
قرآن خطّی شامرۀ ۱۰۶  
به خط عبدالقادر حسینی شیرازی

در موزۀ آستان قدس رضوی

چکیده:

سیر تحّول  کتابت  کالم الله  مجید معموالً تابع   سّنت  خاّصی است  که در طول  قرون  و در مناطق 
مختلف دارای ویژگی هایی متامیز بوده است. دورۀ صفوی یکی از دوره های درخشان هرن ایرانی 
است که اوج شکوفایی این هرن را می توان در آن عهد مورد بررسی و مطالعه قرار داد. مطالعۀ 
تاریخ این دوره نشان می دهد که ارتباط گسرتدۀ دو کشور هند وایران از نظر سیاسی، اقتصادی 
و مذهبی، همچنین هرنمندان ایرانی که تحت حامیت سالطین آن قرار گرفته بودند، تأثیر مهّمی 
بر هرن این دوره گذاشته اند و موجب تلفیق نقش مایه های هندی این دو رسزمین شده که دارای 
ریشه های مشرتک نیز بوده اند؛ چنانکه ُمذّهبان ایرانی که در دورۀ صفوی به هند مهاجرت کردند، 

بنیانگذار مکتب نقاشی و تذهیب درهند شدند.
قرآن خطّی شامرۀ ۱۰۶ در موزۀ آستان قدس رضوی یکی از قرآن های نفیس و منحرصبه فرد قرن 
دهم هجری است که به خط ریحان خوش، توّسط میرعبدالقادر حسینی شیرازی کتابت و توّسط 
ابراهیم قطب شاه۱، از سالطین قطب شاهی، وقف آستان مقّدس رضوی شده است. اهّمیت این 
قــرآن از نظر کتابت و کتاب آرایی، کاتب، واقف، نقش و رنگ متنّوع و آرایه های تزیینی دقیق، 
ظریف و پرکار آن است که باعث شده تا این اثر در این نوشتار مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای به معرّفی و بررسی ویژگی های این قرآن 
نفیس پرداخته ایم. 

مطالعۀ ویژگی های تزیینی این نسخۀ نفیس نشان می دهد با وجود اینکه هرن کتابت و کتاب آرایی 
در این دوره از هرن ایرانی نشأت گرفته است اّما با حضور هرنمند در دربار سالطین هند با عنارص 

هرنی این رسزمین نیز تلفیق گشته و منجر به خلق سبکی نوین شده است.

کلید واژگان: آســتان قدس رضوی، نگارگری قرآن، نگارگری ایران وهند، عبدالقادر حسینی 
شیرازی، قطب شاهیان
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۱ .سلطان ابراهیم قطب شاه)۱۵۵۰ – ۱۵۸۰م.( پادشاه گُلُکنده و برادر جمشید قطب شاه بود. 

او در دوران حکومت جمشید در بیَدر و ویجانِگَر پناهنده بود و پس از مرگ وی، در سال 

۹۵۷ ه .ق به گلکنده بازگشت و به حکومت رسید. او به تأمین امنیت داخلی و اصالح دستگاه 

دیوانی پرداخت و توانست پادشاهی اش را، به رغم آشفتگی ها و ناآرامی های سیاسی در دکن، 

استوار سازد. ابراهیم قطب شاه در طول حکومتش، دو دوره جنگ با عادلشاهیان و نظامشاهیان 

داشت: دورۀ اوّل از سال ۹۶۵ ه .ق تا ۹۷۲ه .ق و دورۀ دوم از ۹۷۲ ه .ق تا ۹۸۹ ه .ق، یعنی 

تا پایان حکومت ابراهیم قطب شاه. در ۹۷۲ ه .ق، با تدابیر مصطفی خان اردستانی، از بزرگان 

دربار قطب شاهی، سلطان ابراهیم و دیگر حکومت های مسلامن دکن متّحد شدند و رامراج، 

حاکم هندوی ویجانگر را که پیش ازاین مزاحمت های فراوانی برای حکومت های مسلامن ایجاد 

می کرد، در نربد تالیکوته شکست دادند)صادقی علوی، ۱۳۹۲(.



