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نگاهی کوتاه به گنجینه نفایس قرآنی آستان قدس رضوی

هنــگامه ای از رنگ ها و نقــش ها 
در معجــــزه ای بی بدیل

حوریه فالح

"محمد)ص( هنوز در غار حراء  گرم گفتاری غم آلود بود:
محمد گرم گفتاری غم آلود است و خور دیری است مرده   

غار تاریک است
و من چیزی منی بینم  ولی گوشم به گفتاراست
تو گویی رنگ غمگین کالمش  را که می گوید:

خدای کعبه! ای یکتا! 
درودم را پذیرا باش ای برتر و بشنو آنچه می گویم

پیام درد انسان های قرنم را ز من بشنو 
پیام تلخ دخرت بچگان خفته اندر گور

پیام رنج انسان های زیر بار
و ز آزادگی مهجور

محمد غمگنانه ناله ای رس می دهد، آنگاه می گوید:
خدای کعبه! ای یکتا!

درون سینه ها یاد تو مرتوک است...
فروغی جاودان بفرست 

کاین شب ها بسی تاریک است
و دست اهرمن ها سخت در کار است" )1(

****

طنین نخســتین آیه ی وحی پروردگارش از سوی جربئیل در 
غار می پیچد:

»اقرا بسم ربک الذی  خلق«   و محمد)ص( برگزیده می شود. 
برگزیده می شود تا آخرین فرستاده ی خداوند بر روی زمین 
باشد و کامل ترین دین آسامنی را با اعجاز انگیزترین سخنان 
الهی در قرآن کریم به گوش همه ی انســان های روی زمین 
برســاند. حاال دیگر بالل حبشــی و رنگین چهره هایی چون 
او از داشنت پوستی تیره رشمگین نبودند؛ وقتی می دانستند 
که تنها مالک برتری تقواســت: »  ای مردم! ما شام را از یک 
مرد و زن آفریدیم و شام را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا 
یکدیگر را بشناسید؛ ) اینها مالک برتری نیست(گرامی ترین 
شام نزد خداوند،  باتقواترین شامست؛ به یقین خداوند دانا 

و آگاه است.« ) آیه 13 سوره ی حجرات(
حاال دیگر با روشــن شــدن راه هدایت انســان ها، ناامیدان از 
زندگی دو گیتی می دانستند که تنها کافران از رحمت الهی نومید 
می شوند: »و از رحمت خدا مایوس نشوید؛که تنها گروه کافران 

از رحمت خدا مایوس می شوند.«  )آیه ی 87 سوره یوسف(
حاال دیگــر هیچ مادری فرزند دخرت خردســالش را از ترس 
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زنــده به گور شــدن پنهــان منی کرد وقتی می دانســت که 
ایــن موضوع از جانب پروردگار نکوهیده شده اســت: » و 
هنگامی که به یکی از آنها بشــارت دهند دخرت نصیب تو 
شده است، صورتش )از ناراحتی( سیاه و بشدت خشمگین 
می گردد؛ به خاطر بشــارت بدی که به او داده شده از قوم 
و قبیله ی خود پنهان می شــود؛ )و منی داند( آیا آن دخرت را 
با قبول ننگ نگه دارد یا )زنده( در خاک پنهانش کند؟! آگاه 

باشید که بد حکم می کنند.« ) آیه ی 58 سوره ی نحل(

حاال قرن هاســت که از بعثت پیغامــرب خوبی ها- حرضت 
محمــد مصطفــی )ص( – می گــذرد. امروز هر مســلامنی 
بــه گونه ای نگاه داری از این معجــزه ی بی مانند را یکی از 
وظایف خود می داند. در این میان هرنمندانی هســتند كه 
گاه بــا خلــق هرنهایی همچون خوش نویســی و تذهیب، 
به روشــن كردن زوایای هرنی پنهان در این كتاب آســامنی 

می پردازند.
در همین راســتا یكــی از برجســته ترین موزه هایی كه به 
نگاه داری از مجموعه قرآن های نفیس و شاه كارهای هرنی 
قرون اولیه اسالمی پرداخته است ، گنجینه قرآن آستان قدس 
رضوی است كه در 22 بهمن سال 1364 هم زمان با هفتمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گشایش یافت. اهمیت این 
گنجینه به قرآن های نفیس منســوب به پیشوایان معصوم ) 
امام علی، امام حســین، امام حسن، امام سجاد و امام رضا 
– درود خدا بر آنها باد-( می باشــد؛ قرآن هایی كه به خط 

