به دورۀ تیموری موجود اسـت
کـه از لحـاظ ویژگیهـای خـط و تذهیب ،جزو قرآنهای شـاخص
ایـن دوره بـه شمار میآینـد .از ایـن جملـه ،قـرآن معـروف بـه
بایسـنغری ،یکی از نسـخههای بزرگ دستنویس تاریخ اسالمی ،به
خـط محقق و بر روی کاغذ خانبالغ اسـت کـه بزرگرتین مجموعۀ
آن در کتابخانـه و مـوزۀ آسـتان قـدس رضوی موجود اسـت .چهار
قطعـه از ایـن اثـر توسـط حاجحسـینآقاملک خریداری شـده که
اکنـون در مخـزن مـوزۀ ملـک نگهداری میشـود.
مؤسسۀ کتابخانه و
* کارشناس ارشد مرمت اشیای تاریخی وکارشناس مرمت ّ
موزۀ ملی ملک.
smn_hosseinian@yahoo.com

مؤسسـۀ ملک ،چهـار قطعۀ
قطعـات قـرآن بایسـنغری ّ
دوخطـیِ یـک رو و در اندازههـای مختلف اسـت .خط هر
چهار قطعه محقق ،مرکب استفادهشـده مشـکی ،تزیینات
گلآیـه طالیـی با نقوش هندسـی مشـکی و دورگیـری آبی
و عالئـم قرآنی قرمزرنگ اسـت:
قطعۀ شمارۀ 1به شمارۀ اموالی 55ثبت شـده و شامل
بخشـی از آیـۀ ۳۸و قسـمتی از آیـات  3۳و  3۴سـورۀ الروم
السـبیلِ
اسـت .سـطر ا ّول« :الْ ُق ْربَی َح َّق ُه َو الْ ِم ْسـکی َن َو ابْ َن َّ
رشکُـونَ .لِیَ ْکفُـ ُروا بِ َـا
َذلِـکَ» و سـطر دومِ « :م ْن ُهـ ْم ِب َربِّهِـ ْم یُ ِ
آتَ ْینا ُه ْم»؛
قطعۀ شمارۀ 2به شمارۀ اموالی 56ثبت شـده و شامل
آیات  72تا 75سـورۀ الرحمن اسـت .سـطر ا ّولَ « :مق ُْصو َراتٌ
ِفـی ال ِْخیَـام .فَبِـا َِّی اآل ِء َربِّک َُما ت ُ َک ِّذبَـانِ » و سـطر دوم« :لَـ ْم
یَطْ ِمثْ ُهـ َّن اِن ٌْس قَبْلَ ُهـ ْم َو لَ َجآنٌّ .فَبِـا َِّی اآل ِء َربِّک َُم»؛
قطعـه شمارۀ 3بـه شمارۀ اموالـی  57ثبـت شـده و
شـامل انتهـای آیـۀ  75و آیـات  76و  77سـورۀ الرحمـن
اسـت .سـطر ا ّول« :ت ُ َک ِّذبَـانِ ُ .متَّ ِکئیـ َن َعلَی َرفْـ َر ٍف خ ُْضٍ» و
سـطر دومَ « :و َعبْقَـر ٍِّی ِح َسـانٍ  .فَبِـا َِّی اآل ِء َربِّک َُما ت ُ َک ِّذبَـانِ »؛
قطعـۀ شمارۀ 4بـه شمارۀ اموالـی  58ثبـت شـده و
شـامل انتهـای آیۀ 70تـا ا ّول آیۀ 72و آیۀ 78سـورۀ الرحمن
اسـت .سـطر ا ّولِ :
«ح َسـانٍ  .فَ ِبا َِّی اآل ِء َربِّک َُم ت ُ َک ِّذبَانِ ُ .حو ٌر»
و سـطر دوم« :ت َ َبـا َرکَ ْاسـ ُم َربِّـکَ ِذی الْ َج َلا ِل َو ْ ِ
الکْـ َرامِ ».
در جـدول شمارۀ یـک اطالعاتـی کامـل از ابعـاد و
اندازههـای گرفتهشـده از هـر چهار قطعه ،پـس از ورود به
کارگاه مرمـت ملـک ارائـه شـده اسـت:
شامرۀ قطعه
1
2
3
4

ابعاد
به سانتیمرت
59 × 44
96 × 45
102 × 45/5
97 × 44

ابعاد فضای منت
به سانتیمرت
95 × 40
95 × 40
95 × 40
95 × 40

آسیبشناسی قطعات قرآن بایسنغری

متامـی قطعات ،آسـیبهای مشترکی همچـون کمبود،
پارگـی ،لکـه ،تاخوردگـی ،پوسـیدگی الیـاف و همچنیـن
ریختگـی و خوردگـی مرکب داشـتند که در قطعۀ شمارۀ1
نسـبت به سـایر قطعات آسـیب بیشتری دیده میشـد .در
چپ قطعۀ شمارۀ 3بخشی
پایین قطعۀ شمارۀ 1و سـمت ِ

از جدولکشـی اصلـی باقیمانـده اسـت .دو قطعـه ،الیـۀ
اسـتحکامبخش پارچـهای و روزنامهای داشـتند و در پشـت
دو قطعـۀ دیگـر بخشهـای مرمتـی بـا کاغذهـای متفاوت
از زمینـه دیـده میشـد .در دو قطعـه لکـۀ قارچ مشـاهده
شـد کـه در پشـت قطعـۀ شمارۀ 4بزرگتـر و واضحتـر
از سـایر بخشهـا بـود .در قطعـ ۀ شمارۀ 2منونههایـی از
مرمـت در متن حـروف و اعـراب دیده میشـد کـه پیش از
ایـن ،بـا اسـتفاده از آبرنگ و لکۀ رنگی صـورت گرفته بوده
ِ
قرمزرنـگ استفادهشـده در اعـراب ،در هیچ
اسـت .مرکـب
تصویر  : 1قطعه شامره ( ، )1جزییات آسیب ها و
قطعـهای آسـیب ندیده و سـامل اسـت.
بخش های مختلف

