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رسآغاز...
  شادی غفویان *    

قـرآن بایسـنغری، بزرگرتین قـرآن جهان اسـالم و یکی از ارزنده تریـن آثار هرنی 

مجموعـه آسـتان قدس رضوی اسـت که بعد از سـال ها تحقیق و تـالش هرنمندانه 

بـه همـت مؤسسـه آفرینش های هرنی آسـتان قدس رضوی بازنرش شـده اسـت.

آقایـان  از  مقاالتـی  ارزشـمند شـامل  کـه شـناخت نامه )وجیزه(ای  قـرآن  ایـن 

صحراگـرد، عبـادی و فداییـان را به همـراه دارد، پس از انجام مطالعات گسـرتده و 

مراحـل  فنـی پیش تولیـد، اکنـون در قامتـی فاخر و ارزنـده در دسـرتس هرنمندان، 

مراکـز فرهنگـی هـرنی و عاشـقان کالم وحـی قـرار گرفته اسـت.  

بـه رغـم اهمیت قـرآن بایسـنغری و ویژگی های اسـتثنایی آن، تاکنـون تحقیقی 

دقیـق و منسـجم بـر ایـن اثـر شـاخص صـورت نگرفتـه اسـت. نبـود پژوهش های 

دقیـق در ایـن بـاره را شـاید بتـوان بـه سـبب پراکندگـی برگ هـای آن در طـی 

تاریـخ دانسـت. پراکندگـی اوراق قـرآن در موزه هـای گوناگـون دنیـا و همچنیـن 

وجـود برگ هـای جعلـی در برخـی مجموعه ها، سـبب شـده که مـواردی همچون 

مشـخصات عمومـی نسـخه، تعـداد برگ هـا، ابعـاد، مشـخصات خـط و تذهیـب، 

شناسـایی کاتب یا کاتبان احتاملی و صحت انتسـاب آن به بایسـنغر، به گونه های 

متفـاوت و گاه متناقـض ضبط و ارائه شـود. از این رو نرشیه آسـتان هـرن در ویژه نامه 

پیـش رو، بـه بهانـه بازنـرش ایـن اثـر بی بدیل، تـالش 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 

قطعیت هـای رایـج در امـور پژوهشـی، در گسـرته محـدوِد یـک مجلـد از نرشیـه 

منی گنجد.  امید اسـت گام هایی اینچنین، مسـیر بسـیط و دقیق پژوهش را درباره 

آثـار ارزشـمندی همچـون قرآن بایسـنغری، بیشـرت از پیش هموار و روشـن سـازد.

Shgh1983@yahoo.com



* مشاور در امور نرش نفایس

هـرن  شـاهکارهای  از  یکـی  کـه  بایسـنغری  قـرآن  اوراق  مجموعـۀ 

کتاب آرایـی در ایـران اسـالمی اسـت، همچـون سـتاره ای بـر تـارک هـرن 

عهـد تیمـوری و قـرن نهـم هجـری می درخشـد. ایـن قـرآن کـه بـه لحـاظ 

قطـع وانـدازه، قـّط قلـم، نـوع مرکـب، کاغـذ و شـیوۀ نـگارش، منونـه ای 

منحرصبه فـرد و بی بدیـل در حـوزۀ کتابـت قرآنی به شـامر می آیـد، بیانگر 

عشـق و ارادت ایرانیـان بـه کالم وحـی و یکی از آثار ماندگار و چشـم نواز 

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 مجموعـه داران، موزه ها 

و مراکـز فرهنگـی بـزرگ دنیـا، بـه داشـن برگـی و حتـی سـطری از آن بـه 

خـود می بالنـد. 

خوشـبختانه بیشـرتین اوراق و صفحات باقیامنده از سـوره ها و آیات 

به جـا مانـده از ایـن اثـر بی نظیر، به برکـت وجود مضجـع رشیف حرضت 

امـام ابوالحسـن الرّضا »علیـه آالف التحیـه و الثنـا« و سـّنت حسـنۀ وقف، 

در مجموعـۀ کتابخانـه و مـوزۀ آسـتان قـدس رضـوی نگهـداری می شـود. 

ایـن مجموعـه کـه بالـغ بر 6۵ بـرگ از این قرآن اسـت، حاوی آیاتـی از ۵3 

سـورۀ قـرآن کریم اسـت که بـه لحاظ ترتیب آیات و سـور قرآنـی از اّولین 

آیـه از سـورۀ »رعـد« در جـزء سـیزدهم قرآن آغـاز و با سـوره »العادیات« 

در جـزء سـی ام خامتـه می یابد. 

مؤسسـۀ آفرینش هـای هـرنی کـه شناسـایی و معرفـی 

شـاهکارهای هـرنی در آسـتان قـدس رضـوی را در راسـتای 

برنامه هـای پژوهشـی و تولیـدی خـود قـرار داده اسـت، از 

ایـن اوراق بی بدیـل و منحرصبه فـرد عکاسـی کـرده، پـس 

از شناسـایی آیـات و سـوره های موجـود در هـر بـرگ، بـه 

شـیوه ای فاخـر و انـدازه ای اسـتثنایی)70×۵0 س.م( و بـه 

ترتیـب سـور قرآنـی،  در نسـخه ای نفیـس و زیبـا بـه چـاپ 

است.  رسـانده 

انجـام چنین پـروژه ای با عنایت بـه رشایط و موقعیت 

اثـر نیـاز بـه امکانـات و مجوزهـای خـاص بـرای عکاسـی 

داشـت. 8 بـرگ از قـرآن کـه پیـش از انقـالب بـه شـکلی 

نامطلـوب آرایـه بنـدی و قـاب شـده بـود با اخذ مجـوز های 

الزم از درون قـاب هـای موجـود در گنجینـۀ قـرآن   بـاز   شـد  

 و   بـا   رعایـت   متامـی   اسـتانداردهای   عكس بـرداری   از   نسـخ  

 خطـی،   در   اختیـار   گـروه   عكاسـی   قـرار   گرفـت.  ابتـدا   از 

صفحـات   بـزرگ   و   جزییـات   نسـخه   بـه طـور جداگانـه ای 

عکاسـی شـد و در مرحلـۀ بعـد تصاویـر کلـی بـا تصویـر 

جزئیـات در هـم تلفیق شـد تـا ظرافت هـای اثر بـا وضوح 

کافـی ثبت شـود.

پـس   از   عكاسـی،   ویرایـش،   تلفیـق   گرافیكـی   تصاویر    و  

 صفحه آرایـی،   گروهـی   مجـرب   كـه   سـابقۀ   آماده سـازی   و  

 چـاپ   منتخـب   سـور   قـرآن   کریم   بـه   خـط   ابراهیم   سـلطان  

 و   مجموعـۀ   شـاهكارهای   هـرنی   آسـتان   قدس   رضـوی   را   در  

 كارنامـۀ   خـود   داشـت، طـی چندین ماه چـاپ این اثـر را با 

ابعـاد قـرآن ابراهیم سـلطان )۵0x70 سـانتی مـرت( در مرکز 

طبـع و نـرش قـرآن کریم بـه انجام رسـاند.

در   مرحلـۀ   صفحه آرایـی   نیـز   از   افـزودن   هرگونـه عنرص 

اضافـی رصف نظـر شـد تا اصالت هر صفحه حفظ شـود و 

تصویـر به اصل نسـخه نزدیـک گردد.

دشـواری   مشـرتک   در   مراحـل   چـاپ   و   بـاز   نـرش   همـۀ  

 نُسـخ   خطـی،   چـاپ   نزدیـک   بـه   اصـل   رنـگ   طـال   و   الجـورد  

 اسـت،   زیـرا   کیفیـت   ایـن   دو   فـام   در   چرخـۀ   رنگـی   چـاپ  

 صنعتـی   یافـت   منی  شـود.  رنـگ   طالیـی   نسـخه ها   از   طـالی  

 اصـل   بـوده   کـه   به   مـرور   زمـان   اندكی   از   شـفافیتش   کاسـته  

 شـده   اسـت  .  از   سـوی   دیگر   جنسیت   و   رنگ   كاغذ   نسخه های  

خطـی ویژگـی هایـی دارد کـه بـا کاغذهـای صیقـل خورده 

امـروزی مطابـق نیسـت. شـیوه چـاپ   ایـن   اثـر   بـه   روش  

 تفكیـک   رنگـی   در   شـش   رنـگ   انجـام   شـده   و   همـۀ  رنـگ 

هـای زمینـه، آب دیدگـی هـا  و   لکه هـا   به صـورت   تفكیـک 

 رنگ هـای   مجـزای   سـاختگی   به چـاپ   رسـیده   اسـت.  

جلـد   اثـر   بـه   شـیوۀ   طالكـوب   رضبـی   اسـت   و   طراحـی  

 آن   ملهـم   از   نقـوش   جلدهـای   دورۀ   تیمـوری   و   نیـز   نقـوش  

 اسـلیمی   رسسـوره ها   در   همیـن   اثـر   اسـت .  جلدسـازی   و  

 صحافـی   ایـن   اثـر   نیـز   برعهـدۀ   یكـی   از   بهرتیـن   كارگاه های  

 جلدسـازی   گذاشـته   شـد . 

همـراه   بـا   چـاپ   ایـن   اثـر   نفیـس،   بـرای   آشـنایی   بیشـرت  

 عالقه منـدان   بـه   هـرن   قـرن   نهـم   هجـری   به ویـژه   قـرآن  

 بایسـنغری،   مقاالتـی   بـه   قلـم   پژوهشـگران   گرامـی،   آقایـان  

 دكـرت   مهدی   صحراگرد،   محسـن   عبـادی   و   مجید   فداییان   تهیه  

 گردیـد   کـه   در وجیـزه ای بـه همـراه نسـخه ارائـه می شـود.

صفحـات   نسـخۀ   چاپـی   بـر   مبنـای   ترتیـب   مـن   قـرآن  

 تنظیـم   شـده   اسـت  .  همچنیـن   سـطرهای   مجموعـۀ   مـوزۀ 

 ملـک   در   انـدازۀ   نزدیـك   بـه   اصـل،   در   ابتدا   و   انتهای   نسـخه  

 قـرار   گرفـت   تـا   انـدازۀ   اصلـی   قـطّ   قلـم   و   سـطور   تـا   حـدی  

 قابـل   درک   باشـد . 

در زمـان مرمـت اوراق یـاد شـده در کتابخانـه، برخـی 

قطعات و صفحات آسـیب دیده شـامل چند سـطر یا کلمه 

را بـا یکدیگـر الحـاق کـرده، به صـورت یـک صفحـۀ کامـل 

درآورده انـد، ولـی الصـاق این بخـش از آیات و رسسـوره ها 

به لحـاظ ترتیـب قرآنـی هامهنـگ نبـوده و از سـوره ها و 

در  موضـوع  ایـن  اسـت.  شـده  اسـتفاده  مختلـف  آیـات 

قطعـات موجـود در مـوزه ملـک کـه آیاتـی از سـوره الروم 

و الرحمن را شـامل می شـود، 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 ۵3 سـورۀ موجود، بیشـرتین 

اوراق مربـوط بـه سـورۀ مبارکـۀ »غافـر« و شـامل 8 بـرگ 

اسـت. از سـوره های »احـزاب و فصلّت و واقعـه« هر کدام 

۴ بـرگ و از سـوره های »عنکبـوت و فاطـر و زمر« هر کدام 

3 بـرگ و از بقیۀ سـوره ها هر کـدام یک برگ و برخی چند 

سـطر یـا چنـد کلمـه به جـای مانده اسـت. اّمـا تعـدادی از 

سـوره های پایانـی قرآن کریم شـامل سـوره های: املطفّفین، 

االنشـقاق، الفجـر، الشـمس، اللیل، الّضحی، الـرشح و التین 

به طـور کامـل و بعضـاً  همـراه بـا رسسـوره های مذّهب در 

ایـن مجموعه موجود اسـت.

اینـک بـه لحـاظ اطـالع و بهره  منـدی عالقه منـدان و 

پژوهشـگران، مشـخصات آیـات در هـر بـرگ و هـر سـوره 

به طـور مختـرص اعـالم می شـود: 

نگاهی به بازنرش قرآن بایسنغری
  علی اصغر نارصی مهر* 



اوراق موجود در کتابخانه و موزۀ آستان قدس رضوی

آیاتنام سورهردیف

از آغاز، بسمله،  آیۀ ۱ تا ۴الرعد۱

آیۀ 2۵ تا 32االرساء2

آیۀ ۱۴ تا ۱9، آیۀ 3۴ تا 39، قسمتی از آیات 6۵ و 66، قسمتی از آیات 69 و 70الحج3

قسمتی از آیات پایانی سورهالقصص۴

آیۀ 28 تا 3۱،  آیۀ ۴۵ تا ۵۱، آیۀ 60 تا 67العنکبوت۵

آیۀ 9 تا ۱6، آیۀ 2۴ تا 30الروم6

آیۀ 7 تا ۱۴لقامن7

آیۀ 20 تا 27السجده8

آغاز سوره، بسمله، آیۀ ۴، آیۀ ۵ تا 9، آیۀ 33 تا 36، آیۀ ۵6 تا 62االحزاب9

آیۀ ۱ تا 7،  آیۀ ۱8 تا 27، آیۀ 28 تا 3۴فاطر۱0

آیۀ ۱0 تا ۱8، آیۀ ۵۴ تا 63، آیۀ 63 تا 7۱الزمر۱۱

آیۀ ۱ تا 7، آیۀ 8 تا ۱۵، آیۀ 23 تا 28، آیۀ 3۵ تا ۴2، آیۀ ۴3 تا ۵0، آیۀ ۵9 تا 6۵، آیۀ 66 تا 7۴، آیۀ 82 تا 8۵  )آخر سوره(غافر۱2

آغاز سوره، بسمله، آیۀ ۴، آیۀ ۵ تا ۱۱،  آیۀ ۱2 تا ۱7، آیۀ ۱9 تا 2۵، آیۀ ۵2 تا ۵۴ )آخر سوره(فّصلت۱3

رسسوره، بسمله، آیۀ ۱ تا 6،  آیۀ7 تا ۱3الشوری۱۴

آیۀ ۱7 تا 23الجاثیه۱۵

 آیۀ 3 تا 7االحقاف۱6

آیۀ 2۴ تا 3۱محّمد۱7

آیۀ 6 تا ۱2الفتح۱8

آیۀ ۱۵ تا 26ق۱9

آیۀ ۱2 تا 38، آیۀ ۴3 تا ۵7، آیۀ 6۱ تا 80، آیۀ 87 تا 96    )آخر سوره(الواقعه20

آیۀ ۱ تا 3، آیۀ ۱۴ تا ۱9الحدید2۱

آیۀ 3 تا 7املجادله22

آیۀ ۵ تا 9الحرش23

آیۀ ۱ تا 8، قسمتی از  آیۀ ۱0 تا ۱۴الصف2۴

آیات ۵ و 6 و 9 و ۱8التغابن2۵

رسسوره و  آیۀ ۱ و 2الطالق26

آیۀ ۵۱ و ۵2القلم27

رسسوره، بسمله،  آیۀ ۱ تا ۱۱الحاقه28

آغاز سوره و قسمتی از آیۀ 7، آیۀ 9 تا 23نوح29

آیۀ ۵ تا ۱۵، آیۀ ۱6 تا 26الجن30

قسمتی از  آیۀ ۱۵ و ۱6 و 20املزمل3۱

آیۀ8 تا ۱0،  آیۀ ۱9 تا 2۱النباء32

آیۀ 2۵ تا ۴6 )آخر سوره(النازعات33

فقط رسسورهعبس3۴

آیۀ 6 تا ۱9 )آخر سوره(االنفطار3۵

رسسوره، بسمله،  آیۀ ۱ تا 6 ، آیۀ 7 تا 28، آیۀ 29 تا 36 )سوره کامل(املطففین36

رسسوره، بسمله،  آیۀ ۱ تا ۱0، آیۀ ۱۱ تا 2۵ )سوره کامل(االنشقاق37

رسسوره، بسمله،  آیۀ ۱ تا 8 الربوج38

آیۀ 3 تا ۱7 )آخر سوره(الطارق39

رسسوره، بسمله،  آیۀ ۱ تا 9االعلی۴0

آیۀ ۱7 تا 26 )آخر سوره(الغاشیه۴۱

رسسوره، بسمله، آیۀ۱ تا ۱3، آیۀ۱۴ تا 30 )سوره کامل(الفجر۴2

فقط رسسورهالبلد۴3

آیۀ۱ تا ۱۵  )سورۀ کامل(الشمس۴۴

رسسوره، بسمله،  آیۀ ۱ تا 8، آیۀ 9 تا 2۱ )سوره کامل(اللیل۴۵

بسمله،  آیۀ ۱ تا ۱۱ )سورۀ کامل(الّضحی۴6

رسسوره، بسمله،  آیۀ ۱ تا 8 )سورۀ کامل(الرشح۴7

رسسوره، بسمله، آیۀ ۱ تا 8 )سورۀ کامل(التین۴8

رسسوره، بسمله، آیۀ ۱2 تا ۱۵العلق۴9

آیۀ 3 تا ۵ )آخر سوره(القدر۵0

آیۀ ۱ تا 6الزلزله۵۱

آیۀ ۱ تا 9العادیات۵2

اوراق موجود در کتابخانه و موزۀ ملی ملک

آیاتنام سورهردیف

آیۀ 33 تا 38الروم۱

آیۀ 72 تا 78الرحمن2







* کارشناس هرنی

majfada@gmail.com *

   مجید فدائیان* 

بی شـک مصحـف منسـوب بـه بایسـنغرمیرزا را می تـوان یکـی از بی نظیرتریـن مکتوبـات 

متـدن اسـالمی و بزرگرتیـن مصحـف موجـود در عـامل اسـالم به شـامر آورد. مصحفـی که نفاسـت 

و عظمـت آن در سـایه فرهنـگ و متـدن ایرانـی– اسـالمی حکومـت تیموری شـکل گرفته اسـت.

تیمـور و خاندانـش از قـرن هشـتم هجری با اسـتقرار در دو شـهر هرات و سـمرقند حامی و 

بانـی شـکل گیری کارگاه  هـای هرنی متعددی شـدند که حاصل آنها تعداد بسـیاری از نسـخه های 

خطـی نفیـس و آثـار هرنی متعدد در شـاخه های مختلـف به خصوص معامری بـود. عالقه مندی 

ویـژه حاکـامن تیمـوری بـه نگارگری و خوشنویسـی باعث تداوم مکتب شـیراز، تکویـن و تکامل 

خـط نسـتعلیق و در ادامـه شـکل گیری مکتب هرات شـد، مکتبی کـه برگ زرینـی در تاریخ هرن 

ایـران و متدن اسـالمی پدید آورد.

از عـرص ایلخانـان مغوِل تازه مسـلامن، سـفارش آثار با شـکوه و عظیـم و کتابت مصحف های 

بـزرگ رایـج شـد. ایـن امـر نشـان از متایـل و گرایـش مغـوالن بـرای بـه  منایـش گـذاردن قـدرت و 

شـکوه سلطنت شـان داشـت. ایـن تفکـر همچنیـن در تجمیع ثـروت و رسمایـه فـراوان حاصل از 

اصالحـات اقتصـادی مغـوالن در شـاخه معـامری نیـز بـه چشـم می خـورد کـه منونه هایـی  چـون 

گنبـد سـلطانیه یـا مسـجد جامـع تربیز از این دسـت آثارانـد. در حقیقت می تـوان تولید مصحف 

بایسـنغری را حاصـل تفکـر قومـی مغـوالن و تـرکان سـلجوقی دانسـت کـه بـا توجه بـه نزدیکی 

قومـی تیموریـان بـه ایـن قـوم، هم چنـان 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 

قابلیت هـای گرافیکـی به ویـژه در درشت نویسـی و ارتفـاع بلنـد حـروف، در مصاحفـی بـا ابعـاد 

بـزرگ مناسـب بـود کـه در کنـار تذهیب هـای درشـت انـدام امـا مجلـل و بـا شـکوه، صفحات 

را درخشـان و زیبـا می سـاخت. مصاحـف ایـن دوره بـه دلیـل تعـداد اوراق زیـاد، در مجلـدات 

متعـددی تولیـد می شـدند تـا امـکان قرائـت و حمـل آنهـا سـهل تر شـود. در میـان قرآن هـای 

باقـی مانـده از ایـن دوران، مصحف دو جلـدی معروف به 

قرآن هفده منی منسـوب به ابراهیم سـلطان پرس شـاهرخ 

تیمـوری بـه ابعـاد 62×8۱ سـانتی مرت کـه در مـوزه پـارس 

شـیراز نگهـداری می شـود و منتخبـی از ۱2 سـوره قرآنی با 

رقـم ابراهیم سـلطان به ابعـاد 6۱×8۱ سـانتی مرت که وقف 

آسـتانه مقـدس رضوی اسـت، از بزرگرتین آثـار موجود قرن 

نهـم هجـری قمـری بـه شـامر می رونـد. ایـن مصاحف هر 

چنـد از منونه هـای بی نظیـر و عظیـم تاریـخ کتابـت بـه 

شـامر می آینـد اما در مقایسـه با مصحف بایسـنغر بسـیار 

کوچک ترانـد.

تولیـد مصحـف بایسـنغر یـک اسـتثناء ویـژه اسـت که 

تاکنـون تکرار نشـده اسـت. ۱۴۴ صفحه از قـرآن به همراه 

چهـار سـطر مجـزا از ایـن اثـر در گنجینـه آسـتان قـدس 

رضـوی نگهداری می شـود و برخـی صفحـات باقیامنده در 

موزه هـا و مجموعه هـای ایـران و جهـان پراکنـده اسـت. 

از بررسـی ایـن اوراق پیداسـت کـه اکـراً دچـار صدمـات 

فراوانـی شـده اند و عموماً حاشـیه اصلی آن هـا از بین رفته 

و مرمـت شـده  اسـت.

بـه لحـاظ خوشنویسـی، در برخـی از اوراق موجود در 

موزه هـا و مجموعه هـا متایـل به خـط ثلث دیده می شـود، 

در حالـی کـه اوراق مجموعـه آسـتان قدس رضـوی متاماً به 

خـط محقـق و رسسـوره ها بـه خـط ثلـث نوشـته شـده اند 

و ایـن احتـامل را می تـوان در نظـر داشـت کـه جاعـالن 

در طـول تاریـخ پـس از مصحـف بایسـنغر دسـت بـه تهیه 

نسـخه های مشـابه آن زده باشـند.

بـا توجـه بـه از بیـن رفـن حواشـی اکـر اوراق، انـدازه 

دقیـق و اولیـه آن هـا مشـخص نیسـت. انـدازه کنونـی ایـن 

واقـع هـامن  کـه در  اسـت  اوراق ۱0۱×۱77 سـانتی مـرت 

انـدازه مـن و کمـی بزرگـرت از جـدول حاشـیۀ مـن اسـت. 

انـدازه جـدول من هـا حـدوداً 9۵×۱7۵ سـانتی مـرت اسـت. 

در ورق شـامره )98۵۴( بخش هایـی از حاشـیه باقیامنـده 

لبـه  در  سـانتی مرت   30 ورق حـدوداً  ایـن  حاشـیه  اسـت. 

جلویـی و حـدود 2۵ سـانتی مرت در بخش هـای بـاال و پایین 

پهنـا دارد. در  از سـمت عطـف حـدود 20 سـانتی مرت  و 

مجمـوع ابعـاد اصلـی ایـن صفحـات ۱۴۵×207 سـانتی مرت 

بـوده اسـت. در ایـن ورق جـای چهـار نشـانه از عالئـم 

حاشـیه قـرآن باقیامنـده که متأسـفانه این آرایه هـا از محل 

اصلـی خـود خـارج شـده اند، قطـر آن هـا حـدود ۱9 تـا 2۵ 

ایـن  تزئینـی  آرایه هـای  و  نشـانه ها  از  اسـت.  سـانتی مرت 

اثـر تنهـا چنـد رسسـوره باقیامنده کـه در نهایت سـادگی و 

آرامـی تزئیـن شـده  اسـت. 

در صفحه آرایـی مصحـف بایسـنغرمیرزا تـالش بـر بـه 

منایـش گـذاردن عظمـت و جـالل خوشنویسـی مـن قـرآن 

اسـت. بکارگیـری قلم محقق ممتـاز با ترکیبات بسـیار زیبا 

و دل نشـین همـراه بـا اجـرای قدرمتندانه قلم بـه ضخامت 

خوشنویسـی  مشـخصات  از  سـانتی مرت  یـک  بـه  نزدیـک 

و  آغازیـن  صفحـات  از  متأسـفانه  اسـت.  مصحـف  ایـن 

پایانـی نسـخه هیـچ ورقـی باقـی منانـده، امـا بـا توجـه بـه 

حاشـیه  محـل شمسـه های  و  مانـده  باقـی  رسسـوره های 

مشـخص اسـت کـه بـر خـالف سـنت رایـج تذهیـب دوره 

تیمـوری نـگاه طـراح ایـن مصحـف بـر سـنت قرآن نـگاری 

بکارگیـری  اسـت.  تکیـه داشـته  ایلخانـی  تزئینـی دوره  و 

چرخش هـای اسـلیمی و ختایی نرم اما درشـت اندام همراه 

بـا تحریـر مشـکی و زمینـه هاشـوری قرمـز بـا خـط ثلـث 

طالنویـس بـا تحریر مشـکی، حکایـت از شـیوه های ماقبل 

تیمـوری دارنـد. نشـانه های عالمت گـذاری آیـات نیـز بـه 

شـکل دایره ای سـاده با جداول مشـکی و الجـوردی متعدد 

و گل پنـج پـر بـا زمینـه طالیـی در متـام اوراق باقیامنـده 

تکـرار شـده اسـت. در حاشـیه مـن نیـز جـدول طالیـی و 

الجـوردی سـاده رسـم شـده اسـت.

هـر چند دسرتسـی به صفحـات تزئینـی افتتاحیه وجود 

گفـت طراحـان  می تـوان  موجـود  شـواهد  بـا  امـا  نـدارد 

ایـن اثـر عظیـم از بکارگیـری نشـانه های پرتزئیـن اجتنـاب 

ورزیده انـد و تـالش بـر سـادگی نقـوش داشـته اند.

در هرصـورت بـرای اجرای همین نقوش سـاده با توجه 

بـه ابعـاد و تعـداد اوراق، نیـاز بـه کارگاه هـای عظیـم بـا 

هرنمنـدان فـراوان بـوده کـه در همـکاری مشـرتک بتواننـد 

آن را بـه پایـان برسـانند. از سـوی دیگـر برای اجـرای چنین 

پـروژه عظیمـی، هزینه هـای مالـی باالیـی را بایـد در نظـر 

گرفـت کـه تنهـا در تـوان کارگاه های سـلطنتی بوده اسـت.

در مـورد خوشنویسـی ایـن اثـر نیـز منی تـوان 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، نشـانه هایی از چند دسـتی کاتب دیده می شـود.

بـر خـالف 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. 

صنعـت  عجایـب  از  خـود  قـرآن  ایـن  کاغـذ  تهیـه 

کاغذسـازی دوره متـدن اسـالمی اسـت. سـاخت کاغـذی به 

ابعـاد ۱۴۵×207 سـانتی مرت و عمـل آوری آن کـه مناسـب 

خوشنویسـی بـا ایـن عیـار باشـد نیاز بـه کارگاه هـای بزرگ 

یادداشت هایی درباره مصحف 
منسوب به بایسنغرمیرزا



کاغذسـازی داشـته اسـت که بتوانند نزدیک به 900 صفحه 

از ایـن ورق را تولیـد مناینـد.

