
بررسی ویژگی های تزیینی 
قرآن های مرتَجم خطّی موجود در 

موزۀ قرآن آستان قدس رضوی

چکیده

موزۀ قرآن آستان قدس رضوی به عنوان یکی از مهم ترین موزه های جهان در زمینۀ 
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نسخه های خطّی قرآنی مرتجم بسیار مهم به شامر آید.
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مقّدمه

با ظهــور کالم وحی، هرن کتابت قرآن، در قرون اّولیۀ هجری 
قمری آغاز و به علّت ارزش و اهّمیت موضوع فوق، این هرن در 
میان دیگر هرنهای اسالمی از جایگاه واالیی برخوردار گردید 
و جزو متعالی ترین و رشیف ترین هرنها نزد مســلامنان به 
شامر می آمد. کتابت قرآن در دوران اسالمی معنای گسرتده ای 
دارد و تنها معطوف به هرن خط و خوش نویســی منی باشد، 
بلکه مجموعه ای از هرن ها شامل خط و خوش نویسی، تزیین، 

تذهیب و رنگ، کاغذ، صحافی و تجلید، ترجمه و... است. 

از طرفی نیز کالم وحی ازجمله کتبی است که تا کنون تفاسیر 
فراوانی بر آن نوشته، به زبان های مختلف ترجمه شده و در 
نهایت عرصۀ مقّدسی برای دانشمندان و هرنمنایی هرنمندان 
تذهیب کار و خوش نویس و جلد ســاز در اعصار و قرون 
مختلف بوده است. کتابخانۀ آستان قدس رضوی نیز با دارا 
بودن حدود پانزده هــزار قرآن و جزوه، مجموعۀ فوق العاده 
نفیســی از دوره های مختلف تاریخی و ترجمه شــده به 
زبان های فارســی کهن و میانه، ترکی جغتایی، ماوراء النهری 
و اردو بزرگ ترین پشتوانه فکری و علمی و فرهنگی و هرنی 
دانشمندان و پژوهشگران می باشد. کتابت قرآن در هر دوره 
از ویژگی ها و اصول خاّصی برخوردار است. در این میان 
قرآن های مرتجم مربوط به سده های 5 و 6  هـ .ق / 11 و 12م. 
در کنار ارزش باالی هرنی و نسخه شناسی به خاطر اّولین 
منونۀ قرآن های مرتجم در جهان که اکنون در موزۀ قرآن آستان 
قدس رضوی می باشد و نیز به دلیل نوع تزیینات و نقوش 
به کاررفته در آن ها جزو بی نظیر ترین و نفیس ترین قرآن ها 
در هرن دورۀ اسالمی به شامر می آیند، که دارای اصول زیبایی 

شناسی منحرص به فردی می باشند.

این مقاله سعی دارد تا به بررسی ویژگی های تزیینی و برصی 
شش قرآن ترجمه شده به زبان پارسی کهن به شامرۀ1771  
و کتابت قرن  پنجم ه .ق، قرآن ترجمه شــده به زبان فارسی 
دری به شامرۀ4640  و کتابت قرن  پنجم ه.ق، قرآن ترجمه 
شــده به زبان اردو به شامرۀ 2752  و کتابت قرن پنجم ه.ق، 
قرآن ترجمه شده به زبان فارسی به شــامرۀ 661  و کتابت 
قرن  ششم  ه .ق و قرآن ترجمه شده به زبان ترکی کهن به 
شامرۀ 222۹ با تاریخ کتابت قرن ششم  ه .ق بپردازد. تحقیق 
و پژوهش درخصوص هر کدام از قرآن ها به لحاظ توصیِف 
ویژگی های برصی، نوع خط و تذهیب، شیوۀ کتابت و تزیین، 
کاتب، مذّهب و واقف آن ها می تواند گوشه ای از تاریخ هرن 
و متّدن ایران و اســالم را روشن سازد. دستاوردهای این مقاله 
برپایۀ مطالعات منونه ای و آماری است که از میان نسخه های 

خطّی مرتجم مختلف به دست آمده است.

سؤاالت قابل طرح و بررسی در این مقاله عبارت اند از:

1. ویژگی های برصی قرآن های سدۀ 5 و 6 ه .ق / 11و 12م. 

ازنظر نوع خطوط، ترجمه، تزیینات، ریتم و... چگونه بوده 
است؟

2. تذهیب، کتاب آرایی و تزیین قرآن های مرتجم خطّی دارای 
چه ویژگی هایی است؟

مخترصی دربارۀ قرآن های مرتجم

قرآن کریم ازجمله کتاب هایی اســت که بر آن تفاسیر 
زیادی نوشته شده و به زبان های مختلف دنیا ترجمه 
شده و هرنمنداِن خوش نویس، تذهیب کار و جلدساز در 
اعصار و قرون مختلف ســعی کرده اند تا همۀ بضاعت و 
ارادت خود را در تزیین آن به کار برند. ترجمۀ قرآن به 
زبان های دیگر از هامن صدِر اسالم سابقۀ کهن داشته و 
شــواهِد تاریخی حاکی از آن است که ترجمۀ قرآن در زمان 
حیات رسول اکرم)ص( آغاز شد ازجمله هنگامی که بعضی 
 از ایرانیان از سلامن فارسی )صحابۀ پیامرب( خواستند 
تا سورۀ فاتحةالکتاب را به زبان فارســی ترجمه کند و 
پیامرب)ص( موافقت فرمود. همچنین نامه های پیامرب اکرم)ص( 
به پادشاهاِن کشورهای دیگر ازجمله نجاشی پادشاه حبشه، 
 مقوقس حاکِم مرص، ِهرقل امپراطوِر روم و کرسی )خرسو(

 شــاِه ایران توّسط سفیران پیامرب به زبان های آن بالد ترجمه 
می شده است )ابن سعد، 1417 ه.ق، 68(. 

