
آب خوش تر ...
گفتگو با استاد عبداللّه قوچانی؛ كتیبه خوان

عبداللّه قوچانی، متولّد شــهر بغداد در 
کشور عراق، از پدر و مادری ایرانی 
است. تحصیالت لیسانسش را در عراق 
متام کرده و هم زمان با روی کار آمدن 
صدام در عراق، پدرش به ایران باز می گردد، 
اّمــا عبداللّه به بهانــۀ تحصیل به همراه 
بقیۀ خانواده در عراق می ماند و همین 
امر موجب تسلّط بیشرت وی به زبان 
عربی نســبت به زبان فارسی می شود. وی در سال1351 برای 
اّولین بار به ایران می آید. در ابتدای بازگشــت به ایران، فارسی  
اش اصالً خوب نبوده و به این دلیل كه در منزل به زبان فارسی 
صحبت منی كردند، تنها با فارســی دســت  و پاشكسته ای که با 
مادربزرگش حرف می زده، كلامت را هامن  طور كه می شنیده به 
اشتباه بیان می كرده است. بعد از بازگشت به ایران و گذراندن 
دورۀ رسبازی، در سال 1355 به عنوان دبیر زبان عربی استخدام 
و در شهرستان تربت جام مشغول کار می شــود. اّما به علّت 
دوری از خانواده  -که آن زمان در تهران بودند- از آموزش و 

پرورش استعفا داده، به تهران باز می گردد و ... 

آنچــه در ادامه آمده، گفتگویی با وی در خصوص کتیبه خوانی 
و نیز کاشی های زّرین فام حرم مطّهر رضوی است. 

* كارشناس ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
shgh1983@yahoo.com
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از چــه زمان به طور تخّصصی كار بر روی كتیبه ها 
را آغاز كردید؟

پس از بازگشت به تهران مّدتی بیکار بودم تا اینكه در 
مرکز باستان  شناسی استخدام شدم. سال 56 بود که کار 
واقعی من رشوع شد. در آنجا به پیشنهاد رئیس وقت مرکز 
باستان شناســی، مشغول کار روی "خط" شدم، او گفت تو 
به زبان عربی مســلّط هستی پس روی کتیبه ها کار کن. 
اگر او مرا به این سمت راهنامیی منی کرد مثل بسیاری 
از کارمندان هر صبح کارت می زدم و عــر به منزل 
برمی گشــتم. از آن زمان رشوع به خواندن کتیبه ها روی 
اشــیای مختلف کردم. غالب این کتیبه ها به زبان عربی 
بود چون هنوز به زبان فارســی مسلّط نبودم. اشیایی كه 
باید روی آنها كار می شد داخل ســالنی مخصوص بود و 
چون من تازه کار بودم، به من کلید آن سالن را منی دادند، 
مسئولین بخش خودشان اشیا را یکی یکی از سالن به اتاق 
من می آوردند و من کتیبۀ روی آنها را مطالعه می کردم. 
این کار هر چند دقیقه  یك بار تکرار می شد و باز من برای 
مطالعه، شیئی دیگر را می خواستم. در آخر خسته شدند 
و کلیدهای ســالن را به من تحویل دادند و گفتند خودت 

اشیا را بیاور و برب.

شام كار خود را با سفال های نیشابور آغاز كردید و 
بعد به بررسی خط كوفی بنایی پرداختید، در این 
زمینه تا به حال چه فّعالیت های دیگری داشته اید؟

رشوع كار من با سفال های نیشابور بود که در موزۀ 
ایران باستان آن زمان زیاد موجود بود. این سفال ها از 
حّفاری های نیشابور به دست آمده بود و تعدادی هم از 
قدیم در موزه وجود داشت. نوشته های روی این سفال ها 

به خط کوفی و همۀ نوشــته ها شعر عربی یا حدیث بود 
و حالت رضب املثل داشت و موضوع این رضب املثل ها در 
مورد بخشش و علم و موارد مشابه این بود. با گردآوری 
عکس این سفال ها از موزۀ رضا عباسی و موزۀ سفالینه 
و آبگینه که حدود 30 عدد بود، مجموعه ای شامل حدود 
70 ظرف شــد که به نظر من ناقص بود در نتیجه من 
رساغ کاتالوگ ها رفتم و از هر چه در موزه های خارج و 
کتاب هایش در دسرتس بود عکس گرفتم و به مجموعه 
اضافه کردم، بیشرت این سفال ها هم خوانده نشده بود. 
من به بعضی از کتیبه ها که خوانده شده بود در کتابم 
ارجاع دادم و اگر جایی هم اشــتباه خوانده شده بود 
اشاره ای به آن اشتباه نکردم و فقط درستش را نوشتم، 
چون عادت به انتقاد کردن نــدارم و عقیده دارم هر 
کســی كه پیشرت کاری کرده، تالش خودش را کرده است، 
من به منابع مورد استفاده ارجاع می دادم و خود افراد 
می توانستند مراجعه کنند و منت من و منت دیگران را 
مقایسه کنند. ظرف های سفالی نیشابور روی هم رفته 
140 ظرف شــد که مجموع آن ها به صورت یک مجموعۀ 
کامل در قالب کتاب، به هّمت موزۀ رضا عباســی در سال 
1364، 8 ســال بعد از رشوع کار، به نام "کتیبه های سفال 

نیشابور" چاپ شد.