شـهر  در  اوراق  ایـن  موجـود،  شـواهد  بـه  توجـه  بـا 

سـمرقند تولید شـده اسـت. سـنت کاغذسـازی رشقی خاور 

دور مبتنـی بـر اسـتفاده از پوسـت درخـت تـوت اسـت 

نـازک  شـاخه های  پوسـت  جوشـاندن  و  کوبیـدن  از  کـه 

درخـت تـوت در یـک محلول قلیایـی نظیر جوش شـیرین، 

الیـاف نرمـی بـه دسـت می آمـده کـه از آن کاغـذی بـه نام 

»هانجـی« یـا »خانجـی« تولیـد می گردیـده اسـت. انـرژی 

الزم بـرای کوبیـدن ایـن الیـاف و شسـت و شـوی آن در آب 

نیـز از جوی هـای منشـعب از رودخانـه تامین می شـده 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 می شـده و در 

کارگاه هـای هـرنی سـلطنتی هـامن جـا مـورد اسـتفاده قرار 

شـده،  انجـام  فیزیکـی  بررسـی های  بـا  اسـت.  می گرفتـه 

ضخامـت کاغـذ ایـن مصحـف بیـن 0/9 تـا ۱/2 میلی مـرت 

 )water mark( بـرآورد شـده که بـدون هرگونـه نقش مایـه

داخـل کاغـذ یـا ردی از قالب کاغذسـازی، با گذشـت نزدیک 

به 600 سـال همچنان نرم و با اسـتحکام باقی مانده اسـت.

صفحـات قـرآن فاقـد خال هـای سـوختگی )لکه هـای 

قهـوه ای( متاثـر از آهـن یـا دیگـر مـواد شـیامیی قلیایـی 

اسـت لـذا نرمـی کاغذ مصحف، میـزان پایین اسـید موجود 

در آن را نشـان می دهـد. بـه دلیـل رنگ آمیـزی کاغـذ بـه 

وسـیلۀ حنـا و تنباکـو کـه عـالوه بـر کاهـش میـزان اسـید 

باعـث پاک سـازی و دوام آن نیـز می شـود، کاغذهای ایرانی 

در درازمـدت کمـرت دچار صدمه شـیمیایی می شـوند. رنگ 

کاغـذ مصحـف کـرم روشـن مایـل بـه قهـوه ای اسـت کـه 

احتـامالً 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 می رسـد برای 

سـاخت کاغـذ مصحـف از روش و تکنیـک چینـِی سـاخت 

تولیـد  توانایـی  کـه  اسـتفاده  می شـده  بـزرگ  کاغذهـای 

کاغذهایـی بـه ابعاد ۵00 سـانتی مرت طول و 230 سـانتی مرت 

عـرض را داشـته اند. 

در ایـن روش دو حوضچـه بـه ابعـادی بزرگـرت از اندازه 

قابلیـت  کـه  نحـوی  بـه  می شـود  سـاخته  کاغـذ  اصلـی 

نگهـداری آب و خمیـر کاغـذ را داشـته باشـد. بیـن ایـن 

دو حوضچـه یـک کـوره یـا گرم خانـه بـا دو دیـواره کوتـاه 

شـیب دار قـرار می گیـرد کـه هـر دیـواره آن بزرگـرت از ورق 

کاغـذ اسـت. ایـن دیواره هـا بـا نوعـی گـچ نـرم و صیقلـی 

بـا یـک آتـش  پوشـیده و طـوری طراحـی می شـوند کـه 

کوچـک چرخـان گرم شـوند. سـپس قالبـی نازک امـا عمیق 

کـه هـم سـبک و محکـم اسـت تهیـه می شـود، ایـن قالـب 

از سـقف توسـط طناب هایـی آویـزان اسـت کـه از روی 

قرقره هایـی می گذرنـد و انتهـای آن هـا به پاره سـنگ هایی 

کـه تقریبـاً هـم وزن قالب انـد متصل اسـت. انتهـای قالب،  

توسـط دو نفـر بر گرداننـده می شـود و با خمیـر روی آن را 

بـه دیـواره صیقلـی گرم خانـه می زننـد و فشـار می دهند تا 

آب آن از تـوری خارج شـود. حـرارت دیوارها بقیۀ آب ورق 

را تبخیر می کند و شـاگرد کارگاه کاغذ خشـک شـده را لوله 

کـرده و از دیـواره بـر مـی دارد. سـطح کاغـذ کـه بـه دیـواره 

گرم خانـه چسـبیده اسـت کامالً صـاف و براق اسـت و برای 

اسـتحکام بهـرت کاغـذ و هم چنیـن بـرای کمـک بـه آهـار 

سـطح آن، مـاده ای نشاسـته ای نظیـر برنـج یـا گنـدم را بـا 

خمیـر کاغذ مخلـوط می کنند. بـرای چسـباندن کاغذها به 

همدیگـر نیـز از چسـب خمیر نشاسـته و رسیش اسـتفاده 

می شـود و بـرای مدتی کاغذها تحت فشـار قـرار می گیرند 

تـا کامالً خشـک شـوند.

هم زمـان  احتـامالً  کاغـذ  بـزرگ  ابعـاد  بـه  توجـه  بـا 

مـاده رنگـی نظیـر حنـا، تنباکـو، آسـرت گردویـی و ... داخـل 

خمیـر کاغـذ اضافـه  می شـده تـا کاغـذ بـا رنـگ مـورد نظر 

تولیـد گـردد. باتوجـه بـه عدم وجـود هرگونه نقـش برروی 

کاغـذ، احتـامالً بـرای تـوری قالـب از پارچـه تراکـم بـاال و 

ریزبافت و یا رشـته های بسـیار نازک بامبو اسـتفاده شـده 

اسـت. همچنیـن سـطوح صـاف دو رویـه کاغذ، بـا افزودن 

مختـرصی آهـار کـه احتـامالً 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 ویژگی هـای متامیـزی کـه در ایـن نوشـتار بـه آن اشـاره 

شـد، حاصـل همکاری و همفکـری هرنمنـدان و صنعتگران 

تحـت حامیـت حاکـامن هرنپرور و فرهنگ دوسـت اسـت، 

آثـار  از سـوی حاکـامن وقـت درک شـد و  رضورتـی کـه 

ارزشـمندی را بـا پشـتوانه غنـی فرهنـگ و متـدن ایرانـی- 

اسـالمی بـه وجـود آورد.



مقّدمه
قـرآن بایسـنغری بزرگ تریـن قـرآن جهـان اسـالم اسـت 

کـه به رغـم اهمیتـش، بـه سـبب پراکنـده شـدن برگ هـای 

آن در طـی تاریـخ، تاکنـون تحقیقـی دقیـق بـر آن صـورت 

نگرفته اسـت. حتی مشـخصات عمومی نسـخه مثل تعداد 

برگ هـا، ابعـاد، مشـخصات خـط و تذهیـب و... بـه سـبب 

پراکنـده شـدن برخـی برگ هـا و وجود برگ هـای جعلی در 

برخـی مجموعه هـا 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 کرده انـد. از جملـه احمـد گلچین معانـی در راهنامی 

گنجینـه قـرآن آسـتان قـدس رضـوی، ابعـاد کنونـی برگ هـا 

و رصفـاً مشـخصات هفـت بـرگ را رشح داده اسـت که در 

زمـان تألیـف کتـاب در گنجینـۀ قـرآن آسـتان قـدس رضوی 

نگهـداری می شـد. دیگر محققـان نیز غالبـاً برمبنای همین 

اثر اطالعات نسـخه را عرضه کرده اند. اطالعات ثبت شـده 

در منابـع غیرایرانـی نیـز بـر مبنـای تک سـطرهای محفوظ 

در مجموعه هـای خارجـی اسـت؛ مانند آنچـه دیوید جیمز 
دربـارۀ تـک سـطر مجموعـۀ خلیلـی ذکر کرده اسـت.۱

تعداد برگ ها
بـرگ  شـامری  حـارض  حـال  در  بایسـنغری  مصحـف 

پراکنـده و رقعـۀ آسـیب دیده اسـت کـه هفـت بـرگ دورو 

و یـک بـرگ یـک رو در موزۀ قـرآن و ۵7 قطعه در کتابخانۀ 

مرکـزی آسـتان قـدس رضـوی، چهـار قطعـه در کتابخانـه و 

مـوزۀ ملـک و چند برگ و رقعـۀ آن در مجموعه های دیگر 

نگهـداری می شـود.2 مـن صفحـات گردآمـده در مجموعـۀ 

آسـتان قـدس رضـوی حـاوی آیـات و گاه تنهـا کلامتـی از 

پنجـاه و سـه سـوره اسـت کـه از اّولیـن آیـۀ  سـورۀ رعـد تا 

آیـۀ نـه سـورۀ العادیـات در اواخـر قـرآن را در برمی گیـرد. 

مشـخصات من سـایر برگ ها را کـه در مجموعه های دیگر 

موجـود اسـت دیویـد جیمز ثبت کرده اسـت.3 با احتسـاب 

شـامر کلامت و سـطور هر صفحه و در نظر گرفن فضایی 

کـه رسسـوره ها اشـغال می کننـد و نیـز صفحـات تقدیـم یا 

وقف نامـه، افتتـاح و رقـم کاتـب می تـوان حـدس زد ایـن 

مصحـف حـدود 823 تـا 8۵6  بـرگ داشـته۴ و از حـدود 

97 بـرگ آغازیـن و نُـه بـرگ پایانـی آن هیـچ رقعـه یا برگی 

به جـا منانـده اسـت. اینکـه دیویـد جیمز و شـیال بلر شـامر 

برگ هـای ایـن مصحـف را حـدود ۱600 دانسـته و تصـور 

کرده انـد کـه قـرآن دو جلـدی بـوده اسـت از آن روسـت 

کـه ایـن محققـان بـر اسـاس برگ هـای دو پوسـته شـدۀ 

موجـود در مجموعه هـای خارجـی گـامن کرده انـد 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 نسـخه ای نوشـن بـر یـک 

طـرف کاغـذ منطقـی منی منایـد. البتـه شـیال بلـر ناهمـوار 

بـودن پشـت کاغـذ را علت یـک رویه بـودن قرآن دانسـته 

کـه دلیلـی نادرسـت اسـت؛ چراکه صنعـت کاغذسـازی در 

سـدۀ نهـم آن قدر پیرشفت کـرده بود که بتواننـد کاغذی با 

رویه هـای همـوار جهـت کتابت تهیه کنند.۵ از سـوی دیگر 

در تاریـخ قرآن نـگاری ایـران منونـه ای کـه بـر یـک طـرف 

کاغـذ کتابـت شـده باشـد رساغ نداریـم و چنیـن اقدامـی 

برخـالف سـنن قرآن نـگاری اسـت. 

جنـس کاغـذ نسـخه از نـوع سـمرقندی مطبّـق اسـت. 

کاغـذ مطبّـق نوعی کاغـذ دو الیه ضخیم اسـت که از چند 

الیـه کاغـذ نـازک حاصـل می شـود و بـه سـبب چنـد الیـه 

بـودن کـدر اسـت و نـور را منتقـل منی کنـد. کاغـذ مطبّـق 

غالبـاً جهـت تهیۀ نسـخه های بـزرگ به کارمـی رود؛ زیرا در 

جـزو سـازی الزم اسـت کاغـذ اّولیـه بسـیار بزرگ باشـد که 

پـس از تاکـردن بـه انـدازۀ مطلـوب برسـد، کاغذ بـزرگ نیز 

بایـد محکـم باشـد کـه اسـتحکام آن بـا افزایـش ضخامـت 

میـرّس می شـود. 

برخـی از برگ هـای ایـن مصحـف بر اثـر مـرور زمان یا 

شـاید عمداً، دوپوسـته شـده اسـت. از آنجا که این مسـئله 

رصفـاً بـرای تک سـطرهای مجموعه های خارجـی روی داده 

می تـوان حـدس زد داّلالن در دوپوسـته کـردن آنهـا نقـش 

داشـته اند؛ زیـرا با دوپوسـته کردن، یک قطعـۀ دورو به دو 

قطعـه تبدیـل می شـود. ازایـن رو چنان کـه پیش تـر گفتیـم 

بایسـنغری  قـرآن  تک سـطرهای  منابـع  برخـی  در  اینکـه 

بـه سـبب در دسـت داشـن  را یـک رو معرفـی کرده انـد 

پوسـته های جـدا شـدۀ ایـن کاغذ اسـت. 

برگ هـا درحال حـارض فاقد حاشـیۀ اّولیه اسـت ازاین رو 

مشـخص نیسـت نسـخه چگونـه صحافی شـده اسـت. اگر 

و  جزوبنـدی  طریـق  از  برگ هـا  نسـخه ها  دیگـر  ماننـد 

دوخـت در کنـار هـم قـرار گرفتـه باشـد می تـوان دریافت 

کاغـذ اّولیه دسـت کم دوبرابـر برگ های کنونـی، به صورت 

دو صفحـۀ روبـه روی هـم، بـوده اسـت؛ زیـرا هـر جـزو از 

تـا کـردن یک بـاره یـا چندبـارۀ یـک کاغـذ بـزرگ به دسـت 
می آیـد.6

ابعاد نسخه
به دلیل از بین رفن حواشـی برگ ها در اثر مرور، زمان 

اندازه گیـری دقیق اثر ممکن نیسـت. ابعـاد ۱0۱×۱77س.م 

*  گروه معامری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران. 
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مشخصات نسخه شناسی و خصوصیات 
خط و تذهیب قرآن بایسنغری

بر اساس برگ های محفوظ در مجموعۀ آستان قدس رضوی

   مهدی صحراگرد* 

چکیده

تاکنـون ارزیابـی و اظهارنظـر عمـوم محققـان دربـارۀ قـرآن بایسـنغری، برمبنـای برگ های 

پراکنـدۀ مجموعه هـای مختلـف جهـان بوده اسـت؛ اّمـا از آنجا که اکـر ایـن مجموعه ها رصفاً 

یـک بـرگ و گاه چنـد تـک سـطر از ایـن نسـخه را دارنـد هیـچ گاه 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، بیشـرتین تعـداد از برگ هـای ایـن قـرآن نگهداری می شـود، بررسـی 

مشـخصات نسـخه بـر مبنـای ایـن مجموعـه دقیق تـر و مطمنئ تـر از دیگـر مجموعه هاسـت. 

در ایـن بررسـی مشـخص می شـود: ابعـاد اّولیـۀ برگ هـای ایـن قـرآن حـدود ۱۴۴×207س.م و 

نـوع کاغـذش مطبّـق بوده اسـت؛ خصوصیات متفـاوت خِط برخی برگ ها گواه دسـت داشـن 

چنـد خطـاط در کتابـت آن اسـت؛ تذهیـب اثر بـه یکی از جزوه هـای قرآن محفوظ در آسـتان 

قـدس، بـه شـامرۀ ۴۱6 و ۴۱7، مربـوط بـه اوایـل سـدۀ نهـم بسـیار نزدیـک اسـت کـه احتامل 

ارتبـاط میـان مذهبّـان دو اثـر را تأییـد می کند. 



کـه در منابـع مختلف از جمله راهنـامی گنجینۀ قرآن ثبت 

شـده، انـدازۀ کنونی برگ هاسـت که حاشـیه نـدارد و فقط 

اندکـی از جـدول بزرگـرت اسـت. انـدازۀ جـدول صفحـاِت 

سـامل بـا اختالفی انـدک حـدود 9۵×۱۵7س.م اسـت. فاصلۀ 

لبـۀ کاغـذ تـا جـدول یکـی از برگ ها که بخشـی از حاشـیۀ 

بزرگـش تقریباً سـامل اسـت، بـا افـزودن اندازۀ بخـش ناقص 

نشـان عـرش و حاشـیۀ احتاملـی حـدود سی سـانتی مرت و 

فاصلـۀ لبـۀ حاشـیۀ کوچـک )طـرف عطـف( حدود نـوزده 

سـانتی مرت اسـت. )تصویـر۱( بنابرایـن عـرض تقریبـی ایـن 

مصحـف ۱۴۴س.م بـوده اسـت. اگـر فواصـل لبه هـای بـاال 

و پاییـن صفحـات از جـدول را متناسـب بـا ایـن اندازه هـا 

بـه طـور متوسـط 2۵س.م در نظر بگیریـم، آن گاه طول هر 

صفحـه حـدود 207س.م خواهـد بـود. )تصویر2(

ارتفـاع متوسـط »الف«هـا ۱2/۵س.م، فاصلۀ کرسـی ها 

22س.م و عـرض هـر سـطر از کرسـی صدر تا ذیـل ۱7س.م 

اسـت. ایـن اندازه هـا در همـۀ صفحـات بـا اندکـی اختالف 

برقـرار اسـت. ضخامـت حـروف یـا عـرض قلم بین هشـت 

و نیـم تـا نُـه و نیـم میلی مـرت اسـت. خـط صفحاتـی کـه با 

قلـم ظریف تـر کتابـت شـده غالبـاً بهـرت از صفحاتی اسـت 

کـه قلـم درشـت تر دارد.

تذهیب
از صفحـات اّولیـۀ نسـخه، صفحـۀ وقف نامه یـا تقدیم 

و به خصـوص صفحـۀ افتتـاح، برگـی به جا منانده که بشـود 

بازشـناخت. نسـخه جدولـی  را  سـاختار رسلـوح و کمنـد 

سـاده دارد کـه بـا رنـگ الجـوردی و طالیـی طراحـی شـده 

اسـت. تذهیبش نیز سـاده و مخترص اسـت، به خصوص در 

رنگ پـردازی. سـادگی و اختصـار رنگ پـردازی در تذهیب با 

سـادگی و صالبـت قلم محقق من هامهنگـی خاصی دارد. 

نشـان فصـل آیـات، شمسـه های زریـن کوچکـی اسـت که 

بـا نقـش گـره سـاخته شـده اسـت. تا سـدۀ هشـتم هجری 

غالبـاً درون نشـان ختم آیات، شـامرۀ آیـه را با حروف ابجد 

می نوشـتند اّما در این اثر چنین نیسـت. مشـابه این نشـان 

را در نسـخه های بسـیار دیگـری می تـوان یافت)تصویـر۴( 

از جملـه جـزوۀ شـامرۀ ۴۱6 و۴۱7 کتابخانـۀ مرکزی آسـتان 

قـدس رضـوی وقفـی شـیخم سـوداگر کـه آن نیـز در ابعاد 

نسـبتاً بـزرگ )۴۵/۵× 62/۵ س.م( تهیـه شـده و تذهیبـش 

بـه سـبک شـیراز اسـت. )تصویـر۵( در آن اثـر نیـز مذّهب 

درون نشـان را بـا نقـش سـتارۀ شـش پر، پُـر کـرده و گردش 
را جداولـی زریـن و رشفۀ ظریف الجوردی کشـیده اسـت.7 

هیچ یـک از نشـان های خمـس و عـرش آیات که در حاشـیه 

قـرار می گیـرد به جـا منانـده، زیرا حواشـی اکر صفحـات از 

بیـن رفتـه اسـت. البته نشـان یکـی از برگ های حاشـیه دار 

را نیـز بریده انـد اّمـا بـر مبنای محـل برش می تـوان فهمید 

قطـر نشـان عـرش حـدود 2۵س.م و انـدازۀ نشـان خمـس 

۱9×22س.م بـوده اسـت. )تصویر 6(

حـدود  ابعـاد  بـا  مجـدول  قابـی  در  رسسـوره ها 

2۵×9۵س.م قـرار دارنـد و تذهیبشـان سـاده اسـت. زمینـۀ 

اغلـب رسسـوره ها ابری سـازی بـا نقـش اسـلیمی اسـت و 

بـا هاشـورهای ظریف شـنجرفی پوشـیده شـده اسـت. هر 

چنـد رسسـوره ها فاقـد رنگ آمیزی اسـت طراحی اسـتوار و 

پختـه و قلم گیـری ظریفـی دارد. )تصویر7( شـیوۀ تذهیب 

و طراحـی نقـوش رسسـوره ها ماننـد تذهیـب دیگـر نُسـخ 

ایـن عـرص  اسـت که مشـابه آن را در رسسـورۀ قـرآن وقفی 

ابراهیـم سـلطان )827ق( بـر حـرم امـام رضـا)ع( می تـوان 

دیـد. )تصویـر8( در اثـر اخیـر مذّهـب زمینـۀ رسسـوره را 

بـا نقـوش اسـلیمی قلـم کاری بـا رنگ آمیـزی ناچیـزی اجـرا 

کـرده اسـت. همچنیـن ابری سـازی و به خصـوص تزیینـات 

هاشـورمانند زمینۀ ابری ها در رسسوره های قرآن بایسنغری 

به قرآن وقفی شـیخم سـوداگر  شـباهت چشـمگیری دارد 

به حـدی کـه بـا توجـه بـه وجـوه اشـرتاک دیگـر همچـون 

نشـان ختـم آیـات می تـوان ارتباطـی میـان تذهیـب کاران 

ایـن دو اثـر متصـّور شـد.  بـا این حـال تذهیب این نسـخه 

از نظـر رنگ پـردازی بـا آثـار رنگارنـگ و پُـرکار ایـن عـرص، 

شـیراز  و  هـرات  سـلطنتی  کارگاه  نسـخه های  همچـون 

متفـاوت اسـت. ایـن یکـی از دالیلـی اسـت کـه می توانـد 

بـر رّد انتسـاب آن بـه بایسـنغر صحه بگـذارد زیـرا اگر این 

اثـر را بایسـنغر کتابـت کـرده بـود بایـد تذهیبـی پـرکار از 

نـوع تذهیـب قـرآن وقفـی ابراهیم سـلطان کـه پیش تر یاد 

کردیـم، می داشـت. 

گفتنی است رِس سوره های الربوج، الحاقه، البلد و اللیل 

بـدون تذهیـب و تحریر رها شـده و تذهیب رسسـوره های 

الـرشح، التیـن و العلـق بـا نقـوش ختایـی طراحـی شـده 

اسـت کـه از ایـن نظـر شـباهت چشـمگیری بـه تذهیـب 

رسسـورۀ »الناس« در قرآن ابراهیم سـلطان دارد. )تصویر9(  

ناهامهنگـی طـرح تذهیب رسسـوره های پایانـی به خصوص 

اسـتفاده از نقوش ختایی درشـت که به زمان کمرتی در اجرا 

تصویر۱. برگی از قرآن بایسنغری 

دربردارندۀ آیات پایانی سورۀ 

مطففین و رسسورۀ انشقت 

)االنشقاق( که بخشی از 

حاشیه اش سامل مانده و بر 

مبنای آن عرض تقریبی قرآن 

قابل محاسبه است. 

تصویر2. تعیین تقریبی اندازۀ قرآن بر مبنای تصویر پیشین 

تصویر 3. فواصل کرسی ها در سطور قرآن بایسنغری

تصویر ۴. نشان ختم آیات در قرآن 

بایسنغری با نقش ستارۀ شش پر

تصویر ۵. صفحه ای از جزوۀ شامرۀ ۴۱6، وقفی شیخم سوداگر،کتابخانۀ 

مرکزی آستان قدس رضوی.

تصویر 6. قلم گیری دور و رشفۀ نشان های عرش و 

خمس قرآن بایسنغری که درونشان را بریده اند. 



نیـاز دارد و همچنیـن نامتام ماندن رسسـوره های پایانی قرآن، 

حاکـی از تعجیـل در امتام قرآن اسـت. 

خط  
ممتـاز  محقـق  قلـم  از  کامـل  منونـه ای  نسـخه  خـط 

سـدۀ نهـم هجـری قمـری اسـت. در قلـم محقـِق این عرص 

اسـتفاده از حـروف ثلـث مثل »هــ« اُذنی 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 کوچک تـر بـه رنـگ سـیاه و 

عالئـم وقـف بـه رنـگ قرمـز و رسسـوره ها بـه قلـم ثلـث 

زریـن محـّرر کتابت شـده اسـت. چند دسـت خط مختلف 

در ایـن اثر قابل تشـخیص اسـت که نشـان می دهد کتابت 

آن را چنـد خطـاط بـر عهـده داشـته اند، خطاطانـی کـه 

احتـامالً از یـک اسـتاد آمـوزش دیـده بودنـد؛ زیـرا شـیوۀ 

کتابت شـان بسـیار بـه هـم نزدیـک اسـت. بـرای منونـه در 

پاییـن  بـه سـمت  »ر«  و  »و«  انتهـای  تصویـر۱0 حرکـت 

گرایـش دارد و از ایـن بابـت به شـیوۀ خطاطان غـرب ایران 

بسـیار نزدیک اسـت اّما در صفحات دیگـر مانند تصویر۱۱ 

حرکـت انتهـای ایـن حـروف در جهـت افقـی اسـت.

به طورکلی 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 شـامر مـی رود. ایـن ویژگی سـبب می شـود خط 

اسـتوار و بلندقامـت بـه نظـر برسـد و از قدیـم در کتابـت 

قلـم کوفـی ایـن منطقـه هم وجود داشـته اسـت کـه مثال 

محفـوظ  عثامن بن حسـین وراق غزنوی  نسـخۀ  آن  بـارز 
در کتابخانـه و گنجینـۀ قـرآن آسـتان قـدس رضـوی اسـت.8 

صفـت برجسـته و بـارز دیگِر سـبک خراسـانِی قلم محقق 

مسـطح بودن کاسـۀ حروف مدّور آن اسـت. در این سـبک 

کاسـۀ حروفـی چـون »ی«، »ن«، »س« و... غالبـاً با انحنایی 

بسـیار کـم کتابـت می شـود، این صفـت وقتی بـا خاصیت 

اسـتواری و ارتفاع زیاد حروف عمودی همراه باشـد سـبب 

می شـود در نظـر کلـی خط نسـخه خطی مسـطح و متکی 

بـه حرکت هـای عمودی و افقی باشـد. ایـن ویژگی را وقتی 

بـا سـبک کتابـت مناطـق دیگـر مقایسـه کنیـم به روشـنی 

درمی یابیـم. بـرای منونـه در خـط زین العابدیـن شـیرازی، 

خطـاط سـدۀ نهم، کاسـۀ دوایر گردتر و بـه دوایر قلم ثلث 

شـبیه اسـت. )تصویر۱2(  

صفـت سـوم قلـِم 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. 

تصویر7. رسسورۀ انشقت )االنشقاق( 

به قلم ثلث زرین محرر، اکر 

رسسوره های این قرآن ویژگی هایی 

مشابه این منونه دارند.

تصویر8. بخشی از رسسوۀ یس، از 

جزوۀ وقفی ابراهیم سلطان بر حرم 

امام رضا)ع(، شیوۀ تذهیب زمینۀ 

این اثر به تذهیب رسسوره های قرآن 

بایسنغری شبیه است. 

تصویر 9. رسسورۀ التین به قلم 

ثلث زرین محرر و تزیینات 

ختایی در زمینه، کتیبۀ این سوره 

و دو سورۀ دیگر برخالف دیگر 

رسسوره ها با نقوش ختایی درشت 

تزیین شده است.

تصویر۱0. صفحه ای از قرآن بایسنغری که در آن انتهای حروفی چون »و«، 

»ر« به پایین گرایش دارد.
تصویر ۱۱. صفحه ای از قرآن بایسنغری با خصوصیاتی نسبتا متفاوت، در این صفحه انتهای 

حروف بیشرت در جهت افقی کشیده شده است.