موضوع ترجمۀ قرآن، از زمانی که اسالم مورد پذیرش مسلامنان 
غیر عرب واقع گردید، مطرح شــد و این بحث بین عاملان و 
دانشمندان اســالمی، مخالفان و موافقانی پیدا کرد. بعضی، 
حکم به تحریم ترجمۀ قرآن دادند و در مقابل، گروهی دیگر 
از عاملان، ترجمۀ قرآن را جایز دانستند )سلامسی زاده، 1342، 
16(. در عهد سلطان منصور بن نوح ساماىن )355- 366 ه.ق( 
و با دستور او، کاتبان ماوراءالنهر همۀ قرآن را به فارىس ترجمه 
کردند که این ترجمه در قالب ترجمۀ تفسیر »محّمدبن جریر 
طربى«ـ  که از بغداد براى ســلطان فرستاده بودـ  به انجام 
رسید، همچنین در مقّدمۀ ترجمۀ تفسیرطربی آمده است که 
از علام و فقهای ماوراءالنهر پرسیده شده: »آیا می شود کالم 
آسامنی را به زبان فارسی )دری( برگردانید؟« آنان همگی فتوا 
دادند که: »برای فهم معانی قرآن و درک احکام دین اسالم 

منع رشعی ندارد« )معرفت، 1377، 1۹7(.

در سیر ترجمۀ قرآن به زبان های مختلف، زبان های ایرانی 
از اهّمیت و جایگاه واالیی برخوردارند. زبان های ایرانی 
یکی از شاخه های زبان های هند و ایرانی و از خانوادۀ 
بزرگ زبان های هند و اروپایی هستند. زبان های ایرانی یک 
ریشۀ مشرتک باســتانی دارد و به گویش های مختلف و هر 
گویش به لهجه های مختلف اســتعامل می شود. این زبان ها 
از آرامی باستان بسیار وام گرفته است. بعضی از گویش های 
زبان ایرانی به خاطر تفاوت های ظاهری در نحوۀ اســتفاده 
از عبارات و ترکیب ها، امروزه خود به عنوان یک زبان نام 



برده می شوند. مهم ترین زبان ها و گویش های ایرانی امروزی 
عبارت اند از: فارســی روان، پارسی کهن، دری، اردو و... )مایل 

هروی، 1380، 320(.

قرآن های مرتجم خطّی موجود در موزه و 
کتابخانۀ آستان قدس رضوی 

یکی از غنی ترین خزاین فرهنگ و هرن در جهان اسالم 
کتابخانۀ آستان قدس رضوی می باشد، که دارای بیش از 15 
هزار قرآن خطّی، بدون احتساب نسخه های خطّی، است. در 
میان این قرآن های با ارزش، تعداد نسبتاً زیادی ازنظر نِفاست 
هرنی و مالحظات تاریخی در جهان اسالم کم نظیر می باشند و 
باز در میان این نسخه های کم نظیر، بیش از 500 قرآن مرتجم 
از سدۀ 5 تا 13 هـ . ق )10- 18م.( به زبان های فارسی کهن و 
میانه، ترکی جغتایی، ماوراءالنهری و اردو وجود دارند که از 
ارزش تاریخی، ادبی، هرنی و تزیینات خاّصی برخوردارند. با 
بررسی این مجموعه از قرآن های مرتجم می توانیم گوشه هایی 
از تاریخ هرن در متّدن ایرانی- اسالمی را روشن ساخته و به 

تحقیقات زیر نایل شویم:

1.آشــنایی با انواع تذهیب و آرایه های قرآنی، فواصل آیات 
و گره بندی، اسلیمی ها، تزیینات رسسوره ها1، ترنج ها2 
و شمسه3 های متداخل و در هم گره خورده، رسلوح4، 

حاشیه های گره بندی و نشانه های شمسه و...

2.هرن جلد ســازی و صحافی، تجلید کتب از چوب، تیامج، 
ساغری، جلدهای نفیس رضبی زّرین، سوخت معرّق، ساخته 
شــده در اعصار مختلف وابسته به مکتب های هرنی هرات، 

شیراز، اصفهان و خراسان. 

3.دســته بندی قرآن ها ازنظر لهجه شناسی، که ترجمۀ آن به 
لَهجۀ قسمت خاّصی از ایران است )رجایی، 1376، 5(.

4.آشنایی با سیر تحّول و تطّور نرث فارسی و آگاهی از سیر 
تحّول اندیشۀ دانشمندان و مفّسان در قلمرو زبان فارسی 

5.آشنایی با انواع کاغذ های استفاده شده، از خمیری و فشاری 
ابتدایی گرفته تا کاغذ ختایی، خان بالغ، سمرقندی، دولت 

آبادی و ترمه.

ویژگی های تزیینی، تذهیب و خوش نویســی 
قرآن های مرتجم در سدۀ 5 و 6  هـ .ق 

در قرون 5 و 6 هـ . ق که هم زمان اســت با دورۀ سلجوقیان، 
مذّهبان بیشرت به آراســنت قرآن کریم پرداختند و قرآن های 
مذّهب دارای رسلوح هستند. در این دوره تذهیب زّرین و 
طالافشان، در قرآن راه یافته و خط نسخ در کتابت رواج یافته 
است. در این دوره می توان با قاطعیت از قرآن های فارسی 
صحبت کرد، چون در صفحات پایانی آن ها اطاّلعاتی دربارۀ 
منشــاء ایرانی کاتب و مّذهب و یا محل کتابت و متونی که 
اغلب حاوی ترجمۀ فارسی است آمده است )گلچین معانی، 

1347، 45(. همچنین در قرآن های این قرون به جای ورق 
پوســتی، از کاغذ استفاده شد و قطع قامئۀ مستطیلی کتاب 
به تدریج جای شکل افقی قدیمی )قرون دوم وسوم ه.ق( را 

گرفت )هامن، 46(.