هم زمان با چاپ این کتاب رشوع به جمــع آوری خط 
کوفی بنایی کردم، از یزد و اصفهان و شــهرهای مختلف 
عکس و اسالید از کتیبه ها تهیّه می کردم و همیشه 
همراهم کاغذ میلی مرتی داشتم که روی این کاغذ فقط 
نقطه گذاری می کردم، مثالً برای کاشی مربع شکل 5×5س. 
یک نقطه برای آجرهای 5×15س. ســه نقطه که سه مربع 
را نشان می داد می گذاشتم و وقتی به تهران برمی گشتم 

 کاشی زرین فام به تاریخ جامدی االول 

سال 738 هجری، 

با دو رباعی؛ 

رباعی اول از ابو سعید ابو الخیر:

آنی تو که حال نیک حاالن دانی      

احوال دل بی پر و باالن دانی

ارخوامنت از سینه ناالن شنوی        

ور دم نزنم زبان الالن دانی

رباعی دوم: 

امروز منم بدرد مهامن فراق           

بریان جگری نهاده ....فراق

خود می نکند فراق دندان از من    

گوئی که خوش آمدم بدندان فراق



طرح گنبد منسوب به شیخ حیدر 

مقربه منسوب به شیخ حیدر )تاریخ بنا 731 هجری 

قمری( آیات 27 و28 و قسمتی از آیه 29 سوره فتح 

به مضمون

بسم اللّه الرحمن الرحیم لقد صدق اللّه رسوله الرؤیا 

محلقین  آمنین  اللّه  الحرام انشاء  املسجد  لتدخلن 

رؤسکم ومقرین ال تخافون فعلم ما التعلمون فجعل 

من دون ذلک فتحاً قریبا/ هو الذی ارسل رسوله بالهدی 

و دین الحق لیظهره علی الّدین کله وکفی باللّه شهیدا/ 

محّمد رسول اللّه والذین معه اشداء علی الکفار رحامء 

بینهم تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضالً من اللّه و رضواناً 

سیامهم فی وجوههم من اثر السجود صدق اللّه

آیۀ مذکور در باال و آیه رس در ورودی ثابت می کند که 

مقربه متعلّق به اشخاصی است که در راه خدا شهید 

شده اند واحتامال 162 سال بعد شیخ حیدر نیز در این 

مقربه دفن شده و مقربه به نام او معروف شده است.

 قسمتهای سفید بر روی گنبد منسوب به شیخ حیدر 

قسمتهای بازسازی شده به استناد طرّاحی استاد عبداللّه 

قوچانی است كه با رنِگ آجری همسان با رنگ بقیه 

آجرها اجرا شده است.

سعی می کردم نقطه ها را به هم وصل کنم و منت روی 
آن ها را بخوانم و اگر خوانده منی شد منتظر می شدم 
تــا این خطوط را کامل به هم وصل کنم و بعد منت را 
بخوانم. بعد از مّدتی عمدۀ کارم فقط در اصفهان شد و 
در اصفهان هم فقط چهار مسجد را انتخاب کردم: مسجد 
جامع اصفهان، مسجد شیخ لطف اللّه، مدرسۀ چهار باغ 

و مسجد امام.

متوّجه شدم مجموعۀ عظیمی از خط کوفی بنایی در این 
چهار مسجد وجود دارد، من همۀ این موارد را جمع آوری 
و طرّاحی کردم، این مجموعه به صورت یــک کتاب با 
عنوان “خط کوفی معقلی در مساجد باستانی اصفهان” 
چاپ شد که بخش نخست آن بود و قرار شد بخش دومش 
هم ادامه پیدا کند که نشــد. طرح های زیادی داشتم ولی 
آن زمان کامپیوتر نبود و همۀ طرّاحی ها با دست انجام 
می گرفت، با راپیت روی ورق کالک طرّاحی می کردم و 
زمینه اش را هم به دلیل این كه با مرکّب منی شــد کار کرد 
با چیزهایی به نام زیپاتون می بریدم و می چسباندم، مثالً 
برای آجر و کاشــی دو رنگ مختلف استفاده می شد. بنیاد 
اندیشۀ اسالمی در سال 1364 این اثر را به صورت یک 
کتاب چاپ کرد. البته من طرّاحی مجّدد از این اثر را در 
برنامه Free Hand با طرح دقیق و رنگی که خودم دوست 
داشتم رشوع کردم، بازبینی اثر متام شده و انشاءاللّه اگر 
فرصت آن پیش بیاید منایشگاهی از انواع این خطوط زیبا 
برگزار خواهم کرد و اگر شد بار دیگر به صورت کتاب این 

اثر را چاپ می کنم.