مقّدمه
کتابخانۀ آســتان قدس رضوی یکی از قدیمی ترین 
مجموعه های نگهداری نسخ خطّی جهان اسالم در ایران است 
که از نظر تعّدد نســخ قرآنی کهن، مذّهب و نفیس اهّمیت 
فــراوان دارد. در حال حارض بیش از ۱۷۰۰۰ نســخه قرآن و 
جزوات قرآنی در این مجموعه نگهداری می شود که گزیده ای 
از این قرآن ها در موزۀ قرآن آســتان قدس رضوی به منایش 

درآمده است. 
نخســتین موزۀ قرآن آستان قدس رضوی در آبان ماه 
سال۱۳۴۶ش. توّسط اســتاد احمد گلچین معانی با انتخاب 
دویست و چهارده قرآن نفیس از میان ۴۵۰۰ قرآن موجود در 
کتابخانۀ آستان قدس رضوی در محل تاالر ترشیفات تشکیل 
شــد)گلچین معانی، ۱۳۴۷: مقّدمه آ(. در سال ۱۳۵۶ش. با 
جابه جایی ساختامن کتابخانۀ آستان قدس، این مجموعه به 
مخزن منتقل شــد. در ســال ۱۳۶۴ش. با اختصاص ساختامن 
مستقل برای موزۀ قرآن، مکانی با عنوان »گنجینۀ قرآن 

ونفایس« بازگشایی شد.
مجموعۀ قرآن های این گنجینه از منونه های منحرصبه فرد 
و ارزشمند شاهکارهای هرن اسالمی در جهان است که توّسط 
زایرین و مؤمنان و همچنین ســالطین و امرای شیعه مذهب 
وقف روضۀ رضوی شــده اند. در بین قرآن هــای موقوفه، 
تعدادی از نســخ توّسط سالطین قطب شــاهی هند وقف 

گردیده که قرآن شامرۀ ۱۰۶ یکی از این نسخ نفیس است.
قطب شــاهیان، سلسله ای شیعه در دکن و مشهور به 
حکام تلنگ بودند. این سلسله از سال ۹۱۸ تا ۱۰۹۸ه .ق در 
مرشق دکن )گلکنده و حیدرآباد( فرمانروایی کردند. نســب 
پادشــاهان آن به طایفۀ بهارلو، از ترکامنان قراقوینلو می 
رسد)صادقی علوی،۱۳۹۲( که برای آداب و رسوم ایرانیان و 
زبان فارســی اهّمیت فراوانی قایل بودند)کرمی،۱۳۷۳: ۷۰(. 
سلطان قلی قطب شــاه نیز پیش از ورود به هند به مذهب 
شیعه اعتقاد داشت، ازاین رو، بالفاصله بعد از اعالم استقالل، 
مذهب شیعه را در قلمرو خویش رسمیت بخشید. دوران 
حکومت ابراهیم قلی قطب شاه ، دورۀ شکوفایی نبوغ شیعی 

در گلکنده بود)ضابط،۱۳۷۷: ۱۰۰(.
حکومت شــیعی در دکن از لحاظ سیاســی، مذهبی و 
نظامی کامالً وابسته به حکومت شیعی صفوی ایران بود و در 
دربارسالطین قطب شاهی تعداد زیادی از هرنمندان ایرانی که 
در زمینۀ خوشنویسی، نقاشی و تذهیب فّعالیت می منودند، 
حضورداشتند؛ این هرنمندان، هرن ایرانی خود را با فرهنگ 
رسزمین هند درآمیختند و آثار بدیعی خلق منوده، به یادگار 

گذاشتند.