كوفی و بر روی پوست آهو نوشته شده اند. 
این قرآن ها و همچنین قرآن های دیگری كه به خط خطاطان 
مشهور جهان اسالم با تذهیب و طرح های بی نهایت زیبا و 
ظریف نوشــته شــده اند، دیدگان هر بازدید كننده ای را در 
برابر طراوت و لطافت خود مســحور و مبهوت می ســازد. 
در این گزارش رسی به این گنجینه زده ام و به کمک  سید 
محمدرضا فاضل هاشــمی، رئیس اداره مخطوطات سازمان 
كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی سعی 
کــرده ام نگاهی، هر چند کوتاه، بر مهم ترین ویژگی های 
هرنی برخی از مشهورترین نفایس موجود در این گنجینه، 

بیندازم. در این بازدید همراه من باشید...

دیباچه ای بر گنجینه قرآن
پشــت رس گذاشــنت چندین پله كافی اســت تا مــن را به 
دیباچــه ی یكــی از گنجینه های بی نظیــر قرآن های خطی 
دنیا برســاند. در ایــن دیباچه كه قبــل از ورود به گنجینه 
قرآن قرار گرفته اســت،، مجموعه ای از قیچی ها، دوات های 
ریختنــی مربوط به قرن هــای 13 و 14 ه.ق، یك قلم تراش 
زنجان و چند قاشــق تحریر به چشم می خورد. همین طور 
چندیــن تابلوی زیبا كه یكی از آنهــا زیارت نامه ی حرضت 
رســول اكرم )ص( و وارث بوده كه با قــاب منبت كاری، بر 
روی چوب گالبی كنده كاری شده است. به تدریج كه جلوتر 

می روم، این قلمدان های مقوایی مصور است كه خودمنایی 
می كند. قلمدان هایی مربوط به قرن 13ه.ق كه با تصاویر و 
یا سوره هایی از قرآن كریم مزین شده است. در ویرتین های 
بعدی هم قطعه ای از پرده ی كعبه ی معظمه قرار گرفته كه 
به زیبایی آیه ی 96 از سوره ی آل عمران بر روی آن گالبتون 
دوزی شــده و آقــای علی محمد بشــارتی آن را به گنجینه 

اهدا كرده است.

توجه  به ترتیب در بازدیدها، سیر تطور خط و تذهیب را به بازدید
كنندگان نشان می دهد

با ورود به گنجینه، با آنكه هم از ســمت راســت می توانم 
بازدیدم را آغاز كنم و هم از ســمت چپ و حتی از سمت 
میانــی گنجینه، ترجیح می دهم این مســیر را  از راســت 
بــه چپ ادامــه دهم. موضوع جالبی كه بعــد از بازید در 
گفت و گو با رئیس اداره مخطوطات ســازمان كتابخانه ها، 
موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی، به آن پی می برم 
این اســت كه اگر به گفته ی وی همه ی بازدیدكنندگان در 
هنگام بازدید، به همین ترتیب )راســت به چپ( قرآن های 
باارزش و هرنی موجــود در گنجینه را از نظر بگذرانند، به 

سیر تطورخط، تذهیب و هرن كتاب آرایی پی می برند.
رئیــس اداره مخطوطات ســازمان كتابخانه هــا، موزه ها و 
مركز اســناد آســتان قدس رضوی،  به ســیر تحول  خطوط 
كوفی هم اشاره می كند و می گوید: این خط ها از كوفی به 
كوفی دوره تكامل، نســخ كهن، نسخ معمولی، نستعلیق و 
سپس خطوط شش گانه  ای كه یاقوت مستعصمی – خطاط 
مشهور دربار املستعصم بالله از خلفای عباسی- آن را ابداع 