در مسجد امام اشعار فارسی شامل اشعار سعدی با خط 
کوفی بنایی دیده می شــود. هرنمندی که توانسته این 
اشــعار و متون مذهبی را در آن مساحت دقیق بگنجاند، 
کار خیلی بزرگی انجام داده است، زیرا من دانشجویانی 
داشتم که روی خط کوفی بنایی کار می کردند و می دیدم 

که چه قدر سخت است که متنی را طرّاحی کنند. یک بار 
به یکی از شــاگردانم که مشهدی هم بود گفتم منت “علی 
ابن موســی الرضا” را طرّاحی کن، خودم هم کمکش کردم 
و منت را به صورت شش ضلعی، با شــش مثلث طرّاحی 
کردیم که بســیار زیبا شد. مثلث را به هر طرف که 
می چرخاندی “علی ابن موســی الرضا” بود، هم در مثلث 
و هم در حاشیه ها، این کار خیلی وقت گیر بود و باید 
چنــد بار منت را کوچک یا بزرگ می کردیم تا منت کامل 

نوشته بشود و در شش ضلعی بگنجد.

این مجموعه کار من به صورت ســیاه و سفید چاپ شد و 
انشــاءاللّه اگر دوباره چاپش کنم منت هایی را به آن اضافه 
می کنم. از جمله نفیس ترین و بهرتین خطوط کوفی 
بنایی تاریخ   دار، خطّی است كه در گنبد سلطانیه به چشم 
می خــورد، طرّاحی آن خیلی وقت گیر بود و مّدت زیادی 
وقت رصف آن کردم. کّل رسدر به شــکل طاق است و 
اطرافش مثلث های متعّددی وجود دارد که در اضالع هر 
مثلث نام "محّمد" و داخل آن سه بار "علی" نوشته شده، 
این ســه علی به شکل شش ضلعی است و اگر دقّت شود 
به شکل مکعب دیده می شود، مثل سه علی روی سکۀ 
بهار آزادی. تاریخ این کتیبه710 ه.ق و زمــان اّولجایتو 
است، که می توان گفت قدیمی ترین منونۀ تاریخ دار این 
نوع خط است. منونه هایی مربوط به قبل از این هم 
وجود دارند، ولی چون تاریخ دقیق ندارند منی توانیم 
بگوییم به چه سالی تعلّق دارند و فقط می توان دورۀ 

ساخت آن ها را مشّخص کرد.

یکی دیگر از خطوط نفیس کوفی بنایی در مشکین شهر 
اردبیل اســت که کّل دیواره های مقربۀ معروف به مقربۀ 
شیخ حیدر را پوشانده است. من طرح را باز کردم، این بنا 
به صورت استوانه ای شکل ساخته شده، طولش در حدود 
20 مرت و ارتفاعش 9 مرت است )پس از باز کردن استوانه(. 



پایین آن در چهار قسمت، چهار ورودی است. در کل این 
طرح، 2 آیه از سورۀ قرآن طرّاحی شده، من در عجبم در 
این بنا با این بزرگی چگونه توانســتند این خط را طرّاحی 

کنند و درجای خود بگنجانند.

در سال 1351 یا 1352 که می خواستند این بنا را مستحکم 
کنند چهار طرف بنا را به صورت عمودی شــکافتند تا در 
آن تیرآهن قرار دهند و یک کالف آهن نیز دور تا دور 
آن گذاشــتند. وقتی کار متام شد، هر جا کاشی بود کاشی 
گذاشــتند و هرجا آجر بود در امتدادش آجر گذاشتند و 
کار را متام کردند، غافل از این که این کاشی و آجرها 
در واقع نوشته ای خاص را نشان می داده است. من از 
قدیم هر وقت به اردبیل می رفتــم، از این مقربه عکس 
می گرفتم یا روی کاغذ میلی مرتی نقطه گذاری می کردم 
و منی فهمیدم چرا این منت این گونه در هم ریخته است. 
چون آنجا درختانی وجود داشــت که شاخه هایش با گنبد 
در متاس بود و منی شد منت را کامل دید اّما تا آن جا که شد 
را طرّاحی کردم، تا زمانی که برای بهسازی بنا، درخت ها 
را بریدند، با میراث فرهنگی اردبیل صحبت کردم و قبول 
کردند من این بنا را مجدداً طرّاحی کنم و جاهایی را 
که اشتباه است اصالح كنم، نهایتاً این بنا بازسازی شد و 
نوشته های اصلی رس جایشان قرار گرفتند. کار روی این 
گنبد باعث شد که در قسمتی از بنا تاریخش را پیدا کنم، 
چون همیشه می گفتند این مقربه متعلّق به شیخ حیدر، 
پدر شاه اسامعیل صفوی است، اّما متوّجه شدم تاریخ 
این بنا ســال731ه.ق یعنی متعلّق به دورۀ ایلخانی، زمان 
ابوسعید بهادرخان است و هیچ ربطی به شیخ حیدر پدر 
شــاه اسامعیل ندارد. تاریخ اثر به صورت کاشی معرّق 
بوده و اكنون از بین رفته است، کل کتیبه از بین رفته 
ولی داغی کاشی در گچ مانده و تاریخش مشّخص بود. از 
آن عکس گرفتم و به وسیلۀ کامپیوتر بازسازی اش کردم. 
اگر زمانی منایشــگاه بگذارم این دو منونه را به عنوان 
قدیمی ترین و نفیس ترین منونه های خط کوفی بنایی که 

تاریخ هم دارند منایش خواهم داد.