از قرن ششــم تزیین و تذهیب قرآن ها، با روشی که در 
دوره های قبل به کار می رفت فاصله گرفت. تزیینات از سادگی 
خارج شد و نقوش هندسی جای خود را به طرح های شاخ و 

برگ دار اسلیمی دادند )بیانی، 1353، 16(.

ویژگی تذهیب های سدۀ 5 و 6 ه .ق، این است که در یک 
صفحۀ رسلوحه دیده می شــود و طرّاحی رسلوحه ها متنّوع 
است و در بعضی از موارد تزیینی که صورت گرفته، زمینۀ 
منت را تشکیل می دهد و شامل نوشته هایی درون شمسه ها و 
اشکال هندسی است. نقش جدیدی که در این دوره بیان شده 
و از آن به بعد هم ادامه پیدا می کند، شامل هاله ای است 
کــه در واقع دورگیری حروف و عالیم با رنگ طالیی یا الوان 
هستند. در خارج این هاله، صفحه با نقوش اسلیمی پُر شده 
است، به طوری که نوشته برجسته تر از زمینۀ تزیین شده جلوه 

می مناید )تصویر ۹( )پاک رسشت، 137۹، 432(.

تقسیم بندی سه بخشی زمینه در رستارس این دوره ادامه 
یافت. گاهی عنوان در درون یک کادر مستطیلی کشیده جای 
گرفت که مربع هایی در زوایا داشت و انواع متعّدد و مرغوبی 
از این شکل در سده های بعد رونق گرفت )تصویر 2(. گاهی 
هم عنوان فصل ها در دو صفحۀ متقابل کشیده می شد و یا 
آن بخش از عنوان که وجه فرعی داشت، در مرجع مجزایی در 
خارج از حاشیۀ تحتانی خود رسفصل نوشته می شد. مذّهبان 
ســدۀ پنجم هـ .ق و ادوار بعد، تزیین رس فصل را در آخرین 
کلمــه و یا کلامت فصل قبل رنگ آمیزی انجام می دادند. 
همچنین نقاط گرد بزرگ که نشــانه ای از پایان هر آیه بود، 
گاهی در باالی چهار چوب مرزی صفحه جایگزین می شــد 

)پوپ، 1378، 238(.

قرآن شامرۀ 1771 

ترجمۀ این قرآن بسیار نفیس، به پارسی کهن و به زبان بسیار 
پخته و دلکش مربوط به سدۀ چهارم ه.ق/10م. و با مختصات 
دستوری و لغوی سدۀ پنجم ه.ق/ 11م. و در بعضی موارد با 

رسم الخط باستانی انجام شده است )بهار، 1380، 376(.

محل کتابت این نسخه خراسان و تاریخ کتابت نسخه احتامالً 
ســدۀ پنجم ه.ق/ 11م. است. خط کتابت منت و ترجمه، هر 
دو، نســخ است که توّسط کاتبی نامعلوم کتابت شده است. 
در ظهر برگ اّول نسخه، رس تا پای صفحه دارای گره بندی به 
َزر و دورگیری )تحریر( مشکی )اصطالحی در هرن تذهیب 
است که به خط سیاه یا رنگی که بر دور خط نوشته یا نقش 
و یا خطّی بر دو طرف جدول طالیی مشکی کشیده می شود، 
اطالق می گردد.( به شــیوۀ عهد غزنوی است. در وسط قفل  تصویر 2: سوره گره بندی با گل و برگ زّرین به طرح 

اسلیمی قدیم، مأخذ: )فراست، 1386، 10(

 تصویر1: ظهر برگ اّول از نسخۀ شامرۀ 1771، منت 

باقی ماندۀ وقف نامه، مأخذ: )فراست، 1386، 10(



گــره بندی کلمۀ جاللۀ »اللّه« به خط کوفی بر زمینۀ طالیی 
رنگارنگ 55 بار کتابت شــده است )تصویر 1( )قمی، 1366، 

.)1۹۹

در حاشیۀ گره بندی ظهر برگ اّول وقف نامه به َزر و شنگرف5 
کار شده است. در وسط وقف نامه نقش ترنجی قرار داشته 
که از بین رفته است. صفحۀ اّول نسخه، دارای یک رسسورۀ 
گره بندی با گل و برگ زّرین به طرح اســلیمی قدیم است و 
در وسط آن عنوان سوره فاتحة الکتاب به خط کوفی نوشته 
شده است، وسط هر قفل گره بندی کلمۀ »اللّه«، تعبیه شده 

که جمعاً 28 بار تکرار شده است )تصویر 1(.