منابع

ثلث نویـس:  »شـاهزادۀ  علی اصغـر.  جـازاری،  ثابـت   -
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پیشینۀپژوهش
بـدون شـک اهمیـت قرآن بایسـنغری به واسـطۀ انـدازۀ 

غیرمتعارف صفحات )۱00×۱70 سـانتی مرت( و قطع درشـت 

قلـم محققـی کـه مـن قـرآن بـا آن کتابـت شـده، بیـش از 

دیگـر مصاحف دورۀ تیموری، برکسـی پوشـیده نیسـت، اّما 

به دلیـل نبـودن اطالعـات کافـی درخصـوص نـام کاتـب یـا 

کاتبان احتاملی، نام سـفارش دهنده و به خصوص رسگذشـت 

نسـخه پـس از به رسقت رفـن و پراکنده شـدن آن از روزگار 

افشـاریان تـا امـروز، لـزوم شناسـایی و خوانـدن دوبـارۀ من 

اوراق نویافتـه می توانـد اطالعـات بیشـرتی دربـارۀ شـیوۀ 

کتابـت و سـبک نـگارش صفحـات آغازیـن یـا پایانی قـرآن و 

منونه  تزئینات تذهیبی از قبیل گل آیات، ترنج های حاشـیه و 

کتیبه هـای رسلـوح در اختیارمـان قـرار دهـد. 

در همیـن زمینـه و از میـان مقاالت و گزارشـات منترش 

شـده دربارۀ قرآن بایسـنغری، محققان منونه هایی از اوراق 

پراکنـدۀ قـرآن بایسـنغری را در موزه هـا و مجموعه هـای 

چنـد  تصاویـری  کـرده،  بررسـی  و  معرفـی  اسـالمی  هـرن 

محّمدتقـی  چـون  پژوهشـگرانی  منوده انـد؛  منتـرش  نیـز 

حکیم)۱30۵ش(، سـید محّمدمحیط طباطبایـی)۱3۱9ش(، 

نخجوانـی)۱337ش(،  حسـین  بیانـی)۱328ش(،  مهـدی 

لینگـز)۱976م(،  مارتیـن  گلچین معانـی)۱3۴7ش(،  احمـد 

دیویـد  لنتـز)۱989م(،  و  لـووری  فالـک)۱98۵(،  توبـی 

سـودآور)۱992م(،  ابوالعـالء  )۱988و۱992م(،  جیمـز 

علی اصغـر  هالـدن)2007م(،  دانکـن  بلـر)2006م(،  شـیال 

چنـد  هـر  صحراگـرد)۱39۴(.  مهـدی  و  ثابت جـازاری 

محـل  از  اطالع نداشـن  یـا  دسـرتس نبودن  در  به واسـطۀ 

نگهـداری برخـی منونه  هـا )کـه در اختیـار مجموعـه داران 

خصوصـی ایرانـی یـا خارجی اسـت( تعـدادی از ایـن اوراق 

تـا بـه امـروز معرفـی و شناسـایی نشـده اند.

 از کارگاه سلطنتی تیموری تا موزه های هرن اسالمی
سـدۀ نهم هجری رسآغاز یکی از جذاب ترین دوره های 

از  آن چنان کـه  مـی رود،  به شـامر  ایـران  کتاب آرایـی  هـرن 

میـان علـل و عوامـل تأثیرگذار بـر روند پیرشفت و توسـعۀ 

ایـن هـرن، عـالوه بـر حامیـت دربـار می تـوان 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، شـیوه ای خاص از خوشنویسی 

و تذهیـب در کار استنسـاخ مصاحـف قرآنـی و کتاب هـای 

فارسی)شـاهنامه و دیـوان اشـعار( در کارگاه کتابخانه هـای 

سـلطنتی سـه مرکز هرات و سـمرقند و شـیراز پدید آمد که 

وجـود نسـخ نفیـس باقی مانـده از ایـن دوره خـود گواهی 

اسـت بـر ایـن مّدعا.

 تأثیـر کم نظیـر شـاهزادگان هرنمنـد و وزرای دانشـمند 

تیمـوری بـر انـواع هرنها، به خصـوص در زمینـۀ قرآن نگاری 

بـا  کتاب هایـی  سـفارش  در  یکدیگـر  بـا  آنهـا  رقابـت  و 

قرآن هایـی  تولیـد  عامـل  منحرصبه فـرد،  ویژگی هـای 

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 مذّهـب در عهـد تیموریـان بـود.

 خوشـبختانه، منابـع تاریخی۱ بازمانـده از دورۀ تیموری 

نام دو هرنمند برجسـته که ریاسـت کتابخانه های سلطنتی 

دربارهـای بایسـنغر میـرزا و ابراهیـم سـلطان را برعهـده 

داشـتند )میرزاجعفرتربیزی در کارگاه هرات و نرصسـلطانی 

در کارگاه شـیراز( در اختیـار مـا قـرار داده انـد. می تـوان 

حضـور ایـن هرنمنـدان صاحب سـبک و نظـارت متام وقـت 

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 به شـامر آورد. 

در سـایۀ گرایشـات سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگـی 

دیگـر  بـا  آشـکار  تفاوتـی  آغـاز  از هـامن  کـه  تیموریـان 

حکومت هـای مهاجـم پیـش از آنهـا داشـت، دسـتاوردهای 

هـرنی همچـون معـامری و تزئینـات وابسـته ظهـور یافت. 

دیگـر دسـتاورد مهـم ایـن دوران تهیـه و تولیـد قرآن هایـی 

بـا قطـع و انـدازۀ بـزرگ بود، سـنتی کـه پیش تـر در دوران 

ایلخانـان مغـول پایه ریـزی شـده بـود و امـروز نزدیـک بـه 

۱6مجموعه قرآن تک جلدی یا سـی  جزئی از سـدۀ هشـتم 

هجـری در ابعـاد بـزرگ سـلطانی و بـا خطـوط محقـق و 

انتخـاب سـمرقند  بـا  اسـت.  باقی مانـده  ثلـث  و  ریحـان 

به عنـوان پایتخـت عـالوه بـر خوشنویسـی و تذهیـب و 

مینیاتـور، تحوالتـی اساسـی در صنعـت کاغذسـازی حادث 

شـد و به واسـطۀ تالش  هرنمندان ایرانی، سـاخت کاغذ هایی 

با ابعاد بسـیار بزرگ )همچون کاغذ قرآن بایسـنغری( فصل 

جدیـدی در هـرن کتاب  آرایـی ایـران را رقـم زد.

دربـارۀ نحـوۀ سـاخت ایـن کاغذهـا و مراکـز احتاملـی 

تولیـد آن )در منطقـۀ خراسـان و ماوراءالنهـر( تـا امـروز 

پژوهش هایـی انجـام پذیرفتـه کـه نشـان دهندۀ پیرشفـت 

اساسـی صنایع و هرنهایی همچـون کتابت قرآن و هرنهای 

چکیده

در بررسـی های تاریـخ هـرن کتاب آرایـی، قـرآن معـروف بـه »قـرآن بایسـنغری« 

ازجملـه قرآن هـای شـاخص و بـزرگ  منونه هـای قرآن نـگاری ایران به حسـاب می آید. 

در همیـن زمینـه و بـا وجـود پژوهش هـای فراوانـی کـه درخصـوص پیشـینه، نحـوۀ  

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 مـن آنهـا تاکنـون منترش نشـده اسـت.

در  )۱822م(  فریـزر  بیلـی  ارزشـمند جیمـز  گزارشـات  بـا وجـود  و  بااین همـه 

سـفرنامه اش بـه قوچـان و مشـاهداتش از اوراق باقیامنـده از ایـن قـرآن در بقعـۀ 

امـام زاده ابراهیـم قوچان، به نظر  می رسـد بیشـرت برگ هـای این مصحـف تنها اندکی 

بعـد از مفقـود شـدنش، به دالیلـی نامعلوم غـارت و تکه تکه یا در جایی پنهان شـده 

اسـت؛ چراکـه بـا احتسـاب کّل برگ ها و سـطور موجـود در کتابخانۀ مشـهد و دیگر 

مجموعه هـای ایـران و جهـان، کـه در ادامـه بـه تفضیـل معرفـی می شـوند، کمـرت 

از یکصـد صفحـه از ایـن قـرآن باقـی مانـده اسـت، حـال  آنکـه می تـوان تعـداد کل 

صفحـات قـرآن کاملـی بـا ایـن ابعـاد را در حـدود 8۵0 بـرگ تخمیـن زد.

در همیـن راسـتا و بـا هـدف شـناخت و ارائـۀ فهرسـتی دقیـق از ایـن اوراق و 

معرفـی مجموعه هایـی کـه در حـال حـارض ایـن آثـار در آنهـا نگـه داری می گردنـد، 

گـردآوری اطالعـات ایـن پژوهش به روش توصیفی کتابخانه ای انجام شـده و بررسـی 

برخـی قطعـات از نزدیـک توسـط نگارنـده صـورت گرفتـه اسـت. بدیهـی اسـت کـه 

یافن قطعات گمشـدۀ این مصحف و بررسـی  های بیشـرت، می تواند چشـم اندازهایی 

تـازه  دربـارۀ رسگذشـت و ویژگی هـای سـاختاری و هـرنی )سـبک خوشنویسـی( ایـن 

نسـخۀ منحرصبه فـرد پیـش روی پژوهشـگران ایـن عرصه قـرار دهد.

 واژگان کلیدی: قرآ ن های تیموری، قرآن بایسـنغری، نسخه شناسـی، خوشنویسـی 
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وابسـته به آن در عهد تیموری در سـایۀ رسمایه گذاری های 

و  هرنمنـدان  بزرگرتیـن  به خدمت گرفـن  و  دربـاری  کالن 

صنعت گـران زمانـه اسـت، اّمـا میـزان پژوهش هـای علمـی 

دربـارۀ آسیب شناسـی و مرمـت کاغذ قرآنی همچـون قرآن 
بایسـنغر بسـیار اندک اسـت.2

مصحـف،  ایـن  دربـارۀ  مناقشـات  همـۀ  وجـود  بـا 

ممتازتریـن  زمـرۀ  در  را  بایسـنغری  قـرآن  می بایسـت 

منونه هـای قرآن نـگاری عهـد تیمـوری بـه حسـاب بیاوریم؛ 

اّمـا شـگفتا کـه تاریـخ و اسـناد مکتـوب کهـن،  اطالعـات 

دقیـق و مسـتندی مبنـی بـر نـام سـفارش دهنده، سـازندۀ 

کاغـذ و کاتـب یـا کاتبـان احتاملـی  آن در اختیارمـان قـرار 

نـداده  اسـت.

قدیمی تریـن گـزارش دربـارۀ ایـن قـرآن را قاضی احمـد 

قمـی در کتـاب گلسـتان هـرن ارائـه داده و بـاور دارد عمـر 

اقطـع کار کتابـت ایـن مصحـف را برعهده داشـته، هرچند 

ادعاهـای قاضی احمـد و اشـاره بـه نـام خوشـنویس اثـر در 

منابـع تاریخـی قبـل از او نیامده اسـت.

ایـن  رسگذشـت  می تـوان  افشـاریه  دوران  از  تقریبـاً 

مصحـف منحرصبه فـرد را پیگیری کـرد. آن چنان کـه ظاهراً 

زمانی که »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 اشـرتان مسـتور سـاخت و بـه اینجـا 

]امامـزاده سـلطان ابراهیـم[ آورد کـه ورق هـا غالبـاً پـاره 

اسـت.« )شـاکری،۱38۱ ،۵2(

 براسـاس مـدارک موجـود، قبـل از انتقـال بیشـرت اوراق 

ایـن قـرآن از بقعـۀ امـام زاده ابراهیـم بـه کتابخانـۀ آسـتان 

قـدس رضـوی، تعـداد پنـج ورق از آن در کتابخانـه موجود 

بـوده که احتامالً در زمان نادرشـاه به کتابخانه آورده شـده 

اسـت3 و نکتـۀ جالـب توجـه اینکـه احتـامالً آسـیب های 

فیزیکـی در زمـان نـادر بـر ایـن قـرآن وارد شـده اسـت. 

گـزارش بعـدی در سـفرنامۀ خراسـان نارصالدیـن شـاه 

در سـال۱300ه.ق ذکـر شـده و پـس از دورۀ قاجـار و در 

کتابخانـه گـزارش  اسـناد  نیـز در  پهلـوی  زمـان حکومـت 

دیگـری بـه رشح زیـر نگاشـته شـده: »در سـال۱30۱ یـا 

۱302 خورشـیدی رسلشـکر خزاعی در مسـافرت به قوچان 

در بقعـۀ امـام زاده کـه در کنـار جـاده اسـت صندوقـی را 

کـه در اثـر خرابـی سـقف بقعـه زیـر گردوخاک رفتـه بوده 

مشـاهده کـرد و به زحمـت درآورد. محتویـات آن اوراقی از 

ایـن قـرآن بـوده کـه بیشـرت در اثـر رطوبت پوسـیده شـده 

بـود. مراتـب را تلگرافـاً به عرض رضا شـاه )هنگام نخسـت 

وزیـری( می رسـاند و اسـتدعا می منایـد کـه اوراق مذکور به 

کتابخانـۀ آسـتان قدس رضوی انتقال یابد. رسلشـکر خزاعی 

حسـب االمر 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 ۱3۱3ه.ق بـه کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی 

مشـهد منتقل شـدند، اّما بخشـی دیگر از اوراق )که عموماً 

بُرش خـورده، دوپوسـته شـده و تقسیم شـده بـه سـطرهای 

جداگانـه ای هسـتند( پیـش از ایـن انتقـال )یعنـی در زمان 

تسـخیر و غـارت سـمرقند توسـط سـپاه نـادر( به رسقـت 

مجموعـه داران  اخیـر،  سـال  یکصـد  طـول  در  و  رفته انـد 

و داّلالن هـرن اسـالمی آنهـا را خریـداری و بـه موزه هـای 

مختلفـی در داخل و خارج از کشـور منتقـل کرده اند. نکتۀ 

حائـز اهمیـت دربـارۀ ایـن اوراق، نزدیکـی و ترتیـب آیات 

ایـن قطعـات پراکنده اسـت. آن چنان که بـا تأملی بر آیات 

باقیامنـده درمی یابیـم کـه بیشـرت اوراق پراکنـده در ایـران 

و جهـان )به غیـر از گنجینـۀ مشـهد( از آیـات سـوره های 

االعـراف، انبیاء، نـور، املؤمنون، القصص، العنکبـوت، الروم، 

لقامن، سـبأ، الفاطر و الجاثیه بوده که بیشـرت این سـوره ها 

بـه جزء هـای 8، ۱7 ، ۱8، 20، 2۱،22 و 2۵ قرآن تعلق دارند؛ 

الرحمـن،  غافـر،  سـوره های  بـه  متعلق انـد  نیـز  سـطوری 

الـربوج، الحجـرات، الطـارق و العلـق از جزء هـای 2۴، 26 

و 30 قـرآن.

گفتنـی اسـت همـۀ اوراق قـرآن مذکور کـه در گنجینۀ 

آسـتان قـدس رضـوی مشـهد موجوداسـت شـامل۵3 سـوره 

از  سـوره های قـرآن کریـم اسـت. از برخـی سـوره ها متـام 

آیـات و از بعضـی فقـط یـک آیـه موجـود اسـت و اگـر 

تعـداد سـوره های اوراق موجـود در دیگـر مجموعه هـا را 

بـه آن اضافـه کنیـم، مجمـوع آنهـا ۵8 سـوره از قـرآن کریم 

می شـود. همچنیـن اگـر بـه ترتیـب سـوره ها و آیـات قرآن 

کریـم، سـوره ها و آیـات اوراق موجـود را تنظیـم کنیـم، 

اّولیـن آیـات مربـوط بـه سـورۀ »االعـراف« و آخریـن آیات 

مربـوط بـه سـورۀ »العادیـات« خواهدبود. بـه همین دلیل 

اسـت کـه می تـوان اّدعـا منـود این قـرآن کامل بوده اسـت.

در ادامـه و بـا تأمـل بـر رونـد شـکل گیری مجموعه هـا 

و موزه هـای هـرن اسـالمی در ایـران و جهـان، به خصـوص 

از اواخـر سـدۀ نوزدهـم  میـالدی بـه بعـد، به نظـر می رسـد 

در  بایسـنغری،  قـرآن  بـه  متعلـق  اوراق  قدیمی تریـن 

دهه های آغازین قرن بیسـتم از طریق داّلالن ایرانی و ترک 

یـا اروپائیانـی که بـه ایران و ماوراءالنهر سـفر کـرده بودند 

خریـداری شـده و بـه مجموعه های اروپا و بعـد آمریکا راه 

یافتـه  اسـت. در بـدو وروِد ایـن اوراق بـه آن مجموعه هـا، 

رسگذشـت و اهمیـت ایـن آثـار برای مسـترشقین مشـخص 

نبـوده، ولـی خیلـی زود و پس از روشـن شـدن ویژگی های 

بیسـتم  قـرن  اواسـط  در  اوراق  ایـن  تاریخـی  و  هـرنی 

بیشـرت موزه هـای معتـرب دنیـا، کـه کلکسـیون هایی از هـرن 

اسـالمی داشـتند، درصـدد به دسـت آوردن قطعاتـی از ایـن 

قـرآن کم نظیـر برآمدنـد. همیـن امـر باعـث شـد تـا در دو 

مرحلـه، یکـی دهـۀ80 میـالدی و دیگـری یـک دهـۀ اخیر، 

چندیـن بـرگ و سـطر از ایـن مصحـف در حراجی هـای 

هـرن اسـالمی در لنـدن، پاریـس، جنـوا و نیویـورک بـرای 

فـروش ارائـه شـوند، هرچنـد برخـی ماننـد اوراق مجموعه 

خلیلـی لنـدن جعلـی نیـز بودنـد. موزه هـا و مجموعه های 

بزرگـی همچـون مـوزۀ مرتوپلین)نیویـورک(، مـوزۀ هـرن و 

تاریـخ تراسـت )واشـنگن(، مجموعۀ سـودآور )هوسـتون(، 

مجموعـۀ خلیلی )لنـدن(، مجموعۀ دیوید)کپنهـاگ(، موزۀ 

توپقاپـی رسای )اسـتانبول( مؤسسـۀ مطالعـات اسـامعیلیه 

)لنـدن(، مـوزۀ طارق رجـب )کویـت( و یـک مجموعـه دار 

خصوصـی در جنـوای ایتالیـا نیـز بالفاصلـه اقدام بـه خرید 

ایـن آثـار منودنـد کـه اکنـون بیشـرتین قطعـات در اختیـار 

مـوزۀ مرتوپلیـن، مجموعـۀ خصوصـی جنـوا و مجموعـۀ 

خلیلـی لندن اسـت.

در ایـران نیـز عـالوه بـر کتابخانـه و موزۀ آسـتان قدس 

رضـوی مشـهد کـه از دوران قاجـار بیشـرتین تعـداد اوراق 

اصیـل این مصحـف را در اختیـار دارد، موزه هایی همچون 

کتابخانـه و مـوزۀ ملـی ملـک، کتابخانۀ کاخ موزۀ گلسـتان، 

کتابخانـۀ ملـی ایـران، مـوزۀ ملـی ایـران، موزۀ رضا عباسـی 

تهـران، مـوزۀ قـرآن و کتابـت مسـجد صاحب االمـر تربیـز، 

مـوزۀ خـط و کتابت میرعـامد در مجموعۀ سـعدآباد تهران 

و مجموعـۀ خصوصـی دکـرت 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.

خصوصـی،  مجموعه هـای  و  موزه هـا  ایـن  کنـار  در 

هـرنی  مجموعـۀ  طریـق  از  نیـز  قـرآن  ایـن  از  قطعاتـی 

آهـوان لنـدن )در دهـۀ 80 میـالدی( و چهـار حراج خانـۀ 

درئوت)۱99۴م(، کریستیز )۱993م(، ساتبیز )2003 ،2009، 

2008م( و بونامـز )2003م( در حراج های هرناسـالمی  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 به دسـت آمده که به دلیل دردسـت نداشـن تصاویر 

و اطالعـات کافـی و قابـل اسـتناد از معرفـی آنها رصف نظر 
است.۴   شـده 

عـالوه بـر مجموعـۀ کم نظیـر کتابخانـه و موزۀ آسـتان 

قدس رضوی در مشـهد که دربارۀ اصالت اوراق آن در بین 

اهـل  فـن و نسخه شناسـان اسـالمی اتفاق نظر وجـود دارد، 

مطالعـۀ تطبیقـی آثـار نویافتـۀ پراکنـده و تعییـن اصالـت 

ایـن قطعـات از طریـق مقایسـۀ شـیوه های خوشنویسـی، 

تذهیـب و بررسـی جنس و بافت کاغذ بـا روش های علمی 

و آکادمیـک فرصتـی مغتنم اسـت. 

معرفی اوراق و سطور »قرآن بایسنغر« در موزه ها و 

مجموعه های هرن اسالمی
و  میدانـی  پژوهش هـای  بـه  اتـکا  بـا  بخـش  ایـن  در 

کتابخانـه ای نگارنـده، در یـک دهـۀ اخیـر و بـا مراجعـه و 

نویافتـۀ محفـوظ در موزه هـا  برخـی منونه هـای  بررسـی 

و مجموعه هـای خصوصـی در داخـل و خـارج از کشـور 

کـه پیش تـر معرفـی نشـده اند و همچنیـن بازبینـی آثـار 

ارائه شـده در حراج  هـای هـرن اسـالمی در چنـد دهـۀ اخیر، 

فهرسـت اوراق پراکندۀ قرآن بایسـنغری بـه رشح ذیل ارائه 

می گـردد:

1. مجموعـۀ اوراق موجود در کتابخانه و موزۀ آسـتان 

قدس رضوی مشـهد

تعداد ۵7 برگ پشـت و رو در کتابخانه و 8 برگ پشـت 

و رو در مـوزه )کـه در مقـاالت همیـن ویژه نامـه نیـز بـه 

تفضیـل معرفی و بررسـی شـده اند(۵.

2. موزۀ مرتوپلینت نیویورک

6 قطعه،۱برگ )پشت و رو( و ۴ سطر)پشت و رو( 

الـف. یـک برگ پشـت و رو حاوی آیات ۱0 تا۱7سـورۀ 

ثیه جا

مـن صفحۀ اّول، آیات۱0تا آغاز آیـۀ۱۴: ...َواَل َما اتََّخُذوا 

ِه أَْولِيَاء َولَُهـْم َعَذاٌب َعِظيٌم؛َهَذا ُهـًدى َوالَِّذيَن  ِمـن ُدوِن اللَـّ

ِذي  ُه الَـّ ـن رِّْجـٍز أَلِيٌم؛اللَـّ كََفـرُوا ِبآيَـاِت َربِِّهـْم لَُهـْم َعـَذاٌب مَّ

َر لَُكـُم الْبَْحـَر لِتَْجـرَِي الُْفلْـُك ِفيـِه ِبأَْمـرِِه َولِتَبْتَُغـوا ِمـن  سـخَّ

ـاَمَواِت َوَما  ـا ِف السَّ َر لَُكـم مَّ فَْضلِـِه َولََعلَُّكـْم تَْشُكرُوَن؛َوَسـخَّ



ْنـُه إِنَّ ِف ذَلِـَك َليَاٍت لََّقـْوٍم يَتََفكَّرُوَن؛قُل  ِف اْلَرِْض َجِميًعـا مِّ

يَن ِّلَِّذ لل

مـن صفحـۀ دوم، آغـاز آیـۀ ۱۴تـا میانـۀ آیـۀ ۱7:آَمُنـوا 

ِه لِيَْجـزَِي قَْوًمـا ِبـا كَانُوا  اَم اللَـّ يَْغِفـرُوا لِلَِّذيـَن ال يَرُْجـون أَيَـّ

فََعلَيَْهـا  أََسـاء  َوَمـْن  فَلَِنْفِسـِه  َصالًِحـا  َعِمـَل  يَْكِسـبُوَن؛َمْن 

ثُـمَّ إَِل َربُِّكـْم تُرَْجُعوَن؛َولََقـْد آتَيَْنـا بَِنـي إرِْسَائِيـَل الِْكتَـاَب 

لَْناُهـْم َعَل  ـَن الطَّيِّبَـاِت َوفَضَّ َة َوَرزَقَْناُهـم مِّ َوالُْحْكـَم َوالنُّبُـوَّ

َن اْلَْمِر فَـاَم اْختَلَُفوا إاِلَّ ِمن بَْعِد  الَْعالَِمنَي؛وَآتَيَْناُهـم بَيَِّنـاٍت مِّ

َمـا َجاءُهـْم الِْعلْـُم بَْغيًـا ...

ب. یـک قطعـۀ دو سـطری حاوی آیات 2۱ و 22 سـورۀ 

املؤمن 

امَّ ِف  مـن سـطور: َوإِنَّ لَُكـْم ِف اْلَنَْعاِم لَِعرْبًَة نُّسـِقيُكم مِّ

بُطُونَِهـا َولَُكـْم ِفيَها َمَناِفُع كَِثريٌَة َوِمْنَها تَأْكُلُـوَن؛ َوَعلَيَْها َوَعَل 

تُْحَملُوَن؛ الُْفلِْك 

ج. یـک قطعۀ دو سـطری حـاوی آیات 20 تا 2۱ سـورۀ 

غافر 

مـن سـطور: ...َواٍق؛ذَلِـَك ِبأَنَُّهـْم كَانَـت تَّأْتِيِهـْم رُُسـلُُهم 

... ُه قَـِويٌّ ُه إِنَـّ ِبالْبَيَِّنـاِت فََكَفـرُوا فَأََخَذُهـُم اللَـّ

د. یک قطعۀ سـه سـطری، پشـت و رو، حاوی آیات 79 

تا 83 سـورۀ القصص

لَـُذو َحـظٍّ  ُه  إِنَـّ آیـات 79 و 8۱، مـن سـطور: قَـاُروُن 

ِه َخرْيٌ لَِّمْن  َعِظيٍم؛َوقَـاَل الَِّذيـَن أُوتُوا الِْعلْـَم َويْلَُكْم ثََواُب اللَـّ

اِبـرُوَن؛ فََخَسـْفَنا... اَهـا إاِلَّ الصَّ آَمـَن َوَعِمـَل َصالًِحـا َواَل يُلَقَّ

نَّ اللَُّه َعلَيَْنا لََخَسـَف ِبَنا  آیات 82 و 83،من سـطور: ...مَّ

اُر اْلِخـرَُة نَْجَعلَُها لِلَِّذيَن  ُه اَل يُْفلِـُح الَْكاِفـرُوَن؛ تِلَْك الدَّ َويَْكأَنَـّ

اَل يُِريُدوَن ُعلُوًّا ِف اْلَرِْض َواَل فََسـاًدا َوالَْعاِقبَُة...