قرآن خطّی شــامرۀ ۱۰۶  موجود در موزۀ آستان قدس 
رضوی

قرآن خطّی شامرۀ۱۰۶  یکی از نفایس موزۀ آستان قدس 
رضوی است که به وسیلۀ عبدالقادر حسینی  شیرازی، در قرن 

 ۱۰  هجری قمری کتابت و بنا بر وقف نامۀ آن، توّسط ابراهیم 
قلی قطب شاه) ۹۵۷-۹۸۸ ه .ق(، یکی از پادشاهان گُلُکنده۲ 
هند در ماه ربیع االّول سال  ۹۷۰  ه .ق وقف روضۀ رضوی 

شده است.
این نسخه کامل بوده، با سورۀ فاتحة الکتاب آغازو با سورۀ 
مبارکۀ ناس ختم می شــود. خط آن نیز ریحان جلی است که 
با درجۀ عالی کتابت شده است. دانگ قلم منت از ۱/۵ تا۲  
میلی مرت، منت قرآن ۱۲ســطری، نوع صفحه پردازی آن دفرتی، 

طول نوشته۳۳  و عرض آن ۱۹/۵  سانتی مرت است. 
کاغذ این مصحف رشیف خانبالغ حنایی، مرکّب منت 
زر و الجورد، تعداداوراق آن ۳۳۹ و ابعــاد آن ۵۴/۵  ×۳۶/۵  

سانتی مرت است. 

تزیینات و آرایه ها
صفحۀ اّول و دوم این قرآن، متام تذهیب و هر صفحه 
دارای سه جدول با یک شمسۀ مدّور در وســط است. 
حاشــیه ها مَذّهب و منقوش به نقوش اســلیمی و ختایی با 
حاشیه ســازی نیم ترنجی متقابل به زر و الجورد و پیشانی و 
ذیل با کتیبه های ترنجی بوده، منت نیز یک ترنج کوکبی است 
که در دایرۀ میانی آن، آیۀ “قل لنئ اجتمعت” به سفیداب بر 

زمینۀ زر نوشته شده است. ) تصویر شامرۀ ۱(

در صفحات سه وچهار، سورۀ حمد در دو صفحه در 
داخــل ترنج متّصل به دو رس ترنج متداخل، بر زمینۀ الجورد، 
به خط ثلث و با سفیداب کتابت شده است. هر دو صفحه 
دارای حاشــیۀ نسبتاً پهن مّذهب منقوش به نقوش اسلیمی 
بوده که رشفۀ پــرکاری فاصلۀ تذهیب تا لبۀ صفحه را پر 
کرده است. بین رشفه ها نقوش ختایی حل کاری شده با رنگ 
طالیی، فضایی کامالً یکدســت را به وجود آورده است. این 
شــیوۀ رشفه از اواسط دورۀ تیموری در مکتب هرات در 
نسخ ادبی و تاریخی مرسوم شد وبیشرت در باالی کتیبه های 
افتتاح قرار می گرفت اّما در این نسخه حاشیه کامالً پر شده 

است)فدایی،۱۳۹۲:۱۱(. )تصویر شامرۀ ۲(

تصویر شامرۀ )۱( 

۲. گُلُکنده شهر دژی باستانی که در ۱۱ کیلومرتی باخرت 

شهر حیدرآباد و پنج کیلومرتی باخرت حیدرآباد کهنه، 

واقع در ایالت آندرا پرادش قرار دارد. قلعۀ گلکنده 

روزگاری از شــهرهای مشهور مرشق زمین و اطراف 

آن از مراکز اصلی تولید و تجارت املاس و سنگ های 

گرانبهای هند به شامر می رفت. املاس کوه نور در 

سال ۱۰۳۵ش. از همین ناحیه به دست آمد. این املاس 

در دورۀ حاکمیت قطب شاهیان در این شهر، توّسط 

میرزا محّمد میرجمله، وزیر مشــهور ایرانی عبدالله 

قطب شاه، به شاه جهان پادشاه گورکانی هند تقدیم 

شد و در آنجا ماند و در سال ۱۱۱۷ش. به دست نادر شاه 

رسید )سعیدالهی، ۱۳۸۹(.