اسامی سور به َزر، ترنج بادامی مرّصع6 زّرین در رسسوره ها 
و ترنج مرّصع دارای گره بندی در آخر سورۀ اعراف، از دیگر 
تزیینات این نسخۀ خطّی است. همچنین »یکی از اصلی ترین 
زینت های قرآنی، تزیین درختی است که شجیره ]درختک و 
ترنج[ نام دارد و مناد کامل اندیشه است.« که در این نسخه 
قابل مشاهده می باشــد )تصاویر 2و3( )لینگز، 1377، 73(. 
رنگ کاغذ حنایی، عدد اوراق نسخه 232 و اندازۀ هر ورق 
22×35 ســانتی مرت، عدد سطور هر ورق 10 )5خط منت و 
5خط ترجمه( و اندازۀ نوشته ها 1/6 × 2/8 سانتی مرت است. 
همچنین واقف این نســخه ابوالحسن شنقشی7 است و این 
قرآن نفیس هم به تفسیر شنقشی شهرت یافته است. در 
تفسیر شنقشی نرث عمومی فارسی تر است، اّما دارای واژگان 
عربی کمی نیز می باشد. ترجمه های قرآنی آن کامالً به شیوۀ 
ترجمه و تفسیر رسمی است و در برخی از آیات، ترجمه های 
او گویی عیناً از آن کتاب گرفته شده، جز اینکه برخی واژه ها 
را اصالح کرده، یا برحسب برداشت خود تغییر داده است 

)آذرنوش، 1375، 162(.

قرآن شامرۀ4640

این نسخه با ترجمۀ استوار فارســی دری و متعلّق به سدۀ 
پنجم ه.ق/11م. است. محل کتابت این نسخه ایران بوده، در 
ســدۀ پنجم یا اوایل سدۀ ششم ه.ق/ یازدهم و دوازدهم م.، 
توّسط کاتبی نامعلوم به خط منت ثلث محّقق و خط ترجمۀ 
نسخ نوشته شده است. آغاز جزو هفتم نسخه در کتیبه ای 
مرّصع و مذّهب با گره بندی تشعیری8 به خط کوفی و با 
نقوش اسلیمی در نهایت زیبایی کتابت شده است. همچنین 
این کتیبه به ترنجی رو به بیرون منتهی است )تصویر 4(. 
صفحۀ دیگری از همین نسخه وجود دارد که تزیینات حواشی 
منت آن قابل توّجه است. تزیین صفحه با شمسه ای زیبا، هم 
نشان از تنّوع تذهیب در حواشی نسخه دارد و هم اشاره ای 
است به قرآن که به کرّات، خود را نور یا منّور خوانده است. 
در دوره های متعّددی از تذهیب قرآن می توان منونه هایی 
دید که نکات حواشی قرآن )مانند سجده، جزو و....( را در 
درون دایره هایی نهاده اند که پیرامونشان رخشان یا کنگره 
دار است. شمسه را نیز گاهی به جای ترنج های کوچک واقع 

در حّد فاصل آیات می گذارند و این ترنج را نیز غالباً با طال 
درخشان می کنند )تصویر 5( )لینگز، 1377، 75(. تعداد اوراق 
این نسخۀ خطّی 704 عدد، تعداد سطور هر ورق 10سطر 
)5خط منت و 5خط ترجمه(، اندازۀ هر ورق 16×1۹سانتی 
مرت و اندازۀ نوشــته ها 10×14/5سانتی مرت است. همچنین 
جلد نسخه تیامج پاکتی رضبی با آسرت قناویزی است، که از 
حیث قدمت دارای اهمیّت فراوان اســت. این نسخه توّسط 
ـ.ق  ابوالحسن بن ابی الفضل در تاریخ آخر ربیع االوّل سنۀ 584  ه

/1188م. وقف حرم مطّهر امام رضا)ع( گردیده است.

ویژگی های برصی در این نسخۀ خطّی به صورت نقوش 
هندسی حاشیۀ قاب رسسوره، که به صورت ریتمی و تکرار 
شونده بوده و ترنج رسسوره نیز به صورت نقوش متقارن که 
ترکیبی اســت از نقوش اسلیمی، می باشد. عنوان رسسوره با 
کتیبــۀ کوفی که به جهت وجود رابطۀ منطقی بین فضای 
مثبــت و منفی حروف، هامهنگی و وحدت هر چه بیشــرت 
را در این خط موجب شده است و تناسبات و وحدت موارد 
متضاد )اشکال مسطّح و مدّور( نقش تعیین کننده ای در 

زیبایی ساختار آن دارد.

قرآن شامرۀ2752

ترجمه شــدۀ کامل و نفیس به زبان اردو* که توّسط کاتبی 
نامعلوم به خط نسخ آمیخته با عنارص ثلث و خط نسخ 
غالباً پیوســته، در سدۀ پنجم ه.ق/یازدهم م. و در خراسان 
کتابت گردیده است. ترجمه به صورت کلمه به کلمه بوده 
که با خط نسخ در زیر کلامت عربی آیات آورده شده است. 
دو صفحۀ افتتاح جزو اّول شــامل سورۀ فاتّحة الکتاب است. 
هر دو صفحه دارای کتیبه ای حاوی نام ســوره است و به 
ترنج هایی مّذهب با پیچ و گل اســلیمی و گره بندی منتهی 

می شود )تصویر 6(.

نشانه های حواشی آیات، بادامک های مذّهب و نشانه های 
فواصل آیات، مخروطی مدّور و مذّهب اســت. عدد اوراق 
هر جزوه42 و عدد ســطور هر صفحه 10 )5 ســطر منت و 5 
سطر ترجمه( می باشد. هر ورق در اندازۀ 25×17سانتی مرت 
بر کاغذ نخودی ضخیم آهاری کتابت شــده و جلد نسخه، 
تیامج رضبی قدیمی قهوه ای اســت. واقف نسخه، خراسان 
بنت ابی القسم بن علی]نکریم[ بن محّمد بن الحسن بن القاس

م بن حمزه بن محّمد بن جعفر بن عیسی بن علی بن الحسین)ع( 
است و تاریخ وقف سدۀ ششم هـ . ق است )تصویر 7 و 8( 
)گلچین معانی، 1347، 134(. ویژگی های برصی به صورت 
نقوش هندسی گره دار و اسلیمی های شاخ و برگ دار داخل 
قاب و ترنج رس ســوره و نیز در این نسخه اعراب به رنگ 
شنگرف، تشدید، جزم و عالیم دیگر به الجورد و زنگار تحریر 
شده است. اسامی سور به َزر و تحریر و به قلم رقاع است 

)تصویر 8(.