كرده است، تبدیل می شوند.
ســید محمدرضا فاضل هاشــمی، به تعــداد 16 هزار قرآن 
خطی موجــود در كتابخانه ی مركزی آســتان قدس رضوی 
و به منایش گذاشــنت 90 نســخه از این قرآن های نفیس و 
برگزیده در گنجینه ی قرآن اشــاره می كند و بعد می گوید: 
این مصاحف رشیف توسط مرحوم گلچین معانی انتخاب 
شده اســت. وی گرد هم آوردن قرآن های كریم را به لحاظ 
تطور در خط قرآن، از كوفی تا نســخ و نســتعلیق، یكی از 
ویژگی هــای اصلی موزه ی قرآن كریم بر می شــمرد. فاضل 
هاشــمی می افزاید: با توجه به این كه جلد ســازی بر روی 
قرآن كریم ابتدا روی چوب، ســپس چرم و بعد چرم رضبی 
و بعد در دوره ی تیموری، جلدهای سوخت و معرق بود و 
در دوره ی زندیــه و قاجاریه هم، جلدهای روغنی متداول 
شــدند، می توان گفت به گونه ای در این گنجینه با یك سیر 

تحول در جلد سازی قرآن های كریم نیز مواجه هستیم.

نگاهی بر چند شاهكار هرنی وخطی  
پس از مشاهده قرآن بسیار زیبایی كه با خط كوفی مشكول 
ازســوی شــخصی به نام عثامن بن وراق نوشته شده است، 
نظر رئیس اداره مخطوطات ســازمان كتابخانه ها، موزه ها 
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و مركز اســناد آســتان قدس رضوی  را درباره ی این اثر  معنوی و هرنی جویا می شــوم. 
فاضل هاشمی می گوید: این قرآن دارای30 جزء كامل بوده، مربوط به دوره ی سلجوقیان 
می شود و به لحاظ تذهیب، جلد سازی و كاغذ سازی در زمره ی یكی از شاه كارهای هرنی 
ایــن دوره به شــامر می آید؛ مخصوصا آن كه عالوه بر زیبایــی بی نظیرش، متام ترنج ها و 

فواصل  آیات و رس سوره ها هم با طالی ناب كار شده اند. 
نســخه های خطــی دوره ســامانی ) جزوات قرآنی كشــواد بــن امالس(، یكــی دیگر از 
قدیمی ترین جزوات قرآنی اســت كه در  ســال 327ه. وقف شــده است. فاضل هاشمی 
درباره این جزوات هم صحبت هایی شــنیدنی دارد: از آنجا كه وقف نامه ی این جزوات 
با خطوط طالیی نوشته شده، این موضوع حكایت از آن دارد كه از آرایه های هرنی قرن 

چهارم ه.ق در آن استفاده شده است.
در قســمت پایانی گنجینه، به آخرین قرآن های به منایش درآمــده در دور تا دور فضای 
گنجینه قرآن می رســم و چند قرآن بســیار زیبا كه در آن آمیزه ای از رنگ ها ی الجوردی 
و طالیی به كار رفته اســت، نظر مرا به خود معطوف می كند. این قرآن ها از ســوی میر 
عبدالقادر حسینی، یكی از خوش نویسان طراز اول خط ثلث كه مدتی از  زندگانی خود 

را در هندوستان سپری كرده، با خط ثلث كتابت شده است.
به گفته ی رئیس اداره مخطوطات سازمان كتابخانه ها،موزه ها و مركز اسناد آستان قدس 

رضوی،
 این قرآن یكی از نسخه های فوق العاده نفیس قرن دهم و یكی از شاه كارهای هرنی دیگر 
به لحاظ تذهیب و جلد سازی محسوب می شود. سید فاضل هاشمی درباره ی این قرآن ها 
نظر دیگری هم دارد. وی می گوید: قرآن های كتابت شده از سوی میر عبدالقادر حسینی، 
از پركارترین و نفیس ترین قرآن های موجود در این گنجینه هستند كه به گونه ای كم نظیر، 
تذهیب شــده اند و دارای جلد ســوخته ی بسار زیبایی هم می باشند. گفتنی است واقف 
یكی از مصاحف رشیف، ســلطان ابراهیم قطب شاه- از سالطین اهل تشیع از سلسله ی 

قطبشاهیان در حیدرآباد دكن بوده است.