آغاز سورۀ بقره)صفحۀ۵ ( با رس لوح مزدوج تاجی 
شکل با کتیبۀ قلمدانی ترنج دار، در زمینۀ الجورد و زر، 
منقوش به نقوش اســلیمی و ختایی و حاشیه ای با نقوش 
گل و برگ ختایی و اســلیمی ماری تزیین شده است. منت 
آن جدول بندی گردیده و در زمینه و فاصلۀ میان سطرها، 
یک در میان از زرپخته و خام و الجورد اســتفاده شده 

است. )تصویر شامرۀ۳(

دو صفحۀ آغاز هر جزو، مانند دو صفحۀ ابتدای سورۀ 
بقره، دارای تذهیب پرکار اســت. این صفحات نیز دارای 
حاشیه سازی مذّهب به الجورد و زر پخته و خام و کتابت در 
اقالم زّرین و الجورد با حسن تقارن و حسن مجاورت در دو 
سطر مجدول بوده که بین سطرهای آن، زراندازی شده است. 
متام صفحات نیز دارای جداول متعّدد زّرین، مشکی، شنگرف 

و الجوردند.) تصویر شامرۀ ۴(

به غیر دو صفحۀ آغاز هر جزوه، ســایر صفحات قرآن 
دارای حاشیۀ ابری با نقوش تزیینی و برگ های پیچ وخم دار 
و عنارص ختایی مانند انواع گل های برگ مویی، الله عباسی 
و شاه عباسی و اسلیمی های ماری شکل است که در برخی 
از صفحات، قسمت هایی از نقوش در درون نقوش قلمدانی 
محدود شده اند. نقوش این صفحات با رنگ الجورد و مسی 

روشن تزیین شده است. )تصویر شامرۀ ۵(

تصویر شامره)۵( . منونۀ تزیینات حاشیۀ صفحات 

متامی رسسوره ها به خط رقاع جلی، با سفیداب 
تحریــردار برروی زمینۀ زّرین و درون نقوش قلمدانی با دو 
رسترنج کتابت شــده است. رسسوره ها در زمینۀ زرپوش، 
مَذّهب به نقوش گل و برگ های ختایی است که درون 
جداول زّرین، الجورد و شنگرفی قرار دارد.)تصویر شامرۀ ۶(

تصویر شامرۀ)۲(

تصویر شامرۀ)۳(

تصویر شامره ۴. منونۀ کتابت در صفحات مختلف نسخه

منونۀ کتابت 

سایر 

صفحات قرآن

منونۀ 

کتابت در 

دو صفحۀ 

آغاز هر 

جزو



تصویر شامرۀ)۶( منونۀ رس سوره های مختلف 

اغلب عالیم فواصل آیات به شکل دوایر توپر زّرین و 
گل های شش پر گوناگون در رنگ های متفاوت نقش شده 

است.) تصویر شامرۀ۷(

تصویر شامرۀ)۷(

هر ده آیه با پیروی از ســّنت تذهیب هندی به وسیلۀ 
حرف››ع‹‹ ) به نشــانۀ کلمۀ عرش( و تقسیم بندی های 
کلّی تر به وسیلۀ ترنج های مذّهب و مزیّن در حواشی 

صفحات مشّخص شده است.) تصویر شامرۀ ۸(

شامرۀ حزب و جزو و نصف جزو و... به خط ثلث 
و به شنگرف یا مشکی در حاشــیۀ صفحات نوشته شده 
است. دعای ختم قرآن به خط ریحان به سفیداب و زر 
درون دو لوح با کتیبه های ترنجی شکل مذّهب و منقوش 

به نقوش اسلیمی و ختایی کتابت شده است. 
 فال نامه در دو صفحۀ مذّهب، درون دو لوح منقوش 
به نقوش اســلیمی و ختایی با کتیبه های مستطیلی شکل 
کتابت شده اســت. اشعار فال نامه به خط نستعلیق بر 
روی زمینۀ الجورد و زر به سفیداب و زر تحریر شده، رقم 
کاتب نیز در خانۀ انتهایی این قسمت به زر بر روی زمینۀ 