ه. یک قطعۀ دو سـطری، پشـت و رو، حاوی آیات 8۱ 

تا 8۴ سـورۀ القصص 

فَـاَم  اْلَرَْض  ...ِبـَدارِِه  سـطور:  مـن   ،82 و   8۱ آیـات 

ِه َوَمـا كَاَن ِمـَن  كَاَن لَـُه ِمـن ِفئَـٍة يَنرُصُونَـُه ِمـن ُدوِن اللَـّ

... يَن؛َوأَْصبَـَح  املُنترَِصِ

آیات 83 و 8۴، من سـطور: لِلُْمتَِّقنَي؛ َمن َجاء ِبالَْحَسـَنِة 

ـيِّئَِة فاََل يُْجـزَى الَِّذيـَن َعِملُوا  ْنَهـا َوَمن َجـاء ِبالسَّ فَلَـُه َخـرْيٌ مِّ

...  ِّ السَّ

3. مجموعۀ سودآور )هوستون(

یـک قطعۀ )پشـت و رو( دو صفحـه ای، حاوی آیات  6 

تـا 9 و ۱3 تا ۱6 سـورۀ جاثیه 

من صفحۀ اّول: سورۀ جاثیه آیات 6 تا 9

ِه نَتْلُوَهـا َعلَيْـَك ِبالَْحـقِّ فَِبـأَيِّ َحِديـٍث  تِلْـَك آيَـاُت اللَـّ

اٍك أَثِيٍم؛ يَْسـَمُع آيَاِت  ُكلِّ أَفَـّ ِه وَآيَاتِـِه يُؤِْمُنونََويْـٌل لِـّ بَْعـَد اللَـّ

ُْه  ْم يَْسـَمْعَها فَبَرشِّ ِه تُتْـَل َعلَيْـِه ثُـمَّ يرُِصُّ ُمْسـتَْكرِبًا كَأَن لَـّ اللَـّ

ِبَعـَذاٍب أَلِيـم؛َوإِذَا َعلَِم ِمْن آيَاتَِنا َشـيْئًا اتََّخَذَها ُهـزًُوا أُْولَِئَك 

ِهنٌي؛ لَُهـْم َعـَذاٌب مُّ

من صفحه دوم: سورۀ جاثیه آیات ۱3تا ۱6

آَمُنـوا  ِّلَِّذيـَن  لل قُـل  يَتََفكَّـرُوَن؛  لََّقـْوٍم  َليَـاٍت  ذَلِـَك  ..ِف 

ِه لِيَْجـزَِي قَْوًمـا ِبـا كَانُوا  اَم اللَـّ يَْغِفـرُوا لِلَِّذيـَن ال يَرُْجـون أَيَـّ

يَْكِسـبُوَن؛َمْن َعِمَل َصالًِحا فَلَِنْفِسـِه َوَمْن أََسـاء فََعلَيَْها ثُمَّ إَِل 

َربُِّكـْم تُرَْجُعـوَن؛ َولََقـْد آتَيَْنـا بَِني إرِْسَائِيـَل الِْكتَـاَب َوالُْحْكَم 

َة َوَرزَقَْناُهـم؛   َوالنُّبُـوَّ

۴. موزۀ هرن و تاریخ مجموعه تراست واشنگنت

5. مجموعـۀ خصوصـی جنـوا ایتالیـا )ایـن قطعـات در 

حراج خانـۀ سـاتبیز جنـوا )۱98۵م( ارائـه شـده بودنـد.(

الـف. یـک قطعـۀ پشـت و رو، حـاوی آیـات 2۵ تـا 29 

عنکبوت  سـورۀ 

من صفحۀ اّول: آیات 2۵ تا 27

نْيَـا ثُمَّ يَـْوَم الِْقيَاَمِة  ـَودََّة بَيِْنُكـْم ِف الَْحيَـاِة الدُّ ...أَْوثَانًـا مَّ

يَْكُفـُر بَْعُضُكـم ِببَْعٍض َويَلَْعـُن بَْعُضُكم بَْعًضـا َوَمأَْواكُُم النَّاُر 

يَن؛فَآَمـَن لَُه لُـوٌط َوقَـاَل إِنِّ ُمَهاِجـٌر إَِل  ـن نَّارِصِ َوَمـا لَُكـم مِّ

ُه ُهـَو الَْعِزيـُز الَْحِكيُم؛َوَوَهبَْنـا لَـُه إِْسـَحاَق َويَْعُقـوَب  َربِّ إِنَـّ

موزۀ مرتوپلین نیویورک

مجموعۀ خصوصی جنوا ایتالیا



نْيَـا  َة َوالِْكتَـاَب وَآتَيَْنـاُه أَْجـرَُه ِف الدُّ يَِّتـِه النُّبُـوَّ َوَجَعلَْنـا ِف ذُرِّ

الِِحنَي؛ ُه ِف اْلِخـرَِة لَِمـَن الصَّ َوإِنَـّ

من صفحۀ دوم: آیات 28 و 29

َولُوطًـا إِذْ قَـاَل لَِقْوِمِه إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الَْفاِحَشـَة َما َسـبََقُكم 

َن الَْعالَِمنَي ؛ أَئِنَُّكْم لَتَأْتُـوَن الرَِّجاَل َوتَْقطَُعوَن  ِبَهـا ِمـْن أََحٍد مِّ

ـِبيَل َوتَأْتُـوَن ِف نَاِديُكـُم الُْمنَكَر فاََم كَاَن َجـَواَب قَْوِمِه إاِلَّ  السَّ

اِدِقنَي؛  أَن قَالُـوا ائِْتَنـا ِبَعَذاِب اللَِّه إِن ُكنَت ِمـَن الصَّ

ب. دو قطعۀ دو سطری حاوی آیات3 تا 8 سورۀ التغابن

من صفحۀ اّول: آیات 3 تا ۵

َمـا  َويَْعلَـُم  َواْلَرِْض  ـاَمَواِت  السَّ ِف  َمـا  ...الَْمِصرُي؛يَْعلَـُم 

ُدوِر؛أَلَـْم يَأْتُِكْم  ُه َعلِيٌم ِبـَذاِت الصُّ تُـرِسُّوَن َوَمـا تُْعلُِنـوَن َواللَـّ

نَبَـأُ الَِّذيـَن ...

من صفحه دوم: آیات 7 و8

ِه  ؤُنَّ ِبَـا َعِملْتُـْم َوذَلِـَك َعـَل اللَـّ ...َوَربِّ لَتُبَْعـُنَّ ثُـمَّ لَتَُنبَـّ

ِبَـا  ُه  أَنزَلَْناَواللَـّ ِذي  الَـّ َوالنُّـوِر  َورَُسـولِِه  ِه  ِباللَـّ يَِسـرٌي؛فَآِمُنوا 

تَْعَملُـوَن َخِبـرٌي ؛

۶. مجموعۀ دیوید کپنهاگ

یـک قطعۀ دو سـطری، حاوی بخشـی از آیـات30 و 3۱ 

سـورۀ الروم

الَِّتـي فَطَـَر النَّـاَس َعلَيَْهـا اَل  ِه  مـن سـطور:...ِفطْرََه اللَـّ

ُم َولَِكـنَّ أَكْـَرَ النَّاِس اَل  يـُن الَْقيِـّ ِه ذَلِـَك الدِّ تَبِْديـَل لَِخلْـِق اللَـّ

يَْعلَُمـوَن؛ ُمِنيِبـنَي إِلَيْـِه...

۷. موزۀ طارق رجب کویت

 یک قطعۀ دو سطری، حاوی آیات ۱8 و ۱9 سورۀ غافر

َشـِفيعٍ  َواَل  َحِميـٍم  ِمـْن  لِلظَّالِِمـنَي  َمـا  سـطور:...  مـن 

ُدوُر؛َواللَُّه يَْقِض... يُطَاُع؛يَْعلَـُم َخائَِنـَة اْلَْعـنُيِ َوَما تُْخِفـي الصُّ

 ۸. مؤسسۀ مطالعات اسامعیلیه لندن

یـک قطعـۀ دو سـطری حـاوی بخشـی از آیـات ۴۴ و 

۴۵ سـوره سـبأ

ـن كُتُـٍب يَْدرُُسـونََها َوَمـا أَرَْسـلَْنا إِلَيِْهـْم  مـن سـطور: ...مِّ

َب الَِّذيـَن ِمـن قَبْلِِهـْم ... قَبْلَـَك ِمـن نَِّذيٍر؛وَكَـذَّ

9. مجموعۀ هرن اسالمی خلیلی لندن

یـک قطعـۀ دو صفحـه ای شـامل آیـات ۱تـا 6 سـورۀ 

لقـامن، آیـات ۴6 تـا ۵۴ سـورۀ سـبا و آیـۀ ۱ سـورۀ فاطـر 

من صفحۀ اّول، آیات ۱تا 6 سورۀ لقامن: 

َورَْحَمـًة  ُهـًدى  الَْحِكيـِم؛  الِْكتَـاِب  آيَـاُت  امل؛تِلْـَك 

كَاَة َوُهـم  ـاَلَة َويُؤْتُـوَن الـزَّ ِّلُْمْحِسـِننَي؛ الَِّذيـَن يُِقيُمـوَن الصَّ لل

بِِّهـْم َوأُْولَِئَك  ـن رَّ ِباْلِخـرَِة ُهـْم يُوِقُنـوَن؛ أُْولَِئـَك َعَل ُهًدى مِّ

ُهـُم الُْمْفلُِحوَن؛َوِمـَن النَّاِس َمن يَْشـرَتِي لَْهـَو الَْحِديِث لِيُِضلَّ 

ِه ِبَغـرْيِ ِعلْـٍم  َعـن َسـِبيِل اللَـّ

من صفحۀ دوم، آیات۴6 تا ۵۴ سـورۀ سـبأ و رس سـوره 

و بسمله سـوره فاطر: 

ـْن أَْجـٍر فَُهـَو لَُكـْم إِْن  َعـَذاٍب َشـِديٍد؛قُْل َمـا َسـأَلْتُُكم مِّ

ٍء َشـِهيٌد؛ قُـْل إِنَّ َربِّ  ِه َوُهـَو َعـَل كُلِّ َشْ أَْجـرَِي إاِلَّ َعـَل اللَـّ

موزۀ طارق رجب کویت

مؤسسۀ مطالعات اسامعیلیه لندن

مجموعۀ هرن اسالمی خلیلی لندن



حراج خانۀ ساتبیز لندن

حراج خانه درئوت فرانسه 

ُم الُْغيُـوِب؛ قُـْل َجـاء الَْحـقُّ َوَمـا يُبْـِدئُ  يَْقـِذُف ِبالَْحـقِّ َعـالَّ

الْبَاِطـُل َوَمـا يُِعيـُد قـل ان...

و آیۀ اّول سورۀ فاطر:

ـاَمَواِت َواْلَرِْض َجاِعـِل الَْماَلئَِكـِة  ِه فَاِطـِر السَّ الَْحْمـُد لِلَـّ

ثَْنـى َوثلُـاَلَث َوُربَـاَع يَِزيـُد ِف الَْخلْـِق َمـا  رُُسـاًل أُوِل أَْجِنَحـٍة مَّ

ٍء قَِديـٌر َه َعـَل كُلِّ َشْ يََشـاُء إِنَّ اللَـّ

 

10. موزۀ توپقاپی رسای استانبول

یک قطعۀ سه سطری حاوی رسسورۀ لقامن

من سطور: ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

11. مجموعۀ هرنی آهوان لندن

سـه قطعـۀ دو سـطری شـامل یـک رسسـورۀ مذّهب و 
آیـۀ اّول سـورۀ الـروم 6

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم؛ امل؛ 

12. حراج خانۀ کریستیز لندن )1993م( 

یک قطعۀ یک سطری

13. حراج خانه درئوت فرانسه )199۴م(

یـک قطعـۀ دو سـطری حـاوی آیـات 60 تـا 6۵ سـورۀ 

لرحمن  ا

مـن سـطور:َهْل َجـزَاء اْلِْحَسـاِن إاِلَّ اْلِْحَسـاُن؛فَِبأَيِّ آاَلء 

بَـاِن؛ َوِمـن ُدونِِهـاَم َجنَّتَـاِن؛ فَِبـأَيِّ آاَلء َربُِّكـاَم... َربُِّكـاَم تَُكذِّ

 1۴. حراج خانۀ ساتبیز لندن )19۸۸م(

دو قطعـه، سـه سـطر، حـاوی آیـات 37 و 38 سـورۀ 

االعـراف و آیۀ اّول سـورۀ النور، )من آیـات نامتام و احتامالً 

بـرای متریـن خوشـنویس بوده اسـت.( 

الف.آیات 37 و 38 سورۀ االعراف 

واْ َعنَّـا َوَشـِهُدواْ  مـن سـطور:...ِمن ُدوِن اللّـِه قَالُـواْ َضلُـّ

َعـَل أَنُفِسـِهْم أَنَُّهـْم كَانُـواْ كَاِفِريَن؛قَـاَل اْدُخلُـواْ ِف أَُمـٍم قَْد 

َخلَـْت ِمـن قَبْلُِكم...

ب. آیۀ اّول سورۀ النور

ِه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم؛ُسـورٌَه أَنزَلَْناَهـا  مـن سـطر: بْسـِم اللَـّ

َوفَرَْضَناَهـا َوأَنزَلَْنـا ِفيَهـا آيَـاٍت...

15. حراج خانۀ ساتبیز لندن )1999م(

یـک قطعـۀ دو سـطری حـاوی آیـات 60 و 6۵ سـورۀ 

الرحمن)ایـن قطعـه در حراج خانۀ درئـوت پاریس نیز ارائه 

شـده است.(

1۶. حراج خانۀ ساتبیز لندن )2000م(

یک قطعۀ دو سطری

1۷. حراج خانه ساتبیز لندن )200۴م(

یـک قطعـۀ یـک صفحـه ای حـاوی آیـات ۴9 تـا ۵۵ 

انبیـاء سـورۀ 

ُمْشـِفُقوَن  ـاَعِة  السَّ ـَن  مِّ َوُهـم  مـن صفحه:...ِبالَْغيْـِب 

بَـارٌَك أَنزَلَْنـاُه أَفَأَنتُـْم لَـُه ُمنِكـرُوَن؛ َولََقـْد آتَيَْنا  ؛َوَهـَذا ِذكْـٌر مُّ



إِبْرَاِهيَم رُْشـَدُه ِمـن قَبُْل وَكُنَّا ِبه َعالِِمنَي؛إِذْ قَـاَل ِلَِبيِه َوقَْوِمِه 

َمـا َهـِذِه التَّاَمثِيُل الَِّتي أَنتُـْم لََها َعاكُِفوَن؛ قَالُـوا َوَجْدنَا آبَاءنَا 

ِبنٍي؛  لََهـا َعاِبِديـَن؛ قَـاَل لََقـْد كُنتُْم أَنتُـْم وَآبَاُؤكُـْم ِف َضـاَلٍل مُّ

... قَالُـوا أَِجئْتََنـا ِبالَْحقِّ

1۸. حراج خانۀ ساتبیز لندن )200۸م(

یک قطعۀ یک سطری حاوی آیۀ 20سورۀ غافر

مـن سـطر:...ِبالَْحقِّ َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمـن ُدونِِه اَل يَْقُضوَن 

ٍء... ِبَشْ

 

 19. حراج خانۀ ساتبیز لندن )2009م(

یک قطعۀ  دو سطری حاوی آیات۴۱ و ۴2 سورۀ سبأ 

ؤِْمُنوَن؛فَالْيَْوَم اَل َيْلُِك  من سـطور:...الِْجنَّ أَكَْرُُهم ِبِهـم مُّ

بَْعُضُكـْم لِبَْعٍض نَّْفًعـا َواَل رَضًّا َونَُقوُل لِلَِّذيَن...

 20. حراج خانۀ بونامز)2003م(

یک قطعه، نیمی از یک سطر، حاوی آیۀ 6 سورۀ الحجرات

من سطر:...فَاِسٌق ِبَنبَأٍ فَتَبَيَُّنوأَن تُِصيبُوا...

 21. کاخ موزۀ گلستان تهران ۷

در مجموع شامل پنج صفحه 

الف. سه صفحه حاوی آیات ۵2 تا ۵۵  سورۀ عنکبوت

مـن صفحه:...كََفـى ِباللَِّه بَيِْنـي َوبَيَْنُكْم َشـِهيًدا يَْعلَُم َما 

ِه  ـاَمَواِت َواْلَرِْض َوالَِّذيـَن آَمُنـوا ِبالْبَاِطـِل وَكََفـرُوا ِباللَـّ ِف السَّ

أُْولَِئـَك ُهـُم الَْخـارِسُوَن؛ َويَْسـتَْعِجلُونََك ِبالَْعَذاِب َولَـْواَل أََجٌل 

ى لََجاءُهُم الَْعَذاُب َولَيَأْتِيَنَُّهم بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشـُعرُوَن؛  َسـمًّ مُّ

يَْسـتَْعِجلُونََك ِبالَْعـَذاِب َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحيطَـٌة ِبالَْكاِفِريَن؛يَْوَم 

يَْغَشـاُهُم الَْعـَذاُب ِمـن فَْوِقِهْم َوِمـن تَْحِت ...

ب. یک برگ)پشـت و رو(، شـامل آیات 8 تا 22 سـورۀ 

الـربوج و آیـات ۱ و 2 سـورۀ طارق
من صفحۀ اول: آیات 8 تا ۱۴سورۀ الربوج 8

ـاَمَواِت  ِه الَْعِزيِز الَْحِميِد؛ الَِّذي لَُه ُملُْك السَّ ...يُؤِْمُنـوا ِباللَـّ

ٍء َشـِهيٌد؛ إِنَّ الَِّذيَن فَتَُنوا الُْمؤِْمِننَي  ُه َعَل كُلِّ َشْ َواْلَرِْض َواللَـّ

َوالُْمؤِْمَنـاِت ثُـمَّ لَـْم يَتُوبُوا فَلَُهْم َعـَذاُب َجَهنََّم َولَُهـْم َعَذاُب 

الَِحـاِت لَُهـْم َجنَّـاٌت  الَْحِريـِق؛ إِنَّ الَِّذيـَن آَمُنـوا َوَعِملُـوا الصَّ

تَْجـرِي ِمـن تَْحِتَهـا اْلَنَْهـاُر ذَلَِك الَْفـْوُز الَْكِبرُي؛إِنَّ بَطْـَش َربَِّك 

ُه ُهَو يُبْـِدئُ َويُِعيُد؛ َوُهـَو الَْغُفوُر... لََشـِديٌد؛ إِنَـّ

مـن صفحه دوم:سـوره الـربوج، آیات ۱۴ تا 22 و سـوره 

الطـارق، آیات ۱و2

اَم يُِريُد؛ َهْل أَتَاَك  اٌل لِـّ ... الْـَوُدوُد؛ذُو الَْعـرِْش الَْمِجيُد؛ فَعَّ

َحِديـُث الُْجُنـوِد؛ ِفرَْعـْوَن َوَثُوَد؛ بَِل الَِّذيَن كََفـرُوا ِف تَْكِذيٍب 

ِجيـٌد؛ ِف لَـْوٍح  ِحيـٌط؛ بَـْل ُهـَو قُـرْآٌن مَّ ُه ِمـن َورَائِِهـم مُّ ؛ َواللَـّ

ارِِق؛  ـاَمء َوالطَـّ ِه الرَّْحَمـِن الرَِّحيـِم؛ َوالسَّ ْحُفـوٍظ؛ ِبْسـِم اللَـّ مَّ

َوَمـا أَْدرَاَك َمـا الطَّارُِق؛
ج. یک صفحه حاوی آیات ۱ تا ۱۱ سورۀ العلق9

من صفحه:

ِذي  الَـّ َك  َربِـّ ِباْسـِم  اقْـرَأْ  الرَِّحيـِم؛  الرَّْحَمـِن  ِه  اللَـّ ِبْسـِم 

َخلََق؛َخلَـَق اْلِنَسـاَن ِمْن َعلٍَق؛ اقْـرَأْ َوَربَُّك اْلَكْـرَُم؛ الَِّذي َعلََّم 

َم اْلِنَسـاَن َما لَْم يَْعلَـْم؛ كَالَّ إِنَّ اْلِنَسـاَن لَيَطَْغى؛  ِبالَْقلَـِم؛ َعلَـّ

ِذي يَْنَهـى؛  َك الرُّْجَعـى؛ أَرَأَيْـَت الَـّ أَن رَّآُه اْسـتَْغَنى؛ إِنَّ إَِل َربِـّ

؛ أَرَأَيْـَت إِن كَاَن... َعبْـًدا إِذَا َصـلَّ

22. کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران10

۱2 قطعه، شامل ۱، 2و 3 سطری 

آیات 7 و 8 سورۀ روم

نْيَـا َوُهْم َعِن  ـَن الَْحيَاِة الدُّ مـن سـطور: يَْعلَُمـوَن ظَاِهرًا مِّ

اْلِخـرَِة ُهـْم َغاِفلُـوَن؛ أََولَْم يَتََفكَّرُوا ِف أَنُفِسـِهْم َمـا َخلََق ...

آیات 2و3 سورۀ العنکبوت

مـن سـطور:...َوُهْم اَل يُْفتَُنـوَن؛ َولََقـْد فَتَنَّـا الَِّذيـَن ِمـن 

ُه الَِّذيـَن َصَدقُـوا َولَيَْعلََمـنَّ الَْكاِذِبـنَي؛ قَبْلِِهـْم فَلَيَْعلََمـنَّ اللَـّ

آیۀ2۱ سورۀ غافر

َن اللَِّه  من سـطر:...فَأََخَذُهُم اللَُّه ِبُذنُوِبِهْم َوَما كَاَن لَُهم مِّ

ِمن...
23. بخش اسالمی موزۀ ملی ایران 11

الـف. یـک برگ )پشـت و رو( حـاوی آیات ۴ تا ۱0سـورۀ 

العنکبوت

آیات ۴ تا 8 سورۀ العنکبوت

ـيِّئَاِت  مـن صفحـۀ اوّل: أَْم َحِسـَب الَِّذيـَن يَْعَملُـوَن السَّ

ِه فَإِنَّ  أَن يَْسـِبُقونَا َسـاء َمـا يَْحُكُمـوَن؛ َمـن كَاَن يَرُْجـو لَِقاء اللَـّ

َا يَُجاِهُد  ـِميُع الَْعلِيُم؛ َوَمن َجاَهـَد فَإمِنَّ أََجـَل اللَِّه َلٍت َوُهَو السَّ

َه لََغِنـيٌّ َعـِن الَْعالَِمـنَي؛ َوالَِّذيـَن آَمُنـوا َوَعِملُـوا  لَِنْفِسـِه إِنَّ اللَـّ

ـرَنَّ َعْنُهْم َسـيِّئَاتِِهْم وَلََنْجِزيَنَُّهْم أَْحَسـَن الَِّذي  الَِحـاِت لَُنَكفِّ الصَّ

يَْنـا اْلِنَسـاَن ِبَوالَِديِْه ... كَانُـوا يَْعَملُـوَن؛ َوَوصَّ

آیات 8 تا ۱0سورۀ العنکبوت

مـن صفحـۀ دوم:...ُحْسـًنا َوإِن َجاَهـَداَك لِتُـرْشَِك ِب َمـا 

لَيْـَس لَـَك ِبـِه ِعلْـٌم فَـاَل تُِطْعُهـاَم إَِلَّ َمرِْجُعُكـْم فَأُنَبِّئُُكـم ِبَـا 

الَِحـاِت لَُنْدِخلَنَُّهْم  كُنتُـْم تَْعَملُـوَن؛ َوالَِّذيـَن آَمُنـوا َوَعِملُـوا الصَّ

ِه فَـإِذَا أُوِذَي ِف  الِِحـنَي؛ َوِمـَن النَّـاِس َمن يَُقـوُل آَمنَّا ِباللَـّ ِف الصَّ

بَِّك  ـن رَّ ِه َجَعـَل ِفتَْنـَة النَّاِس كََعـَذاِب اللَِّه وَلَـنِئ َجاء نرَْصٌ مِّ اللَـّ

ُه ِبأَْعلََم...  ا كُنَّـا َمَعُكـْم أَوَلَيْـَس اللَـّ لَيَُقولُـنَّ إِنَـّ

ب. یـک قطعـۀ سـه سـطری حـاوی قسـمتی از آیـۀ ۵۵  

غافر سـورۀ 

ِه ِبَغـرْيِ  مـن سـطور:...إِنَّ الَِّذيـَن يَُجاِدلُـوَن ِف آيَـاِت اللَـّ

ـا ُهـم ِببَالِِغيـِه  ُسـلْطَاٍن أَتَاُهـْم إِن ِف ُصُدورِِهـْم إاِلَّ كِـرْبٌ مَّ

ُه ... ِه إِنَـّ فَاْسـتَِعْذ ِباللَـّ

2۴. کتابخانه و موزۀ ملی ملک

چهار قطعۀ 2 سـطری حاوی آیات 33 تا 38 سـورۀ الروم 

و آیات 72 تا 78 سـورۀ الرحمن

الف. آیات 33 تا 38سورۀ الروم

ِبيِل ذَلَِك... ُه َوالِْمْسِكنَي َوابَْن السَّ من سطور:...الُْقْرَب َحقَّ

ْنُهـم ِبَربِِّهـْم يرُْشِكُـوَن؛ لِيَْكُفـرُوا ِبَا آتَيَْناُهـْم فَتََمتَُّعوا  ...مِّ

فََسـْوَف تَْعلَُموَن؛

ب. آیات 72 تا 7۵ سورۀ الرحمن

َربُِّكـاَم  آاَلء  الِْخيَاِم؛فَِبـأَيِّ  ِف  ْقُصورَاٌت  سـطور:...مَّ مـن 

؛ فَِبـأَيِّ آاَلء َربُِّكاَم  بَاِن؛لَـْم يَطِْمثُْهـنَّ إِنـٌس قَبْلَُهْم َواَل َجانٌّ تَُكذِّ

...

ج. آیات ۷5 تا ۷۷ سورۀ الرحمن 

ُخـرْضٍ  رَفْـرٍَف  َعـَل  ُمتَِّكِئـنَي  بَـاِن؛  تَُكذِّ سـطور:...  مـن 

بَـاِن؛   تَُكذِّ َربُِّكـاَم  آاَلء  فَِبـأَيِّ  ِحَسـاٍن؛  َوَعبَْقـرِيٍّ 

د. آیات 76 تا 78 سورۀ الرحمن

بَـاِن؛ تَبَارََك  مـن سـطور:... ِحَسـاٍن؛ فَِبـأَيِّ آاَلء َربُِّكاَم تَُكذِّ

َك ِذي الَْجـاَلِل َواْلِكْرَاِم؛  اْسـُم َربِـّ
کاخ موزۀ گلستان



25. موزه رضا عباسی تهران

دو قطعـه، دو سـطر شـامل بخشـی از آیـات 37 و 38 

سـورۀ العنکبـوت و آیـات ۴۵ و ۴6 سـوره سـبأ

آیات ۴۵ و ۴6 سورۀ سبأ:

بُـوا  مـن سـطور:...َوَما بَلَُغـوا ِمْعَشـاَر َمـا آتَيَْناُهـْم فََكذَّ

َـا أَِعظُُكـم ... رُُسـِي فََكيْـَف كَاَن نَِكـريِ؛ قُـْل إمِنَّ

2۶. موزۀ قرآن و کتابت مسجد صاحب االمر تربیز 12

یک قطعۀ یک سطری حاوی آیۀ 6 سورۀ لقامن

مـن سـطر: َوِمَن النَّاِس َمن يَْشـرَتِي لَْهـَو الَْحِديِث لِيُِضلَّ 

َعن ...

