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»آثار خاندان های خوشنویس ایرانی« 
در کتابخانه و موزۀ آستان قدس رضوی

)از دورۀ غزنوی تا قاجاریه(

کیانوش معتقدی

چکیده :
کتابخانه و موزۀ آســتان قدس رضوی مشــهد، یکی از بزرگ ترین مجموعه های کتب خطی 
فارسی و عربی در جهان به شامر می رود. در میان منونه های فراوان مصحف قرآنی موجود 
در این مجموعه، مصاحف ممتاز و نفیسی نیز وجود دارند که نه تنها به لحاظ نسخه 
شناسی، بلکه از نظر فن کتاب آرایی)خوشنویسی، تذهیب و تجلید(، محل کتابت و نام 

واقفین آنها جزو منونه های منحرصبه فرد و یگانۀ تاریخ هرن اسالمی شناخته می شوند. 
اّما چندین مصحف بسیار نفیس از دوره های مختلف تاریخی این مجموعه، یادگار 
خاندان های هرنمند ایرانی است که در امر تولید مصاحف قرآنی به صورت گروهی همکاری 
داشــته اند و تکنیک ها و آموزه های این سّنت پسندیده را از نســلی به نسل دیگر انتقال 

داده اند.
با این همه، تاریخ هرن، نام تعداد محدودی از این خاندان ها را برای ما به جای گذاشته و در 
پی تحقیق و بررســی نســخ خطی و گاه کتیبه های بناها می توان رّدی از کنیه و نسب فامیل 
این زیبایی آفرینان را دنبال و با تطابقات تاریخی و تأّملی در رساالت و نوشته هایی در باب 

هرن )از دوره های مختلف( تاریخچه و اعضای هرنمند یک خاندان را شناسایی کرد.
اّما، در این فرصت تنها به معرّفی تاثیرگذارترین این خاندان ها که آثارشان در کتابخانه و 
موزۀ حرم امام هشتم)ع( موجود است می پردازیم و آثار شاخصشان را بررسی می کنیم، 
خاندان هایی همچون: وّراق غزنوی، خطیب، راوندی، تیموری )بایســنقرمیرزا و ابراهیم 

میرزا(، روزبهان شیرازی، خوارزمی، ارسنجانی، وصال شیرازی و.... 
گفتنی است چندین خاندان هرنمند ایرانی نیز در دربار گورکانیان هند) سده های دهم تا 
دوازدهم ه.ق( فّعالیت داشتند، که آثارشان در همین مجموعه نگهداری می گردد اما بررسی 

و معرّفی آنها در این مقاله ارایه منی شود.

کلید واژگان: خاندان های ایرانی، خوشنویسی، تذهیب، وّراق غزنوی، راوندی، روزبهان 
شیرازی، ارسنجانی، وصال.



درآمد
خوشنویسی و تذهیب، هرن ناب ایرانی است و بررسی 
اصول و مبانی آن رصف نظر از هر نــوع تفّکر مذهبی 
یا آیینی، کامالً زیبایی شــناختی بوده و بی شک این جاذبۀ 
سحرآمیز و شگفت انگیز ریشه در »جامل دنیوی و زیبایی 
زمینی« دارد. البته در این میان تأثیر مستقیم عنارصی 
هم چون »اسطوره، عرفان و مذهب« نیز به گونه ای 
انکارناپذیر مبانی این صورت و ظاهر را در عین دســت 

نیافتنی بودن بسیار محتمل و نزدیک می کند. 
از طرفی، سّنت کتابت قرآن و نگارش شاهنامه های مصّور 
و نفیس در ایران، به خصوص از ســده های میانی به بعد، 
همواره مورد توّجه هرنمندان مذّهب خوشنویس و نّقاش 
بوده اســت و آنها با تشــکیل کارگاه ها و کتابخانه ها به 
دستور امرای وقت زمینۀ رشد و شکوفایی هرن کتاب آرایی 

را بیش از پیش فراهم کرده اند. 
برای درک مفاهیم ســّنتی و سبک های هرنی، باید دیدگاه 
خاص فرهنگی- اجتامعی هر دورۀ تاریخی را نیک 
دریافت، چرا که این مفاهیم در درون آنها به وجود آمده 
اســت. از سوی دیگر روش کار برخی هرنمندان آن چنان 
تأثیرگذار بوده، که گاه ســبک کار یک هرنمنــد نه تنها 
توّسط اعضای خانواده و شاگردانش، بلکه تا دهه ها و 
سده ها از سوی دیگر هرنمندان مورد پیروی و تقلید قرار 

می گرفته است.
اّما از آغاز دورۀ اســالمی تا حدود اواسط سدۀ سوم 
ه.ق که منونه های بسیار اندکی از هرن کتاب آرایی ایران 
باقی مانده، تقریباً امضا و رقمی که بتوان به وســیلۀ آن 
به رصاحت خاندان هرنمندی را شناسایی کرد، در دست 
نیست. الزم به ذکر اســت که مجموعه ای از مصاحف 
قرآنی منســوب به امئۀ اطهار)ع( در موزه های داخل و 
خارج از ایران موجود می باشد که منی توان اصالت آنها را 