صندوقچه ی خاتم كاری در كنارمصاحف رشیف
در كنــار همه ی این قرآن های نفیس و باارزش كــه بهره گیری از هرنهای خط و تذهیب 
اســتادان، خطاطان و هرنمندان، ارزش و زیبایی آن را دوچندان كرده است، صندوقچه ای 
زیبا كه مینا و خاتم كاری شــده و اثر دســت اســتاد صنیع زاده ی اصفهانی اســت، برای 
لحظاتــی پیوندی عمیق میان هرن و معنویت را به یاد هــر بازدیدكننده ای می اندازد. بر 
روی این صندوقچه  با رنگ بسیار زیبای الجوردی، اشعاری نوشته شده است كه برخی از 

آنها به این رشح است: 
آنرا كه دوست علی نیست كافر است

كو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش
امروز زنده ام بوالی تو یا علی

فردا به روح پاك امامان گواه باش

بزرگ ترین قرآن خطی جهان
هامن طور كه هركدام از قرآن های كریم را كه طی قرون اولیه اسالمی خطاطی و تذهیب 
شده اند، با دقت از نظر می گذرانم، تعداد 8 برگ از قرآن كریم درابعاد 177× 101 سانتی 
مرتكه در فواصل بین ویرتین ها بر روی دیوارها نصب شده است، توجه ام را جلب می كند.

این قرآن بر روی كاغذ خانبالغ نگارش شده و كاتب آن بایسنقر میرزا پرس شاهرخ تیموری 
بوده كه آن را در قرن ششــم ه.ق به خط محقق نوشته اســت. بد نیست بدانیم كه قرآن 
كتابت شده از سوی فرزند شاهرخ تیموری ، بزرگ ترین قرآن خطی جهان است كه در حال 
حارض حدود 70 برگ آن موجود بوده، 57 برگ آن در گنجینه های خطی كتابخانه ی مركزی 

و 8 برگ آن هم در گنجینه ی قرآن آستان قدس رضوی نگاه داری می شود.
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از مشق عشق خطاطان بنام تا هرن منایی بر جلد های قرآن كریم
در بخــش میانــی گنجینه هنوز چند ویرتین دیگر قرار دارد كه داخل هر كدام از آنها در 
سه طبقه با فواصل كم، قرآن هایی با خطوط  بسیار زیبای نسخ و نستعلیق  در قرن های 
دهم تا ســیزدهم هجــری  وجود داردكه  نظر هر بازدیدكننــده ای را به خود می خواند. 
موضوعی كه باعث شده است تا این بخش از گنجینه، متنوع تر از سایرقسمت ها به نظر 
بیاید، وجود مرقعات، زیارت نامه ها و همچنین جلدهایی از قرآن كریم می باشــد كه از 
سوی استادان بنام خطاطی همچون جالل الدین محمد حسینی شیرازی، علیرضا عباسی، 
میرزا احمدنیریزی و هرنمندانی چون اســتاد عبدالعلی بروســان و خانم مهانی منش بر 

روی آن هرنآفرینی شده است.
از بین زیارت نامه ها هم باید به جامعه كبیره كه در قرن 13 از سوی سلیامن محمد تقی 
قزوینی  بر روی پارچه ی كتان نوشته شده است، اشاره كرد و نیز به مجموعه زیارت وارث 
حرضت رضا )ع( كه بر روی كاغذ آهاری با پشتوانه ی پارچه به خط نسخ نوشته شده است 

و اهدایی استاد محمود فرشچیان می باشد.

قرآن 11 سطری و نسخه ای قابل تامل از بدایع كتابت اسالمی
هر صفحه دارای 11 ســطر اســت كه حرف اول ســطر اول با حرف اول ســطر یازدهم، 
حرف اول سطر دوم با حرف اول سطر دهم و به همین ترتیب تا حرف اول سطر ششم 
صفحه ی مقابل، مشــابه اســت. با خواندن رشح این قرآن جالب كه به خط نسخ نوشته 
شــده، و در هامن ویرتین های میانی گنجینه قرار گرفته اســت، كنجكاو می شوم تا بیشرت 
درباره ی این قرآن ارزشــمند بدانــم. برای همین هم به رساغ صحبت هــای رئیس اداره 
مخطوطات ســازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی درباره ی این 
قرآن می روم.  ســید فاضل هاشــمی، قرآن 11 سطری را نســخه ای جالب و قابل تامل از 
بدایع هرن كتابت اســالمی می داند و بر این باور است كه این قرآن در سال 1306 قمری 

توسط علی مدرس همدانی  به رشته ی تحریر در آمده است.

***
بازدیــد از گنجینه قرآنی، برای من مانند ســفر بود به گذشــته و همراهی با لحظههای 
نــاب آفرینش هرنی از ســوی نیاکان هرنمند این رسزمین. راســتی صــدای چرخش قلم 

خوشنویسان و عطر رنگهای طبیعی مذهبان را شام هم احساس کردید؟!

***
پی نوشت:

علی موسوی گرمارودی