 تصویر 3 : رسســوره به َزر و ترنج بادامی مرّصع در 

حاشیه، مأخذ: )فراست، 1386، 11(

تصویر 4 : آغاز جزو هفتم در کتیبه ای مرّصع و مذّهب 

با گره بندی تشعیری، مأخذ: )فراست، 1386، 11(

تصویر 5 : تنّوع تذهیب در حواشــی، مأخذ: )مشهد، 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی، شامرۀ 4640(

تصویر 6 : صفحۀ افتتاح نسخۀ شامرۀ 2752، مأخذ: 

)کتابخانۀ آستان قدس رضوی(

* با مراجعه به فهرست نسخ خطی قرآن های مرتجم آستان قدس رضوی تألیف محمد آصف فکرت، در بخش معرفی قرآن یاد شده، نوع زبان 

مشخص نشده است و ذکر ترجمه به زبان اردو طبق نظر نویسنده است.  )تحریریه(
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کاتب نســخه، ابوعلی حسن بن محّمد بن حسن خطّیب، ظهر 
نویس آن احمد خطّیب و مالک نسخه، ابوالهیجاء بن عبد الواحد 
می باشد. محل کتابت:» شنبه 13 صفر سنۀ 556 در قریۀ کهکابر 
ری« ذکر شده است. قرآن ترجمه شدۀ کاملی، با ترجمۀ فارسی 
روان که در ترجمۀ آن از لغات عربی نیز اســتفاده شده است. 
این نسخه از دو نظر حایز اهمیّت می باشد؛ اوّل اینکه نسخه 
کامل است و در اوّل و آخر نسخه نیز تاریخ و رقم آن موجود 
است، و دوم اینکه کاتب نسخه، محل اقامت خویش را ذکر 
کرده اســت. بنابراین، این نسخه، کامل معرّف زبان فارسی و 
شیوۀ ترجمۀ قرآن مجید در شهر »ری« سدۀ 6 ه.ق/ 12م. است 
)فکرت، 1363، 76(. خط منت نســخه کوفی نزدیک به نسخ و 
خط ترجمۀ آن نسخ است. عدداوراق نسخه 224، عدد سطور 
هر ورق 34 )11 سطر منت و 11 سطر ترجمه(، اندازۀ هر ورق 
25/5×37 سانتی مرت و نوع کاغذ آن نخودی ضخیم در قطع 
وزیری کوچک و بدون تزیینات است. همچنین جلد این نسخۀ 
خطّی، تیامج می باشد. اندازۀ هر ورق 37×25/5 سانتی مرت و 
نوع کاغذ آن نخودی ضخیم، در قطع وزیری کوچک می باشد 

)هامن، 7۹(.

از ویژگی های برصی و تزیینی این نسخه، می توان به دو صفحۀ 
افتتاح اشاره کرد که دارای چهار کتیبۀ نقش اسلیمی گل و برگدار 
تکرار شوندۀ ریتمی و زنجیری است که با خدنگ هایی در 
حاشیه به شنگرف و زعفران زینت داده شده است. همچنین، 
کتابت وسط کتیبه ها به خط کوفی بوده و در حاشیۀ سورۀ 
فاتحةالکتاب نیز ترنجی نسبتاً شکیل منّقش شده است. کتیبۀ 
تزیینی باالی یکی از صفحات این نسخه )تصویر ۹( در کنار 
شمسۀ حاشیه و کتیبۀ پایین صفحه به زیبایی آن افزوده است. 
فواصل آیات به زعفران و نشانه های حواشــی با گل و ترنج 
بادامی منّقش به الوان و سجاوندی۹ به شنگرف، از تزیینات قابل 
توّجه این نسخه است که در آن به جای زَر از زعفران استفاده 
شــده و وجهۀ متناقضی با دیگر نسخه های خطّی ایجاد کرده 

است. 

قرآن شامرۀ2229

ـ .  ق /  نسخۀ نفیس مذّهب و مرّصع که در اواخر قرن ششم ه
دوازدهم م. کتابت شده است. امتیاز این نسخه عالوه بر قدمت 
و آرایه های هرنی آن، ترجمۀ آیات به ترکی و فارسی به صورت 
تحت اللفظی و در کنار هم می باشد. محتوا حاوی جزو چهارم 
قرآن است )از آیۀ 86 سورۀ آل عمران تا آیۀ 28 سورۀ نساء(، 
دارای 14۹ورق، کاغذ: خان بالغ در اندازۀ 20 × 2۹ ســانتی مرت، 

اندازۀ َمسطر10: 10 سانتی مرت. 