به راحتی تأیید منود. 1
اّما، عالوه بر اینها خاندان های هرنمند ایرانی در زمینه های 
دیگر هرنی همچون نقاشی، صحافی، وّراقی و رنگ سازی 
نیز فّعال بودند و نه تنها در کارگاه-کتابخانه های سلطنتی 
بلکه در بازارهای شهرهای مهم آن روزگار)مانند غزنه و 
بغداد( دارای تشــکیالت و صنف بودند. با این همه شاید 
رسآغاز کار خاندان های خوشنویس ایرانی را بتوان در 
دربار سامانیان و در کار خاندان »عبدالصمد شیرازی« 
جستجو کرد، پس از این دوران است که هرنمندی همچون 
»عثامن وّراق غزنوی«، که بی شــک یکی از قلّه های هرن 
خط و تذهیب ایرانی اســت، در منطقۀ خراسان بزرگ 
ظهور می کند. البته کمی بعــد نیز خاندان هایی همچون 
»خطیــب« و »راوندی« در مناطق مرکزی ایران )ری، 
کاشان و اصفهان( با تکیه بر همین سّنت چندصدساله به 
کار استنساخ مصاحف می پردازند، که آثارشان در گنجینۀ 

آستان قدس رضوی نگهداری می گردد.

روند شکل گیری کارگاه-کتابخانه های سلطنتی در 
دربارهای سلجوقی و ایلخانی همچون گذشــته ادامه 
یافت2 و در این رهگذر هرنمندان بسیاری فّعالیت داشتند 
که گاه فرزندانشــان نیز ادامه دهندۀ کار ســلف خود 

بودند. 
پادشــاهان تیموری و به ویژه دو شــاهزادۀ هرنمند یعنی 
»بایســنقرمیرزا و ابراهیم میرزا« حامیان مهم هرن کتاب 
آرایی ایرانی در سدۀ نهمه.ق بودند. آنان که خود 
خوشنویس بودند، سفارش دهندۀ مجموعۀ عظیمی از 
کتب نفیس )قرآن، شاهنامه، و دیوان اشعار( بودند، و 
همچنین آثار جالب توّجهــی مانند مصحف قرآنی )قرآن 
بایســنقری و قرآن ابراهیم سلطان موجود در کتابخانه 
مشــهد( و چندین کتیبه در بناهای شیراز، مشهد و هرات 

از خود به یادگار گذاشتند.
دهه های پایانی ســدۀ نهم و اوایل ســدۀ دهم ه.ق - 
که عرص طالیــی هرن کتاب آرایی ایران به ویژه در قالب 
مکاتب شــیراز، هرات و تربیز به حساب می آید- بیشرتین 
تعداد خاندان های خوشــنویس و مذّهب را در خود جای 
داده اســت. از آن میان، خاندان روزبهان شیرازی شاید 
تأثیرگذارترین باشــد، البته دو خاندان صاحب سبک دیگر 
در همین دوران -که اتّفاقاً با خاندان روزبهان درتهیۀ چند 
مصحف کم نظیر همکاری نیز داشته اند- عبارت بودند از: 

خاندان خوارزمی و اوحدی حسینی. 
بنابر گفته های »بداغ منشــی قزوینی« که در سدۀ دهم 
ه.ق به شــیراز سفر کرده بود، متام مراحل تهیۀ کتاب های 
دست نویس در کارگاه های شخصی و توّسط پدر، دخرتان 
و پــران انجــام می گردید. تا آنجا که در کتاب »جواهر 
االخبار« )۹۸۴ ه.ق( این چنین آمده: » اگر کسی در 
شیراز یک هزار جلد کتاب مذّهب بخواهد، در مّدت یک 
سال همۀ آن مهیّا می گردد. در این شهر همه از یک 
رسمشق پیروی می کنند، در نتیجه تشخیص آثار آنها از 
یکدیگر دشوار است« و از این نکته به عنوان جوهرۀ یک 

شغل خانوادگی یاد می کند.
ســّنت یادگیری هرن کتاب آرایی در دربار صفویان نیز 
همچون پیشــینیان ادامه یافت و شاه طهامسب که خود 
نقاش و خوشنویس بود، دستور تهیۀ یکی از مهم ترین آثار 
تاریخ کتاب آرایی ایران، یعنی »شــاهنامۀ شاه طهامسبی« 
را داد. سلطان ابراهیم میرزا صفوی )نوۀ شاه اسامعیل( 
نیز در قلم نســتعلیق تبّحر داشت. منونه های فراوانی از 
مصاحف قرآنی موجود در کتابخانۀ آستان قدس مشهد، از 
سوی »شاه عباس« صفوی و دیگر اعضای خاندانش وقف 

حرم امام هشتم شیعیان گردیده بود.
به طور هم زمان و بعد از حضور »هامیون« پادشــاه 
گورکانیان در ایران و مهاجرت تنی چند از هرنمندان ایرانی 
به هند، درکارگاه-کتابخانه های سلطنتی هند به تقلید از 
دربارهای ایران و با کالنرتی )رسپرستی( هرنمندان ایرانی 



مجموعۀ نفیسی از کتب، مرقّعات و کتیبه نگاری به زبان 
فارسی )به ویژه خط نستعلیق( تهیه و تولید گردید. 