فاصلۀ بین سطرها
به سانتیمرت
42
42
42
42

ضخامت
به میلیمرت
21
9
8/5
41

PH
5/9
5/7
5/9
5/9

جدول :1ابعاد و اندازههای بهدستآمده از
قطعات قرآن بایسنغری ،موزۀ ملی ملک.

آزمایشها

تصویر  : 2قطعه شامره ( ، )2جزییات آسیب ها

در زمـان انجـام ایـن پـروژه و بـه سـبب وجـود قوانیـن
مؤسسـۀ ملـک ،یعنـی عـدم امـکان خـروج آثـار از
خـاص ّ
مؤسسـه و موجـود نبـودن دسـتگاه آنالیـز
فضـای اصلـی ّ
غیرتخریبـی ،برای شناسـایی عنـارص و انجـام آزمایشها ،از
قطعـات منونهبـرداری شـد .منونهبـرداری از کاغـذ اصلـی و
کاغـذ مرمتـی ،رنگ ،مرکب و چسـب انجام گرفـت .الزم به
ذکـر اسـت بـرای جلوگیـری از تخریـب ،از حـروف اعـراب
قرمزرنـگ منونهبـرداری نشـد.
شناسـایی نـوع الیـاف کاغـذ و تکنولـوژی سـاخت آن،
نـوع آهـار و سـایر آزمایشها به دو روش «میکروسـکوپی»
و «اسـتفاده از معرفهـا» صـورت گرفـت .بـا توجـه بـه
میـزان آسـیب در مرکبهـای حـروف اصلـی و اعـراب کـه
در هـر صفحـه متغیـر اسـت و بهمنظـور تشـخیص علـت
تخریـب کاغذ توسـط مرکب ،آنالیز به دو روش کالسـیک و
کمـی  ،SEM-EDXانجـام شـد( .جـدول ) 2

مرمت

متامـی فعالیتهـای آزمایشـگاهی و بررسـیهای گفته
شـده تاکنـون تنهـا زیرسـاختی جهـت انتخـاب روشهـای
مرمتـی و حفاظتـی مناسـب بـرای قطعـات محسـوب
میشـوند؛ چراکـه شـناخت مـواد بـهکار رفتـه در اثـری که
نیازمنـد مرمت اسـت بسـیار اهمیـت دارد .پـس از آن باید
براسـاس نتایـج بهدسـتآمده از آزمایشهـا و همچنیـن
بررسـیهای شناسـایی قطعـات و آسـیبهای دیدهشـده،
اقدامـات مرمتـی و حفاظتـی الزم را انجـام داد.

آزمایشهای
شناسایی انجام
شده

نتایج

مرکب

کاغذ
اصلی

مرمتی

خطوط
اصلی

شاهدانه
کتان
کنف

شاهدانه
کتان
کنف

آهنی

رنگها

خطوط
اعراب

آهنی

آبی

الجورد

آهار
طالیی

کاغذ اصلی

طالی خالص
با درصد
خلوص 80

نشاسته

کاغذ
مرمتی

بدون
آهار

بـرای هر چهار قطعه ،روشـی مشـابه جهت پاکسـازی
و مرمـت در نظـر گرفتـه شـد .پـس از آزمایـش حاللیـت
مرکـب بـه آب و الـکل ،ابتدا قطعات «پاکسـازیِ خشـک»
شـده ،سـپس لکهبری و شستوشـوی کاغذ صورت گرفت.
تکیهگاههـای کاغـذی پشـت قطعـات بـا شستوشـو و
بـدون صدمـه و فشـار بـه قطعـات ،از پشـت آنهـا جـدا
شـد .بیشترین مادۀ اسـتفاده شـده جهـت پاکسـازی ،آب
مقطـر و الـکل بـود .برخـی از لکههـا بـا آباکسـیژنۀ 10%
و دیکلرواتیلـن  10%و لکههـای قـارچ با بروهیدرورسـدیم
 0/2 %بـر روی میـز مکـش ،زدوده شـد .لکههـای موجـود
تـا حـدی پاکسـازی شـد کـه به کاغذ آسـیب نرسـد سـپس
کاغذهـا شستوشـو داده شـد.

تصویر  : 7شسـت و شـوی قطعه  4با
اسـتفاده از آب مقطر و الکل

تصویر  : 3قطعه شامره ( ، )3جزییات و آسیب ها

تصویـر  :5نحـوۀ تصویربـرداری از جزییـات قطعـات قـرآن بایسـنغری

حفاظت و مرمت این قطعات شامل مراحل پاکسازی
و لکهبری؛ بازسازی و استحکامبخشی؛ و موزونسازی بود.
تصویر  : 4قطعه شامره ( ، )4جزییات آسیب ها

بازسازی و استحکامبخشی

بـا توجـه بـه آزمایشهـای انجامگرفته ،بـرای رنگکردن
تیشـوهای مرمتـی ،جهـت استحکامبخشـی و پرکـردن
بخشهـای کمبـود در قطعـات ،از چـای و آبرنگ اسـتفاده
شـد .پشـت هـر چهـار قطعـه بهدلیل صدمـۀ زیـاد کاغذ و
پوسـیدگی الیـاف بـا تیشـوی رنگشـدۀ 9گرمـی مسـتحکم