2۷. مجموعۀ سید صادق خرازی تهران

یـک قطعـۀ دو سـطری حـاوی آیـات ۵2 تـا ۵۴ سـورۀ  

لرحمن ا

مـن سـطور: ِفيِهـاَم ِمـن كُلِّ فَاكَِهـٍة زَْوَجـاِن؛ فَِبـأَيِّ آاَلء 

بَـاِن؛ ُمتَِّكِئـنَي َعـَل فُـرٍُش بَطَائُِنَهـا ِمْن إِْسـترَْبٍَق... َربُِّكـاَم تَُكذِّ

 

2۸. موزۀ خط و کتابت میرعامد در مجموعۀ سعدآباد 

تهران

یک قطعۀ یک سطری حاوی آیۀ 9 سورۀ الحجرات

بََغـْت  فَـإِن  بَيَْنُهـاَم  فَأَْصلُِحـوا  اقْتَتَلُـوا  سـطر:...  مـن 

... إِْحَداُهـاَم 

موزه رضا عباسی تهران

مجموعه سید صادق خرازی

موزه ملی ایران

کتابخانه ملی ایران



فهرست اوراق پراکندۀ قرآن بایسنغری در مجموعه های ایران و جهان

مجموعه و محل نگهداریتعداد اوراقسوره و آیات

مجموعه سید صادق خرازی تهران۱ قطعه، 2 سطرسوره الرحمن آیات ۵2 تا ۵۴

موزه خط و کتابت میرعامد در مجموعه سعدآباد تهران۱ قطعه، ۱ سطرسوره الحجرات آیه 9

موزه قرآن و کتابت مسجدصاحب االمر تربیز۱ قطعه، ۱ سطرسوره لقامن آیه 6

موزه رضا عباسی تهران 2 قطعه، 2 سطرسوره العنکبوت بخشی آیات 37 و 38 سوره سبأ آیات ۴۵ و ۴6

سوره الروم آیات 33 تا 38 
سوره الرحمن آیات72 تا 78 

کتابخانه و موزه ملی ملک۴ قطعه، 2 سطر

 سوره العنکبوت آیات ۴ تا ۱0
 سوره غافر آیه ۵6

۱ قطعه )پشت و رو( 
2 قطعه 3 سطر

بخش اسالمی موزه ملی ایران

سوره روم آیات 7 و 8
سوره العنکبوت آیات 2و3

سوره غافر آیه 2۱

۱2 قطعه، شامل ۱، 2و 3 
سطری

کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران

سوره عنکبوت آیات ۵2 تا۵۵سوره الربوج آیات 8 تا 22 و سوره طارق 
آیات ۱ و 2، سوره العلق آیات ۱ تا ۱۱

کاخ موزه گلستان تهران۵ قطعه، 3 صفحه 

۱ قطعه، نیمی از یک سطرسوره الحجرات آیه 6
حراج خانه بونامز)2003م(

حراج خانه ساتبیز لندن )2009م(۱ قطعه، 2 سطر سوره سبأ آیات ۴۱ و ۴2

حراج خانه ساتبیز لندن )2008م( ۱ قطعه، ۱ سطرسوره غافر آیه 20

حراج خانه ساتبیز لندن )200۴م(۱ قطعه، ۱ صفحهسوره انبیاء آیات ۴9 تا ۵۵

حراج خانه ساتبیز لندن )2000م(۱ قطعه، 2 سطر

حراج خانه ساتبیز لندن )۱999م(۱ قطعه، 2 سطرسوره الرحمن آیات 60 و 6۵

سوره االعراف آیات 37 و 38 
سوره النور آیه ۱

حراج خانه ساتبیز لندن )۱988م(2 قطعه، 3 سطر

حراج خانه درئوت فرانسه )۱99۴م(۱ قطعه، 2 سطرسوره الرحمن آیات 60 تا 6۵

حراج خانه کریستیز لندن )۱993م(۱ قطعه، ۱ سطر

گالری آهوان لندن   3 قطعه، 2 سطریک رسسوره مذهب و آیه ۱ از سوره الروم

موزه توپقاپی رسای استانبول ۱ قطعه،3 سطررسسوره مذهب، سوره لقامن

مجموعه هرن اسالمی خلیلی لندن 2 قطعه، 2 صفحهسوره لقامن آیات ۱تا 6 و سوره سبأ آیات ۴6 تا ۵۴ و سوره فاطر آیه ۱ 

موسسه مطالعات اسامعیلیه لندن ۱ قطعه، 2 سطرسوره سبأ بخشی از آیات ۴۴ و ۴۵

موزه طارق  رجب کویت۱قطعه، 2 سطرسوره غافر آیات ۱8 و ۱9

مجموعه دیوید کپنهاگ ۱ قطعه، 2 سطر سوره الروم بخشی از آیات30 و 3۱ 

سوره عنکبوت آیات 2۵ تا 29 
سوره التغابن آیات 3 تا 8

مجموعه خصوصی جنوا ایتالیا۱ قطعه، برگ پشت و رو

سوره جاثیه آیات3تا 9 و ۱3تا۱6
۱ قطعه )پشت و رو(، 2 

صفحه
 مجموعه سودآور هوستون 

سوره جاثیه آیات ۱0 تا ۱7
سوره املؤمن آیات 2۱ و 22
سوره غافر آیات 20 تا 2۱

سوره القصص آیات 79 تا 83
سوره القصص، آیات 8۱ تا 8۴

6 قطعه، ۱ برگ )پشت و رو( 
و ۴ سطر)پشت و رو( 

موزه مرتوپلین نیویورک
  

نتیجه گیری 

بـا توجـه بـه یافت هـای ایـن پژوهـش، تعـداد اوراق 

پراکنـدۀ قـرآن بایسـنغری در مجموعه هـای ایـران و جهان 

بیـش از تعـدادی اسـت که تاکنـون پژوهشـگران معرفی و 

منترشکرده انـد. در همیـن راسـتا و برخـالف نظریات دیوید 

جیمـز کـه بـاور دارد مـن 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 

منونه هـای یک رو، بعد از زمان استنسـاخ نسـخه دوپوسـته 

شـده و به خاطـر سـاختار کاغـذ مطبّـق اش، به راحتـی بـه 

صفحـات یک طرفه تبدیل شـده اند. همچنیـن دربارۀ نحوۀ 

سـاخت و تولیـد کاغـذ ایـن مصحـف پژوهش هـای علمـی 

کمـی انجـام گرفتـه، حـال آنکه عالوه بر بررسـی و مقایسـۀ 

سـبک  خوشنویسـی صفحـات، می تـوان با تأملـی بر جنس 

کاغـِذ ایـن اوراق  نیـز اصـل یـا جعـل بـودن منونه هـای 

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. 

محققینـی  کـه  فهرسـت هایی  زمینـه  همیـن  در 

علی اصغـر  و  سـودآور  ابوالعـالء  لینگـز،  مارتیـن  چـون 

دربـارۀ  ناقصـی  اطالعـات  داده انـد،  ارائـه  ثابت جـازاری 

تعـداد اوراق، ترتیـب آیـات و شناسـایی برخـی منونه های 

موجـود در مجموعه هـای خصوصـی و موزه هـای ایـران 

و جهـان دارنـد و در ایـن گفتـار سـعی گردیـد تـا ایـن 

نارسـایی ها اصـالح گردنـد، هرچنـد اطالعـات ارائـه شـده 

در ایـن مقالـه در آینـده و بـا پیدا شـدن منونه هایـی تازه، 

شـد. خواهنـد  تکمیل تـر 

پانوشت

۱. رجـوع کنیـد بـه: کاوسـی، ولی اللـه، تیـغ و تنبور:هـرن 

دورۀ تیموریـان بـه روایـت متون، انتشـارات فرهنگسـتان 

هـرن، ۱389.

2. در میـان مجموعه هـا و موزه هایـی کـه تاکنـون موفـق 

بازتولیـد  و  علمـی(  روش هـای  )بـا  مرمـت  انجـام  بـه 

مـوزۀ  بـه  می تـوان  شـده اند،  بایسـنغری  قـرآن  کاغـذ 

قـدس  آسـتان  کتابخانـۀ  خلیلـی،  مجموعـۀ  مرتوپلیـن، 

رضـوی و کتابخانـۀ ملـی ملـک اشـاره کـرد؛ اّمـا در میـان 

کل پروژه هـای مرمتـی اوراق قـرآن بایسـنغری در جهـان، 

بخـش مرمـت مـوزه مرتوپلیـن، بـه رسپرسـتی خانـم یانـا 

وان دایـک )Yanna Van Dayke( بهرتیـن و نزدیک تریـن 

نتیجـه را دربـارۀ بازتولیـد کاغذی مشـابه )بافت و رنگ و 

آورد.   به دسـت  چگالـی( 

نظـر می رسـد  بـه  تاریخـی  منابـع  برخـی  اسـاس  بـر   .3

نادرشـاه شـخصاً به سـمرقند نرفتـه و در زمان تاج بخشـی 

بـه پادشـاه ترکسـتان، لطفعلی خـان ولـد علی بیـک را بـه 

همـراه بیسـت هزار رسبـاز بـرای رسکوبـی طایفـۀ یـوز به 

حوالـی سـمرقند فرسـتاده و احتـامالً وی اوراقـی از ایـن 

قرآن را به رسـم پیشـکش نزد نادرشـاه به مشـهد آورده و 

ایـن صفحـات احتـامالً پیـش از مـرگ نـادر وارد کتابخانـۀ 

مشـهد شـده اند. در همیـن راسـتا نگارنـده بـاور دارد کـه 

شـاید پیـش از مـرگ نـادر قـرآن بایسـنغری پاره پاره شـده 

و از بیـن رفتـه بـوده و تنهـا بخـش اندکـی از آن )حـدود 

یکصـد صفحـه( باقـی مانـده بـوده کـه همیـن اوراقـی 

جهـان  مجموعه هـای  و  موزه هـا  در  امـروز  کـه  اسـت 

پراکنـده اسـت.

۴. بـرای منونـه، گزارش هایـی پراکنـده  از وجـود سـطوری 

ایـن قـرآن در چنـد مجموعـۀ داخلـی منتـرش شـده؛  از 

ازجملـه مجموعـۀ خانم عـزت ملک، مجموعـه محفوظی 

)کـه نگارنـده تصویـر و اطالعات دقیقی در ایـن دو مورد 

پیـدا نکـرد( و مجموعۀ آقـای میرزامحمدفیض مجتهدقمی 

در شـهر قـم کـه در قالـب حکایتـی در کتـاب هـزار یـک 

اسـتناد  و  قابل اعتـامد  آن  صحـت  اّمـا  قرآنـی،  حکایـت 

نیسـت. )رجـوع کنیـد بـه: محّمـدی، محّمدحسـین، هزار 

و یـک حکایـت قرآنـی، نیلوفرانـه،۱393، حکایـت 99۴.(

۵. خوشـبختانه مجموعـه اوراق قرآن بایسـنغری موجـود در 

کتابخانـه و مـوزۀ مشـهد، اخیـراً و برای نخسـتین بار توسـط 

مؤسسـۀ آفرینش هـای هـرنی آسـتان قـدس رضـوی منتـرش 

گردیـده و به همین مناسـبت نیـز کتابچه )وجیزه(ای شـامل 

چنـد مقالۀ ارزشـمند دربـارۀ این مصحف منتـرش گردیده 

اسـت. )برای مطالعۀ بیشـرت رجوع کنید به: فدائیان، مجید 

و دیگـران، برگ هایـی از قـرآن کریم به خط بایسـنغرمیرزا، 

مجموعـۀ مقـاالت، مشـهد: مؤسسـۀ آفرینش هـای هـرنی 

آسـتان قدس رضـوی، ۱39۴(

وجـود  بیانـی  دکـرت  مجموعـۀ  در  قطعـات،  ایـن   .6

ایـن اوراق در کاتالوگـی  داشـته اند و به ظاهـر، تصاویـر 

در سـال ۱98۴م منتـرش گردیـده کـه متأسـفانه بـا وجـود 

یافـت  مّدنظـر  تصاویـر  نگارنـده،  فـراوان  پیگیری هـای 

سـطور  کـه  دارد  وجـود  احتـامل  ایـن  هرچنـد  نشـدند، 



مذکـور، بعدهـا به مـوزۀ مرتوپلین فروخته شـده و اکنون 

در میـان اوراق موجـود در ایـن مـوزه باشـند. 

کاخ  کتابخانـۀ  فهرسـت  در  اسـت،  یـادآوری  بـه  الزم   .7

گلسـتان کـه خانـم بـدری آتابـای در سـال ۱3۵۱ منتـرش 

کـرد، ذیـل عنـوان قرآن شـامرۀ22۱، تعـداد قطعـات قرآن 

بایسـنغر ،۴ عدد با شـامره ثبت های 9828،9827، 9826و 

982۵. ذکـر شـده اسـت.

8. ایـن دو صفحـه به احتـامل بـه همراه دیگـر اوراق قرآن 

بایسـنغر در سـفر نارصالدین شـاه به قوچان، پس از زلزلۀ 

سـال ۱3۱3 و بـه فرمـان وی بـه تهـران و کاخ گلسـتان 

انتقـال یافته انـد.

9. گویـا ایـن صفحـه در گذشـته در اختیـار کتابخانـۀ ملی 

بـوده و در همیـن راسـتا نیـز نامـه ای بـه کتابخانـۀ ملـی 

فرسـتاده شـده با مضمـون درخواسـتی از طـرف کتابخانۀ 

آسـتان قـدس مشـهد مبنـی بـر انتقـال آن بـه مشـهد، کـه 

بـه دلیلـی نامعلـوم هیـچ گاه ایـن مبادلـه انجـام نشـده و 

بعدهـا ایـن صفحـه بـه کتابخانـۀ سـلطنتی کاخ گلسـتان 

فرسـتاده شـده و سال هاسـت کـه ایـن اثـر در کنـار چهار 

صفحـۀ دیگـر در آرشـیو کتابخانـۀ کاخ گلسـتان نگهداری 

می شـود. 

۱0. در میـان قطعـات معرفـی شـده در آرشـیو کتابخانـۀ 

ملـی ایـران، نگارنـده تنهـا موفـق بـه بررسـی و انتشـار 3 

قطعـه شـد، حـال آنکه تعـداد قطعـات در بسـیاری منابع 

۱2 قطعـه ذکـر شـده کـه نیـاز بـه بررسـی های بیشـرتی 

دارد.

۱۱. در بخـش اسـالمی مـوزۀ ملـی ایـران عالوه بـر یـک 

بـرگ پشـت و رو و یـک قطعـۀ سـه سـطری )بـا پوشـش 

روغنـی( کـه در سـالن مـوزه بـه منایش گذاشـته شـده اند، 

یـک قطعۀ سـه سـطری دیگـر نیز وجـود دارد کـه درحال 

حـارض در مخـزن مـوزه نگهـداری مـی  شـود. 

۱2. در سـطر مذکـور کاتـب به جای واژه »لهو« به اشـتباه 

»اهوا« نوشـته است.
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اترکنامـه تاریـخ جامـع قوچـان،  ۴. شـاکری، رمضانعلـی، 

امیرکبیـر،۱38۱. تهـران: 
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ـ . 99 صـص۱20     ،۱388 ش۱0،  اسـالمی،  هـرن  مطالعـات 
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مقّدمه

ژرف تـر  نگاهـی  بـا  بتوانـد  اینکـه  بـرای  تاریخ نـگار 

تاریخـی بنویسـد کـه بـه تاریـخ درجـه اّول، نزدیـک باشـد 

بایـد همۀمـدارک ممکـن را وارسـی کند تا شـاید رسنخی از 

رویدادهـای گذشـته بیابـد و با کنار هم نهادن شـان روایتی 

برمبنـای عقـل و منطـق عرضه کنـد که بیشـرتین انطباق با 

عینیت تاریخی داشـته باشـد. چگونگی تولید و رسگذشـت 

و  کتابـت  تاریـخ  مبهـم  پدیده هـای  از  بایسـنغری  قـرآن 

اهمیتـش،  به رغـم  کـه  اسـت  اسـالم  جهـان  کتاب آرایـی 

اطالعـات بسـیار ناچیـزی از آن در دسـت اسـت. به سـبب 

پراکندگـی برگ هـای ایـن قـرآن و نبود سـندی کـه از کاتب 

و محـل کتابـت و حتی زماِن حدودی تولیـدش اطالع دهد، 

تاکنـون فرضیاتـی متفـاوت دربـارۀآن عرضـه شـده اسـت. 

حتـی وضـع برگ هـای آن از زمـان وقـف چنـد بـرگ اّولیـه 

بـر حـرم امـام رضـا)ع( و سـپس انتقـال باقی ماندۀبرگ هـا 

از بقعـۀ امـام زاده 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 

می دهـد. ایـن مقالـه به بررسـی این اسـناد اختصـاص دارد 

و کوشـش بـر این اسـت با تفسـیر اسـناد، اطالعـات تازه ای 

دربـارۀآن به دسـت آیـد.

تعداد و موضوع اسناد

سـند  رضـوی هشـت  قـدس  آسـتان  اسـناد  مرکـز  در 

دربارۀقـرآن  مسـتقیامً  سـند  سـه  کـه  می شـود  نگهـداری 

بایسـنغری اسـت و پنج سـند مربوط اسـت به اموری دیگر 

کـه در حاشـیه یـا برخی صفحـات آن ها از قرآن بایسـنغری 

سـخن رفتـه اسـت. در حـال حـارض بررسـی هفـت سـند 

میـرّس بـوده که من شـش سـند در دسـت اسـت: دو سـند 

مربـوط به عـرص قاجار که به پرداخت دسـتمزد کرسنویس 

و صحـاف اختصاص دارد، یک سـند که بـه انتقال برگ های 

موجـود در بقعـۀ امـام زاده ابراهیـم به آسـتان قدس جهت 

مرمـت و نگهداری صحیح داللت دارد، یک سـند به مرمت 

قرآن های کتابخانه از جمله قرآن بایسـنغری متعلق اسـت، 

موزه آرایـی جهـت  پرداخـت دسـتمزد  دربـارۀ  یـک سـند 

نصـب اوراق قـرآن بایسـنغری، یـک سـند مکاتبـه ای اسـت 

میـان خزانـه داری کل و کتابخانۀآسـتان قـدس در باب یک 

بـرگ وصولـی از یـک تجارت خانـه جهـت صـدور جـواز و 

سـند آخـر کـه بـه تهیـۀ قـاب جهـت نصـب پنـج بـرگ در 

موزۀقـرآن اختصـاص دارد. 
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ایـن سـند، اوراق وصول پرداخت مواجب آسـتان قدس 

رضـوی در ذی الحجه سـال ۱277ق اسـت کـه برگ دهمش 

به قرآن بایسـنغری اختصاص دارد. من سـند چنین اسـت:

رایـج خزانـه  تومـان  دو  مبلـغ  »بـرات صـادر شـد/... 

عامرۀارشفـی حسـب االلتفـات/ رسکار بنـدگان عالـی دام 

اجاللـه املتعالـی واصـل و عایـد عالیحـرضت مـال رجبعلـی 

خادم آسـتانه مقدسـه گردید/ و کان ذلک تحریرا فی شـهر 

ذی الحجه الحـرام ۱277« در پاییـن رضب مهـری بـا سـجع 

»رجبعلـی«.

در گوشـۀباالی سـند بـه صـورت مـورّب بـه قلـم خفی 

ورق  پنـج  سـطور  از  لوحـی  نوشـن  »بجهـه  نوشـته اند: 

قـرآن بـه خـط بایسـنغر ].../...[ کـه خـوب نوشـته اسـت 

»].../.../.../...[

مـن اصلـی سـند اطـالع چندانـی دربارۀقرآن به دسـت 

منی دهـد اّمـا توشـیح سـند به رغـم اختصـار، بسـیار مفیـد 

اسـت چـرا کـه اّوالً ارتباط من را با قرآن بایسـنغری روشـن 

می کنـد و از ایـن طریـق می تـوان دریافـت مالرجب علـی 

ایـن مبلـغ را بابت کرسنویسـی یک لوح از قرآن بایسـنغری 

در حیـن مرمـت دریافـت کـرده و ثانیـاً مشـخص می شـود 

ایـن مبلـغ جهـت کتابـت بخـش ناقـص مـن یـک یـا چنـد 

بـدان  ایـن  و  اسـت  بایسـنغری  قـرآن  برگ هـای  از  بـرگ 

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 

احتـامالً منی توانـد آسـان باشـد. همچنیـن از ایـن توشـیح 

درمی یابیـم در آن زمـان رصفـاً پنج ورق از قرآن بایسـنغری 

در کتابخانۀآسـتان قـدس رضوی نگهداری می شـده اسـت.  

در میـان پنـج بـرگ قدیمـِی قـرآن بایسـنغری، برگـی 

متعلـق بـه آیـات پایانـی سـورۀاملطففین و آیـات آغازیـن 

سورۀاالنشـقاق موجـود اسـت کـه بخشـی از سـطور باالی 

ایـن دو صفحـه نونویـس می منایـد، همچنیـن بخشـی از 

گـامن  ازایـن رو  اسـت.  نونویـس  و  نوسـاز  نیـز  رسسـوره 

مـی رود ایـن سـند بـا این بـرگ مرتبط باشـد. گفتنی اسـت 

برگ هـا و رقعه  هـای متعدد دیگری نیـز در مجموعۀکنونی 

آسـتان قـدس مرمـت و بازنویسـی شـده کـه پیش تـر در 

بقعـۀ امـام زاده ابراهیـم بـوده اسـت. دلیـل ارتبـاط ایـن 

صفحۀخـاص بـا سـند مذکـور وجـود رضب مهرهـا و عرض 

دیدهـای عـرص قاجـار اسـت کـه نشـان می دهـد ایـن برگ 

بـه مجموعۀقدیمـی آسـتان قـدس متعلـق بـوده اسـت.

دربارۀرجب علـی، کرسی نویـس ایـن قـرآن، اطالعـی در 

چکیده

از قـرآن بـزرگ آسـتان قـدس کـه به اشـتباه بـه بایسـنغر نسـبت داده 

شـده، تنها شـامری برگ پراکنده باقی مانده و هیچ برگی از آغاز و انجام 

نسـخه کـه دربردارنـدۀ اطالعاتـی دربارۀکاتـب یـا زمـان دقیـق کتابتـش 

باشـد به جـا منانـده اسـت. از ایـن رو 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 برگ هـای محفوظ 

در آسـتان قدس رضوی اختصـاص دارد. برخـی شـواهد گـواه انتقـال یـک 

یـا چنـد بـرگ از ایـن قرآن بـه مجموعۀآسـتان قـدس رضوی در سـال های 

پایانـی سـدۀدوازدهم اسـت، بـا ایـن حـال به جـز یک رضب مهـر بر یکی 

از برگ هـا، سـند دیگـری در ایـن زمینـه در دسـت نداریـم. اسـناد کنونـی 

مربـوط بـه عـرص قاجـار و پهلـوی اسـت و موضوع شـان مرمـت برگ هـا، 

انتقـال برگ هـای باقی مانـده از بقعـۀ امامـزاده ابراهیـم جهـت مرمـت و 

نگهـداری و تهیـۀ قـاب برای برگ هـای محفوظ در موزه اسـت. یک منونه 

نیـز بـه مکاتباتـی میـان خزانـه داری کل سـابق بـا کتابخانـۀ آسـتان قدس 

رضـوی دربـارۀ یـک بـرگ تازه یـاب در ایـن مجموعـه مربـوط اسـت. این 

مقالـه بـه بررسـی محتـوای ایـن اسـناد اختصاص داده شـده اسـت. 

  نرگس سیبویه* 
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در مرکز اسناد آستان قدس رضوی

* کارشناس صنایع دستی

narges_sibuye@yahoo.com



دسـت نیسـت تنها می تـوان حدس زد او هـامن رجب علی، 

زرگرباشـی آسـتان قـدس رضـوی، در همیـن سـال ها باشـد، 

کسـی کـه کتیبه هـای ثلـث و نسـتعلیق صحـن جدیـد را در 

سال های ۱282 و ۱29۵ق کتابت کرد و ناظر اجرای طالکاری 

ایـوان طـالی نـارصی نیـز بـود. از او چنـد کتیبۀمهـم به جـا 

مانـده کـه برخـی از آنها عبـارت اسـت از کتیبۀحاشـیۀایوان 

شـاملی صحـن جدیـد بـه قلـم ثلـث، کتیبۀکمرکـش هـامن 

ایـوان حـاوی قصیده ای از میرزا سـعید مؤمتن امللـک، به قلم 

نسـتعلیق و دو کتیبۀمرتبط به هـم در بغل کش ایوان طالی 

نـارصی در صحـن جدیـد.۱ از او آثـار زرگـری بسـیاری نیز در 
حـرم امـام رضـا)ع( به جـا مانده اسـت.2
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این سـند نیـز مانند منونـۀ قبل، قبض وصـول وجوهات 

کارکنـان آسـتان قـدس اسـت کـه بـرگ چهارمـش بـه قـرآن 

بایسـنغری اختصـاص دارد. به موجـب این سـند سـه تومان 

رایـج خزانـه بـه مالمحّمدعلـی صحـاف جهـت تعمیـر پنج 

ورق قرآن بایسـنغری پرداخت شـده اسـت. )تصویر 2( من 

سـند بـه این رشح اسـت:

رایـج  تومـان  سـه  مبلـغ   /  ... شـد  صـادر  »بـرات 

خزانۀعامرۀارشفـی بجهه تعمیر پنج ورق قرآن خط مرحوم 

بایسـنغر میرزا طاب ثراه بتوسـط/ کارکنان رسکار فیض آثار 

واصـل و عایـد عالیحرضت/ مال محمدعلـی صحاف و خادم 

آسـتانه مقدسـه گردیـد/ تحریرا فـی شـهر ذی الحجه الحرام 

۱277« و 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 

ذی الحجۀسـال ۱277ق تهیه شـده اسـت و نشـان می دهد 

اّوالً در این زمان پنج برگ قرآن مرمت اساسـی شـده اسـت 

و ثانیـاً محّمدعلـی صحـاف بـا رجب علـی در یـک زمان به 

مرمـت ایـن برگ ها مبـادرت ورزیدند. 

مشـابه اسـناد اخیـر، سـندی دیگـر بـه شـامرۀ۴666۱ 

مربوط به اسـناد حسـابداری یکم اسـفند سـال ۱32۵ش در 

۴3 صفحـه در مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی نگهداری 

می شـود کـه در صفحـات ۴2 و ۴3 آن به پرداخت دسـتمزد 

هزینـه نجـاری جهـت آماده سـازی موزۀآسـتان قـدس برای 

قـرار دادن اشـیا از جملـه برگ هایـی از قـرآن بایسـنغری 

اختصـاص دارد.  
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این منونه، سـندی نسـبتاً مفصـل در نُه صفحـه به تاریخ 

انتقـال برگ هـا و رقعه هـای  بـه رشح  اسـت کـه  ۱3۴3ق 

آسـیب دیدۀقـرآن بایسـنغری از بقعـۀ امـام زاده ابراهیـم به 

کتابخانۀآسـتان قدس اختصاص دارد. گویا در این سـند رشح 

وضـع نامناسـب نگهـداری اوراق در بقعـۀ امـام زاده ابراهیم 

و شـامر اوراق و رقعه هـا بیـان شـده اسـت اّمـا به سـبب در 

دسـت نبـودن مـن آن، بیـان جزییات بیشـرت میرّس نیسـت.  
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ربیـع االول  تاریـخ  بـه  سـند  ایـن  صفحۀهشـتم  در 

۱3۴3ق، از رضورت عـرض نسـخه های خطـی کتاب خانـه 

سـخن رفتـه کـه گویـا برخـی از ایـن نسـخ بسـیار آسـیب 

دیـده اسـت و عـرض دیدشـان میـرس نیسـت. از ایـن رو 

نویسندۀسـند، میرزافضل اللـه بدایع نـگار، از امیـر لشـکر 

رشق، جان محّمدخـان 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. مـن سـند چنیـن اسـت:

»مورخه ۱2 شهر ربیع االول ۱3۴3

مطابق ۱9 برج میزان ]؟[۱30

مقام منیع بندگان آقای امیر لشـکر رشق دامت شـوکته 

عـرض قرآنخانۀمقدسـه منتهی شـده اسـت بسـی پاره های 

قدیمـه )800(/ سـالۀپیش 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 نفرسـتاده اند- هـم قرآن خط بایسـنغر / معطل 

مانـده و هـم جـزوات و سـی پاره ها باعـث تعویـق عـرض 

گردیـده/ مسـتدعی اسـت مقـرر فرمائیـد اقـالً سـه نفـر 

صحـاف دیگـر ضمیمـه منایند / تـا الاقّل بـا پنجنفر صحاف 

شـاید بتوانـد عـرض جـزوات و قـرآن خـط بایسـنغر را متام 

منایـد/ غـالم دربـار امامـت بدایع نـگار آسـتان قدس«. 