 از حدود ســدۀ یازدهم ه.ق به بعد فّعالیت خاندان های 
هرنمند ایرانی، با مترکز در شهرهای شیراز و اصفهان ادامه 
یافت، که از میان شاخص ترین آنها می توان به خاندان های 

ارسنجانی، مذّهب باشی و وصال شیرازی و... اشاره کرد.
بدیهی است، اسامی خاندان هایی که در ادامه معرّفی 
می گردند تنها بخشی از خاندان های هرنمند در تاریخ 
کتاب آرایی ایران به حســاب می آیند، که صاحب سبک و 

تأثیرگذارتر از دیگران بوده اند.

جزو سی از قرآن ، کاتب »محّمد بن عثامن وّراق غزنوی« )۶1۴ ه.ق.(، 

کتابخانۀ آستان قدس مشهد

خاندان وّراق غزنوی )سده های ۵ تا۷ ه.ق(
با استقرار حکومت غزنویان، خراسان به یکی از عمده ترین 
پایگاه های فّعالیت های فرهنگی- هرنی کشور مبّدل گردید 
و طی این دوره و در سایۀ تعامل و تلفیق شیوه های 
کهن )ساسانی و مانوی( منطقه، با شیوه های رسزمین های 
غربی آن روزگار )به ویژه مکتب بغداد( هرنهایی همچون 
خوشنویســی و تذهیب در مکتب خراسان، از تحّولی 

پیوسته و پویا برخوردار گردید و آثار کم نظیری در عرصۀ  
کتاب آرایی )قرآن نگاری( عرضه گردیده است. 

خاندان وّراق غزنوی احتامالً مهم تریــن و قدیمی ترین 
خاندان مستنسخ در شهر غزنۀ سده های پنجم و ششم 
ه.ق بوده اند. شغل وّراقی که شامل کتابت، تذهیب، 
تجلید و گاه بازنویسی نســخ بود، شامل صنفی به همین 
نام بود، که عالوه بر حضور در کارگاه های ســلطنتی 
)همچون کتابخانۀ سلطان مسعود و محمود غزنوی( در 

بازار شهرها نیز فّعالیت داشتند.
همچنین وجود کلمۀ »وّراق« و »غزنــوی یا بغزنه« خود 
مؤیّد این نکته اســت که این مصاحف در دربار پادشاهان 
غزنوی تهیه گردیده که گاه به اشــتباه با نام شــیوۀ 

»سلجوقی« معرّفی شده اند.
اعضــای این خاندان عبارت بودند از: »علــی بن احمد 
الوّراق« کاتب قرآنی، مشــهور به »مصحف الحضینه« 
)۴1۰ ه.ق( ، »ابوبکر محّمد بن رفیع الوّراق« کاتب»آداب 
الخلق النبی« )۴۴1 ه.ق( محفوظ در کتابخانۀ دانشگاه 
لیدن هلند، »ابو عمرو عثامن بن حسین بن ابوسهل وّراق 
غزنوی«، معارص آلب ارســالن و ملکشاه سلجوقی)۴۵۵– 
۴۶۶ ه.ق( کاتب قرآن سی پارۀ کتابخانۀ مشهد و تفسیر 
قــرآن کتابخانۀ توپقاپی رسای3، »عثامن بن محّمد« کاتب 
قرآن بُست )۵۰۵ ه.ق( محفوظ در کتابخانۀ ملّی پاریس، 
»ابوبکر بن احمد بن عبیدالله الغزنوی« کاتب بخشی از 
قرآن )۵۶۶ ه.ق( محفوظ در دارالکتب قاهره و »محّمد 
بن عثامن وّراق غزنوی« )۶1۴ ه.ق(کاتب جزء ســی از 
قرآن محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد. 
شیوۀ خوشنویسی این خاندان، کوفی ایرانی )پیرآموز( بود 
و در تذهیب واضع شــیوه ای نوین در تزیین مصحف 

بودند.
 



قرآن به خط »علی الخطیب«، ۵3۵ ه.ق ، کتابخانۀ آســتان قدس 

رضوی مشهد

خاندان خطیب )سدۀ ۶ ه.ق(
در میان خاندان های هرنمند ایرانی سده های پنجم و ششم 
ه.ق کمرت منونه های رقم دار از مناطق مرکزی ایران به دســت 
آمده و مترکز کار این خاندان ها بیشرت در منطقۀ خراسان بزرگ 
یا بغداد بوده، اّما یک استثنا در این میان، خاندان »خطیب« 
است که احتامالً در منطقۀ ری و کاشان به کار استنساخ کتب 
مشغول بوده اند. اّولین هرنمند این خاندان ایرانی »ابوالقاسم 
الحسین بن الحسین بن احمد بن علی الخطیب« بود که در 
تاریخ ۵3۵ ه.ق کار کتابت قرآنی را انجام داده که امروزه 
در کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشــهد )با شامرۀ ثبت ۵۶( 
نگهداری می گردد. وی احتامالً پدر خوشنویس قرآن دیگری 
)با شامرۀ ثبت ۶۶1( موجود در همین مجموعه می باشد. این 
مصحف که با شیوۀ خوشنویسی مرسوم اواخر سدۀ پنجم 
ه.ق و با استفاده از خط کوفی ایرانی دوران گذار به نسخ 
انجام پذیرفتــه، دارای نقطه گذاری به صورت خطوط مایل و 
اعراب به رنگ قرمز شنگرفی و سبز است و واقف قرآن، »علی 
بن اسمعیل بن ابی مســعود« در هامن سال کتابت اثر، این 
مصحف را در حضور شاهدی به نام »علی بن حمزه بن علی 