متفاوت آمده است. ) تصویر شامرۀ ۹(

وقف نامه در دو صفحه به خط نسخ خفی در آخر 
قرآن نوشته شده است. )تصویر شامرۀ ۱۰(

تصویر شامرۀ )۱۰( 

تاریخ وقف و نام واقف در وقف نامه 

منونۀ تصویر شامرۀ )۸(

                      تصویر شامرۀ )۹( نام کاتب در انتهای فال نامه  



جلد 
جلد قرآن، بسیار نفیس و ارزشمند و به صورت دورو 
با تکنیک سوخت معرّق، رسطبله دار زّرین با چرم ساغری 
بوده که همزمان با خود قرآن، در قرن  ۱۰  هجری قمری 
ســاخته شده است. درون جلد دارای تزیینات سوخت 
تحریری و هر لت شامل منت و دو حاشــیه است. منت 
در مرکز شامل یک ترنج و چهار ابرو بر زمینۀ الجورد 
است و اطراف ترنج، نقوش اسلیمی رضبی زراندود شده 
قرار دارد. حاشــیۀ اّول دارای ۸  کتیبه و ۴  رسگوشه است که 
آیة الکرسی به خط ثلث در آن نوشته شده و حاشیۀ دوم 
شامل ۲۶ کتیبۀ کوچک با یک دایره در بین کتیبه ها است. 

) تصویر شامرۀ ۱۱(

بیرون جلد به صورت سوخت رضبی برجسته بر زمینۀ 
طالیی است که در وسط هر لت یک ترنج بزرگ با دو 
رسترنج کوچک رضب شــده است. حاشیه ها نیز قاب های 
کوچک دارند. زمینۀ جلد منقوش به نقوش اسلیمی رضبی 
است و آیۀ »انه لقرآن الکریم...« در عطف آن رضب شده 

است.)تصویرشامرۀ۱۲(

یادداشت ها و سجع مهر
این قرآن در سال های متفاوت عرض دید دارد؛ برای 
-۱۲۸۶-۱۲۷۲-۱۲۷۰-۱۲۶۹-۱۱۹۶-۱۱۰۴ تاریخ های  مثال 

۱۲۹۱-۱۳۱۱ ه .ق را می توان بــر روی برخی از صفحات 
آن مشاهده کرد.

پشت صفحۀ یک این مصحف نفیس، نه یادداشت 
عرض دید و در پایان پس از دعای ختم قرآن و دو صفحۀ 
تفأل و دو صفحۀ یادداشت وقف با تاریخ ›› غرّه ربیع 
االّول ســال ۹۷۰ هجری‹‹ و نام واقف هامیون اعظم 

ابراهیم قطب شاه مشاهد می شود .
اثر مهر بر صفحات مختلف وجوددارد؛ پشت 
صفحۀ۱، اثر  دوازده مهر دیده می شود که دو مورد آن 
مربوط به تاریخ ۱۰۷۲ ه .ق اســت. در پایان قرآن دو مهر 
در صفحۀ سورۀ اخالص و سه مهر در صفحۀ پایانی، یکی 
با تاریخ ۱۰۳۲ ه .ق مشاهد می شود. سجع برخی از مهرها 
شامل››ســید ســعید انصاری‹‹ ››عبدالراجی فضل الله‹‹، 
››عبدالحی الرضوی‹‹،››مؤید الدوله‹‹، ››متولّی باشی‹‹، 