بـر اسـاس اسـناد سـال ۱277ق کـه کمـی پیش تـر ذکـر 

شـد می دانیم در سدۀسـیزدهم پنج ورق از قرآن بایسـنغر 

در کتابخانـه بـوده اسـت. بـه اسـتناد عرض دیدهـای مکرر 

ثبـت شـده بر ایـن اوراق از سـال ۱۱96ق، تأکید بر معطل 

مانـدن و مشـکالت قـرآن بایسـنغر در ایـن سـند بـه آن 

پنـج بـرگ مربـوط نیسـت بلکـه اشـاره دارد بـه برگه هـا و 

رقعه هایـی کـه در آن زمـان به تازگـی از بقعـۀ امـام زاده 

ابراهیـم بـه کتابخانـه رسـیده اّمـا هنـوز به صـورت اوراقی 

منسـجم که امکان احصا و وارسـی داشـته باشـد در نیامده 

بـوده اسـت. این درخواسـت جهت ترسیـع در امر صحافی 

رقعه هـای پراکنـده و سـامان دادن بـه آن برگ هاسـت.

  

سند شامرۀ ۶۴5۸2 

ایـن سـند مربـوط بـه مکاتبـات بیـن خزانـه داری کل و 

و  تاریـخ ۱306/۱۱/۱7  در  قـدس رضـوی  کتابخانۀآسـتان 

۱306/۱2/22ش اسـت کـه بـه توضیـح مشـخصات قـرآن 

بایسـنغری اختصـاص دارد. این سـند رشح مشـخصات تک 

برگـی اسـت کـه جهـت تهیـۀ جـواز خـروج از کشـور بـه 

خزانـه داری کل رسـیده و از ایـن حیـث اهمیـت دارد کـه 

حـاوی رشح دقیقـی از رشایـط و مشـخصات ایـن قـرآن در 

سـال ۱306 در کتابخانۀ آسـتان قدس اسـت. از جمله اینکه 

درمی یابیـم در ایـن زمـان بیسـت ورق از برگ هـای موجود 

در بقعـۀ امـام زاده ابراهیـم مرمـت و وصالـی شـده بـود.  

در نامۀنخسـت کـه از خزانـه داری کل ارسـال شـده در 

چنـد بند مشـخصات دقیق قـرآن بایسـنغری جهت تطبیق 

بـا بـرگ واصلۀخزانه داری، خواسـته شـده اسـت. مـن 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 خزانـه داری کل محاسـبات ؟؟ مراجعـه و 

در صورتیکـه از امـوال مرسوقـه دولتـی یـا مشـاهد متربکه 

نباشـد جـواز الزم برای عبـور از رسحد صـادر می گردد لهذا 

احرتامـاً زحمـت میدهد:/

تصویر ۱. سند شامرۀ۱0/ 290۴۵ 

مربوط به کرسی نویسی قرآن 

بایسنغری، ۱277ق.

تصویر 2. سند شامرۀ 000۴/ ۴3۱۱7 مربوط به مرمت پنج برگ از قرآن 

بایسنغری، ۱277ق.

تصویر 3. سند شامرۀ 63۱93،  درخواست 

استخدام صحاف در کتابخانه جهت مرمت 

قرآن های قدیمی و قرآن بایسنغری 



از  بایسـنغر  بـه  منسـوب  خـط  اللـه  کالم  ورق  یـک 

تجارتخانـه بـرای صـدور جـواز به خزانـه داری 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 کـامل دقـت تحقیـق و جـواب مرقـوم 

دارند:/ 

معلـوم دارنـد کـه در کتابخانۀمبارکـه رضـوی کالم اللـه 

خط بایسـنغری یک جلد یا دو جلد و یا بیشـرت اسـت و در 

هـر صـورت در هـر صفحه چند سـطر کتابت شـده اسـت.

اصـل آیـات ایـن صفحـه که ضمیمـه اسـت در هر یک 

از کالم الله هـای موجـود کتابخانـه مبارکـه وجـود دارد یـا 

اسـت. کرس 

رسسور و اسامی سور به طال متاما نوشته شده یا خیر.

بین السطور جدول مذهب دارند یا خیر.

صفحـات کالم اللـه اعـم از یـک مجلـد یـا بیشـرت تعمیر 

اسـت و وصالـی از حیـث کاغـذ و مرکـب و قلـم بـرون از 

کلـامت و اینگونـه آثـار در آنهـا وجـود دارنـد یـا خیـر.

طـول و عـرض کالم الله هـای موجود کتابخانـه مبارکه را 

صحیحـاً یقین و مرقـوم دارند.

کالم الله هـای موجـود در کتابخانـه آیا یـک رو تحریر یا 

صفحات و اوراق دو رو نوشـته شـده اند.

]صفحۀ2[

جـواب  اسـت  منتظـر  کل  داری  خزانـه  خامتـه  در  و 

سـواالت فـوق را بـا هرگونـه اطالعاتـی کـه ممکـن اسـت 

دقـت  کـامل  روی  از  رضـوی  قـدس  آسـتانۀ/  گامشـتگان 

تحقیـق و رسیعـاً مرقـوم و ارسـال دارنـد کـه تکلیـف ورق 

مذکـور کـه بـرای صـدور جـواز آورده انـد معلـوم گـردد. 

خزانه دار کل«

در صفحۀپیوسـت نامـه آیـات آغازیـن سـورۀعلق را به 

قلم ثلث کتابت کرده و در حاشـیه، انـدازۀورق را 9۴×۱36 

سـانتی مرت ثبـت کرده انـد. )تصویر ۴(

پاسـخ تولیت وقت آسـتان قـدس به خزانـه داری کل به 

این رشح اسـت:

»تاریـخ 22 اسـفند مـاه ۱306/ خزانـه 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/ 

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 ثبت هـای 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 ۵2 

قطعـه کوچـک و بـزرگ از همیـن قـرآن را در یکـی از امام 

زاده هـای / 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.

من آن دارای ۱.6۵ مرت طول و 0.96 عرض 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 طـال نوشـته شـده و اطـراف آن 

اسـت. تذهیـب شـده 

فاصلـه بیـن السـطرین غیـر از سـطر اول و آخـر در 

اسـت.  سـانتیمرت   0.22 حـدود 

سـطر اّول و آخـر پنـج الـی شـش سـانتیمرت بـا خـط 

حاشـیه چهـار طرف فاصلـه دارد / البتـه از صفحه بعالمات 

متعلـق  می شـود  دیـده  صفحـه  از  قطعـه  یـا  قبل الذکـر 

باسـتان قـدس خواهـا ]خواهـد[ بـود و ایـن بنـده تصـور 

مینامیـد ایـن صفحـه کـه در خزانـه داری کل ارائـه شـده / 

اگـر دورو و دارای همیـن عالئم باشـد جـزء همین کالم الله 

اسـت کـه یک سـطر آنـرا/  بریده انـد زیرا عـرض آن مطابق 

عـرض اوراق موجـود در کتابخانـه مبارکه اسـت/ و فقط از 

حیـث طـول بقـدر یـک سـطر کوتاه اسـت.

تولیت آستان قدس«

آن طـور کـه از مـن ایـن نامه هـا برمی آیـد ایـن بـرگ 

یـک سـطر بریـده دارد و یـک روسـت. یـک رو بـودن ایـن 

اوراق بـه ایـن دلیل اسـت که کاغذ قرآن بایسـنغری از نوع 

مطبّـق و دوپوسـته شـده اسـت. 3 عـالوه بـر ایـن بـه نظـر 

می رسـد بعد از ارسـال پاسـخ مسـئوالن کتابخانه، انتسـاب 

این برگ به قرآن بایسـنغری برای مسـئوالن خزانه داری کل 

مسـّجل شـد؛ زیـرا جـوازی بـرای صـدور ایـن بـرگ از ایران 

صـادر نشـد و اکنـون ایـن بـرگ در کتابخانـۀکاخ گلسـتان 

نگهـداری می شـود.

سند شامرۀ 3139۴

چوبـی  قـاب  تهیـۀ  جهـت  مکاتباتـی  بـه  سـند  ایـن 

بـرای پنـج ورق قـرآن بایسـنغری اختصـاص دارد و به رغـم 

برگ هـای فـراوان، اطالعـات چندانـی در بـر ندارد و بیشـرت 

در  سـاده  کاری  انجـام  بـرای  اداری  بروکراسـی  از  حاکـی 

تشـکیالت وقـت آسـتان قـدس رضوی اسـت. ایـن مکاتبات 

ادارۀکتابخانـه، حسـابداری،  اداری میـان  نامـۀ  در دوازده 

کارپـردازی و نایب التولیـه رد و بـدل شـده و قدیمی تریـن 

بـه  از رییـس کتابخانـه  نامـه ای  منونـۀ در دسـت، سـواد 

قائـم مقـام تولیـت در بـاب هزینـۀ تهیـۀ پنج قـاب، حدود 

چهـار هـزار ریـال، بـه تاریـخ ۱33۱/2/۱۱ اسـت. آخریـن 

نامۀموجـود به تاریـخ ۱33۱/۱2/6ش، قبض تحویل شیشـه 

بـرای قاب هـای مذکـور از طـرف رییـس کتابخانـه خطـاب 

به ادارۀکارپردازی اسـت. گفتنی اسـت شیشـه جدا از قاب 

تهیـه شـده و بـر اسـاس تاریـخ ایـن نامه هـا روی هم رفتـه 

حـدود یـک سـال تهیـۀ این اقـالم در دسـتگاه آسـتان قدس 

رضـوی زمـان بـرده اسـت.

نتیجه

از مطالعـۀ ایـن اسـناد چنـد نکتـه برمی آیـد: نخسـت 

زمـان مرمـت پنـج بـرگ اّولیـۀ محفـوظ در کتابخانۀآسـتان 

قـدس رضـوی، یعنـی سـال ۱277ق و کسـانی کـه در ایـن 

مرمـت نقـش داشـته اند ازجملـه رجب علـی، کرسی نویـس 

بخش هـای مفقـوده و مالمحّمدعلـی صحـاف. همچنیـن 

درمی یابیـم برگ هـا و رقعه هـای موجود در بقعـۀ امام زاده 

ابراهیـم، ۵2 قطعـه، در سـال ۱3۴3ق بـه کتابخانۀآسـتان 

قـدس رضـوی رسـیده و در همیـن سـال جهـت مرمـت و 

عـرض دیـد آنهـا چنـد صحـاف اسـتخدام شـده اند. دیگـر 

اینکـه در سـال ۱306ش بیسـت ورق از برگ هـای موجـود 

ابراهیـم مرمـت شـده و مشـخصات  امـام زاده  بقعـۀ  در 

آنهـا در نامـه ای بـه اطـالع خزانـه داری کل رسـیده اسـت. 

ایـن گـزارش سـبب مامنعـت از خـروج یکـی از برگ هـای 

ایـن قـرآن بـه خـارج از کشـور شـد. در سـال ۱33۱ش نیـز 

قاب هایـی 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. 
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چکیده
بـر پنج برگ از قرآن بایسـنغری مهرها و عرض دیدهایی 

اسـت کـه به اسـتناد کهن ترین شـان ایـن پنج برگ دسـت کم 

از سـال ۱۱96ق در ایـن مجموعـه موجـود بـوده اسـت. این 

نکتـه نشـان می دهـد این برگ هـا پیـش از انتقـال برگ های 

بقعـۀ امـام زاده ابراهیـم، مسـتقیامً بـر حـرم امـام رضـا)ع( 

وقـف شـده و دسـت کـم پـس از انتقال شـان از سـمرقند به 

خراسـان رسگذشـتی متفـاوت داشـته اند. بررسـی مهرهـا و 

عرض هـای ثبـت شـده بـر ایـن برگ هـا نشـان می دهـد در 

کتابخانۀآسـتان قدس رضوی دو روش برای وارسـی نسـخه ها 

رایج بوده اسـت: نخسـت وارسـی درونی کتابخانه که اغلب 

بـدون رضب مهـر رسـمی اسـت، دو دیگـر وارسـی رسـمی و 

فهرسـت برداری نسـخه ها کـه بـا حضـور متولی یـا منایندۀاو 

انجـام می شـده اسـت. عـالوه بر این، سـه گونه مهـر در این 

میـان بـه کار رفته که عبارت اسـت از مهـر مخصوص متولی، 

مهـر مربـوط بـه وارسـی غیررسـمی کتابخانـه و مهـر وقف. 

فـرم مهرهای رضب شـده بـر این پنج برگ  نیز بسـیار متنوع 

اسـت و سـیر تحـول روشـنی از سـنت حکاکـی و مهرکنـی 

مشـهد در عـرص قاجـار را نشـان می دهد.

مقدمه  
بـر پنـج بـرگ از برگ هـای قرآن بایسـنغری محفـوظ در 

کتابخانـه و گنجینۀقـرآن آسـتان قـدس رضـوی رضب مهـر و 

عرض هایـی وجود دارد که بخشـی از رسگذشـت ایـن قرآن را 

برمال می کند. »عرض« یادداشـتی اسـت بر روی برگ نخست 

یـا پایانـی نسـخه های خطی کـه بر تعلق آن نسـخه به یکی 

آسـتانۀخانقاهی  یـا  دسـتگاه  پادشـاهی،  کتابخانه هـای  از 

یـا مذهبـی در زمـان نـگارش آن یادداشـت داللـت می کنـد. 

عـرض گویـای آن اسـت کـه در تاریـخ نـگارش یادداشـت، 

نسـخۀمذکور تفتیـش، بازدیـد و ثبـت و ضبط شـده اسـت.۱ 

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 به همراه تولیت 

یـا منایندۀتولیـت به مناسـبت هایی خـاص یا طبـق برنامه ای 

مشـخص نسـخه های نفیس کتابخانه را وارسـی می کردند و 

بـا عرض نـگاری بـر بـرگ پایانـی نسـخه، آنهـا را در فهرسـت 

ضبـط کـرده یا با فهرسـت های پیشـین مطابقـت می دادند. 

درج عـرض و رضب مهـر بـر ایـن برگ هـا گویـای ایـن 

واقعیـت اسـت کـه ایـن پنج برگ پیـش از انتقـال برگ های 

موجـود در بقعۀ امام زاده ابراهیم به کتابخانۀآسـتان قدس 

بـر ایـن مجموعـه وقـف شـده اسـت. ازایـن رو رسگذشـت 

ایـن پنـج بـرگ دسـت کم پـس از تـرصف سـمرقند در عرص 

نادرشـاه متفـاوت از ۵2 بـرگ مجموعۀآسـتان قدس رضوی 

بـه  پنـج بـرگ متعلـق  ایـن  اسـت. عالوه برایـن مهرهـای 

متولیـان مختلف ایـن مجموعه اسـت و می تواند اطالعاتی 

از آنـان و آداب و قواعـد عـرض دیـد و رضب مهـر بر نُسـخ 

این مجموعه به دسـت  دهد. این نوشـتار به بررسـی مهرها 

و عرض هـای درج شـده بـر ایـن پنج بـرگ اختصـاص دارد.

 بررسی مهرها و عرض ها
آغاز سـنت عرض نُسـخ در ایران مشـخص نیست اّما این 

اصطالح از سدۀششم، عرص سلجوقیان، در ایران برقرار بوده 

اسـت.2 به طورکلـی زمـان بازبینی نسـخه های یـک کتابخانه 

معمـوالً هنـگام تبدیل مالک نسـخه )اعـم از وراثت و نظایر 

آن(، تبدیـل حکومـت و تبدیل صاحب جمعی و تحویلداری 

نسـخ کتابخانه هـا انجام می شـد.3 وارسـی نسـخه های وقفی 

بـه هـدف حفـظ و نظـارت بر آنها اهمیت بیشـرتی داشـت 

ازایـن رو رضب مهـر وقـف یـا کتابـت واژۀوقف بـر صفحات 

نسـخه های وقفـی نوعـی عـرض بـه شـامر مـی رود کـه از 

بـه حیطۀوقـف درآمـدن نسـخه حکایـت می کنـد. دیگـر 

یادداشـت ها مربـوط اسـت بـه بازبینی هـا و سـیاهه برداری 

دفعـات بعـد.۴ در ایـن صـورت کهن تریـن عرض نسـخه های 

آسـتان قـدس رضـوی مهری اسـت بازوبندی با سـجع »وقف 

کتابخانۀروضۀمقدسـه رضیـه رضویه 972« کـه در قرآن های 

شـامرۀ 3۱۴، ۴06، 69۱، 866 رضب شـده اسـت.۵ )تصویـر۱( 

همچنین کهن ترین یادداشـت عرض به سـال ۱0۵8ق همراه 

بـا رضب مهری با سـجع »وقف روضه مقدسـه رضیه رضویه 

۱032« آمـده اسـت.6  )تصویر2(

برگ هـای پراکندۀقـرآن بایسـنغری کـه مهـر و عـرض 

دارد پنـج ورق اسـت کـه مشـخص نیسـت متـام آنهـا را در 

یـک زمـان بـر کتابخانـه وقـف کرده انـد یـا به تدریـج گـرد 

هـم آمـده اسـت. آنچـه مسـلم اسـت ایـن برگ هـا به رغـم 

پراکندگـی و تعـداد انـدک به ماننـد نسـخه ها دارای عـرض 

و مهـر وقـف اسـت. گویـا بدیـن منظـور ایـن برگ هـا را 

شـامره گذاری 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 شـامره 

نـدارد کـه ممکـن اسـت در مرمت هـا، احتامالً مرمت سـال 

۱27۴ق، در زیـر قطعـات وصالـی پنهـان شـده باشـد. اکر 

ایـن  و  پنجـم« درج شـده  بـر »ورق  تواریـخ و عرض هـا 

امـر مطابـق سـنتی اسـت کـه در عـرض نسـخه های 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 ورق هـا مطابق من 
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چکیده
بـر پنـج بـرگ از قرآن بایسـنغری مهرها و عرض دیدهایی اسـت که به اسـتناد 

کهن ترین شـان ایـن پنـج برگ دسـت کم از سـال ۱۱96ق در ایـن مجموعه موجود 

بـوده اسـت. ایـن نکتـه نشـان می دهـد ایـن برگ هـا پیـش از انتقـال برگ هـای 

بقعـۀ امـام زاده ابراهیـم، مسـتقیامً بـر حرم امام رضا)ع( وقف شـده و دسـت کم 

پس از انتقال شـان از سـمرقند به خراسـان رسگذشـتی متفاوت داشـته اند. بررسـی 

مهرهـا و عرض هـای ثبت شـده بر ایـن برگ ها نشـان می دهد در کتابخانۀآسـتان 

قـدس رضـوی دو روش بـرای وارسـی نسـخه ها رایج بوده اسـت: نخسـت وارسـی 

درونـی کتابخانـه کـه اغلـب بـدون رضب مهـر رسـمی اسـت، دو دیگـر وارسـی 

رسـمی و فهرسـت برداری نسـخه ها کـه بـا حضـور متولـی یـا مناینـدۀاو انجـام 

می شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، سـه گونـه مهـر در ایـن میـان بـه کار رفتـه کـه 

عبـارت اسـت از مهـر مخصـوص متولـی، مهـر مربـوط بـه وارسـی غیررسـمی 

کتابخانـه و مهـر وقـف. فـرم مهرهـای رضب شـده بـر ایـن پنـج بـرگ  نیـز بسـیار 

متنـوع اسـت و سـیر تحـول روشـنی از سـنت حکاکـی و مهرکنی مشـهد در عرص 

قاجـار را نشـان می دهـد.

تصویر۱. قدیمی ترین مهر وقف کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی، مأخذ تصویر: اسامعیل پور، هامن،ص 98.

تصویر 2. قدیمی ترین یادداشت عرض در نسخ آستان 

قدس رضوی به تاریخ ۱0۵8.



قـرآن نیسـت بـه طـوری کـه مـن پشـت و روی ورق اّول، 

پایـان سـورۀ املطففیـن و آغـاز سورۀاالنشـقاق، مربـوط به 

جـزء سـی ام اسـت و دیگـر برگ هـا مربـوط بـه جـزء هـای 

دیگـر. گفتنی اسـت مهرهـا و عرض ها عمومـاً در دو جهت 

مختلـف کتابـت و رضب شـده اند: یکی در جهـت موازی با 

صفحـۀ کتـاب و دیگـر بـا زاویۀ حـدود ۴۵ درجـه در جهت 

گوشۀراسـت بـاال. )تصویـر3( 

کهن تریـن »عـرض« بـر پشـت ورق پنجـم درج شـده 

اسـت: »بتاریـخ شـهر ربیـع االول سـنه ۱۱96 داخـل عـرض 

شـد«. )تصویـر۴( به اعتقـاد برخـی کتـاب داران عموماً این 

عبارت زمانی نوشـته می شـد که نسـخه برای نخسـتین بار 

بـه رؤیـت تولیـت برسـد. در مراحـل بعـدی عـرض معموالً 

عبارت »زیارت شـد« برای قرآن و »دیده شـد« و »مالحظه 
شـد« و »بازدیـد شـد« بـرای دیگـر نسـخ بـه کار مـی رود.7 

اّمـا در قـرآن بایسـنغری ایـن قاعـده رعایـت نشـده و بـر 

پشـت همیـن بـرگ در دو موضـع داخـل عـرض شـدن آن 

در تاریـخ رمضـان ۱27۴ق و ذیقعـده ۱27۵ق بیـان شـده 

اسـت.8 ازایـن رو به رغـم نظـر محققـان قاعدۀیکسـانی در 

بـه کار بـردن عبـارات »داخـل عـرض شـد« و »زیارت شـد« 

نبـوده و درج  عبـارت »داخـل عرض شـد« قرآن بایسـنغری 

را منی تـوان سـند قطعـی جهـت تعیییـن زمان دقیـق ورود 

ایـن برگ هـا بـه کتابخانـه تلقـی کرد. 

در زیـر عرض سـال ۱۱96، کهن ترین عـرض این برگ ها، 

رضب مهـری مربـع و مطمـوس و آسـیب دیده وجـود دارد، 

بـا ایـن حـال سـجع آن چنیـن خوانـده می شـود: »و افـوض 

)تصویـر۵(  شـهاب الدین بن علی العلوی«  اللـه/  الـی  امـری 

گویـا شـهاب الدین علوی وزیـر خراسـان در عـرص شـاهرخ 

افشـار بـوده و رضب مهـرش در برخـی اسـناد ایـن دوره 

مانند سـند حکم شـاهرخ افشـار مبنی بـر تفويض مناصب 

صـدر و شيخ االسـالمی برای مـريزا حسـني علی صدراملاملک 

دیـده می شـود.9 همیـن دسـت خط بـه تاریـخ ۱۱96ق در 

عـرض دیـد نسـخه های دیگـر کتابخانه درج شـده اسـت از 

جملـه در قـرآن عبداللـه طباخ )ش ۱۵0(. بـا توجه به اینکه 

قـرآن عبداللـه طبـاخ از سـال ۱0۴0ق بـر حـرم و بـه نیـت 

قرائـت در گنبدخانـۀ مبارکـه وقف شـده بـود، داخل عرض 

شـدن آن در سـال ۱۱96ق حاکـی از انتقـال آن به کتابخانه 

نفیـس،  نسـخه های  حفـظ  در  وقـت  تولیـت  اهتـامم  و 

علی رغـم هـدف واقـف، بوده اسـت.

مهـر رضب شـده در زیر این عرض دید، مستطیل شـکل 

اسـت اّمـا بـه سـبب رضب نادرسـت یـا گـذر زمـان مـن آن 

ناخواناسـت. رضب ایـن مهـر در قرآن های 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 ترکیب بندی که در 

مهرهـای دیگـر ایـن عرص رایج اسـت در عرص قاجـار تنوع و 

تکامل بیشـرتی یافت.۱0 همچنین شـباهت چشمگیری میان 

ترکیـب این مهر و کتیبه های نسـتعلیق این عـرص وجوددارد 

و علـت ایـن شـباهت بـدون شـک محدودیـت فضـای در 

اختیـار خطاط اسـت کـه بتواند متنی مشـخص را در فضایی 

محـدود به طـرزی زیبـا و چشـم نواز سـاماندهی کند. 

عـرض سـال ۱2۴8ق از نظـر زمانـی دومیـن عرض ثبت 

شـده بـر اوراق قـرآن بایسـنغری اسـت. ایـن عـرض یـک 

بـار بـر پشـت ورق پنجـم بـا عبـارت: »بتاریـخ ]...[ ۱2۴8 

داخـل عـرض شـد« و یـک بار بـر حاشیۀپشـت ورق دوم با 

عبـارت: »بشـهر ]...[ ۱2۴8 داخـل عـرض شـد« آمده اسـت 

)تصویـر6( اّمـا هیچ یـک از ایـن عرض ها رضب مهـر ندارد. 

ایـن نشـان می دهـد در تشـکیالت آسـتان قـدس گـه گاه 

نسـخه را به صـورت غیررسـمی و بـدون حضـور متولـی یـا 

مناینـدۀاو وارسـی وکنـرتل می کرده انـد و به نوعـی می توان 

آن را کنـرتل درونـی کتابخانـه تلقـی کرد. 

عـالوه بـر سـال ۱2۴8ق، گویـا بـه سـال ۱27۱ق نیـز 

یـک بـار دیگـر مسـئوالن کتابخانـه بـدون حضـور متولـی، 

قرآن هـای کتابخانـه را وارسـی کرده انـد؛ زیـرا بـر برخـی 

برگ هـای ایـن قـرآن و دیگر قرآن هـای ایـن مجموعه رصفاً 

یـک رضب مهـر با عبارت »زیارت شـد ۱27۱« بدون عبارت 

عـرض و مهـر متولـی آسـتان قـدس رضـوی نقـش بسـته 

اسـت. )تصویـر7( شـکل 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 ۱27۱ آمده اسـت. 

جنبۀدرخورتوجـه ترکیـب خـط در این مهر تـوازی متعادل 

و چشـم نواز دو حرف کشـیدۀ»ت« و »شـد« است که روی 

هـم، در کنـار بلنـدی »یا«، قالبی مستطیل شـکل همـراه با 

سـواد و بیاضـی اصولـی و دقیـق به آن بخشـیده اسـت. 

عـرض دیگـری بـر پشـت بـرگ دوم بـا عبـارت »بتاریخ 

شـهر رمضـان املبـارک ۱27۴ داخـل عـرض کتابخانـۀرسکار 

مهـری  بـا  عبـارت  ایـن  دارد.  وجـود  شـد«  آثـار  فیـض 

مستطیل شـکل بـه سـجع »عبـده محمدحسـین فضـل الله 

سـجع  ایـن  )تصویـر8(  اسـت.  همـراه   »۱2۴6 الحسـینی 

مربـوط بـه میرزامحّمدحسین حسـینی عضدامللـک، متولی 

آسـتان قدس در ۱272تا ۱277ق اسـت. او یکی از متولیان 

کاردان آسـتان قـدس بـود که اقدامات شـایان توجهی چون 

امتـام تزیینـات بخشـی از صحـن نو، طـالکاری ایـوان طالی 

نـارصی و امـور بسـیار دیگـری را انجـام داد. ۱۱ در برخـی 

قرآن هـای ایـن مجموعه، ماننـد قرآن شـامرۀ ۱22، مهر این 

متولـی همـراه با عرض ۱272ق درج شـده اسـت که نشـان 

می دهد او از آغاز مسـئولیتش در دسـتگاه آسـتان قدس به 

کنـرتل و وارسـی قرآن هـای ایـن مجموعـه اهتـامم ورزیـده 

اسـت؛ اّمـا علـت وارسـی برگ هـای قـرآن بایسـنغری بـا دو 

سـال تأخیـر، ۱27۴ق، 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 اّمـا به سـبب 

تجمـع و ارتفـاع دوایـر در پاییـن مهـر، حـرف کشـیده بـر 

یـک سـوم عرض مهـر قرار گرفته اسـت. با ایـن حال تنظیم 

بیـاض و جای گیـری درسـت حـروف و  مناسـب سـواد و 

دقـت در برابـری و محـاذات اشـکال مشـابه، مثـل دوایـر، 

ترکیبـی متعـادل پدیـد آورده اسـت. جای گیـری واژۀ»الله« 

در بـاالی سـمت راسـت از ظرایفـی اسـت کـه حـکاک در 

تنظیـم ترکیـب بـه کار بـرده اسـت. زمینۀمهـر پوشـیده از 

قوس هـای حلزونـی و نقـوش ختایی بسـیار ظریف اسـت. 