البزاز« وقف آستان قدس رضوی منوده است.
اّما نسخۀ دیگر متعلّق به این خاندان نیز منونه ای است از 
قرآن های مرتجم ســدۀ ۶ ه.ق، که از سوی پرسش یعنی 
»ابوعلی حسن بن محمد بن حسن خطیب« در تاریخ صفر 
۵۵۶ ه.ق در قریۀ کهکابر )در نزدیکی ری( کتابت شده است. 
ترجمۀ این اثر یکی از کهن ترین ترجمه های فارســی در میان 

مصاحف قرآنی است.

خاندان راوندی)سدۀ ۶ ه.ق(
خاندان راوندی، همچون خاندان خطیب در منطقۀ 
کاشان)راوند( و اصفهان مترکز داشتند و عالوه بر کار 
کتابت و تذهیب مصحف، در زمینۀ ادبیّات و تاریخ 
نگاری نیز فّعالیت می منودند. یکی از برجســته ترین 
اعضای این خاندان »تاج الّدیــن احمد بن محّمد بن علی 
راوندی« خوشنویس است که مصحف قرآنی را در تاریخ 
۵۸۶ ه.ق به خط نسخ کتابت کرده اســت. این نسخۀ 
ارزشــمند توّسط برادرزاده اش »نجم الّدین محّمد بن علی 
بن سلیامن بن محّمد راوندی« در تاریخ ۵۸۷ ه.ق تذهیب 
شده است. نسخۀ مذکور امروزه در کتابخانۀ آستان قدس 

مشهد )با شامرۀ ثبت22۶1( نگهداری می گردد. 
علی بن ســلیامن عالوه بر تذهیب و کتابت، مؤلّف کتاب 
معروف »راحة الصدور« نیز بوده است. وی در روزگار 
سلجوقیان )۵۵۵ه.ق( در راوند به دنیا آمد، پدر مادری 
وی )محّمــد بن علی بن احمــد( و دو خاِل وی تاج الّدین 
احمد و زین العابدین مجداالسالم محمود، از دانشمندان 
و هرنمندان عرص خود بودند. او نزد دایی اش »تاج الّدین« 
در اصفهان تحصیل کرد و بعد از انقراض دولت ســالجقه 
و کشــته شدن طغرل و آمدن خوارزمشاهیان، از عراق به 
بالد آســیای صغیر مسافرت منود و در پناه کیخرسو بن 
قلج ارسالن کتاب راحة الصدور را به سال ۵۹۹ ه.ق آغاز 
و در ســال ۶۰3 ه.ق به پایان رساند؛ اّما منی توان تأثیرات 
» خاندان راوندی« را بر شــیوۀ نسخ نویسی ایرانی نادیده 
گرفت، به ویژه که آنها به لحاظ زمانی نیز پیش از یاقوت 
می زیسته اند و به وضوح می توان از روی رسم الخطشان، 
با شیوۀ نسخ نویسی آن روزگار آشنا شد، چرا که شیوۀ 
نسخ نویسی آن روزگار بیشرت نزدیک به محّقق بوده نه ثلث.

قرآن به خط »تاج الّدین علی راوندی« 

و تذهیب»علی بن سلیامن راوندی«، 

سدۀ ۶ ه.ق ، 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد



خاندان تیموری)بایسنقرمیرزا و ابراهیم میرزا(
در آســتانۀ سدۀ نهم هجری، پیوند عمیقی میان مکتب های 
هرنی شیراز، بغداد و تربیز برقرار گردید. البته این پیوندها به 
سبب مهاجرت هرنمندان بزرگ، به دستور امیر تیمور و پس 
از فتح بغداد )۷۹۵ ه.ق( و تربیز )۸۰۴ ه.ق( انجام گرفت؛ اّما 
با ورود تیموریان به صحنۀ کتاب آرایی مکتب شیراز، گرایشی 
نــو وارد این مکتب گردید؛ یعنی رویکردی ترکی- مغولی با 

گرایش های ایرانی درآمیخت و ترکیبی نو فراز آورد.

بایسنقر میرزا: »بایسنقر«، پر شاهرخ پر تیمور )۸۰2-
۸3۷ ه.ق( از خوشنویســان برجستۀ سدۀ نهم هجری 
بود. این شاهزادۀ تیموری شاگرد شمس بایسنقری و 
در کتابت خطوط ششگانه )اقالم ســتّه( به ویژه خطوط 
محّقق و ثلث استادی طراز اّول بوده است. از وی چندین 
کتیبۀ کاشی کاری و مصحف قرآنی باقی مانده، از جمله 
کتیبه های ایوان مسجد گوهرشاد به خط ثلث که در 

بیست سالگی کتابت منوده است.