رسیش دست ساز

جـدول  : 2نتایـج بهدسـتآمده از
آزمایشهـای انجـام شـده بـر روی
عنـارص برگههـای قـرآن بایسـنغری

پاکسازی و لکهبری

تصویر  :6لکهبری در قطعۀ شمارۀ  2با اسـتفاده از
محلولهای شیمیایی

چسب

تکنولوژی
ساخت
کاغذ

شـد .بخشهای کمبود نیز با اسـتفاده از تیشـوی 35گرمی
و بخشهـای بسـیارریز بـا الیـاف تیشـوی رنگشـده پـر
شـد .در متامـی مراحـل از چسـب  CMCاسـتفاده شـد.
بخشهایـی از قطعـات کـه در آن کاغـذ تاخوردگی داشـت
و یـا پارگـی بهصـورت الیـهای اتفـاق افتـاده بـود ،به کمک
بیسـتوری و پنـس بـه جـای خـود برگردانـده و بـا چسـب
چسـبانده شـد .تعـداد ایـن آسـیبها در سـطح برگههـا
بسـیار زیـاد و در مـواردی بسـیار ریـز بـود به همیـن دلیل
ایـن کار بـه کمـک ذرهبیـن چـراغدار و یـا لـوپ دیجیتـال

صـورت گرفـت .بخشهایـی از کاغـذ نیـز دوپوسـته شـده
بـود کـه بـا اسـتفاده از چسـب و آیـرون بـه هـم متصـل
گردید.
همچنیـن بخشهایـی از مرکـب منت سسـت شـده بود
و بـه نظـر میرسـید کـه در صـورت تثبیـت نشـدن ،خطـر
ریختگـی مرکـب در ایـن بخشهـا وجـود داشـته باشـد.

بـرای تثبیـت آنها از چسـب کلوسـل  Gرقیق اسـتفاده شـد
و بـا کمـک آیـرون و الیـۀ محافـظ کاغذ سـیلیکونی ،بخش
مذکـور تثبیـت گردید.
بـه دلیـل آسـیبپذیربودنِ
مرکب قطعـات و ازبینرفنت
ِ
آهار کاغذ ،تصمیم به اسـتفاده از یک مادۀ چسـبنده روی
قطعـات گرفتـه شـد تـا هـر دو عامـل فـوق اصلاح شـود.
آهـار سـنتیِ نشاسـته احتمال قارچزدگـی را بـاال میبـرد و
حلال  CMCآب اسـت و مرکـب قطعـات نیز به
ازآنجاکـه ّ
سـایش بـا آب حسـاساند ،تصمیـم بـه اسـتفاده از کلوسـل
بـرای آهـار گرفتـه شـد و بـه کمـک محلـول کلوسـل  Gبـا
غلظـت  15%روی سـطح متامـی قطعات پوشـانده شـد .در
پایـان کار ،قطعـات بـه مدت سـه سـاعت در زیـر پرس گرم
بـا دمـای  50درجـه و به مدت  48سـاعت در زیر پرس رسد
قرار داده شـد.

موزونسازی

تصویر  : 8مرمت و پرکردن کمبودها در قطعات مختلف قرآن بایسنغری موزه ملک

تصویر  : 9آهار زنی و استحکام بخشی قطعات بایسنغری

بـا توجـه بـه اصـول زیباشناسـانۀ مرمت ،خـط قطعات
بـر اسـاس اصـل « 6فـوت  6اینـچ» ،موزونسـازی گردیـد.
بـرای انجـام ایـن کار از آبرنـگ اسـتفاده شـد کـه ب هراحتی
برگشـتپذیر بـوده و در آهـار کاغـذ حـل منیشـود،
همچنیـن بـا توجـه بـه آهـار زدهشـده بـر روی برگههـا بـا
رنـگ اصلـی نیـز متاسـی نخواهـد داشـت.
شـایان ذکـر اسـت بخشهایـی کـه کاملاً از بیـن رفتـه
بـود ،بـه هیـچ عنـوان بازسـازی نشـد ،چراکـه از قرارگیـری
دقیـق خـط قـراردادی خـود ،روی بخـش نوشتهشـده
توسـط کاتـب ،مطمئن نبودیـم .در بخشهایـی از متن
و اعـراب کـه خطـوط اطـراف تـا حـدودی باقیمانـده و
شـکل کلـی ،نـه جزییـات ،مشـخص بـود ،تنهـا بـه پرکـردن
بخشهـای حاشـیهای پرداختیـم و جزییـات دسـتنخورده
باقـی مانـد؛ ا ّمـا در بخشهایـی از متن کـه کمبـود دقیقـاً
در میانـۀ خطـوط قـرار داشـت و خطـوط محیطـی بخـش
کمبـود ب هراحتـی تشـخیص داده میشـد ،متن بهطورکامـل
بـا نقطهپـرداز پُـر شـد کـه ایـن مسـئله بیشتر در خطـوط
اصلـی اتفـاق افتـاد.
تصاویـر نهایـی قطعـات بایسـنغری مؤسسـۀ ملـک
پـس از امتـام مرمـت و استحکامبخشـی آنهـا در زیـر ارائـه
میشـود:

تصویر  : 10موزون سازی اعراب در قطعات بایسنغری

تکنیک ساخت کاغذ

بررسی و شناسایی آزمایشگاهی
کاغذ قرآن بایسنغری
علیاصغر ثابت جازاری*

مقدمه

یکـی از مهمتریـن مواریـث مکتـوب بهجامانـده از گذشـتگان کـه پیـامآور
فرهنـگ و متـدن دوران گذشـتۀ ایـن رسزمیـن اسـت ،اسـناد و کتب خطی اسـت.
حفـظ و نگهـداری اینگونـه آثـار نهتنهـا بهخاطـر جنبههـای فرهنگـی ،تاریخـی،
هنری و مذهبیشـان ،بلکـه بهجهـت نقشـی کـه در پیشبرد دانش بشری دارند،
امری بسـیار مهم و حسـاس اسـت؛ خصوصاً آنکه در بین این آثار ،نسـخههایی
خطـی وجـود دارنـد کـه به سـبب ویژگیهـای انحصاریشـان جـزو آثـار بینظیر
و منحرصبهفـرد محسـوب میشـوند .یکـی از ایـن آثـار بینظیر ،قرآن بایسـنغری
دورۀ تیمـوری اسـت که نسخهشناسـان کتب خطـی آ ن را بزرگترین قرآن موجود
کاغذی(انـدازۀ بزرگتریـن بـرگ موجـود  204×137سانتیمرتاسـت) میداننـد.
در امـر حفـظ و نگهـداری اینگونـه آثـار همـواره دسـتیابی بـه راهحلهـای
مناسـب و اصولـی جهـت مرمـت و حفاظـت آنهـا مهـم بوده اسـت کـه انجام آن
از طریـق بررسـی و مطالعـۀ آزمایشـگاهیِ اثـر تـوأم بـا بهرهگیـری از امکانـات
علمـی و فنـی گوناگـون میسر اسـت .اهمیت مسـئله از آن جهت اسـت که مواد
و تکنیکهـای حفاظتـی و مرمتـی تأثیر بسـزایی در تشـخیص اصالـت و کمک به
بقـای اثـر دارنـد ،زیـرا هریک خـواص و کیفیتهـای مختلف فیزیکی و شـیامیی
دارنـد .بدیهـی اسـت کاربـرد ایـن مـواد و تکنیکها بـدون در نظرگرفتن ماهیت
و نـوع آسـیبهای اثـر میتوانـد صدمههـای جـدی دیگـری بـه اثـر وارد منایـد،
همیـن امـر ایجـاب منود تـا کاغذ قرآن بایسـنغری کـه نسخهشناسـانِ کتب خطی
آن را خانبالـغ معرفـی منودهانـد ،از نظـر کیفی شناسـایی و بررسـی شـود.
در ایـن مقالـه ضمن شناسـایی کاغذ خانبالغ ،کیفیـت آن از طریق آزمونهای
اسـتاندارد مربـوط بـه کاغـذ ارزیابـی و اقـدام بـه منونهسـازی و بررسـی کاغـذ،
جهـت کاربـرد در مرمـت اثر شـده اسـت.
* کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخیفرهنگی ،رئیس ادارۀ حفاظت و مرمت آثار فرهنگی سازمان
کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
sabet8@yahoo.com

در سـاخت کاغـذ دو روش دستسـاز و ماشـینی
معمول اسـت .در روش دستسـاز متام مراحل کاغذسـازی
حتی فرآوری خمیرکاغذ با دسـت و در روش ماشـینی همۀ
مراحـل بـا ماشـین انجـام میشـود .شـیوۀ فـرآوری خمیـر
کاغـذ در روش ماشـینی نیـز متفـاوت از روش دستسـاز
اسـت .اصـوالً تولیـد و فـرآوری خمیرکاغـذ بـه سـه روش
۱
صـورت میپذیـرد.
 .۱روش مکانیکـی :در ایـن روش الیـاف گیـاه یـا چـوب
را بهوسـیلۀ عملیـات مکانیکـی همچون کوبیدن یا آسـیاب
کـردن از یکدیگـر جـدا میکنند .خمیر حاصـل از این روش
دارای مقـدار قابلتوجهـی ناخالصی(مانند لیگنین) خواهد
بود.
 .۲روش شـیمیایی :در ایـن روش الیـاف گیـاه یـا چـوب
را تحـت تأثیـر محلولهای شـیمیایی و حـرارت ،از یکدیگر
جـدا کـرده ،ناخالصیهـای آن را میگیرنـد .ایـن نوع خمیر
کاغذ براسـاس نوع مادۀ شـیامیی بهکاررفتـه انواع مختلفی
دارد ماننـد :خمیـر سـولفیت ،خمیر سـولفات ،خمیر سـودا
و....
 .۳روش نیمهشـیمیایی :در ایـن روش بـرای تهیـۀ خمیر
کاغذ ابتدا به روش شـیمیایی قسـمت کمی از ناخالصیها
را حـذف منـوده و در مرحلـۀ دوم بـا یـک عمـل مکانیکـی
مناسـب الیـاف را کاملاً از هم جـدا میکنند.
از آنجـا کـه سـاخت دسـتی کاغـذ بـا موضـوع ایـن
تحقیـق در ارتبـاط اسـت ،روش سـاخت آن رشح داده
میشـود .تهیـۀ کاغـذ دستسـاز در چندیـن مرحله صورت
میگیـرد :ابتـدا تکههـای درشـت سـاقه و پوسـت گیـاه را
خـرد کـرده ،بـرای جـذب ناخالصیهایـی همچـون لیگنین
و پکتیـن ،آن را در آبآهـک اشـباع یـا خاکسترِ چـوب بـه
مـدت چند سـاعت میجوشـانند .۲با خـروج ناخالصیهای
فـوق از سـلولز ،خاصیـت هیدروفیلی افزایـش یافته ،الیاف
سـلولز ،مالیم و انعطافپذیر میشـود ،سـپس ذرات چوب
و پوسـت زائـد را از بیـن الیـاف جـدا منـوده تا الیـاف کامالً
متیـز و یکدسـت گـردد.
در مرحلـۀ پاالیـش (کوبیـدن) الیـاف را پـس از
شستوشـو بـا دسـتکهای چوبـی بـه مـدت چندیـن
سـاعت و حتـی چنـد روز میکوبند تا الیاف کامالً له شـده
و آب بـه درون آنهـا نفـوذ کنـد .۳عمـل کوبیـدن همچنیـن
سـبب خـروج مـواد ناخالـص باقیماندۀاحتاملی میشـود.
گبَـری
امـروزه بـرای سـفیدکردن یـا بـه اصطلاح رن 
الیاف ،از موادی شـیمیایی همچون ترکیبات کلر و اکسـیژن