به طور كلّی تا به حال 12 کتاب و 45 مقاله چاپ کردم، سه 
کتاب "کتیبه های سنگ قربهای موزۀ هگمتانه همدان"، 
کتاب "کاشــی های زّرین فام جزیرۀ کیش" تحویل سفارش 
دهنده شــده اّما تا به حال چاپ نشده است و دو کتاب 
"تفســیر پژوهشی آیات مناز" که علّت رشوع تألیف این 
کتاب یک سفال مینایی تاریخ دار ساخت ابوزید بوده و 
کتاب " گنجینۀ سّکه های نیشابور مکشوفه در شهر ری" 

به زبان انگلیسی، که آمادۀ چاپ است.

در رابطه با حرم امام رضــا)ع( چه فّعالیت هایی 
داشته  اید؟

من از زمانی که آقای اردالن در موزۀ حرم امام رضا)ع( 

خدمت می کردند چند بار آمدم و قرآن ها و اشــیای دیگر 
را دیدم، گذشت تا زمانی که خانم کفیلی اینجا مشغول 
شدند، ایشان پیشنهاد کردند که روی کاشی های زّرین فام 
حرم کار کنم چون می دانستند بنده بیش از هر کس دیگر 

روی کاشی زّرین فام کار کرده ام.

من اكنون در کامپیوترم تصاویری از صدها کاشــی از 
موزه های مختلف دنیا دارم که روی آنها اشعاری نوشته 
شــده، اشعاری که روی این اشــیا آمده، چه کاشی و چه 
سفال، تا كنون حدود 1000رباعی از 100 تا 150 شاعر 
عرب و فارس است، می خواستم بررسی کنم که اینجا در 
حرم امام رضا)ع( موضوع کاشی ها چیست. جاهای دیگر 
معموالً از اشعار و رباعیات فارسی یا عربی استفاده شده 
اّما بر روی کاشی های حرم بیشــرت حدیث نوشته شده و 
گاهی اشعار عربی از حرضت علی)ع( یا امثال و حکم از 
ابراهیم ادهم، شیخ جنید و عرفای معروف دیگر دورۀ 
اســالمی. این مجموعۀ خوبی است که می توان آن را به 
صورت کتاب درآورد. اکرث باستان شناســان دنیا که به این 
کاشی ها دسرتسی ندارند منتظرند تا این کتاب منترش 
شود، چون دیدن این کاشی ها در حرم بسیار دشوار است 

و دسرتسی به آنها آسان نیست.

چیزهایی که تا کنون چاپ شده منظره های کلّی است، 
مثالً از 20 یا 30 كاشــی در منای كلّی، و این که روی این 
کاشــی ها چه نوشته شده و چه کسی آنها را درست کرده 
برای باستان شناسان و متخّصصان تاریخ هرن خیلی ارزشمند 
است. وقتی قرار شد من روی کاشی های زّرین فام حرم 
کار کنم گفتند اتاقی هست که کاشی های شکستۀ زیادی 
را آنجا نگهداری می کنیم، دیدم مجموعه ای از کاشی های 
نفیس آنجا ریخته شــده بود. اینکه شکسته شده بودند 
مهم نبود. ممکن است یک قطعه 3×4 سانتی مرتی از یک 
کاشی باقی مانده باشد که روی آن تّکه، نام کاشی کار یا 
تاریخ ســاخت آن نوشته شده باشــد، همۀ آن کاشی های 
شکسته بسیار با ارزش بودند. آنها به داخل موزه انتقال 
داده شدند، از آنها عکس گرفته شد و قرار است انشاءاللّه 

امسال تصاویر آنها به صورت کتاب منترش شود. 

شام در زمینۀ کتیبه  خوانی به زبان عربی و تاریخ 
تسلّط دارید، به نظر شام کتیبه  خوانی مستلزم چه 

مهارت های دیگری است؟ 

اصل کار این اســت که تا حدودی باید به زبان عربی آشنا 
باشید، چون خط کوفی نقطه ندارد و یک کلمه را با 
چند شــکل مختلف می توان خواند. مثل کلمۀ "بیت" که 
اگر نقطه هایش را جابه جا کنیم بــه کلمه های "تبت" و 
"نیت" و "بنت" و چند کلمه دیگر تبدیل می شــود. کسی 
که عربی بلد نباشــد به مشکل برمی خورد. البته بعضی ها 
بــا دیدن کلمۀ قبل و بعد می توانند حدس بزنند که کلمۀ 



مورد نظرشان چیست، ولی کسی که به عربی آشناست 
رسیع تر می تواند کلمه را تشــخیص بدهد. البته خود من 
هم گاهی به مشكل برمی خورم، مثالً در مسجد جامع 
گلپایگان اســم معامر بنا را خواندم ولــی یک معروفیت 
دیگر هم دارد که هنوز با نقطه گذاری نتوانســتم برای آن 
کلمۀ مأنوسی پیدا کنم. این معروفیت از حروف ")و(، )ا(، 
)س/ش(، )ا(، )ک(، )ت/ب/ث/پ/ئـ(، )ر/ز(، )ا(، )ر/ز(" 
تشکیل شده، من از این حروف حدود 40 کلمه ساختم 

ولی هنوز به کلمۀ مناسبی نرسیده  ام.