منتخب 12 سورۀ قرآن به خط

»ابراهیم سلطان«، سدۀ۹ ه.ق، 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد



بایسنقر میرزا بسیار خوشگذران بوده و با تجّمل 
می زیست. وی حکومت بخش هایی از خراسان بزرگ را 
برعهده داشت و کتابخانه-کارگاه کتاب سازی بزرگی را با 
حضور هرنمندان برجستۀ روزگار خویش بنا نهاد. بیشرت 
آثار باقی مانده از دوران بایســنقر، ماحصل مکتب هرات 
در هرنهای خوشنویســی، تذهیب، تجلید و نقاشی است. 
عالوه بر آثار ذکر شــده، کتابت بزرگ ترین قرآن خطّی 
جهان اسالم )به لحاظ اندازه صفحه و قطع قلم( را به وی 
نســبت داده اند، که به قرآن بایسنقری معروف است. این 
مصحف که امروزه بیشرتین تعداد اوراق آن در مجموعۀ 
آســتان قدس رضوی نگهداری می گردد، احتامالً اثر»عمر 
اقطع«، خوشنویس روزگار تیمور بوده ولی به لحاظ نبود 

رقم )امضا( منی توان خوشنویس آن را شناسایی کرد. 
ابراهیم ســلطان: »ابراهیم سلطان بن شاهرخ«، شاهزادۀ 
هرنمند و دانش دوســت تیموری، متولّــد ۷۹۶ ه.ق، نوۀ 
امیر تیمــور گورکانی و از بزرگ ترین حامیــان هرن و 
فرهنگ ایرانی اســت. وی خوشنویسی طراز اّول به ویژه 
در خطوط ثلث و محّقق بوده است. ارزش فّعالیت ها 
و حامیت هایش از هرن و علوم، گاه در ســایۀ خدمات 
برادرانش »بایســنقر میرزا و الغ بیگ« نادیده گرفته شده 
است. ابراهیم سلطان، در قلم نســخ پیرو سبک یاقوت 
مستعصمی بود. »پیرمحمد شیرازی« را استاد وی در 
خوشنویســی می دانند. کتابت تعدادی مصحف قرآنی با 
رقم وی در فاصلۀ سال های ۸1۶-۸2۵ ه.ق انجام پذیرفته 
است. وی عالوه بر قرآن نگاری به خاطر »کتیبه نگاری« 
برای چند بنا نیز شــهرت دارد که از آن جمله می توان 
کتیبه ای به قلم ثلث بر دیوار ســنگی بقعۀ شاه »میرعلی 
بن حمزه«، کتیبۀ بقعۀ »میرعالءالّدین حسین« در شیراز 
و سه کتیبه بر دیوار تاالر داریوش در تخت جمشید را 
نام برد. منتخبی از دوازده ســورۀ قرآن در قطع بزرگ به 
خط محّقق جلی و تذهیب مکتب شــیراز )احتامالً نرص 
ســلطانی( و رقم وی، در کتابخانۀ آستان قدس مشهد )با 
شامرۀ ثبت۴1۴( و قرآنی به خط نسخ در موزۀ مرتوپلینت 

نیویورک، شاخص ترین آثار وی به شامر می آیند.

خاندان روزبهان شیرازی)سده های نهم و دهم ه.ق(
این چنین به نظر می آید که نام خاندان »روزبهان 
شیرازی«، در زمینۀ کتابت و تذهیب در شهر شیراز از 
دهه های آغازین ســدۀ دهم هجری، به عنوان هرنمندانی 
پرکار و صاحب ســبک همواره مورد توّجه بوده است. 
پدر روزبهان، یقیناً هامن کاتب مشــهور شیرازی است که 
مصاحفی متعّدد را در نیمۀ دوم ســدۀ نهم ه.ق کتابت 
و در پایان نسخه ای از خمســۀ نظامی، خود را با عنوان 
»نعیم الّدین بن صدر الّدین مذّهب« معرّفی کرده است.

از سوی دیگر، نسب فامیلی این خاندان شیرازی، به 
عارف و صوفی بزرگ »شیخ روزبهان بقلی شیرازی«کبیر 

)۵22- ۶۰۶ه.ق( می رســد. عالوه بر اینها دو خوشنویس 
با کنیۀ روزبهان می شناسیم: نخست کاتبی با نام »فیروز 
بن روزبهان« که در ۵1۴ ه.ق، نسخه ای از کتاب »الرقص 
املنطق« ابن سینا را به خط نسخ نگاشته و امروزه 
 )1۸۴ Or در کتابخانۀ دانشگاه لیدن )با شــامرۀ ثبت
نگهداری می گردد و دومین شــخص »محمود بن اسمعیل 
بن روزبهان بن احمد بن الشیخ روزبهان« کاتب مصحف 
قرآنی اســت، که در ۷۴3 ه.ق ، وقف بقعۀ روزبهان شده 
و اکنون در موزۀ شاهچراغ)ع( شیراز نگهداری می گردد. 