اسـتفاده میشـود؛ ا ّمـا در گذشـته کاغذسـازان الیـاف را در
معـرض نـور آفتـاب به مدت چندیـن روز قـرار میدادند تا
رنـگ آنهـا زائـل و سـفید گردد.
مرحلـۀ قالـبزدن کاغـذ بـه کمـک وسـیلهای بـه نـام
قالـب انجـام میشـود کـه شـبیه غربالهـای امـروزی
اسـت .در گذشـته تـوری کـف قالـب را هامننـد حصیـر از
نیهـای باریـک بامبـو و ...میبافتنـد و بـا قـراردادن آن در
قالب متناسـب با انـدازۀ کاغذ مدّنظر
بیـن دو چهارچـوبْ ،
میسـاخته میشـد .۴در ایـن مرحلـه خمیـر بهدسـت آمده
را در حوضچـهای پـر آب میریزنـد و مخلـوط را آنقـدر
هـم میزننـد تـا الیـاف سـلولز بـه صـورت کامالً معلـق در
آب درآیـد ،سـپس قالـب را داخل حوضچه منـوده ،بهآرامی
خـارج میکننـد تـا مقـداری معیـن و مناسـب از مخلـوط
درون قالـب باقـی مبانـد .پـس از خـارج کـردن قالـب از
حوضچـه ،آب از تـوری قالـب عبـور کـرده و الیـهای نـازک
از الیـاف بهصـورت ورقـۀ کاغذ بر سـطح تـوری قالب باقی
میمانـد .بـرای آنکـه آب اضافی کاغذ گرفته شـود الیههای
کاغـذ را روی یکدیگـر گذاشـته ،بهآرامی فشرده میکنند.۵
پـس از آبگیـری ،کاغـذ را روی سـطحی صـاف پهـن کرده،
در معـرض آفتـاب یا در سـایه خشـک میکنند .در گذشـته
کاغذسـازان الیههـای کاغـذ را بـر سـطوح دیـوار گچـی یـا
چوبـی خشـک میکردنـد.۶
مرحلـۀ آهـارزدن کاغـذ جـزو مراحـل پایانی کار اسـت
کـه ممکن اسـت به دو صورت انجام شـود :یکـی آهارزنی
درونـی کـه مـادۀ آهـاری را بـه خمیـر کاغـذ میافزاینـد و
دیگـری آهارزنـی سـطحی که پـس از خشکشـدن کاغذ با
اسـتفاده از مـوادی همچـون نشاسـته ،کتیرا ،صمـغ عربی،
رسیشـم و ...انجـام میشـود .۷رنـگ کردن کاغذ نیـز پس از
مرحلـ ۀ آهارزنـی یـا همزمان بـا آن انجام میشـود.
پـس از امتـام مراحـل فـوق ورق کاغـذ را بـر سـطحی
صـاف پهـن منـوده ،بـا سـنگ عقیـق سـطح آن را مهـره
میکننـد تـا کاملاً صیقلـی گـردد .۸بـه ایـن ترتیـب کاغـذ
دستسـاز تهیـه میشـود.

شناسـایی و بررسـی آزمایشـگاهی خـواص مختلـف
کاغـذ قـرآن
بیـن روشهـای آزمـون فیزیکـی و شـیمیایی اسـتاندارد
کـه بـرای بررسـی خـواص مختلف کاغذهـای جدیـد بهکار
بـرده میشـود ،چندین آزمـون مهم وجـود دارد که با انجام
دادن آنهـا روی منونـه کاغذهای قدیمی میتوان به بررسـی
و شناسـایی خـواص فیزیکـی و نـوع مواد کاغـذ پرداخت و

براسـاس نتایـ ِج حاصـل ،آن اثـر را حفاظـت و مرمـت منود.
آزمونهایـی کـه بـرای این بررسـی بـهکار میرونـد عبارتند
از :تعییـن ترکیـب فیبری کاغـذ ،تعییـن مقاومت کششـی،
تعییـن مقاومـت در برابـر تاخوردگـی ،تعییـن نـوع آهـار،
تعییـن وجـود آهـن در مرکـب و تعییـن ضخامـت و گرماژ
کاغذ.