››العبد محمدالرحیم‹‹و... هستند. )تصویر شامرۀ ۱۳(
تصویر شامرۀ )۱۱(

تصویر شامرۀ )۱۳(تصویر شامرۀ )۱۲(



۳. علیرضا عباسی تربیزی، از معروف ترین خوشنویسان 

دوۀره صفوی اســت که در خط ثلث نظیر نداشت. او 

در خط ثلث و نسخ شاگرد مالّ عال بیک و در نستعلیق 

شاگرد محّمدحسین تربیزی بوده است. عالوه بر مهارت 

در نستعلیق و ثلث، در انواع خطوط نسخ، محّقق، رقاع، 

ریحان، توقیع و تعلیق نیز اســتادی کامل و ماهر بوده 

است. علیرضا در دربار شاه عباس کبیر می زیسته و تا 

سال ۱۰۳۸ه .ق حیات داشته است. گرانبهاترین اثری که 

از او باقی است، قرآن بزرگ کتابخانۀ آستان قدس رضوی 

است. از آثار خط ثلث او در مشهد کتیبۀ گنبد حرم امام 

رضا )علیه الّسالم( در پوشش خارجی آن است که طالکاری 

شده، منت این کتیبه که در چهار ترنج و به عربی نوشته 

شــده، حاکی از زیارت شاه عباس از حرم و تزیین آن به 

دستور وی به سال ۱۰۱۰-۱۰۱۶ ه .ق )۹۷۸-۹۸۴ش(

است. در داخل گنبد، در منتهی الیه چهار دیوار حرم 

که زیر طاق گنبد واقع شــده، سورۀ جمعه به خط ثلث 

علیرضا عباسی نوشته شده است. کتیبۀ طالی صندوق قرب 

و رضیح مطّهر شامل آیة الکرسی، اشعار فارسی به خط 

نســتعلیق و کتیبه های صلوات خاّصه روی الواح طال با 

تاریخ ۱۰۱۱ ه .ق، دو کتیبه در ایوان های عباسی درضلع 

غربی و رشقی صحن کهنه )انقالب( با تاریخ ۱۰۲۱ه .ق، 

کتیبۀ گلوی گنبد خواجه ربیع با تاریخ ۱۰۲۴ه .ق و کتیبۀ 

اندرون گنبد خواجه ربیع با تاریخ ۱۰۲۶ه .ق هنوز باقی 

اســت که منونۀ بهرتین کتیبه های ثلث به خط علیرضا 

عباسی است) هراتی،۱۳۸۷: ۲۰۳.۲۰۶(.

میر عبدالقادر حسینی شیرازی
در تذکرۀ خط و خطّان آمده است: ›› ... و میر 
عبدالقادر حســینی علیهم الرحمه هم از خوشنویسان 
شیرازند و اکرث خوشنویسان کرمان و فارس و عراق که 
نام برآورده اند ریزه خوار ایشانند‹‹ )اصفهانی،۱۳۶۹: 
۲۱۸(. میرعبدالقادر اهل شــیراز بوده و در اواخر قرن 
دهم هجری قمری برای خدمت به ســالطین قطب  شاهی 
گولکوندا به هندوستان مهاجرت کرده است. وی در 
»گلکندۀ دکن«، پایتخت سالطین قطب شاهی، اقامت 
داشــته و قرآن های زیادی کتابت کرده که تعدادی نسخۀ 
کامل از وی باقی مانده اســت. این نسخ نشان می هد که 

پرکاری از ویژگی های کتابت وی بوده است.
 با توّجه به نســخه های موجود، وی تا اوایل قرن 
یازدهم به کتابت قرآن می پرداخته اســت. شیوۀ کار وی 
در ابتدا نزدیک به شیوۀ تیموری و رنگ الجورد با مقدار 
کمی رنگ طالیی رنگ غالب آثار وی بوده است. با 
بررسی یکی از نســخه های توپکاپی مشّخص می شود که 
در فاصلۀ سال های )۹۸۵ -۹۷۰ ه .ق( تاج الّدین حیدر 
برای تذهیب و تزیین نسخه ها با وی همکاری داشته و با 
توّجه به شیوۀ تاج الّدین حیدر، می توان حدس زد که دو 
نسخه از نسخ آستان قدس رضوی نیز توّسط وی تذهیب 

شده است)فدایی، ۱۳۹۲ : ۱۱-۹(.
در مجموعۀ نارص خلیلی، قرآن تک جلدی به شامرۀ 
QUR ۲۴۸ وجود دارد که احتامالً در هند کتابت شــده 
است. اگر چه تذهیب آن به شیوۀ هرنمندان ایرانی در 
اواخر قرن دهم هجری است ولی دســت خط آن کمی با 
منونۀ موجود در آستان قدس رضوی متفاوت است و قوس 
حروف››ن‹‹ و ››ی‹‹ در حالت آخر، به شــکلی مبالغه آمیز 
امتداد یافته است)خلیلی، ۱۳۸۱: ۱۹۶(. )تصویر شامرۀ ۱۴(