در میان رساالت فارســی که در باب خوشنویسی نوشته 

قرآن به خط 

»روزبهان محّمد طبعی شیرازی«، 

سدۀ دهم ه.ق ، کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد



شــده، به نام هرنمند عارف »یعقوب بن حسن رساج 
الحسینی شیرازی« برمی خوریم که خود خوشنویس و از 
نبیرگان صدرالّدین روزبهان خوشــنویس نیز بوده است. 
این رســاله به نام »تحفة املحّبین« در تاریخ ۸۵۸ ه.ق 
نگاشته شده و از جمله کامل ترین رساالت دربارۀ آداب و 

اصول خوشنویسی است. 
سلسلۀ فامیلی این خاندان پس از شیخ روزبهان بقلی 
عبارت اســت از: 1- صدر بن محّمد 2- شــیخ فخرالّدین 
احمد 3- صدرالّدین روزبهان ثانی ۴- شمس الّدین 
عبداللطیــف )مؤلّف روح الجنان( ۵- رشف الّدین ابراهیم 
)مؤلّف تحفة العرفان( ۶-اسامعیل )برادر رشف الّدین 
ابراهیم و شمس الدین( ۷- صدرالّدین روزبهان ثالث ۸- 
محمود بن اســمعیل بن روزبهان ۹- صدرالّدین روزبهان 
)استاد رساج الحسینی(. از میان آثار قرآن نگاری روزبهان 
طبعی شــیرازی، می توان به مصاحف قرآنی کتابخانه های 
چســرتبیتی دوبلین، آستان قدس رضوی مشهد، توپقاپی 

رسای استامبول و سلطنتی اُنتاریوی کانادا اشاره کرد.۴

خاندان خوارزمی)سده های نهم و دهم ه.ق(
خاندان خوارزمی نیز همچون دیگر خاندان های خوشــنویس 
ایرانــی،کار کتابت و تهیۀ مصحف را به صورت موروثی دنبال 
می کردند. پدر این خانواده »عبدالرّحمن خوارزمی« از 
خوشنویسان برجستۀ سدۀ نهم هجری در شیراز بود و پس از 
وی دو فرزندش با نام های»عبدالرحیم« )معروف به انیسی( و 
»عبدالکریم« )ملّقب به پادشاه و یعقوبی( کار کتابت چندین 
مصحف قرآنی و دیوان اشعار را بر عهده داشتند که اتّفاقاً با 

روزبهان طبعی شیرازی هم دوره و همکار بودند.

خاندان اوحدی حسینی )سده های نهم و دهم ه.ق(
خاندان »اوحدی حسینی« از جمله خوشنویسان نام دار شیرازی 
محســوب می شوند که با روزبهان هم دوره بودند. پدر این 
خاندان »منعم الّدین اوحدی حســینی« در فاصلۀ سال های 
۸۹1-۹2۶ ه.ق دست کم کتابت هفده نسخه را انجام داده و 
فرزندش »احمد« نیز همچون روزبهان محّمد، کاتب و مذّهب 
بوده و هم چون پدر روزبهان، ملّقب به »نعیم الّدین« بوده 

است.
گفتنی است خوشنویسی دیگر، با کنیۀ »حسینی« نیز در بخارا 
حضور داشت که احتامالً از اعضای این خاندان به حساب 

می آید.

خاندان میرعلی تربیزی )سدۀ نهم ه.ق(
میر علی تربیزی، فرزند حسن تربیزی احتامالً واضع خط 
نستعلیق، کاتب نسخه های نفیس به خط نستعلیق است که 
قواعد و آداب خوشنویسی ایرانی را به فرزندش»عبدالله بن 
میرعلی« ملّقب به »شیرین قلم« نستعلیق نویس و استاد جعفر 

تربیزی آموخت.

قطعۀ چلیپا، میرعامد الحسنی، مرقّع ۵۸۰3، کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی مشهد

خاندان میرعامد الحسنی )سده های ۱۰ تا ۱۲ ه.ق(
بی شک در تاریخ خوشنویســی ایران، »میرعامد حسنی 
ســیفی« یک استثنا به حساب می آید. وی که رسآمد 
نستعلیق نویسان همۀ زمان ها بود، خط را نزد »ماّلمحّمد 
حســین تربیزی« فراگرفت. ابتدا به روش میرعلی هروی 
می نوشــت، ولی پس از مهاجرت به اصفهان و دسرتسی 
به منونه های خط »باباشاه اصفهانی« سبک کار خود را 
تغییر داد. از میرعامد دو فرزند باقی ماند، پرش »میر 
ابراهیم« و دخرتش »گوهرشــاد« )متوفی 1۰3۸ ه.ق( که 
هر دو خوشنویس بودند. همچنین »میر محّمد علی«، 
همــر دخرتش )داماد میرعامد( نیز از جمله شــاگردان 
و پیروان مکتب میر بود. بعداز آنها خواهرزادگان میر 
»ماّل یحیی قزوینی« و »عبدالرشید دیلمی« معروف به 
»رشیدا« یا »آقا رشید« - که به هند مهاجرت کرد و شیوۀ 
میر را در آنجا ادامه و آموزش داد- از خوشنویسان بنام 

روزگار خویش بودند.
برادرزن میرعامد، »میر یحیی اصفهانی« معروف به 
»میرثانی« نیز خوشنویس بود. عضو دیگر این خاندان 
»میر محمد امین ســیفی« ) نوۀ میرعامد( نیز از 

خوشنویسان اوایل سدۀ دوازدهم ه.ق بود.