تعیین ترکیب فیربی کاغذ

۹

اصـوالً برای شناسـایی نـوع الیـاف کاغـذ دو روش وجود
۱۰
دارد .۱ :مشـاهدۀ میکروسـکوپی خصوصیـات مرفولـوژی
(ریختشناسـی) الیاف و مقایسـۀ آن با الیاف شناخته شده؛
 .۲آزمـون رنگآمیـزی الیـاف بـا معرفهـای رنگـی خاص.
در روش ا ّول ،خصوصیـات ریختشناسـی الیـاف مثـل
شـکل رس و بدنـۀ الیـاف و ابعـاد آن و نیـز شـکل حفـرۀ
مرکـزی از نظـر ضخامـت و مـوازی یـا نامـوازی بـودن آن
با غشـا و سـایر جزئیات ،بررسـی و مقایسـه میشـوند .در
روش دوم نیـز بـر اسـاس واکنشهـای رنگی شـدن الیاف با
معرفهـای رنگـی خـاص ،نـوع الیـاف و روش فـرآوری آن
مشـخص میگردد .همچنین با شمارش تعداد تقاطع انواع
مختلـف الیاف با خط شامرشـی میکروسـکوپ و تبدیل آن
بـه درصـد وزنـی بـه کمـک فاکتورهـای وزن ،کمیـت انواع
مختلـف الیـاف کاغـذ محاسـبه میگردد.

آزمونهای انجام شـده روی منونه کاغذ قرآن بایسـنغری
و نتایج آن

بـرای سـاخت کاغذ مرمتی مشـابه کاغذ قـرآن که رشح
آن در ذیـل خواهـد آمـد ،شـناخت برخـی از خصوصیـات
مهـم کاغـذ قـرآن همچـون نـوع الیـاف ،مقاومـت در برابر
کشـش ،مقاومـت در برابـر تاخوردگـی ،نـوع آهـار و ...
رضوری اسـت ،لـذا آزمونهـای گوناگونـی روی منونـه کاغذ
قـرآن انجـام می شـود که چنـد منونه از آنهـا در ذیل آمده
است:

آزمون شناسایی الیاف کاغذ قرآن

هامنطورکـه گفتیم شناسـایی الیاف کاغذ بـه دو روش
مشـاهدۀ میکروسـکوپی خواص مرفولوژی (ریختشناسی)
و رنگآمیـزی بـا معرفهـای رنگـی خـاص ،انجـام میگیرد.
بـرای انجـام ایـن آزمونها ،از کاغـذ قـرآن ،دو منونه در حد
چنـد لیفـه تهیـه شـده کـه یکـی بـا شمارۀ  1و دیگـری بـا
شمارۀ  2مشـخص گردیده اسـت .هر کـدام از این منونهها
را بـه مـدت پانزده دقیقه در آب مقطر جوشـانده ،باریخنت
یکـی دو قطـره از منونههـا روی الم و مشـاهده و بررسـی

آنهـا در زیـر میکروسـکوپ (بـا بزرگنامیـی 180 ،150و
 )400مالحظـه میشـود در هـر دو منونـه ،الیـاف بهصورت
پراکنـده و بـا دسـتههای چندتایـیِ بههمچسـبیده وجـود
دارنـد .دیـوارۀ اکثر الیـاف له شـده و به صورت رشـتههای
انشـعابی درآمدهانـد( .عکسهـای  1تـا  )4رس لیفههـا نیـز
بهصـورت انشـعابی (چنـد رشـتهای) بـوده و فاصلـۀ حفرۀ
مرکـزی بـا دیـوارۀ لیف ناموازی اسـت( .عکسهـای  5تا )8
همچنیـن طـول لیفهها حـدود  1/9تـا  3/2میلیمرت و قطر
آن حـدود  16/6تـا  20/7میکرون اسـت.
بـا اسـتفاده از تصاویـر الیـاف شناختهشـده و نیـز
مقایسـۀ منونههـا بـا الیـاف پنبه،کتـان ،کنف و ابریشـم که
از قبـل بهعنـوان منونـۀ شـاهد تهیـه شـده ،شناسـایی منونه
انجـام میگیـرد .طبـق ایـن آزمـون و بـا توجـه بـه نتیجـۀ
بهدسـت آمـده ،الیـاف هـر دو منونـه کاغـذ قـرآن ،از نظـر
مرفولـوژی ،کنـف تشـخیص داده شـد.
در روش دوم ،آزمـون واکنـش رنگیشـدن الیـاف بـا
چهـار معـرف رنگـی ویلسـون ،هرزبـرگ ،لوفتن مریـت و
ِ
دسـت بررسـی
گـراف سـی روی دو منونـه از کاغذهـای در
بـه همـراه دو منونـه شـاهد شـامل الیـاف کنـف و پنبـه،
بـرای مقایسـۀ واکنشهـای رنگیشـدن ،انجـام میگیـرد.
معرفهـای رنگـی طبـق دسـتورالعمل اسـتاندارد ملـی
ایـران بـه شمارۀ  1417تهیـه شـدهاند .بـرای انجـام آزمـون
از منونههـای شمارۀ  1و  2و الیـاف پنبـه و کنـف هامننـد
آزمـون قبـل چندیـن الم تهیـه میگـردد .بـرای جلوگیـری از
رقیـق شـدن معـرف رنگـی،ابتـدا الم را کمـی گـرم کـرده تا
آب اضافـی آن تبخیـر گردد سـپس یکی دو قطـره از معرف
رنگی مدّنظر را روی الم ریخته بالفاصله زیر میکروسـکوپ
قـرار داده میشـود .از منونههـا چندیـن عکـس تهیـه و بـا
بزرگنامییهـای مختلـف جهـت بررسـی ارائه شـده اسـت.
(عکسهـای شمارۀ  9تـا  .)21رنگهـای حاصـل از واکنـش
منونههـای الیـاف نیـز در جـدول شمارۀ  1آمـده اسـت.
از آنجـا که یـک معرف رنگی بهتنهایـی منیتواند مالک
تشـخیص دقیـق نـوع خمیـر الیـاف باشـد ،از چهـار معرف
رنگی و دو منونه الیاف شـاهد ،برای شناسـایی الیاف منونه
اسـتفاده شـده اسـت .طبـق جـداول راهنمای معرفهـای
رنگـی ،الیـاف منونـۀ شمارۀ  1و  2کنـف تشـخیص داده
شـده کـه بـه روش مکانیکـی خمیـر شـدهاند و چـون در
رنگآمیـزی بـا معرفهـای لوفتن مریـت مقـدار کمـی از
الیـاف منونـۀ  1و  2آبیرنـگ شـده بودنـد ،احتمال میرود
مقـدار کمـی از الیـاف کنفـی رنگبـری شـده باشـد.