این قرآن رشیف به خط محّقق عالی و با صفحه پردازی خاّصی 
نگارش یافته است، به طوری که در هر سطر 2تا 3 کلمه و در 
هر صفحه 3سطر کتابت شده یعنی مجموعاً 10کلمه در هر 

صفحه موجود است. فاصلۀ سطرها کامالً باز بوده به طوری که 
ترجمه ها به راحتّی ذیل کلامت قرار گرفته است. ترجمه به 
خامۀ نسخ خفی به گونۀ مورّب نویسی، ترجمۀ ترکی با مرکّب 
مشــکی، ترجمۀ فارسی به شنگرف، که این ترجمه ها به خط 
نســخ و دانگ کتابت به صورت مورّب نوشته شده و مفردات 
آیات با وضوح کامل ولی بزرگ تر از اندازۀ قلم و اعراب کلامت 
با قلم یک سوم اندازۀ اصلی کتابت گردیده است که بیشرت در 
واو و رای مرسل و دوایر یا و نون مالحظه می شود )تصویر 11(.

جلد این نســخۀ خطّی، تیامج رضبی، روی جلد دارای اشکال 
هندسی چند ضلعی محاط به دو جدول11 در وسط ستارۀ 
ده پر، و اطراف لت روی نسخۀ شش ضلعی غیر منتظم و 
ستاره های پنج پر تشکیل شــده است و حاشیۀ گره بندی که 
طرح کلّی اشکال هندسی چند ضلعی متداخل می باشد. لت 
زیر نسخه دارای شمســه با نقوش دوایر متداخل که شش پر 
را تشــکیل داده و چهار لچکی و جداوّل متداخل و درون جلد 

پارچۀ سبز ابریشم است.

ویژگی برصی این نسخه شامل اسم مبارک جاللۀ )اللّه( به قلم 
زر و محرّر، نقطه گذاری ها به جا و حساب شده و در فضاهای 
مناســب انتخاب شده به طوری که ترکیب کلّی سطر و صفحه 
را تنظیم کرده اســت. در میم متّصل به کلامت اکرثاً به جای 
استفاده از میم بلند و مرسل از میم دم دار بهره گرفته که با 
اصول کالسیک خط محّقق تطبیق منی کند. به طور کلّی، کاتب 
با درایت در مدیریت صفحه پردازی، با توّجه به این که تعداد 
حروف و کلامت در هر ســطر از حد ُعرف کمرت است و این 
خود بر پیچیدگی تنظیم کلّی فضای صفحه می افزاید، توانسته 
قوانین سطر را رعایت و فواصل حروف و کلامت را حفظ کند. 
دوایر کشیده را در وسط سطور زیاد مورد استفاده قرار داده و 
نقطه ها را باز نوشته است. احیاناً آنجا که طول سطر بیشرت از 
حّد معمول شده، کادر را شکسته و از ردیف نویسی خارج شده 
که آن خود بر زیبایی صفحه افزوده اســت. در پایان، کاتب به 
ارشاف در فضا سازی و صفحه پردازی و ترکیب بندی صفحات 
موفّق بوده و در بخش اجرای مفردات با توّجه به انتخاب دانگ 
قلم، اقتضا می کرده که حروف و کلامت را بزرگ تر ازحّد معمول 
بنگارد و ترجمۀ آیات هامن طور که ذکر شد در ذیل هر کلمه 
و به محاذات آن به شکل مورّب آمده با دو رنگ سیاه و رسخ 

تنّوعی نیز در ترکیب بندی و فضا سازی ایجاد کرده است.

تزئینات: پشت برگ اوّل، شمسۀ زّرین درشت با قطر 10 سانتی 
مرت، دارای 7 دایرۀ متداخل که داخل دایرۀ مرکزی به خط کوفی 
تزیینــی در زمینۀ زر نام مبارک حرضت محّمد)ص( را تداعی 
می کند، دوایر محاط دیگر منّقش به بادامچه و خطوط و رشفه، 
دو صفحۀ اوّل دارای دو لوح در زمینۀ ابری ســازی، هر صفحه 
دارای دو کتیبۀ زرپوش منّقش پیوسته به ترنج بوته جّقه ای در 
صدر و ذیل، کتیبۀ صدر بازوبندی پهن در وسط آن به خط شبیه 
رقاع شامرۀ جزو نوشته شده »الجزء الرابع« کتیبه های ذیل پیچ 

تصویر 8 : خط منت نســخ با برخی از عنارص ثلث، 

مأخذ: )فراست، 1386، 16(

تصویر ۹ : کتیبه ها، نشانه های حواشی و بادامی 

منّقش به الوان، مأخذ: )مشــهد، کتابخانۀ آستان 

قدس رضوی، شامرۀ 661(

تصویر 7 : صفحۀ دوم از نســخۀ شامرۀ 2752 با 

تزیینات کتیبه و ترنج مذّهب، مأخذ: )کتابخانۀ آستان 

قدس رضوی( 

تصویر 10: جزییات به صورت نقــوش تجریدی – 

گیاهی و هندسی، بخشی از تصویر شامرۀ ۹



وخم با تحریر مشکی در حاشیۀ این دو صفحه شکل بیضی 
زّرین منّقش به خطوط رشفه مانند، وجود دارد. فواصل 
آیات گوی زّرین منّقش، حاشــیۀ برخی صفحه ها مزیّن به 
شمسه و برخی به ترنج با دو رسترنج، نشانه ها در حاشیه 
بازر و تحریر مشــکی است. پایان هر پنج آیه در حاشیۀ 
ورق شمسۀ رشفه دار قندیل مانند فوق العاده ظریف و زیبا 
که داخل آن خمس نوشته شده و پایان هر ده آیه، شمسۀ زّرین 
درشــت تر داخل آن به سیاهی کلمۀ عرش نوشته شده است، 

وجود دارد )تصویر12(. 