خاندان علیرضا عّباسی)سده های ۱۰ و ۱۱ ه.ق(
علیرضا عباسی از جمله قلّه های هرن خوشنویسی ایران در 
قلم های نستعلیق و ثلث، هم زمان با میرعامد می زیست 
و در دارالسلطنۀ اصفهان آثار بدیعی را خلق کرد. فرزند 
وی، »بدیع الزمان تربیزی« ملّقب به »بدیعا« خوشنویس، 
ادیب و حکیم برجستۀ سدۀ یازدهم ه.ق نیز در قلم 

نستعلیق استاد بود.

قطعۀ نســتعلیق به خط علیرضا عبّاسی، مرقّع ۵۸۰3، کتابخانۀ آستان 

قدس رضوی مشهد

خاندان ارسنجانی )سدۀ۱۳ ه.ق(
رسسلسلۀ این خاندان شیرازی، »علی عسگر ارسنجانی« 
فرزند »کربالیی محّمد شــفیع« در ارسنجان دیده به جهان 
گشود. وی نسخ نویس برجسته و احتامالً کاتب بیش از 
سی وشش مصحف قرآنی بود۵. او چهار فرزند هرنمند به 
نام های »محّمدشفیع، احمد، محّمد حسین و محّمد حسن« 
داشت که هر چهار نفر از رسآمدان خوشنویسی روزگار 

خود بودند.
محّمدشفیع، ملّقب به »ارشف الکتّاب« از نسخ نویسان بنام 
ســدۀ گذشته، که عالوه بر خط در زمینۀ نقاشی و تذهیب 
نیز دســتی چیره داشــت، ادامه دهندۀ شیوۀ نسخ نویسی 
ایرانی )به ویژه سبک احمد نیریزی(، شاعر و ادیب نیز بود.

فرزند سوم خاندان ارسنجانی »ماّل محّمدحسین افختار 
الکتّاب ارســنجانی« و چهارمین عضو خاندان »ماّل 
محّمدحســن« معروف به »آقاکوچک«، هر دو چندین 

مصحف قرآنی را کتابت منودند.

رقم محّمد شفیع بن علی عسگر ارسنجانی، 13۰1 ه.ق

»علی عسگر بن محمد شفیع ارســنجانی«، فرزند محّمد 
شــفیع، متخلّص به »الحان« نیز شــاعر و خوشنویس بود. 
همچنین »محّمدعلی ارشف الکتّاب« و »میرزا محّمد 
ارسنجانی«، فرزندان ماّل احمد )نوادگان علی عسگر 

ارسنجانی( نیز خوشنویس و مذّهب بودند. 

خاندان وصال شیرازی)سدۀ ۱۳ ه.ق(
خاندان ادیب، خوشنویس و مذّهب وصال شیرازی، از 
جمله مهم ترین خاندان های ایرانی دورۀ قاجار بودند که 
مصاحف بسیار نفیسی شامل قرآن، ادعیه، دیوان اشعار 
و قطعات خوشنویســی را از خود به یادگار گذاشتند. 
رسسلســلۀ این خاندان هرنمند، »محّمدشفیع شیرازی«، 
ملّقــب به »میرزا کوچک«، متخلّص به »وصال« و با کنیۀ 
ابواحمد بود. او و فرزندانش جملگی از پیروان طریقت 
ذهبیه و از مریدان میرازی سکوت بودند، که اتّفاقاً اسامی 
فرزندان وصال نیز را همو )میرزای سکوت( انتخاب کرد.

رقم محّمد شفیع وصال شیرازی، 12۵۰ ه.ق

 او گاهی آثار خوشنویسی خود را با امضای »میرزا 
کوچک« و گاهی با نام »وصال شیرازی« رقم می زد. وصال 
همۀ خطوط متداول را خوش می نوشــت. آثاری متعّدد 
از او در خط نسخ، نستعلیق و شکسته  نستعلیق موجود 
است؛ ولی در خط نسخ بیش از سایر خطوط مهارت 
داشت و در این خط عالوه بر استواری، مالحت و لطافت 
خاصی داشت. از ایشان شش فرزند مباند: احمد وقار، 
محمود حکیم، محّمد داوری، ابوالقاسم فرهنگ، اسامعیل 

توحید و عبدالوّهاب یزدانی.
»میرزا احمد شــیرازی« متخلّص به »وقار« )متولّد 1232 
ه.ق( شاعر و خوشنویس بود که در قلم نَسخ همتا 
نداشــت. پس از وی »محمود شیرازی« متخلّص به 
»حکیم« )متولّد 123۴ ه.ق( شاعر و پزشکی حاذق بود و 