طراحـی اندازۀضخامـت سـاقه ها و گل هـا بسـیار دقیـق و 

هوشـمندانه اسـت چـرا کـه ضخامـت بیشـرت ایـن نقـوش 

سـواد و بیـاض خـط را متأثـر می کنـد.

در دورۀتولیـت عضدامللـک یـک بـار دیگـر برگ هـای 

قـرآن بایسـنغری وارسـی شـده اسـت؛ اّمـا به نظر می رسـد 

ایـن وارسـی نیز همچـون سـال های ۱2۴8 و ۱27۱ق 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 ۱27۵ق بـوده اسـت. )تصویر9(

مهـر دیگـری کـه بر چهـار بـرگ از ایـن مجموعه رضب 

شـده، مهـری اسـت بـرای تأییـد عـرض شـوال ۱287ق بـا 

عبـارت: »بتاریـخ شـهر شـوال املکـرم مـن سـنه ۱287 در 

بـر روی  ایـن مهـر  عـرض کتابخانۀمبارکـه زیـارت شـد«. 

ورق اّول، پشـت ورق دوم، روی ورق سـوم و پشـت ورق 

چهـارم رضب شـده اسـت. سـجع ایـن مهـِر مربع مسـتطیل 

بـه  متعلـق  کـه  اسـت  الحسـینی«  »ابوالقاسـم  کوچـک، 

میرزاابوالقاسـم خان معین امللک، متولی باشـی آستان قدس 

رضـوی در سـال های ۱287 و۱288ق اسـت. )تصویـر۱0( 

از  اهتـامم متولـی در سـیاهه برداری  از  امـر حاکـی  ایـن 

نفایـس کتابخانـه در سـال نخسـت تولیـت اسـت. 

خـط مهر معین امللک نسـتعلیق اسـت کـه مانند دیگر 

مهرهـای ایـن دوره زمینـه اش بـا نقـوش ظریـف ختایـی 

پوشـیده شـده اسـت. شـامر کِم کلـامت، فضای کافـی برای 

کتابـت مـن در اختیار حکاک قرار داده اسـت ازاین رو خط 

آن نسـبتاً جلـی اسـت و مـن به روشـنی خوانـده می شـود. 

حتـی به رغـم رعایـت نکـردن تقـّدم و تأخر حروف بـا قرار 

دادن »سـم« بعد از »الحسـینی«، بازهم من مهر به سـبب 

کم بـودن کلامت خواناسـت. 

در سال ۱289ق، در دورۀتولیت شاهزاده حاجی محّمدمیرزا 

تصویـر 3. محـل درج عرض و رضب 

مهرهـا و جهـت قرارگیـری شـان در 

روی ورق پنجـم در تصویـر نشـان 

قرمـز  قـاب  اسـت. دو  داده شـده 

عرض هـای بـدون مهـر اسـت.

تصویر ۴. مهر و عرض در قرآن بایسنغری به تاریخ ۱۱96ق.

تصویر۵. رضب مهر شهاب الدین علی علوی،۱۱96ق.

تصویـر6. عـرض سـال ۱2۴8 بـر پشـت ورق پنجـم 

مهـر بـدون رضب 

تصویر 7. مهر »زیارت شد ۱27۱« 

تصویـر 8. رضب مهـر عضـد امللـک بـا سـجع »عبـده 

بـن فضل الله الحسـینی ۱2۴6« محمدحسـین 

تصویر 9. عرض دید بدون مهر به تاریخ ۱27۵ق



بود،  سمت  این  در  تا۱290ق   ۱288 از  که  سیف الدوله، 

قرآن های کتابخانه باردیگر وارسی شد. این امر به گواهی 

عبارت  با  اّول  ورق  پشت  و  پنجم  ورق  پشت  بر  عرضی 

»بتاریخ شهر ربیع الثانی ۱289 زیارت شد« مشخص است. 

این عرض رضب مهری مربع به خط نستعلیق و  در زیر 

ثلث طغرا نقش بسته که منونه ای منحرصبه فرد در میان 

رضب  این  می رود.  به شامر  مجموعه  این  مهرهای  دیگر 

مهر در عرض دیدهای قرآن های دیگر مجموعه مانند قرآن 

شامرۀ ۱۱2 و ۱23 نیز وجود دارد و سجعش چنین است: 

سلطان  نام   .»۱289 سلطان محمد  »حاجب العتبه العلیه 

محّمد به قلم نستعلیق و بقیه به ثلث است. حکاک به 

هدف تقارن و قرارگیری متناسب قوس طغرا در میانۀمهر، 

این رو  از  را در دو بخش، نوشته است  »سلطان محمد« 

تقّدم و تأّخر حروف درست نیست؛ با این حال به سبب 

یکسان بودن قلم کتابت، ارتباط این دو کلمه به  رغم فاصله 

دو  که  »عتبه العلیه«  عبارت  است. )تصویر۱۱(  قابل درک 

سمت  به  ترکیب  چپ  سمت  از  دارد  بزرگ  نسبتاً  قوس 

قطع  آن  پنج گانۀ  »الف«های  با  و  شده  کشیده  راست 

شده است. استفاده از خط طغری در این مهر از یک سو 

اواخر  ابداع و خرق عادت در مهرکنی  به  از متایل  حاکی 

سدۀسیزدهم است و از سوی دیگر از گرایش حکاک آن به 

طغرای ثلث و تعلیق اسناد عرص ایلخانان و نیز طغراهای 

معروف عثامنیان حکایت می کند. 

رضب مهـر منحرصبه فـرد دیگـری در چهـار بـرگ از ایـن 

قـرآن نقـش بسـته کـه سـجع آن عبـارت اسـت از: »در زمان 

تولیـت جنـاب جاللت مـآب مؤمتن امللک میرزا سـعیدخان«.  

)تصویـر۱2( ایـن مهـر متعلـق اسـت بـه میـرزا سـعیدخان 

مؤمتـن امللـک، متولـی سـال های ۱290تـا ۱297ق کـه در 

عمـران و آبادانـی آسـتان قدس رضوی نقشـی مؤثّر داشـت. 

ایـن رضب مهـر فاقـد عـرض دیـد اسـت و اغلـب در زیـر یـا 

زبـر سـطر نخسـت چهـار بـرگ از قـرآن، یعنـی پشـت ورق 

نخسـت، پشت ورق پنجم، پشـت ورق اّول و روی ورق دوم 

رضب شـده اسـت.  شـکل مهـر در میـان مهرهـای ایـن دوره 

نـادر اسـت. در اینجـا کلـامت به صـورت تک سـطری در یک 

حاشـیۀگرد کتابت شـده و دایـره ای در میانۀآن خالی اسـت. 

کوشـش اصلـی حـکاک در تنظیـم مـن ایـن مهـر عـالوه بـر 

دقـت در برقراری سـواد و بیـاض میان فضای مثبت و منفی، 

درسـت نشـاندن حروف بر کرسـی مدّور اسـت. ازاین رو هر 

حـرف بـر محـور شـعاعی فرضـی از مرکز دایـره قـرار دارد و 

محور حرف بر محور آن موضع از خط کرسـی عمود اسـت. 

زمینۀنوشـته حـاوی تزیینـات ختایـی کوچـک و ظریف 

همـراه بـا گل هـای درشـت چندپـر اسـت. بـا ایـن حـال 

جاگیـری متناسـب این گل ها در فضایـی خالی میان حروف 

مانـع آشـفتگی و ناخوانایـی من شـده اسـت. 

بـر پشـت و روی ایـن پنـج بـرگ دو مهـر دیگـر نقـش 

بسـته کـه هـردو، مهـر وقـف کتابخانه بـه شـامر می روند. 

مهـر قدیمی تـر، مهـری گـرد اسـت بـا سـجع »وقـف رسکار 

 .»۱276 سـالم الله علیه  ثامن االمئـه  حـرضت  فیض آثـار 

)تصویـر۱3( سـجع و تاریـخ ایـن مهـر نشـان می دهـد اّوالً 

عبـارت »رسکار فیض آثـار« کـه نام کهن آسـتان قدس رضوی 

بـود، دسـت کم تا سـال ۱276ق رایج بـوده اسـت؛ ثانیاً این 

مهـر کـه در صفحات نخسـتین و پایانی اکـر قرآن های این 

مجموعـه نقـش بسـته مهـر مخصـوص وقـف بـوده اسـت 

کـه اندازۀمتفـاوت دیگـر مهرها با این سـجع گواه سـاخت 

دیگـر  سـخن  بـه  اسـت.  بعـد  سـال های  در  چندبـارۀآن 

سـاختار و ترکیـب ایـن مهـر دسـت کم از سـال ۱276 تـا 

۱3۱7ق،  )تصویـر۱۴( زماِن 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 کـامل و پختگـی آن 

اسـت. در این مهر چنان که مشـخص اسـت اّوالً من نسـبتاً 

بلنـد و مرتـب و سلسـله وار، بـا رعایـت تقـّدم و تأّخـر،  از 

سـطر نخسـت تـا سـطر پایـان نوشـته شـده ازایـن رو کامالً 

خوانـا و گویاسـت؛ ثانیـاً ترکیـب آن پختـه و اسـتوار اسـت 

و صـورت بهـرتی از آن را منی تـوان تصـور کـرد. در اینجـا 

بـه  از دو حـرف کشـیدۀ»ف« و »ت«  اسـتفاده  بـا  مـن 

سـه طبقۀمسـاوی تقسـیم شـده اسـت و دیگر حـروف در 

البـه الی ایـن طبقـات قـرار دارنـد. جای گیری دقیـق حروف 

همچـون »ثـا« در دل »ض« در سـطر نخسـت و »الـف« 

آن  ترکیب بنـدی  از ظرایـف  آخـر  زیـر »م« در سـطر  در 

اسـت. همچنیـن »الف«هـای هـر سـه طبقـه در دو نقطه 

از ترکیـب، درسـت در زیـر هـم قـرار گرفته انـد کـه این امر 

سـبب ایجـاد دو خـط عمـودی رسارسی غیرمحسـوس در 

ترکیـب شـده کـه نیـروی بـرصی دو حـرف کشـیدۀافقی را 

تـا حـدی متعـادل می کنـد و ترکیـب را انسـجام می بخشـد. 

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 

کرده انـد. ایـن مهـر، به جـز یـک جـا، در حاشـیۀبیرون از 

جدول رضب شـده اسـت. 

مهـر وقـف دیگر، مهری اسـت مسـتطیلی بـه خط ثلث 

و سجع »وقف کتاب خانۀمبارکۀرضویه ۱3۱7«. )تصویر ۱۴( 

تاریـخ مهـر، زمـان سـاخت و اسـتفادۀ آن را نشـان می دهد. 

سـاختار مستطیل کشیدۀاین مهر و خط و ترکیب ساده اش 

کامـالً متفاوت از مهرهای پیشـین اسـت. زمینۀمهر، نقوش 

کـه  دارد  ظریفـی  حلزونـی  قوس هـای  بـا  سـادۀختایی 

ادامۀسـنت حکاکـی ایـن دوره را می منایایـد. ایـن مهـر 37 

بـار بـر پشـت و روی ایـن برگ هـا رضب شـده اسـت. 

جـز اینهـا رضب مهـر دیگـری نیز بـر حاشـیۀاین برگ ها 

دیـده می شـود 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 به جا 

مانـده جزییـات مهمـی از نظام عـرض دید و وارسـی و ثبت 

نسـخه های کتابخانـه در دسـت اسـت. در ایـن زمـان چهـار 

نفـر بـه نام هـای حاجـی اعتضادالتولیه، حاجـی ملک التجار، 

شـاهزاده محمودمیـرزا و میرزافضل اللـه بدایع نـگار مأمـور 

عـرض کتابخانه شـدند. این افـراد به همراه رییـس کتابخانه، 

کتابـدار، کتابدارباشـی و ضابـط، متام کتاب هـا را در نود روز 

بررسـی و پـس از ثبـت بـه مهر کمیسـیون ممهـور کردند.۱2 

ایـن رضب مهـر که جای خالی برای نوشـن شـامرۀ نسـخه و 

تاریـخ عـرض دارد ترکیبـی از سـنت عـرض دیـد و رضب مهر 

اسـت. سـجع این مهر مسـتطیلِی 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.  )تصویر۱۵(

خامته
برگ هـای 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 امـام زاده ابراهیـم قوچـان جـای داشـت، پنج 

بـرگ آن در اواخـر سـدۀدوازدهم و احتـامالً نیمۀنخسـت 

سدۀسـیزدهم بـر کتابخانۀحـرم امـام رضـا)ع( وقـف شـده 

اسـت. گـواه ایـن سـخن مهرهـا و عرض هـای مکـرر ثبـت 

پنـج  ایـن  بـر پشـت و روی  ایـن برگ هاسـت.  بـر  شـده 

بـرگ رضب ده مهـر مختلـف دیـده می شـود کـه مربـوط 

بـه هشـت متولـی آسـتان قـدس رضـوی اسـت. دو مهـر 

دیگـر، مهـر مخصـوص وقف اسـت کـه بر اکر نسـخه های 

بررسـی مهرهـا و  از  اسـت.  نقـش بسـته  ایـن مجموعـه 

عرض هـای ایـن پنـج بـرگ می تـوان دریافـت عـرض دیـد 

می شـده  انجـام  قالـب  دو  در  قـدس  آسـتان  نسـخه های 

اسـت: یکـی عـرض دیـد رسـمی کـه بـا حضـور متولـی یـا 

مناینـدۀ او و اغلـب در سـال نخسـت تولیـت هریک جهت 

دیگـری  و  می شـده  انجـام  نسـخه ها  از  سـیاهه برداری 

وارسـی درونـی کتابخانـه بـدون مهـر متولـی و گاه بـا مهر 

مخصـوص »زیـارت شـد« یـا رصفـاً عـرض و تاریـخ.
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معرفی قطعات قرآن بایسنغری موزۀ ملک
قطعـات قـرآن بایسـنغری مؤّسسـۀ ملک، چهـار قطعۀ 

دوخطـِی یـک رو و در اندازه هـای مختلف اسـت. خط هر 

چهار قطعه محقق، مرکب استفاده شـده مشـکی، تزیینات 

گل آیـه طالیـی با نقوش هندسـی مشـکی و دورگیـری آبی 

و عالئـم قرآنی قرمزرنگ اسـت:

قطعۀ شـامرۀ۱ به شـامرۀ اموالی۵۵ ثبت شـده و شامل 

بخشـی از آیـۀ38 و قسـمتی از آیـات 33 و 3۴ سـورۀ الروم 

ـبیِل  ُه َو الِْمْسـکیَن َو ابَْن السَّ اسـت. سـطر اّول: »الُْقْربَی َحقَّ

ذَلِـَک« و سـطر دوم: »ِمْنُهـْم ِبَربِِّهـْم یرُشِکُـوَن. لِیَْکُفـرُوا ِبَـا 

آتَیْناُهْم«؛

قطعۀ شـامرۀ2 به شـامرۀ اموالی۵6 ثبت شـده و شامل 

آیات 72 تا7۵ سـورۀ الرحمن اسـت. سـطر اّول: »َمْقُصورَاٌت 

بَـاِن« و سـطر دوم: »لَـْم  ِفـی الِْخیَـام. فَِبـاَیِّ الِء َربُِّکـاَم تَُکذِّ

. فَِبـاَیِّ الِء َربُِّکاَم«؛ یَطِْمثُْهـنَّ اِنٌْس قَبْلَُهـْم َو اَلَجآنٌّ

قطعـه شـامرۀ3 بـه شـامرۀ اموالـی ۵7 ثبـت شـده و 

شـامل انتهـای آیـۀ 7۵ و آیـات 76 و 77 سـورۀ الرحمـن 

« و  بَـاِن. ُمتَِّکئیـَن َعلَی رَفْـرٍَف ُخرْضٍ اسـت. سـطر اّول: »تَُکذِّ

بَـاِن«؛ سـطر دوم: »َو َعبَْقـرِیٍّ ِحَسـاٍن. فَِبـاَیِّ الِء َربُِّکـاَم تَُکذِّ

قطعـۀ شـامرۀ۴ بـه شـامرۀ اموالـی ۵8 ثبـت شـده و 

شـامل انتهـای آیۀ70 تـا اّول آیۀ72 و آیۀ78 سـورۀ الرحمن 

بَاِن. ُحوٌر«  اسـت. سـطر اّول: »ِحَسـاٍن. فَِباَیِّ الِء َربُِّکاَم تَُکذِّ

َک ِذی الَْجـاَلِل َو ااْلِکْـرَاِم«. و سـطر دوم: »تَبَـاَرَک اْسـُم َربِـّ

و  ابعـاد  از  کامـل  اطالعاتـی  یـک  در جـدول شـامرۀ 

اندازه هـای گرفته شـده از هـر چهار قطعه، پـس از ورود به 

کارگاه مرمـت ملـک ارائـه شـده اسـت: 

آسیب شناسی قطعات قرآن بایسنغری
متامـی قطعات، آسـیب های مشـرتکی همچـون کمبود، 

همچنیـن  و  الیـاف  پوسـیدگی  تاخوردگـی،  لکـه،  پارگـی، 

ریختگـی و خوردگـی مرکب داشـتند که در قطعۀ شـامرۀ۱ 

نسـبت به سـایر قطعات آسـیب بیشـرتی دیده می شـد. در 

پایین قطعۀ شـامرۀ۱ و سـمت چِپ قطعۀ شـامرۀ3 بخشی 

از جدول کشـی اصلـی باقی مانـده اسـت. دو قطعـه، الیـۀ 

اسـتحکام بخش پارچـه ای و روزنامه ای داشـتند و در پشـت 

دو قطعـۀ دیگـر بخش هـای مرمتـی بـا کاغذهـای متفاوت 

از زمینـه دیـده می شـد. در دو قطعـه لکـۀ قارچ مشـاهده 

شـد کـه در پشـت قطعـۀ شـامرۀ۴ بزرگ تـر و واضح تـر 

از سـایر بخش هـا بـود. در قطعـۀ  شـامرۀ2 منونه هایـی از 

مرمـت در مـن حـروف و اعـراب دیده می شـد کـه پیش از 

ایـن، بـا اسـتفاده از آبرنگ و لکۀ رنگی صـورت گرفته بوده 

اسـت. مرکـب قرمزرنـِگ استفاده شـده در اعـراب، در هیچ 

قطعـه ای آسـیب ندیده و سـامل اسـت.     

  سامنه سادات حسینیان* 

* کارشناس ارشد مرمت اشیای تاریخی وکارشناس مرمت مؤّسسۀ کتابخانه و 

موزۀ ملی ملک. 

smn_hosseinian@yahoo.com

مقدمه
از  خـارج  و  داخـل  مجموعه هـای خصوصـی  و  موزه هـا  در 

کشـور، قرآن های بسـیاری مربـوط به دورۀ تیموری موجود اسـت 

کـه از لحـاظ ویژگی هـای خـط و تذهیب، جزو قرآن های شـاخص 

ایـن دوره بـه شـامر می آینـد. از ایـن جملـه، قـرآن معـروف بـه 

بایسـنغری، یکی از نسـخه های 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 حاج حسـین آقاملک خریداری شـده که 

اکنـون در مخـزن مـوزۀ ملـک نگهداری می شـود.

مرمت میراث بایسنغرمیرزا 

شامرۀ قطعهدر موزۀ ملک 
ابعاد

به سانتیمرت
ابعاد فضای من

به سانتیمرت
فاصلۀ بین سطرها

به سانتیمرت
ضخامت
به میلیمرت

PH

159 × 4495 × 4042215/9

296 × 4595 × 404295/7

3102 × 45/595 × 40428/55/9

497 × 4495 × 4042415/9

جدول۱: ابعاد و اندازه های به دست آمده از 

قطعات قرآن بایسنغری، موزۀ ملی ملک.

تصویر ۱ : قطعه شامره )۱( ، جزییات آسیب ها و 

بخش های مختلف



آزمایش ها
در زمـان انجـام ایـن پـروژه و بـه سـبب وجـود قوانیـن 

خـاص مؤّسسـۀ ملـک، یعنـی عـدم امـکان خـروج آثـار از 

فضـای اصلـی مؤّسسـه و موجـود نبـودن دسـتگاه آنالیـز 

غیرتخریبـی، برای شناسـایی عنـارص و انجـام آزمایش ها، از 

قطعـات منونه بـرداری شـد. منونه بـرداری از کاغـذ اصلـی و 

کاغـذ مرمتـی، رنگ، مرکب و چسـب انجام گرفـت. الزم به 

ذکـر اسـت بـرای جلوگیـری از تخریـب، از حـروف اعـراب 

قرمزرنـگ منونه بـرداری نشـد.

شناسـایی نـوع الیـاف کاغـذ و تکنولـوژی سـاخت آن، 

نـوع آهـار و سـایر آزمایش ها به دو روش »میکروسـکوپی« 

و »اسـتفاده از معرف هـا« صـورت گرفـت. بـا توجـه بـه 

میـزان آسـیب در مرکب هـای حـروف اصلـی و اعـراب کـه 

در هـر صفحـه متغیـر اسـت و به منظـور تشـخیص علـت 

تخریـب کاغذ توسـط مرکب، آنالیز به دو روش کالسـیک و 

کمـی SEM-EDX، انجـام شـد. )جـدول 2 (

مرمت
متامـی فعالیت هـای آزمایشـگاهی و بررسـی های گفته 

شـده تاکنـون تنهـا زیرسـاختی جهـت انتخـاب روش هـای 

محسـوب  قطعـات  بـرای  مناسـب  حفاظتـی  و  مرمتـی 

می شـوند؛ چراکـه شـناخت مـواد بـه کار رفتـه در اثـری که 

نیازمنـد مرمت اسـت بسـیار اهمیـت دارد. پـس از آن باید 

و همچنیـن  آزمایش هـا  از  به دسـت آمده  نتایـج  براسـاس 

بررسـی های شناسـایی قطعـات و آسـیب های دیده شـده، 

اقدامـات مرمتـی و حفاظتـی الزم را انجـام داد. 

حفاظت و مرمت این قطعات شامل مراحل پاک سازی 

و لکه بری؛ بازسازی و استحکام بخشی؛ و موزون سازی بود.  

پاک سازی و لکه بری 
بـرای هر چهار قطعه، روشـی مشـابه جهت پاک سـازی 

و مرمـت در نظـر گرفتـه شـد. پـس از آزمایـش حاللیـت 

مرکـب بـه آب و الـکل، ابتدا قطعات »پاک سـازِی خشـک«  

شـده، سـپس لکه بری و شست وشـوی کاغذ صورت گرفت. 

و  بـا شست وشـو  قطعـات  پشـت  کاغـذی  تکیه گاه هـای 

بـدون صدمـه و فشـار بـه قطعـات، از پشـت آنهـا جـدا 

شـد. بیشـرتین مادۀ اسـتفاده شـده جهـت پاک سـازی، آب 

مقطـر و الـکل بـود. برخـی از لکه هـا بـا آب اکسـیژنۀ ۱0% 

و دی کلرواتیلـن %۱0 و لکه هـای قـارچ با بروهیدرورسـدیم 

% 0/2 بـر روی میـز مکـش، زدوده شـد. لکه هـای موجـود 

تـا حـدی پاک سـازی شـد کـه به کاغذ آسـیب نرسـد سـپس 

کاغذهـا شست  وشـو داده شـد. 

بازسازی و استحکام بخشی 
بـا توجـه بـه آزمایش هـای انجام گرفته، بـرای رنگ کردن 

پرکـردن  و  استحکام بخشـی  جهـت  مرمتـی،  تیشـوهای 

بخش هـای کمبـود در قطعـات، از چـای و آبرنگ اسـتفاده 

شـد. پشـت هـر چهـار قطعـه به دلیل صدمـۀ زیـاد کاغذ و 

پوسـیدگی الیـاف بـا تیشـوی رنگ شـدۀ 9گرمـی مسـتحکم 

شـد. بخش های کمبود نیز با اسـتفاده از تیشـوی 3۵گرمی 

و بخش هـای بسـیارریز بـا الیـاف تیشـوی رنگ شـده پـر 

شـد. در متامـی مراحـل از چسـب CMC اسـتفاده شـد. 

بخش هایـی از قطعـات کـه در آن کاغـذ تاخوردگی داشـت 

و یـا پارگـی به صـورت الیـه ای اتفـاق افتـاده بـود، به کمک 

بیسـتوری و پنـس بـه جـای خـود برگردانـده و بـا چسـب 

چسـبانده شـد. تعـداد ایـن آسـیب ها در سـطح برگه هـا 

بسـیار زیـاد و در مـواردی بسـیار ریـز بـود به همیـن دلیل 

ایـن کار بـه کمـک ذره بیـن چـراغ دار و یـا لـوپ دیجیتـال 
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صـورت گرفـت. بخش هایـی از کاغـذ نیـز دوپوسـته شـده 

بـود کـه بـا اسـتفاده از چسـب و آیـرون بـه هـم متصـل 

گردید.  

همچنیـن بخش هایـی از مرکـب من سسـت شـده بود 

و بـه نظـر می رسـید کـه در صـورت تثبیـت نشـدن، خطـر 

ریختگـی مرکـب در ایـن بخش هـا وجـود داشـته باشـد. 

بـرای تثبیـت آنها از چسـب کلوسـل G رقیق اسـتفاده شـد 

و بـا کمـک آیـرون و الیـۀ محافـظ کاغذ سـیلیکونی، بخش 

مذکـور تثبیـت گردید. 

بـه دلیـل آسـیب پذیربودِن مرکِب قطعـات و ازبین رفن 

آهار کاغذ، تصمیم به اسـتفاده از یک مادۀ چسـبنده روی 

قطعـات گرفتـه شـد تـا هـر دو عامـل فـوق اصـالح شـود. 

آهـار سـنتِی نشاسـته احتـامل قارچ زدگـی را بـاال می بـرد و 

ازآنجاکـه حـاّلل CMC آب اسـت و مرکـب قطعـات نیز به 

سـایش بـا آب حسـاس اند، تصمیـم بـه اسـتفاده از کلوسـل 

بـرای آهـار گرفتـه شـد و بـه کمـک محلـول کلوسـل G بـا 

غلظـت %۱۵ روی سـطح متامـی قطعات پوشـانده شـد. در 

پایـان کار، قطعـات بـه مدت سـه سـاعت در زیـر پرس گرم 

بـا دمـای ۵0 درجـه و به مدت ۴8 سـاعت در زیر پرس رسد 

قرار داده شـد. 

موزون سازی 
بـا توجـه بـه اصـول زیباشناسـانۀ مرمت، خـط قطعات 

بـر اسـاس اصـل »6 فـوت 6 اینـچ«، موزون سـازی گردیـد. 