نوع معرف رنگی

رنگ الیاف منونه
منونه الیاف پنبه

منونه الیاف کنف

منونۀ شامرۀ 1

معرف ویلسون

قرمز قهوه ای

زرد مایل به سبز روشن

زرد مایل به سبز

معرف هرزبرگ

قرمز

سبز متامیل به زرد

معرف لوفنت مریت

-

-

معرف گراف سی

سبز زرد مات

سبز زرد روشن

تعیین مقاومت کاغذ در مقابل کشش

تشخیص نوع خمیر و الیاف

منون ۀ شامرۀ 2

زرد مایل به
روشنسبز تا زرد خمیر مکانیکی رنگبری شده

قرمز قهوه ای
(قرمز رشابی)
اکرث الیاف بیرنگ و تعداد اکرث الیاف بیرنگ و تعداد خمیر مکانیکی کمی رنگبری
شده
کمی آبی
کمی آبی
قرمز قهوه ای (قرمزرشابی)

سبز زرد روشن

شناسایی نوع مادۀ آهاری کاغذ قرآن

سبز زرد روشن

خمیر تکه پارچه کنف

کنف رنگبری شده و نشده
جدول  -1رنگ حاصل از واکنش الیاف منونه
کاغذ قرآن

بـرای شناسـایی نـوع ماده آهاری سـه آزمون تشـخیص
بـه دلیـل وجود محدودیـت در تهیۀ منونه بـرای آزمون
و بـا توجـه بـه ابعـاد کاغـذ قـرآن و طبـق اسـتاندارد ملـی نشاسـته ،ژالتیـن و کلوفان بـر روی منونه کاغذ قـرآن انجام
ایـران بـه شمارۀ ( 106روش تهیـۀ منونههای مشروط برای گرفـت کـه نتایج آزمـون وجود نشاسـته را نشـان میدهد.
کاغـذ و مقـوا) ،دو منونـه بـه ابعـاد  15×100میلیمتر در
جهـت عرضـی کاغـذ ( )CDتهیه شـد .پس از انجـام آزمون طیف سنجی  IR - FTآهار کاغذ
در این آزمون که در بخش آزمایشـگاه شـیمی مؤسسـۀ
روی منونههـا و بررسـی دقیـق ،مشـخص شـد میانگیـن
مقاومت کششـی کاغذ قـرآن در دمای 23درجۀ سـانتیگراد اسـتاندارد و تحقیقات صنعتی ایـران صورت گرفته ،از آهار
و رطوبـت نسـبی 126 ،48%نیوتـن بـر 15میلیمتر عرض یا کاغـذ و سـه منونـه شـاهد آهـار نشاسـته و کتیـرا و صمـغ
84نیوتـن بر سـانتیمرت در جهت عرض کاغذ ( )CDاسـت .عربی طیفسـنجی به عمل آمده اسـت .با مقایسـۀ طیف
آهـار کاغـذ قـرآن بـا منونۀ شـاهد مشـخص شـد کـه جنس
مقاومت به کشش
تعداد آزمون
آهـار کاغذ قرآن نشاسـته است(.شـکل)1
در جهت ( CDنیوتن)
128
آزمون ا ّول
124
آزمون دوم
جدول شامرۀ  ،2نتایج آزمون کشش

تعیین مقاومت کاغذ قرآن در مقابل تاخوردگی

بـه دلیـل محـدود بـودن منونـه کاغـذ ،ایـن آزمـون نیـز
بـا دو منونـه انجـام گرفـت .منونههـا یکـی در جهت عرضی
کاغـذ ( )CDو دیگـری در جهـت طولـی آن ( )MDبـه
ابعـاد 15 ×100میلیمتر تهیـه شـد .در این آزمـون رسعت
دسـتگاه  110دور در دقیقـه و وزنـۀ کشـش فنر آن 800
گـرم بـود .نتایج بهدسـت آمده در جدول شمارۀ سـه آمده
است.
تعداد دفعات تاخوردگی
جهت تاخوردگی
0/5
در جهت CD
1
در جهت MD
جدول شامره  -3نتایج آزمون تاخوردگی

شکل .1منودار طیفسنجی FT-IR

آزمون وجود آهن در مرکب کاغذ

پـس از حـل کـردن مقدار کمـی از مرکب مشـکیِ کاغذ
قـرآن در 1میلیمتر اسیداسـتیک 1%و افـزودن یـک قطـره
محلول فروسـیانور پتاسـیم  1%به آن ،رنگ محلول آبی شـد
کـه ایـن امر نشـانۀ وجـود آهـن در مرکب کاغذ اسـت.