خط نستعلیق را نیکو می نوشت.
سومین فرزند وصال »محّمد« متخلّص به »داوری« )متولّد 
123۸ ه.ق(، شاعر و خوشنویس بنام بود که با وجود عمر 
کوتاهــش آثار ماندگاری را خلق منود. وی عالوه بر این ها 
در نقاشــی و تذهیب نیز استاد بود. از آثار وی می توان 
بــه خط و تذهیب قبالۀ نکاح )عقدنامه( برادرش وقار 

اشاره کرد.
وی بعد از حضور در تهران، قرآنی به خط خودش را 
به نارصالّدین شــاه تقدیم کرد، اّما مهم تریــن اثر وی 
شــاهنامه ای است که برای محّمدقلی خان ایلخانی کتابت 



منود و به شاهنامۀ داوری معروف گردید. پس از بازگشت 
به شــیراز در 12۸2 ه.ق در سن چهل و پنج سالگی نقاب 

در خاک فرو کشید و در شاه چراغ دفن شد.
فرزند چهارم این خاندان هرنمند، »میرزا ابوالقاسم« 
متخلّص به »فرهنگ« )متولّد 12۴2 ه.ق( و پنجمین عضو 
خاندان وصال، »اسامعیل« متخلّص به »توحید« از جمله 

نَسخ نویسان برجستۀ روزگار خویش بوده است. 
کوچک تریــن فرزند وصال، »میرزا عبدالوّهاب« متخلّص 
به »یزدانی« )متولّد 12۵2 ه.ق( در قلم های نستعلیق 
و شکسته تبّحر داشت. چندین نسخه کلّیات سعدی و 
دیوان حافظ را کتابت کرد و کتیبه های شاه چراغ و حرم 
امام رضا)ع( در مشهد و بقعۀ سیّد میرمحّمد شیراز اثر 

اوست. 
همچنین »ابواملعالی میرعلی شیرازی«، خواهرزادۀ وصال 

نیز از خوشنویسان عهد نارصی بود.

پی نوشت ها
)Endnotes(

1 - مجموعۀ ارزشمندی از مصاحف قرآنی منسوب به امئۀ اطهار)ع( 

در کتابخانه های مشهد، قم، موزۀ ایران باستان، موزۀ توپقاپی 

استامبول و... وجود دارد. برای مطالعه بیشرت رجوع کنید به:

- رامین نژاد، رامین )13۸۶( اسناد و دستنوشته های قرآنی؛ منسوب به 

معصومین)ع(. بنیاد پژوهش های اسالمی. مشهد
2 - برای بررسی تاریخچۀ تشکیل کتابخانه در ایران، رجوع کنید به:

- هامیونفرخ، رکن الّدین. تاریخچۀ کتاب و کتابخانه در ایران)مجموعه 

مقاالت(. مجلّۀ هرن و مردم
- مایل هروی،نجیب )13۷2(. کتاب آرایی در متّدن اســالمی. به نرش. 

مشهد 

- آژند،یعقوب.)13۹1( از کارگاه تا دانشگاه. انتشارات فرهنگستان هرن

3 - دربارۀ رشح حال و آثار این خاندان کاتب و مذّهب، رجوع 

کنید به:

- مقالۀ » عرص طالیی هرن کتاب آرایی ایران«. کیانوش معتقدی. مجلّۀ 

آستان هرن. شامرۀ 1/ مشهد )13۹1(

۴ - برای مطالعۀ بیشــرت دربارۀ رشح حال خاندان روزبهان شیرازی و 

آثارشان رجوع کنید به:

- معتقدی، کیانوش. )13۹2( گلستان هرن: روزبهان شیرازی. نرش پیکره

۵ - تا آنجا که اطاّلع داریم، »علی عسگر ارسنجانی« عالوه بر چندین 

کتاب ادعیه، احتامالً کتابت چهل مصحف قرآنی را نیز برعهده داشته 

است که سی وششمین نسخه هم اکنون در کتابخانه و موزۀ آستان 

قدس رضوی مشهد نگهداری می گردد.
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•شاهکارهای هرنی در آســتان قدس رضوی؛ منتخب قرآن های نفیس 
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انتشارات میراث مکتوب 
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شمیرانی. نرش کارنگ 

•مجموعه مقاالت خوشنویسی مکتب شــیراز)13۹۰(. به کوشش: 

حمیدرضا قلیچ خانی. انتشارات فرهنگستان هرن

• پورتر، ایو) 13۸۹(. آداب و فنون نقاشی وکتاب آرایی. ترجمه: زینب 

رجبی. انتشارات فرهنگستان هرن 

•ریاضی، محّمدرضا) 13۷۴(. فهرست نســخ خطی موزۀ ملّی ایران. 

انتشارات سازمان میراث فرهنگی

•صفری آق قلعه،علی )13۹۰(. نسخه شناخت )پژوهشنامۀ نسخه 

شناسی نسخ خطی فارسی(. انتشارت میراث مکتوب

• قاضی میراحمدبن احمد رشف الّدین، حســین منشی قمی )13۶۶(. 
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