همین طور قدیمی ترین اثر دورۀ اســالمی که آن مهری 
اســت که برای معروفیت صاحب این مهر 36 احتامل 
وجود دارد ولی هنوز به اســمی قطعی نرسیده ام، این 
معروفیت كه یک لقب ساسانی است، متعلّق به اوایل 

اسالم است که من هنوز منت آن را پیدا نکرده ام.

از این رو آشنایی به زبان عربی و آشنایی با انواع خطوط 
کوفی برای کتیبه خوانی مهم اســت، البته این آشنایی با 
خط تنها از طریق تجربه ممکن است، چون هیچ مدرک 
مدّونی برای انواع خط کوفی وجود ندارد، ما می گوییم 
خط سبک سلجوقیان، خط قرن 10 یا 11، خط مشّجر، 
خط مشــبّک و همۀ این نتیجه گیری ها از روی تجربه و 
دیدن خطوط است، زیرا بعد از مّدتی چشم به خطوط و 
انحناهای آن عادت می كند. متأّسفانه دانشجویانی که در 
رشــتۀ باستان شناسی تحصیل می کنند همه از دورۀ اسالمی 
گریزانند و به دورۀ تاریخی و پیش از تاریخ متایل دارند ولی 
منی دانند که اصل هرن و نویافته هایی که می توان کشف کرد 
متعلّق به دورۀ اســالمی است، اینها می گویند دورۀ اسالمی 
چیست؟! 100 سال، 200 سال، 300 سال پیش است و هنوز 
جدید اســت! ولی منی دانند كه در همین سال ها چیزهای 
مبهمی است که باید کشف شود. بیشرت مقاالت من راجع 

به این دوره در مجاّلت باستان شناسی چاپ شده است.

در بین کتیبه  هایی که تا به حــال خوانده اید، 
شعرهایی است که 2 یا 3 کلمه از آنها حذف شده 
اســت، شام چگونه این ابیات ناشناخته را حدس 

می زنید؟ باالخص اگر شاعر آن گمنام باشد؟

من هم ممکن است خیلی ها را پیدا نکنم، اّما در زبان 
فارسی مثلی است که می گوید جوینده یابنده است و 
من این را باور دارم. خیلی از کلامت شعرای گمنام را 
که فکر می کردم امکان ندارد پیدا شــود، به ناگاه جلوی 
چشمم پیدا می شوند. در تذکره ها شعرهایی از شعرای 
گمنام آمده است، خیام و سعدی و حافظ و... دیوان کامل 
دارند ولی کســانی که گمنام اند و دیوان ندارند اشعارشان 
را باید در تذکره ها جستجو کرد. برای مثال یکی از اساتید 
در قدیم، دو کلمه از اشعاری را که روی ظرف آب نوشته 
شده و در موزه نگهداری می شود را اشتباه خوانده بود، 

من روی این شعر مشکل داشتم که چرا به این صورت 
است که به طور اتّفاقی در یکی از تذکره ها اصل شعر را 

پیدا کردم.

شعر خوانده شده بود: "آب خوش تر مرا ز باده ز می"
و من به این صورت اصالحش کردم : 

"آب خوش تر هزار باره ز می"
این شــعر متعلّق به یک قاضی در قرن پنجم است که 
رشاب زیاد می نوشــید ولی توبه كرد و این شعر را گفت 

كه مرع اّولش فارسی و مرع دومش آیۀ قرآن است:

آب خوش تر هزار باره ز می

و ِمَن الاَْمء كُلَّ َشْیٍء َحیٍّ
این شــعر را در تذکرۀ مجمع الفصحا پیدا کردم، البته 
خود این تذکره که شــش جلدی است هم به سختی 
پیدا می شود. جالب تر اینكه سال گذشته هم در موزۀ 
مرتوپولینت یک ظرف سفالی زّرین فام مینایی زیبا و نفیس 
متعلّق به قرن ششم را دیدم که همین شعر رویش نوشته 
شــده بود و بیت دومی كه روی آن نوشــته شده بود و ما 

نداشتیم این بود:

نخورم آنچه عقل مرا بخورد                 
آتش افکند اندر من چو آتش در نی

به این معنی که من توبه کردم و دیگر رشاب منی نوشم.

کسانی که حدس می زنند شعری متعلّق به دورۀ صفوی 
اســت، تذکرۀ سام را برای مراجعه داریم. مانند شعری که 

در مسجد جامع اصفهان می خوانند: 

چون نامۀ جرم ما به هم پیچیدند               
بردند و به میزان عمل سنجیدند 

بیش از همه کس گناه ما بود ولی              
ما را به محبّت علی بخشیدند

من این شعر را در کتاب "خط کوفی معقلی" طرّاحی 
کردم و شاعرش را که موالنا رحمی است در تذکرۀ سام 

پیدا کردم.

شــعرهای محلّی هم در تذکرۀ شعرا پیدا می شود، ممکن 
اســت بعضی ها را پیدا نکنیم ولی در آینده با وجود این 
همه نســخه های خطّی و تذکرۀ شعرا و دیوان های چاپ 
شده و نشده فرد دیگری می تواند منت اصلی را پیدا کند.

پس برای کتیبه خوانی تســلّط به زبان عربی و 
ادبّیات، تاریخ و قدرت مشاهدۀ باال مهم است؟! 