قرآن شامرۀ 3496

نوع خط: خط نسخ، قطع: 2۹×3۹ سانتی مرت، تاریخ:584 ه.ق، 
تعداد صفحات: 501 صفحه، محل کتابت: خراسان

ترجمه به زبان فارسی دری که مشابه خط منت عربی آن یعنی 
خط نسخ می باشد. صفحات دارای جدول زَر و دارای دو صفحۀ 
مذّهب و مرّصع، تزیینات هامش12 با نقوش اسلیمی، رسسوره ها 
دارای یک قاب مرّصع با تزیینات هندسی که عنوان سوره و عدد 
آیات در آن به قلم ســفید آب و دورگیری مشکی نوشته شده 
است و عالیم ابتدا و انتهای آیات به صورت شمسه با شعاع های 

گسرتده می باشد.

ترنج رسسوره ها به صورت نقوش هندسی با نقوش اسلیمی 
و ختایی13 است. تزیینات در قرن پنجم به بعد تکامل یافته 
ـ . ق به اوج کامل و زیبایی و  به طوری که در قرن ششــم ه
به نوعی به یک انسجام کامل با هویت اسالمی – ایرانی دست 
یافته، آن جایگاهی را که شایســتۀ هرنی با مشّخصات خاص 

اسالمی است، کسب می مناید )تصویر 13(.

نتیجه گیری 

نسخه های منتخب قرآنی در این مقاله از لحاظ تاریخ 
شناســی نسخه های خطّی، مبیّن نوع خط و تذهیب خاّص 
ســده های 5 و 6 هـ . ق / 11و 12م. می باشند. در بررسی 
شیوۀ نگارش قرآن های فوق، ســیر تحّول و تکامل خطوط 
از خط کوفی به خطوط دیگری ازجمله خط نسخ، محّقق، 
ثلث و... و روند رو به رشــد آن در نسخه های موجود قابل 
مشاهده و خطوط از شکل سادۀ خود به اشکال منسجم تر 
تغییر یافته اســت. همچنین در این دو سده قواعدی برای 
هر چه بهرت نوشنت خطوط کتابت قرآن تدوین شد و نوشنت 
خطوط شش گانه به شکل کالسیک خود نزدیک گردید. از 
این زمان تا اواخر ســدۀ ششم هـ .ق تذهیب به شکل متین 
و منسجم وارد کتابت شده، رسمشقی برای دوره های بعدی 

می گردد.

تذهیب به صورت آمیزه ای از نقوش گل و برگ و اشــکال 
هندسی بود، قالبی که تا سدۀ ششم هـ .ق نیز رواج داشت. 
معموالً نقوش هندســی در صفحات آغازین و انتهایی، 
کاربرد بیشــرتی داشت و در منت، تنها در داخل قسمتی که 

عنوان ســوره را دربرمی گرفت، دیده می شد.در قرآن های 
ســدۀ پنجم  هـ .ق صفحه آرایی بیشــرت عمودی و نقوش 
هندســی در اشکال مختلف دیده می شود که دارای اشکال 

تکرار شونده و ریتمی است. 

همچنین در بررسی قرآن های مرتجم باید به این نکته اشاره 
منــود که ترجمۀ آیات در اکرث قرآن های این دوره به صورت 
الوان و با رنگی متفاوت از رنگ آیات نوشــته شده است، 
مگر در مواردی که ترجمه و تفسیر آیات بیرون از منت، در 
حاشیه و یا در صفحه ای جدا نوشته شده باشد. به طوری که 
منت آیات با مرّکب مشــکی و یا قهوه ای تیره کتابت شده و 
ترجمۀ آیات در بین سطرها و یا به صورت کلمه به کلمه 
و با رنگی دیگر- بیشرت شنگرف- در ذیل آیات نوشته شده 
است. نوع خط آن نیز با خط منت آیات به لحاظ نوع و 
اندازۀ حروف متفاوت و غالباً کوچک تر از خط منت بوده و 

اکرثاً به خط نسخ به کاررفته است. 

در پایان می توان چنین اظهار منود که در بررسی های 
صورت گرفته در این مقاله نتایج زیر به دست آمد:

1.کتابت قرآنی به خط کوفی و به صورت کم رنگ، با کاربرد 
جزیی، بدون نقطه بیشرت در تزیین رسسوره و رسلوح و خط 

نسخ جهت کتابت قرآن رواج بیشرتی می یابد. 

2.قابلیت های برصی بی همتا، انحصاری و فوق العاده قوی 
و تأثیر گذار، کیفیت رمزگونه، ایجاد یک نیروی جنبشــی 
و پویا و قابلیت های زایش شیوه های متنّوع و جّذاب از 

ویژگی های خطوط این قرآن ها است.

3.ویژگی های برصی و تزیینات قرآنی نســبت به چهار قرن 
اّول به صورت تکامل یافته تر می باشد و بیشرت تزیینات 
به کاررفته در قرآن های این دو سده با نقوش هندسی است.

4.در فواصل آیات نقطه هایی به صورت دایره دیده می شود.

5.استفاده از نقوش تزیینی در باال و کنار صفحه کاربرد 
بیشرتی داشته است.

 

 تصویر 11 : ترجمۀ آیات به ترکی و 

فارسی به صورت تحت اللفظی و در کنار 

هم، مأخذ: )مشــهد، کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی، شامرۀ 222۹(

تصویر 13 : تزیینات به کاررفتــه در قرآن 

34۹6، مأخذ: )مشهد، کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی، نسخۀ شامرۀ 34۹6( 

 تصویر 12 : تزیینات قرآنی به صورت نقوش 

هندسی، مأخذ: )مشهد، کتابخانۀ آستان 

قدس رضوی، شامرۀ 222۹(
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جدول: بررسی تزیینات به کاررفته در تزیین قرآن های مرتجم موزۀ قرآن آستان قدس رضوی



پی نوشت ها:

1. به معنی ابتدای سوره که با استفاده از عنارص و نقوش مختلفی تزیین 

می شد )مایل هروی، 1372، 675(.