بـرای انجـام ایـن کار از آبرنـگ اسـتفاده شـد کـه به راحتی 

منی شـود،  حـل  کاغـذ  آهـار  در  و  بـوده  برگشـت پذیر 

همچنیـن بـا توجـه بـه آهـار زده شـده بـر روی برگه هـا بـا 

رنـگ اصلـی نیـز متاسـی نخواهـد داشـت. 

شـایان ذکـر اسـت بخش هایـی کـه کامـالً از بیـن رفتـه 

بـود، بـه هیـچ عنـوان بازسـازی نشـد، چراکـه از قرارگیـری 

نوشته شـده  بخـش  روی  خـود،  قـراردادی  خـط  دقیـق 

مـن  از  بخش هایـی  در  نبودیـم.  کاتـب، مطمـنئ  توسـط 

و اعـراب کـه خطـوط اطـراف تـا حـدودی باقی مانـده و 

شـکل کلـی، نـه جزییـات، مشـخص بـود، تنهـا بـه پرکـردن 

بخش هـای حاشـیه ای پرداختیـم و جزییـات دسـت نخورده 

باقـی مانـد؛ اّمـا در بخش هایـی از مـن کـه کمبـود دقیقـاً 

در میانـۀ خطـوط قـرار داشـت و خطـوط محیطـی بخـش 

کمبـود به راحتـی تشـخیص داده می شـد، مـن به طورکامـل 

بـا نقطه پـرداز پُـر شـد کـه ایـن مسـئله بیشـرت در خطـوط 

اصلـی اتفـاق افتـاد. 

ملـک  مؤسسـۀ  بایسـنغری  قطعـات  نهایـی  تصاویـر 

پـس از امتـام مرمـت و استحکام بخشـی آنهـا در زیـر ارائـه 

می شـود: 

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

تصویر 9 : آهار زنی و استحکام بخشی قطعات بایسنغری 

تصویر ۱0 : موزون سازی اعراب در قطعات بایسنغری



تکنیک ساخت کاغذ
ماشـینی  و  دست سـاز  روش  دو  کاغـذ  سـاخت  در 

معمول اسـت. در روش دست سـاز متام مراحل کاغذسـازی 

حتی فرآوری خمیرکاغذ با دسـت و در روش ماشـینی همۀ 

مراحـل بـا ماشـین انجـام می شـود. شـیوۀ فـرآوری خمیـر 

کاغـذ در روش ماشـینی نیـز متفـاوت از روش دست سـاز 

اسـت. اصـوالً تولیـد و فـرآوری خمیرکاغـذ بـه سـه روش 
می پذیـرد.۱ صـورت 

۱. روش مکانیکـی: در ایـن روش الیـاف گیـاه یـا چـوب 

را به وسـیلۀ عملیـات مکانیکـی همچون کوبیدن یا آسـیاب 

کـردن از یکدیگـر جـدا می کنند. خمیر حاصـل از این روش 

دارای مقـدار قابل توجهـی ناخالصی)مانند لیگنین( خواهد 

بود.

2. روش شـیمیایی: در ایـن روش الیـاف گیـاه یـا چـوب 

را تحـت تأثیـر محلول های شـیمیایی و حـرارت، از یکدیگر 

جـدا کـرده، ناخالصی هـای آن را می گیرنـد. ایـن نوع خمیر 

کاغذ براسـاس نوع مادۀ شـیامیی به کاررفتـه انواع مختلفی 

دارد ماننـد: خمیـر سـولفیت، خمیر سـولفات، خمیر سـودا 

و... .

3. روش نیمه شـیمیایی: در ایـن روش بـرای تهیـۀ خمیر 

کاغذ ابتدا به روش شـیمیایی قسـمت کمی از ناخالصی ها 

را حـذف منـوده و در مرحلـۀ دوم بـا یـک عمـل مکانیکـی 

مناسـب الیـاف را کامـالً از هم جـدا می کنند. 

ایـن  بـا موضـوع  کاغـذ  کـه سـاخت دسـتی  آنجـا  از 

داده  رشح  آن  سـاخت  روش  اسـت،  ارتبـاط  در  تحقیـق 

می شـود. تهیـۀ کاغـذ دست سـاز در چندیـن مرحله صورت 

می گیـرد: ابتـدا تکه هـای درشـت سـاقه و پوسـت گیـاه را 

خـرد کـرده، بـرای جـذب ناخالصی هایـی همچـون لیگنین 

و پکتیـن، آن را در آب آهـک اشـباع یـا خاکسـرتِ چـوب بـه 

مـدت چند سـاعت می جوشـانند2. با خـروج ناخالصی های 

فـوق از سـلولز، خاصیـت هیدروفیلی افزایـش یافته، الیاف 

سـلولز، مالیم و انعطاف پذیر می شـود، سـپس ذرات چوب 

و پوسـت زائـد را از بیـن الیـاف جـدا منـوده تا الیـاف کامالً 

متیـز و یک دسـت گـردد.

از  پـس  را  الیـاف  )کوبیـدن(  پاالیـش  مرحلـۀ  در 

چندیـن  مـدت  بـه  چوبـی  دسـتک های  بـا  شست وشـو 

سـاعت و حتـی چنـد روز می کوبند تا الیاف کامالً له شـده 

و آب بـه درون آنهـا نفـوذ کنـد3. عمـل کوبیـدن همچنیـن 

سـبب خـروج مـواد ناخالـص باقی ماندۀ  احتاملی می شـود. 

رنگ بَـری  اصطـالح  بـه  یـا  سـفیدکردن  بـرای  امـروزه 

الیاف، از موادی شـیمیایی همچون ترکیبات کلر و اکسـیژن 

اسـتفاده می شـود؛ اّمـا در گذشـته کاغذسـازان الیـاف را در 

معـرض نـور آفتـاب به مدت چندیـن روز قـرار می دادند تا 

رنـگ آنهـا زائـل و سـفید گردد.

مرحلـۀ قالـب زدن کاغـذ بـه کمـک وسـیله ای بـه نـام 

امـروزی  غربال هـای  شـبیه  کـه  می شـود  انجـام  قالـب 

اسـت. در گذشـته تـوری کـف قالـب را هامننـد حصیـر از 

نی هـای باریـک بامبـو و... می بافتنـد و بـا قـراردادن آن در 

بیـن دو چهارچـوب، قالْب متناسـب با انـدازۀ کاغذ مّدنظر 

می سـاخته می شـد۴. در ایـن مرحلـه خمیـر به دسـت آمده 

را در حوضچـه ای پـر آب می ریزنـد و مخلـوط را آن قـدر 

هـم می زننـد تـا الیـاف سـلولز بـه صـورت کامالً معلـق در 

آب درآیـد، سـپس قالـب را داخل حوضچه منـوده، به آرامی 

خـارج می کننـد تـا مقـداری معیـن و مناسـب از مخلـوط 

درون قالـب باقـی بانـد. پـس از خـارج کـردن قالـب از 

حوضچـه، آب از تـوری قالـب عبـور کـرده و الیـه ای نـازک 

از الیـاف به صـورت ورقـۀ کاغذ بر سـطح تـوری قالب باقی 

می مانـد. بـرای آنکـه آب اضافی کاغذ گرفته شـود الیه های 

کاغـذ را روی یکدیگـر گذاشـته، به آرامی فـرشده می کنند۵. 

پـس از آب گیـری، کاغـذ را روی سـطحی صـاف پهـن کرده، 

در معـرض آفتـاب یا در سـایه خشـک می کنند. در گذشـته 

کاغذسـازان الیه هـای کاغـذ را بـر سـطوح دیـوار گچـی یـا 

چوبـی خشـک می کردنـد6. 

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 می افزاینـد و 

دیگـری آهارزنـی سـطحی که پـس از خشک شـدن کاغذ با 

اسـتفاده از مـوادی همچـون نشاسـته، کتیرا، صمـغ عربی، 

رسیشـم و... انجـام می شـود7. رنـگ کردن کاغذ نیـز پس از 

مرحلـۀ  آهارزنـی یـا همزمان بـا آن انجام می شـود. 

پـس از امتـام مراحـل فـوق ورق کاغـذ را بـر سـطحی 

صـاف پهـن منـوده، بـا سـنگ عقیـق سـطح آن را مهـره 

می کننـد تـا کامـالً صیقلـی گـردد8. بـه ایـن ترتیـب کاغـذ 

می شـود. تهیـه  دست سـاز 

شناسـایی و بررسـی آزمایشـگاهی خـواص مختلـف 
کاغـذ قـرآن 

بیـن روش هـای آزمـون فیزیکـی و شـیمیایی اسـتاندارد 

کـه بـرای بررسـی خـواص مختلف کاغذهـای جدیـد به کار 

بـرده می شـود، چندین آزمـون مهم وجـود دارد که با انجام 

دادن آنهـا روی منونـه کاغذهای قدیمی می توان به بررسـی 

و شناسـایی خـواص فیزیکـی و نـوع مواد کاغـذ پرداخت و 

*  کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی فرهنگی، رئیس ادارۀ حفاظت و مرمت آثار فرهنگی سازمان 

کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

sabet8@yahoo.com

مقدمه
یکـی از مهم تریـن مواریـث مکتـوب به جامانـده از گذشـتگان کـه پیـام آور 

فرهنـگ و متـدن دوران گذشـتۀ ایـن رسزمیـن اسـت، اسـناد و کتب خطی اسـت. 

حفـظ و نگهـداری این گونـه آثـار نه تنهـا به خاطـر جنبه هـای فرهنگـی، تاریخـی، 

هـرنی و مذهبی شـان، بلکـه به جهـت نقشـی کـه در پیشـربد دانش بـرشی دارند، 

امری بسـیار مهم و حسـاس اسـت؛ خصوصاً  آن که در بین این آثار، نسـخه هایی 

خطـی وجـود دارنـد کـه به سـبب ویژگی هـای انحصاری شـان جـزو آثـار بی نظیر 

و منحرصبه فـرد محسـوب می شـوند. یکـی از ایـن آثـار بی نظیر، قرآن بایسـنغری 

دورۀ تیمـوری اسـت که نسخه شناسـان کتب خطـی آن  را بزرگ ترین قرآن موجود 

کاغذی)انـدازۀ بزرگ تریـن بـرگ موجـود ۱37×20۴ سانتی مرتاسـت( می داننـد. 

در امـر حفـظ و نگهـداری این گونـه آثـار همـواره دسـتیابی بـه راه حل هـای 

مناسـب و اصولـی جهـت مرمـت و حفاظـت آنهـا مهـم بوده اسـت کـه انجام آن 

از طریـق بررسـی و مطالعـۀ آزمایشـگاهِی اثـر تـوأم بـا بهره گیـری از امکانـات 

علمـی و فنـی گوناگـون میـرس اسـت. اهمیت مسـئله از آن جهت اسـت که مواد 

و تکنیک هـای حفاظتـی و مرمتـی تأثیر بسـزایی در تشـخیص اصالـت و کمک به 

بقـای اثـر دارنـد، زیـرا هریک خـواص و کیفیت هـای مختلف فیزیکی و شـیامیی 

دارنـد. بدیهـی اسـت کاربـرد ایـن مـواد و تکنیک ها بـدون در نظرگرفـن ماهیت 

و نـوع آسـیب های اثـر می توانـد صدمه هـای جـدی دیگـری بـه اثـر وارد منایـد، 

همیـن امـر ایجـاب منود تـا کاغذ قرآن بایسـنغری کـه نسخه شناسـاِن کتب خطی 

آن را خانبالـغ معرفـی منوده انـد، از نظـر کیفی شناسـایی و بررسـی شـود.

در ایـن مقالـه ضمن شناسـایی کاغذ خانبالغ، کیفیـت آن از طریق آزمون های 

اسـتاندارد مربـوط بـه کاغـذ ارزیابـی و اقـدام بـه منونه سـازی و بررسـی کاغـذ، 

جهـت کاربـرد در مرمـت اثر شـده اسـت. 

بررسی و شناسایی آزمایشگاهی 
کاغذ قرآن بایسنغری

 علی اصغر ثابت جازاری* 



براسـاس نتایـجِ حاصـل، آن اثـر را حفاظـت و مرمـت منود. 

آزمون هایـی کـه بـرای این بررسـی بـه کار می رونـد عبارتند 

از: تعییـن ترکیـب فیـربی 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 کاغذ9
اصـوالً برای شناسـایی نـوع الیـاف کاغـذ دو روش وجود 
دارد: ۱. مشـاهدۀ میکروسـکوپی خصوصیـات مرفولـوژی۱0 

)ریخت شناسـی( الیاف و مقایسـۀ آن با الیاف شناخته شده؛ 

2. آزمـون رنگ آمیـزی الیـاف بـا معرف هـای رنگـی خاص. 

در روش اّول، خصوصیـات ریخت شناسـی 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 می شـوند. در 

روش دوم نیـز بـر اسـاس واکنش هـای رنگی شـدن الیاف با 

معرف هـای رنگـی خـاص، نـوع الیـاف و روش فـرآوری آن 

مشـخص می گردد. همچنین با شـامرش 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 می گردد.

آزمون های 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 

 ... و  آهـار  نـوع  تاخوردگـی،  برابـر  کشـش، مقاومـت در 

رضوری اسـت، لـذا آزمون هـای گوناگونـی روی منونـه کاغذ 

قـرآن انجـام می شـود که چنـد منونه از آن هـا در ذیل آمده 

است:

آزمون شناسایی الیاف کاغذ قرآن
هامن طورکـه گفتیم شناسـایی الیاف کاغذ بـه دو روش 

مشـاهدۀ میکروسـکوپی خواص مرفولوژی )ریخت شناسی( 

و رنگ آمیـزی بـا معرف هـای رنگـی خـاص، انجـام می گیرد. 

بـرای انجـام ایـن آزمون ها، از کاغـذ قـرآن، دو منونه در حد 

چنـد لیفـه تهیـه شـده کـه یکـی بـا شـامرۀ ۱ و دیگـری بـا 

شـامرۀ 2 مشـخص گردیده اسـت. هر کـدام از این منونه ها 

را بـه مـدت پانزده دقیقه در آب مقطر جوشـانده، باریخن 

یکـی دو قطـره از منونه هـا روی الم و مشـاهده و بررسـی 

و   ۱80 بزرگنامیـی۱۵0،  )بـا  میکروسـکوپ  زیـر  در  آنهـا 

۴00( مالحظـه می شـود در هـر دو منونـه، الیـاف به صورت 

پراکنـده و بـا دسـته های چندتایـِی به هم چسـبیده وجـود 

دارنـد. دیـوارۀ اکـر الیـاف له شـده و به صورت رشـته های 

انشـعابی درآمده انـد. )عکس هـای ۱ تـا ۴( رس لیفه هـا نیـز 

به صـورت انشـعابی )چنـد رشـته ای( بـوده و فاصلـۀ حفرۀ 

مرکـزی بـا دیـوارۀ لیف ناموازی اسـت. )عکس هـای ۵ تا 8( 

همچنیـن طـول لیفه ها حـدود ۱/9 تـا 3/2 میلی مرت و قطر 

آن حـدود ۱6/6 تـا 20/7 میکرون اسـت. 

نیـز  و  شناخته شـده  الیـاف  تصاویـر  از  اسـتفاده  بـا 

مقایسـۀ منونه هـا بـا الیـاف پنبه، کتـان، کنف و ابریشـم که 

از قبـل به عنـوان منونـۀ شـاهد تهیـه شـده، شناسـایی منونه 

انجـام می گیـرد. طبـق ایـن آزمـون و بـا توجـه بـه نتیجـۀ 

به دسـت آمـده، الیـاف هـر دو منونـه کاغـذ قـرآن، از نظـر 

مرفولـوژی، کنـف تشـخیص داده شـد.

بـا  الیـاف  رنگی شـدن  واکنـش  آزمـون  دوم،  روش  در 

چهـار معـرف رنگـی ویلسـون، هرزبـرگ، لوفـن مریـت و 

گـراف سـی روی دو منونـه از کاغذهـای در دسـِت بررسـی 

بـه همـراه دو منونـه شـاهد شـامل الیـاف کنـف و پنبـه، 

انجـام می گیـرد.  رنگی شـدن،  واکنش هـای  مقایسـۀ  بـرای 

ملـی  اسـتاندارد  دسـتورالعمل  طبـق  رنگـی  معرف هـای 

ایـران بـه شـامرۀ ۱۴۱7 تهیـه شـده اند. بـرای انجـام آزمـون 

از منونه هـای شـامرۀ ۱ و 2 و الیـاف پنبـه و کنـف هامننـد 

آزمـون قبـل چندیـن الم تهیـه می گـردد. 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 مّدنظر را روی الم ریخته بالفاصله زیر میکروسـکوپ 

قـرار داده می شـود. از منونه  هـا چندیـن عکـس تهیـه و بـا 

بزرگنامیی هـای مختلـف جهـت بررسـی ارائه شـده اسـت. 

)عکس هـای شـامرۀ 9 تـا 2۱(. رنگ هـای حاصـل از واکنـش 

منونه هـای الیـاف نیـز در جـدول شـامرۀ ۱ آمـده اسـت.

از آنجـا که یـک معرف رنگی به تنهایـی منی تواند 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 راهنـامی معرف هـای 

رنگـی، الیـاف منونـۀ شـامرۀ ۱ و 2 کنـف تشـخیص داده 

شـده کـه بـه روش مکانیکـی خمیـر شـده اند و چـون در 

رنگ آمیـزی بـا معرف هـای لوفـن مریـت مقـدار کمـی از 

الیـاف منونـۀ ۱ و 2 آبی رنـگ شـده بودنـد، احتـامل می رود 

مقـدار کمـی از الیـاف کنفـی رنگ بـری شـده باشـد.

تعیین مقاومت کاغذ در مقابل کشش
بـه دلیـل وجود محدودیـت در تهیۀ منونه بـرای آزمون 

و بـا توجـه بـه ابعـاد کاغـذ قـرآن و طبـق اسـتاندارد ملـی 

ایـران بـه شـامرۀ ۱06 )روش تهیـۀ منونه های مـرشوط برای 

کاغـذ و مقـوا(،  دو منونـه بـه ابعـاد ۱00×۱۵ میلی مـرت در 

جهـت عرضـی کاغـذ )CD( تهیه شـد. پس از انجـام آزمون 

میانگیـن  شـد  دقیـق، مشـخص  بررسـی  و  منونه هـا  روی 

مقاومت کششـی کاغذ قـرآن در دمای 23درجۀ سـانتیگراد 

و رطوبـت نسـبی %۴8،  ۱26نیوتـن بـر ۱۵میلیمـرت عرض یا 

8۴نیوتـن بر سـانتی مرت در جهت عرض کاغذ )CD( اسـت.

تعیین مقاومت کاغذ قرآن در مقابل تاخوردگی
بـه دلیـل محـدود بـودن منونـه کاغـذ، ایـن آزمـون نیـز 

بـا دو منونـه انجـام گرفـت. منونه هـا یکـی در جهت عرضی 

کاغـذ )CD( و دیگـری در جهـت طولـی آن )MD( بـه 

ابعـاد ۱00× ۱۵میلی مـرت تهیـه شـد. در این آزمـون رسعت 

دسـتگاه ۱۱0 دور در دقیقـه و وزنـۀ کشـش فـرن آن 800 

گـرم بـود. نتایج به دسـت آمده در جدول شـامرۀ سـه آمده 

است.

تعداد دفعات تاخوردگیجهت تاخوردگی

CD 0/۵در جهت

MD ۱در جهت

شناسایی نوع مادۀ آهاری کاغذ قرآن 
بـرای شناسـایی نـوع ماده آهاری سـه آزمون تشـخیص 

نشاسـته، ژالتیـن و کلوفان بـر روی منونه کاغذ قـرآن انجام 

گرفـت کـه نتایج آزمـون وجود نشاسـته را نشـان می دهد.

طیف سنجی IR  - FT آهار کاغذ 
در این آزمون که در بخش آزمایشـگاه شـیمی مؤسسـۀ 

اسـتاندارد و تحقیقات صنعتی ایـران صورت گرفته، از آهار 

کاغـذ و سـه منونـه شـاهد آهـار نشاسـته و کتیـرا و صمـغ 

عربی طیف سـنجی به عمل آمده اسـت. با مقایسـۀ طیف 

آهـار کاغـذ قـرآن بـا منونۀ شـاهد مشـخص شـد کـه جنس 

آهـار کاغذ قرآن نشاسـته است.)شـکل۱(

نوع معرف رنگی
رنگ الیاف منونه

تشخیص نوع خمیر و الیاف
منونۀ  شامرۀ 2منونۀ شامرۀ 1منونه الیاف کنفمنونه الیاف پنبه

زرد مایل به سبز تا زرد زرد مایل به سبززرد مایل به سبز روشنقرمز قهوه ایمعرف ویلسون
خمیر مکانیکی رنگ بری شدهروشن

قرمز قهوه ای سبز متامیل به زردقرمزمعرف هرزبرگ
خمیر تکه پارچه کنفقرمز قهوه ای )قرمزرشابی()قرمز رشابی(

اکر الیاف بی رنگ و تعداد --معرف لوفنت مریت
کمی آبی

اکر الیاف بی رنگ و تعداد 
کمی آبی

خمیر مکانیکی کمی رنگ بری 
شده

کنف رنگ بری شده و نشدهسبز زرد روشنسبز زرد روشنسبز زرد روشنسبز زرد ماتمعرف گراف سی

جدول ۱- رنگ حاصل از واکنش الیاف منونه 

کاغذ قرآن

تعداد آزمون
مقاومت به کشش

در جهت CD )نیوتن(

۱28آزمون اّول

۱2۴آزمون دوم

جدول شامرۀ 2، نتایج آزمون کشش

جدول شامره 3- نتایج آزمون تاخوردگی
FT-IR شکل۱. منودار طیف سنجی



آزمون وجود آهن در مرکب کاغذ
پـس از حـل کـردن مقدار کمـی از مرکب مشـکِی کاغذ 

قـرآن در ۱میلی مـرت اسیداسـتیک%۱ و افـزودن یـک قطـره 

محلول فروسـیانور پتاسـیم %۱ 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 0/36میلی مـرت و 

جـرم یـک مرتمربـع آن حدود 26۵گـرم اسـت. بنابراین جرم 

هـر بـرگ کاغذ قرآن که حدود سـه مرتمربع مسـاحت دارد، 

اسـت.  تقریباً 800گرم 

نتیجه
پس از انجام آزمون ها و بررسـی های الزم مشـخص شـد 

کـه کاغـذ بزرگ ترین قرآن بایسـنغری که نسخه شناسـان آن 

را خانبالـغ می نامنـد، 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 

کمـرتی برخـوردار اسـت و هرنمنـد کاغذسـاز تیمـوری بـا 

شـناخت همین خاصیـت کنف موفق به سـاخت بزرگرتین 

انـدازۀ کاغـذ جهـان شـده اسـت. همچنیـن مشـخص شـد 

بایسـنغری0/36میلی مرت  قـرآن  کاغـذ  ضخامـت  میانگیـن 

وجـرم یک مرتمربـع آن حدود 26۵گرم اسـت، بنابراین جرم 

هـر بـرگ کاغذ قرآن که حدود سـه مرتمربع مسـاحت دارد، 

تقریباً 800گـرم اسـت. وجـود آهـن در مرکـِب به کاررفتـه 

بـرای نوشـن قرآن نیز مسـجل شـد.

پانوشت

۱. برای اطالع بیشرت از روش های تهیه خمیر کاغذ رجوع کنید به : 

یحیی نظیری، کاغذ چگونه ساخته می شود، ص 8۴ به بعد و نیز: گری 

اسموک، تکنولوژی خمیر و کاغذ، جلد ۱ و 2.

2.Dard munter, papermaking, p 139-140

3. هامن، ص ۱۴2تا ۱۵۴.

۴. برای اطالع بیشرت رک به: هامن، ص 77 تا ۱۱۵.

۵. هامن، ص ۱77 و ۱78 و ۱82 و ۱83.

6. هامن، ص ۱86 الی ۱9۴.

7. هامن، ص ۱9۴.

8. هامن، ص ۱96.

9. مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،  تعیین ترکیب فیربی 

انواع کاغذ و مقوا، استاندارد شامرۀ ۱۴۱7 و ۱۴۱7/2.

10. Indentification of Texill Matrials, Textile Institute, 

London 1965.

.۱۵0X عکس شامره ۱- الیاف کاغذ قرآن منونه ۱ بزرگنامیی

. 80X عکس شامره 2- الیاف کاغذ قرآن منونه 2 بزرگنامیی

. ۱۵0X عکس شامره 3- الیاف کاغذ قرآن منونه 2 بزرگنامیی

. ۱80X عکس شامره ۴- الیاف کتان طبیعی منونه شاهد بزرگنامیی

. ۱80X عکس شامره ۵- الیاف کنف طبیعی منونه شاهد  بزرگنامیی

معرف  با  آمیزی  رنگ   ،  2 منونه  قرآن  کاغذ  الیاف   -9 شامره  عکس 

. 200X ویلسون،  بزرگنامیی

. ۱80Xعکس شامره 6- الیاف شاهدانه طبیعی منونه شاهد بزرگنامیی

معرف  با  آمیزی  رنگ   ،  ۱ منونه  قرآن  کاغذ  الیاف  عکس شامره ۱0- 

. ۱۵0X هرزبرگ،  بزرگنامیی

معرف  با  آمیزی  رنگ   ،  2 منونه  قرآن  کاغذ  الیاف  عکس شامره ۱۱- 

. 200X هرزبرگ، بزرگنامیی
. ۱80X عکس شامره 7- الیاف رامی طبیعی منونه بزرگنامیی

معرف  با  آمیزی  رنگ   ،۱ منونه  قرآن  کاغذ  الیاف   -8 شامره  عکس 

 . ۱00X ویلسون، بزرگنامیی

عکس شامره ۱2- الیاف کاغذ قرآن منونه ۱، رنگ آمیزی با لوفن مریت،  

. 200X بزرگنامیی



عکس شامره ۱3- الیاف کاغذ قرآن منونه 2، رنگ آمیزی با معرف لوفن 

. 200X مریت،  بزرگنامیی

عکس شامره ۱6- الیاف کنف طبیعی کوبیده شده منونه شاهد، رنگ 

. 200X آمیزی با معرف ویلسون،  بزرگنامیی

عکس شامره ۱7- الیاف کنف طبیعی کوبیده شده منونه شاهد، رنگ 

. 200X آمیزی با معرف هرزبرگ،  بزرگنامیی

عکس شامره ۱۴- الیاف کاغذ قرآن منونه ۱، رنگ آمیزی با معرف گراف 

. 200X بزرگنامیی  ،C
عکس شامره ۱8- الیاف کنفی طبیعی کم کوبیده شده منونه شاهد، 

. ۱00X بزرگنامیی  ،C رنگ آمیزی با معرف گراف

با  آمیزی  رنگ  شاهد،  منونه  طبیعی  پنبه  الیاف   -۱9 شامره  عکس 

. ۱00X معرف ویلسون،  بزرگنامیی

عکس شامره ۱۵- الیاف کاغذ قرآن منونه 2، رنگ آمیزی با معرف گراف 

. 200X بزرگنامیی  ،C

با  آمیزی  رنگ  پنبه طبیعی منونه شاهد،  الیاف  عکس شامره 2۱- 

. 200X بزرگنامیی ،C معرف گراف

عکس22 - رحل سنگی قرآن درسمرقند

با  آمیزی  رنگ  شاهد،  منونه  طبیعی  پنبه  الیاف   -20 شامره  عکس 

. 200X معرف هرزبرگ،  بزرگنامیی
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