از روی ســبک شعر هم می توان کلامت را پیدا کرد که 
متأّسفانه من این توانایی را ندارم چون زیاد روی شعر 
فارسی مسلّط نیستم، ولی در حال حارض بیشرت از هر 
کس دیگر اشعار فارسی را روی آثار موزه ای در می آورم 
و این کار برای مصّححان دیوان اشعار بسیار مفید است.



من اشعار زیادی را در کتاب های مختلف دیدم که به 
خیام، کاشانی، حافظ و... نسبت داده اند، وقتی ما سفالی 
را بررسی می کنیم که مربوط به قرن 6 یا قرن 7 است، 
اگر اســم شاعرش که در کتب آمده مربوط به بعد از قرن 
هفتم باشد، اشتباه است و حذف می شود. من در مجلۀ 
نرش دانش مقاله ای نوشتم و ثابت کردم 24 رباعی و یک 
غزل و یک ملّمع در دیوان شمس تربیزی منی تواند متعلّق 
به موالنا باشد و مدارکش را هم ارایه دادم، تاریخ سفالی 
که این اشــعار رویش هســت متعلّق به سال 604 ه.ق و 
سال های نزدیک به قبل یا بعد از آن است. موالنا در سال 
607 یا 608 ه.ق تازه به دنیا آمده اســت، پس این شــعر 

منی تواند رسودۀ او باشد.

سفالی داریم كه تاریخ آن چند سال پس از تولّد موالناست، 
در آن سال موالنا پنج یا شش ساله بوده، پس باز هم شعر 
متعلّق به او نیســت. شعر دیگری به نام حافظ پیدا کردم 
ولی این شعر روی ظرف سفالی نوشته شده که 150 سال 
قبــل از به دنیا آمدن حافظ روی آن بوده، پس شــاعرش 

منی تواند حافظ باشد.

من عقیده دارم که به سفال و کاشی نباید به عنوان 
کاسه و کوزۀ شکســته نگاه کرد. بلکه این ها هر کدام 
برگی از یک نسخۀ خطّی غیرقابل دستکاری است که از 
زمانی که ســاخته شده، سامل به دست ما رسیده است، 
مانند کاشــی های حرم که پر از احادیث اصیلی است که 
قدمت آن ها بیش از 800 سال است، در حالی که بعضی 
از احادیثی که روی کاشی هاست کلامتش با بحاراالنوار 
و اصول کافی اختالف دارد، جمالت از لحاظ معنی یکی 
اســت ولی اصل جمله و صحیح آن روی کاشی است. 
جمالت کتاب چون روی کاغذ نوشته شده اند ممکن 
است بدخط بوده و کسی که نسخه نویســی می کرده 
کلمه ای را نتوانسته بخواند و مرتادف آن را نوشته است یا 
نســخۀ خطّی در مرور زمان آب رویش ریخته شده و یک 

کلمه اش پاک شده است.

این مسئله را روی سفال های نیشابور هم داشتیم، مثالً 
یکی از کلامت قصار حرضت علی)ع( روی یکی از کاسه ها 

که در موزۀ رضا عباسی است این طور نوشته شده بود: 

َمْن كََساُه الَْحیَاُء ثَْوبَُه َخفَى َعِن الُْعیُوِن َعیْبُه 

کسی که جامۀ رشم و حیا بپوشد زشتی او از چشم ها 
پنهان می شود.

من این جمله را در کتب چاپی پیدا کردم در حالی که 
جملۀ “عن العیون” )از چشم ها( تبدیل شده بود به “عن 
الناس” )از مردم(، معنا یکی است ولی در سفال می گوید 
از چشــم ها پنهان شد و در کتاب نوشته از مردم پنهان 
شد. به نظر من جملۀ کتاب درست نیست و جمله ای که 
1100 سال پیش روی سفال نوشته شده مدرک محکم تر، 
بهرت و بلیغ تری اســت. اگر شام نسخۀ خطّی به من نشان 
دهید که تاریخش قبل از تاریخ این ظرف ســفالی باشد 
که حدود هزار و اندی ســال پیش ساخته شده و این منت 
به آن شکل کتاب در آن نوشته شده باشد، خوب من هم 

قبول می کنم که نسخۀ صحیح تر از سفال است.

پس قدمت جمالت از روی سفال ها قابل تشخیص هستند. 
همین طور که از سّکه ها استفاده می کنیم و از روی 
ســّکه لقب کامل و اسم کامل حّکام مختلف را به دست 
می آوریم. منونه اش رسسلسۀ کاکویه است، در متون 
تاریخی به او می گویند "دشــمن زیار" ولی روی سّکه ها 
فامیلش "دشمن زار" بوده است. از آنجا که سّکه ها در 
زمان خودش و به فرمان خودش رضب شــده اند، اصل و 
صحیح هامنی است که روی سّکه ها موجود است. در 
ضمن همین نام دنبال نام خواهر این حاکم در گنبد 
علی ایرقو در مقربۀ ابوعلی هزار اســب که مقربۀ خود و 

فرزندش می باشد نیز آمده است.

طرح کتیبۀ خط کوفی معقلی گنبد سلطانیه 

کتیبه های رس در رشقی گنبد سلطانیه؛ این کتیبه متعلّق 

به سال 710 هجری و قدیمی ترین منونۀ خط کوفی 

بنایی تاریخ دار است.