تعیین ضخامت و جرم پایه (گرماژ) کاغذ قرآن

میانگیـن ضخامـت منونـه کاغـذ قـرآن 0/36میلیمتر و
جـرم یـک مرتمربـع آن حدود 265گـرم اسـت .بنابراین جرم
هـر بـرگ کاغذ قرآن که حدود سـه مرتمربع مسـاحت دارد،
تقریباً800گرم اسـت.

عکس شامره  -9الیاف کاغذ قرآن منونه  ، 2رنگ آمیزی با معرف
ویلسون ،بزرگنامیی . 200X

عکس شامره  -1الیاف کاغذ قرآن منونه  1بزرگنامیی .150X
عکس شامره  -5الیاف کنف طبیعی منونه شاهد بزرگنامیی . 180X

نتیجه

پس از انجام آزمونها و بررسـیهای الزم مشـخص شـد
کـه کاغـذ بزرگترین قرآن بایسـنغری که نسخهشناسـان آن
را خانبالـغ مینامنـد ،از الیـاف گیـاه کنـف سـاخته شـده و
بـرای آهـار آن از نشاسـته بهـره گرفتـه شـده اسـت .کاغـذ
کنفـی در مقایسـه بـا کاغـذ کتانـی از لطافـت و انعطـاف
عکس شامره  -2الیاف کاغذ قرآن منونه  2بزرگنامیی . 80X
کمتری برخـوردار اسـت و هرنمنـد کاغذسـاز تیمـوری بـا
شـناخت همین خاصیـت کنف موفق به سـاخت بزرگرتین
انـدازۀ کاغـذ جهـان شـده اسـت .همچنیـن مشـخص شـد
میانگیـن ضخامـت کاغـذ قـرآن بایسـنغری0/36میلیمرت
وجـرم یک مرتمربـع آن حدود 265گرم اسـت ،بنابراین جرم
هـر بـرگ کاغذ قرآن که حدود سـه مرتمربع مسـاحت دارد،
مرکـب بهکاررفتـه
تقریباً800گـرم اسـت .وجـود آهـن در
ِ
بـرای نوشتن قرآن نیز مسـجل شـد.
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یحیی نظیری ،کاغذ چگونه ساخته میشود ،ص  84به بعد و نیز :گری
اسموک ،تکنولوژی خمیر و کاغذ ،جلد  1و .2
2.Dard munter, papermaking, p 139-140
 .۳هامن ،ص 142تا .154
 .۴برای اطالع بیشرت رک به :هامن ،ص  77تا .115
 .۵هامن ،ص  177و  178و  182و .183
 .۶هامن ،ص  186الی .194
 .۷هامن ،ص .194
 .۸هامن ،ص .196
 .۹مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،تعیین ترکیب فیربی
انواع کاغذ و مقوا ،استاندارد شامرۀ  1417و .1417/2
10. Indentification of Texill Matrials, Textile Institute,
London 1965.

عکس شامره  -10الیاف کاغذ قرآن منونه  ، 1رنگ آمیزی با معرف
هرزبرگ ،بزرگنامیی . 150X
عکس شامره  -6الیاف شاهدانه طبیعی منونه شاهد بزرگنامیی. 180X

عکس شامره  -3الیاف کاغذ قرآن منونه  2بزرگنامیی . 150X
عکس شامره  -7الیاف رامی طبیعی منونه بزرگنامیی . 180X

عکس شامره  -4الیاف کتان طبیعی منونه شاهد بزرگنامیی . 180X

عکس شامره  -8الیاف کاغذ قرآن منونه  ،1رنگ آمیزی با معرف
ویلسون ،بزرگنامیی . 100X

عکس شامره  -11الیاف کاغذ قرآن منونه  ، 2رنگ آمیزی با معرف
هرزبرگ ،بزرگنامیی . 200X

عکس شامره  -12الیاف کاغذ قرآن منونه  ،1رنگ آمیزی با لوفنت مریت،
بزرگنامیی . 200X

عکس شامره  -13الیاف کاغذ قرآن منونه  ،2رنگ آمیزی با معرف لوفنت
مریت ،بزرگنامیی . 200X

عکس شامره  -17الیاف کنف طبیعی کوبیده شده منونه شاهد ،رنگ
آمیزی با معرف هرزبرگ ،بزرگنامیی . 200X

عکس شامره  -21الیاف پنبه طبیعی منونه شاهد ،رنگ آمیزی با
معرف گراف  ،Cبزرگنامیی . 200X

عکس شامره  -14الیاف کاغذ قرآن منونه  ،1رنگ آمیزی با معرف گراف
 ،Cبزرگنامیی . 200X

عکس شامره  -18الیاف کنفی طبیعی کم کوبیده شده منونه شاهد،
رنگ آمیزی با معرف گراف  ،Cبزرگنامیی . 100X

عکس - 22رحل سنگی قرا ٓن درسمرقند

عکس شامره  -15الیاف کاغذ قرآن منونه  ،2رنگ آمیزی با معرف گراف
 ،Cبزرگنامیی . 200X

عکس شامره  -19الیاف پنبه طبیعی منونه شاهد ،رنگ آمیزی با
معرف ویلسون ،بزرگنامیی . 100X

عکس شامره  -16الیاف کنف طبیعی کوبیده شده منونه شاهد ،رنگ
آمیزی با معرف ویلسون ،بزرگنامیی . 200X

عکس شامره  -20الیاف پنبه طبیعی منونه شاهد ،رنگ آمیزی با
معرف هرزبرگ ،بزرگنامیی . 200X