2. در عرف نسخه آرایان، شکلی را گویند چهار گوشه دارای پیچ و خم، که 

وسط آن را با نقوش اسلیمی، برُتمه و تصویر نباتات تذهیب و ترصیع کرده 

و گاه بر زمینۀ مذّهب یا مرّصع آن نام کتاب و امثال آن را با زر یا سفیداب 

می نویسند. ترنج اغلب روی جلد و گاهی در ظهر ورق اّول نسخه کاربرد 

داشته است )قلیچ خانی، 1373، 38(.

3. در عرف نســخه آرایان و مذّهبان شکلی را گویند مدّور به سان قرص 

خورشید، که منّقش و زراندود شده باشد و دارای شعاع هایی به اطراف که 

اصطالحاً به آن ها رشفه می گویند )هامن، 12۹(.

4. صفحۀ آغاز یا صفحات آغاز اکرث نســخه های مّذهب دارای شکلی 

هندسی است شبیه محراب و ایوان و مزیّن به خطوط منظّم هندسی 

یا گل و برگ به َزر و رنگ های متنّوع دیگر که “رسلوح” نامیده می شــود 

)وفادارمرادی، 137۹، 76(.

5. رنگیزه ای متشــّکل از سولفات جیوه و به رنگ قرمز درخشان، معّربش 

شنجرف است و آن جسمی است معدنی )مایل هروی، 1372، 123(.

6. ]در لغت جواهر نشاندن است[، در صورتی که در هر یک از نقش و 

نگاره های مربوط به نسخه ها و مرقّعات جز آب طال، از شنگرف، الجورد، 

زنگار، زعفران و غیره به کاررفته باشد، آن نقش را مرّصع می گویند و عمل 

آن را ترصیع، به خالف نقش مذّهب که در آن فقط آب طال به کار می رود 

)هامن، 35(.

7. ابوالحسن شنقشی واقف نسخۀ نفیس قرآنی فوق، مرتجم آن ناشناخته 

است و تاریخ تحریر آن قبل از قرن 6  هـ . ق است. این ترجمه و تفسیر 

شامل سورۀ حمد و از آیۀ 1۹ سورۀ بقره تا آیۀ 73 سورۀ یونس است. این 

اثر به تصحیح محّمد جعفر یاحّقی در یک جلد به سال 1355 در انتشارات 

بنیاد فرهنگ ایران به چاپ رسیده است )مهیار، 1385، 358(.

8 . اصطالحی در نقاشی و تذهیب است، از شعر که به معنی موی باشد، 

گرفته شده و به نقش گیاه و درخت و هرچه شــبیه آن هاست، اطالق 

می شود )قمی، 1366، 1۹۹(. 

۹. به کار بردن عالمت ها و نشانه هایی است که خواندن و در نتیجه فهم 

درست مطالب را آسان و به رفع پاره ای از ابهام ها کمک می کند )مایل 

هروی، 1372، 673(.

10. مسطَر )= خط کش( اندازۀ بیت )= سطر( را بر روی صفحات نسخه 

معین می کردند )مایل هروی، 1372، 131(.

11. در لغت به معنای جوی باشــد و در عرف مذّهبان و جدول کشان، 

خطوط متوازی است که گرداگرد صفحه نوشته و یا در فواصل سطور 

می کشیده اند )قلیچ خانی، 1373، 47(.

12. در فن کتاب آرایی عبارت اســت از کرانه های سه گانه و بیرون اوراق 

هر کتاب، که کاتبان بعد ازجدول یا ادامۀ عبارات و مطالب منت را بر آن 

می نوشتند )هامن، 248(.

13. طرح هرنی، دارای انواع بسیار، که از ترکیب گل و برگ های دور از 

طبیعت بر طبق سبک ایرانی ساخته می شود )هامن، 76(. 
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فکرت، محّمدآصف، )1363( نسخ خطّی قرآن های مرتجم آستان قدس 

رضوی، کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، مشهد.

قمی، احمد، )1366( گلستان هرن، چاپخانۀ گلشن، تهران.

قلیچ خانی، حمیدرضا )1373(، فرهنگ و اصطالحات خوش نویسی، روزنه، 

تهران.

گلچین معانی، احمد )1347(، راهنامی گنجینۀ قرآن آستان قدس رضوی، 

ادارۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی، مشهد. 

لینگــز، مارتین، )1377( هرن خط و تذهیب قرآنی، ترجمۀ مهرداد قیّومی 

بید هندی، انتشارات گروس، تهران. 

مایل هروی، نجیب، )1372( کتاب آرایی در متّدن اسالمی، انتشارات آستان 

قدس رضوی، مشهد.

مایل هروی، نجیب، )1380( تاریخ نســخه پردازی و تصحیح انتقادی 

نسخه های خطّی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، تهران.

معرفت، محّمد هادی، )1377( تاریخ قرآن، ج اّول، نرش سمت، تهران.

وفادار مرادی، محّمد، )137۹( اصول و قواعد فهرست نگاری، انتشارات 

مجلس شورای اسالمی، تهران.

مقاالت:

فراست، مریم، )1386( قرآن های خطّی آستان قدس رضوی، دو فصلنامۀ 

مطالعات هرن اسالمی، سال سوم، تهران

مهیار، محّمد، )1385( نگاهی به ترجمه و تفسیرهای کهن، فصلنامۀ 

بیناب، شامرۀ 4۹، تهران.