تصویر شامرۀ )۱۴(

قرآن تک جلدی به شامرۀ 

در  QUR۲۴۸  موجــود 

مؤّسسۀ نور لندن

محل کتابت: ایران یا هند، 

تاریــخ کتابت: حدود ۹۸۳ 

-۱۰۰۹ ه .ق

)خلیلی، ۱۳۸۱: ۱۹۹( 

عبدالقادر عالوه بر اقالم ســته به خط نستعلیق نیز 
مســلّط بود و منونه ای از کارهای وی را به خط نستعلیق 

در فال نامه های انتهای نسخه ها می توان مشاهده کرد. 
چهار نســخه از قرآن های کتابت شده توّسط وی در 
گنجینۀ آستان قدس رضوی، چهار نسخه در توپکاپی 
استانبول و یک نسخه در مؤّسسۀ نور لندن نگهداری 
می شود. برخی از این قرآن ها مهر قطب شاهیان را بر خود 

دارد)خلیلی، ۱۳۸۱: ۱۹۶ وگلچین معانی، ۱۳۴۷: ۱۹۰(.
 از نکات جالب توّجه، مکاتبات و مراوداتی اســت که 
بین عبدالقادر حسینی شــیرازی با علیرضا عباسی۳ بوده 
است. در کتابخانۀ آستان قدس رضوی مرقّعی چهار 
صفحه ای به خط نســتعلیق با طالاندازی و مذّهب با 
حاشیۀ حل کاری به خط علیرضا عباسی وجود دارد که 
برای میر عبدالقادر حســینی شیرازی در مشهد به سال 

۱۰۰۸ه .ق کتابت شده است. ) تصویر شامرۀ ۱۵( 

تصویر شامرۀ )۱۵(

قسمت انتهایی از صفحۀ چهارم مرقّع شامره ۵۸۰۳

موجود در کتابخانۀ آستان قدس رضوی

) آغداشلو، ۱۳۹۱: ۸۵( 



نتیجه:
 سالطین قطب شــاهی به مذهب تشیّع و به خصوص 
حرضت رضا )علیه الّســالم( ارادت ویژه ای داشــته اندو 
زمین ها و موقفات زیادی بر بارگاه امام رضا )علیه الّسالم( 
وقف منوده اند. در میان نسخه های خطی کتابخانۀ آستان 
قدس نســخ زیادی وجود دارد که توّسط آنها وقف شده 

است.
عبدالقادر حسینی شیرازی در زمرۀ افرادی است که 
به خدمت سالطین قطب شاهی درآمده و برخی از نسخ 
قرآنی به خط وی، ممهور به مهر قطب شاهیان است. 
قرآن شــامرۀ ۱۰۶ پرکارترین ونفیس ترین اثر این هرنمند 
است که در نهایت دقّت کتابت و تذهیب شده است. 
سود جسنت از رنگ های غنی و شفاف، تزیینات فراوان، 
استفاده از ابرهای پیچان ، پرکاری و استفادۀ زیاد از 

الجورد و زر از ویژگی های بارز این قرآن است.
 با وجود آن که به احتامل زیاد این قرآن در هند 
کتابت شده است و تأثیرات نگارگری هند را می توان در 
تزیینات برخی از صفحات آن بــه خصوص در نقوش دو 
صفحۀ آغاز ســورۀ بقره و برخــی نقوش دیگر و همچنین 
اســتفاده از رنگ دانه های هندی را در تزیینات این قرآن 
مشاهده کرد، ولی عنارص مکتب شیراز در این قرآن غالب 

است.
اگر چه این قرآن را عبدالقادر از ابتدا به ســفارش 
ابراهیم قطب شاه برای آستان مقّدس رضوی در هند 
کتابت کرده، با توّجه به اینکه خود ایرانی و اهل شــیراز 
بود و با توّجه به قراین در ایران نیز حضور داشته، تأثیر 

نگارگری هند را می توان در تزیینات آن مشاهده کرد.
هامن طور که نگارگری هند بسیارنزدیک به نگارگری 
ایران بوده و اکرث نقاشــان و مذّهبان آن دیار ایرانی 
بوده اند، نگارگری هند نیز در هرن کتاب آرایی مســلامنان 
تأثیر گذاشته و آن را دارای ظاهری زیبا و فریبنده کرده 

است. 
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