قسمت باال در سه مثلث بزرگ: ال اله اال اللّه الواحد 

محّمد رسول اللّه الصادق علی ولی اللّه وصی رسول اللّه

داخل طرح 12 مثلث است که اضالع هر مثلث سه 

کلمۀ محّمد را نشان می دهد و داخل مثلث ها سه کلمۀ 

علی که به شکل یک شش ضلعی و نیز یک مکعب 

طرّاحی شده است. چهار مثلث سمت راست به اضافه 

جمله ال اله اال اللّه الواحد، به شکل یک شش ضلعی 

است.  شده  بریده  آن  باالی  قسمت  که  بزرگ است 

سمت چپ نیز، چهار مثلث به اضافه جملۀ علی ولی 

اللّه وصی رسول اللّه، هامن شکل را نشان می دهد.



در متون گفته شده تاریخ وفات امام رضا)ع( 203 ه.ق 
بوده است ولی ما سّکه ای داریم در سال 204 ه.ق رضب 
شده که نام امام رضا)ع( به عنوان ولیعهد مسلمین آورده 
شده است و نشان می دهد که امام رضا)ع( در آن سال 
هنوز زنده بوده اند، پس آن تاریخ در متون اشتباه است. 
ممکن اســت به مرور زمان تاریخ ها در متون به صورت 
غیر عمدی عوض شوند. مهمرتین استفاده از اشیای موزه 
همین اثبات دقیق تاریخ ها، تشــخیص شعرا و تشخیص 

دوره هاست.

یک منونۀ دیگر از این مورد که من مقاله ای هم درباره اش 
نوشتم و برای چاپ فرستادم ولی نه مقاله چاپ شد و نه 
منت آن به خودم برگردانده شد و متأّسفانه کپی از آن نیز 
ندارم، مورد جالبی است که شخصیت معروف به پوریای 
ولی نامش اشــتباه است و پوریا نیست، بر روی ظرفی 

کوچــک متعلّق به دورۀ صفوی در موزۀ تورنتو کانادا، 
رباعی ای نوشــته شده كه نام این شخص آمده، من رویش 
کار کردم و باعث شد چند اسم دیگر هم که به مرور 
زمان اشتباه تلفظ می شود، به دست بیاورم. انتهای رباعی 

آمده است:
" این سخن بشنو ز محمود پُریار ولی

گر منک می خوری منکدان نشکن"

 و این اســم در اصل پُریار بوده است که به اشتباه و به 
مرور زمان به علّت شباهت در تلفظ، به پوریا تبدیل شده 
است. بعد از دیدن این ظرف من باز هم مراجع را گشتم 

و باز هم به اسم پُریار رسیدم. 

اشتباهات دیگری هم هست که در آن مقاله به آنها اشاره 
شده است، مثالً معروف ترین منطقه در همدان که سفال 
هم در آن می ســازند به نام "الله جین" معروف اســت، 
که در کتاب ســفر عراقین نام آن آمده است. این كتاب 
سفرنامۀ یکی از سالطین عثامنی است که در سفرش از 
عراق حرکت کرده، از خانقین عراق به ســوی ایران آمده 
و از همــدان می گذرد. یكی از مالزمین وی، همۀ بناها و 
مناطقی را که ســلطان دیده، نقاشی کرده است، وقتی به 
همدان می رســد در این منطقه می گویند "لعلین چمن" 
مقابل همدان به معنی چمن جواهر و این را زیر 
مینیاتورش نوشــته که به مرور زمان به الله جین تغییر 
پیدا کرده است. بسیاری از این اشتباهات را می توانیم 

از طریق اشیا، سفال یا سّکه و کاشی و... تصحیح کنیم.

در مورد کتیبه های زّرین فــام حرم، مثالً در مورد 
کاشی های منسوب به زمرّدخاتون و تردیدهایی 
كه در مورد کاشــی های منسوب به سلطان سنجر 

وجود دارد، چه اطّالعاتی دارید؟

این مطلب جدیدی است و همه می خواهند روی آن کار 
کنند، مســئله بر رس کلمۀ سنجر است. در این کاشی ها 
وقتی می گوییم ســنجر، فوراً ذهن همه به سلطان سنجر 
برمی گردد ولی مثلی هســت كه می گوید هر گردی گردو 
نیست در نتیجه هر سنجری، سلطان سنجر معروف 

نیست.

من از ابتدا که دنبال این مسئله رفتم متوّجه شدم که 
این سنجر نوۀ مؤیّدالّدین آی ابه، حاکم نیشابور بوده 
و این حاکم دستور ساخت آن کاشی ها را صادر کرده 
است. سلطان سنجر تا سال 550 یا 551 /552 ه.ق زنده 
بوده است. اّما این سنجر که نامش در کتیبه ها آمده در 
حدود ســال 580 ه.ق بوده و این کتیبه ها از این لحاظ 
نفیس هستند که قدیمی ترین کاشی های زّرین فام دنیا 
هستند که توّسط نوۀ مؤیّدالّدین آی ابه و فرزند طغان 
شاه سنجر به وجود آمده اند. چند سال پیش در جاجرم 
خراســان کشاورزی تعداد زیادی سّکۀ طال پیدا کرد و به 
ادارۀ میراث فرهنگی تحویل داد و میراث فرهنگی هم 
هم وزن آنها به کشــاورز به عنوان پاداش، طال داد. این 
ســّکه های نفیس همگی به دوران طغان شاه و پرسش 
سنجر تعلّق داشت. از پدر بزرگشــان مؤیّدالّدین آی ابه 
کمرت ســّکه ای موجود است، ولی در مجموعه ای که من 
چاپ کردم به نام کتاب "گنجینه سّکه های نیشابور" یک 
سّکه از مؤیّدالّدین آی ابه وجود دارد که موقع چاپ از 

سفال نیشابور

من اطاع کذوباً هلک

نابود می شود کسی که از دروغگویی اطاع کند.



قلم افتاد و چاپ نشد و االن دنبال این یکی هستم که در 
منت انگلیسی کتاب حتامً اضافه اش کنم. االن از طغان شاه 

و پرسش سنجر مدارک زیادی موجود است.

بانی این کاشی ها هم سنجر فرزند طغان شــاه و نوۀ 
مؤیّدالّدین آی ابه اســت و به سلطان سنجر هیچ ربطی 

ندارد.

مسئلۀ دیگری كه در تشخیص این نام ها وجود دارد 
كنیه هاســت. هرکس اســمش سنجر است کنیه اش 
ابوالحارث است، هم سلطان سنجر معروف کنیه اش 
ابوالحارث بوده هم این ســنجر و هم یک سنجر نامی 
دیگر که در خوزســتان حکومت می کرده. هر چه نام 
طغرل داریم کنیه اش ابوطالب اســت، طغرل سلجوقی که 
در قرن پنجم بود و بعد طغرلی که از همین خانواده بود 
در حدود 530 ه.ق  که باز هم لقبش ابوطالب بوده است 
و حتّی طغرل دیگری در نیمۀ دوم قرن ششم می زیسته، و 
لقب هر ســه رکن  الّدین بوده است، یا الب ارسالن لقبش 
عضدالّدین است و یک الب ارسالن دیگر هم داریم 
حدود 80 سال بعد از هامن خانواده که باز هم لقبش 
عضدالّدین بوده است. معموالً القاب مشابه برای نام های 
خاص بوده است و کنیه های مجزّا قابل تغییر نیست و 

مرتبط با نام شخص است.

در ارتباط با کاشــی های سنجری، پژوهشی در نامۀ آستان 
قدس حدود ســال 1350 چاپ شد، منت کتیبه ناقص است 
چون که به مرور زمان بعضی کاشــی ها مفقود شد، ولی 
پژوهشــگر سعی کرده برای رسیدن به اصل منت، کاشی ها 

را دقیق و منظّم کند.

در منت هایی که موجود است یکی اسم ترکان زمرّد است و 
االن در ذهنم نیست که آیا کلمۀ سنجر هم روی کاشی ها 
وجود دارد یا نه که باعث این اشتباه شده که کاشی ها را 
سلطان سنجر ساخته است. حتامً باید این اسم در جایی 
از کاشــی ها موجود باشد که در قدیم هر کس آن ها را 
خوانده به یاد ســلطان سنجر افتاده که مشهورتر بوده 
و به ذهن کســی نیامده که بررسی کند و ببیند که در 
نیشابور حدود 30 سال بعد از مرگ سلطان سنجر، سنجر 
نام دیگری هم وجود داشته که حاکم خراسان بوده است.

بانی بیشرت این کاشی ها كه در سال 612 ه.ق ساخته 
شده اند، عبدالعزیز بن آدم قمی بوده است. محراب بزرگ 
امام رضا)ع( که اكنون در موزه است هم به دستور همین 
شخص ساخته شده است که اسمش در کاشی های محراب 
اســت، غیر از اینها یک سنگ بزرگ در حّفاری پیدا کردند 
که اكنون در موزه نگهداری می شود و روی آن تاریخ سال 
615 ه.ق که سه سال بعد از ساخت کاشی هاست، حك 
شده است و نشان می دهد که هنوز این فرد زنده بوده و 

باز هم دستور ساخت تأسیسات دیگری را در حرم صادر 
کرده است.

همین طور اســت مهری که همکارمان آقای لباف در 
حّفاری در غاری همراه با چند ســّکۀ خوارزمشاهی پیدا 
کردند، باز هم نام این فرد روی اشــیا وجود دارد ولی 
تاریخش مشــّخص نیست. این فرد شاعر هم بوده است 
چون در کاشی های حرم چند رباعی بسیار زیبا در وصف 
حرضت علی)ع( و حرضت فاطمه)س( نوشــته است. این 
نشان دهندۀ این است که سفالگر این کاشی ها که ابوزید 
كاشانی است یا دیوان اشعار این شخص را داشته یا به 
دستور خودش این کاشی ها را با منت اشعار خودش ساخته 
اســت. ولی هیچ اطاّلعی از وجود دیوان اشعارش تا کنون 

به دست نیامده است. 

اســتاد قوچانی از وقتی که در اختیار آستان هرن 
گذاشتید، متشکریم.

ظرف نیشابور

ایاک واالحمق ال تعارشه والتائه املعجب ال تجاوره بالربکة

مبادا که با احمق معارشت کنی 

و همچنین با عاشق رسگردان مجاورت نکن


