
مروری بر قرآن نگاری در دربار 
امپراطوران گورکانی هند 

و بررسی دو اثر از گنجینۀ قرآن 
آستان قدس رضوی

چکیده:
امپراطوران گورکانی هند از جمله حامیان مهم فرهنگ و هرن اســامی بودند که 
رابطۀ تنگاتنگی در زمینه های مختلف سیاســی، اجتامعی و فرهنگی با صفویان 
برقرار کردند. شــواهد تاریخی نشان می دهد امپراطوران گورکانی هند، ضمن 
حامیت از فرهنگ و هرن ایرانی، به مصحف نگاری نیز توّجه می کردند. برخی از 
شاهان این سلسله آثاری را بر اماکن مختلف ایران وقف کردند که یکی از آنها 
مصحفی است به خط زین العابدین شیرازی که از سوی جهانگیر بر حرم امام 
رضا )علیه الّسام( وقف شده است. در گنجینۀ قرآن آستان قدس رضوی مصحفی 
دیگرنگهداری می شــود که آن را بابر، بنیانگذار سلسلۀ گورکانیان هند، به خط 
ابداعی خویش کتابت کرده است. در این نوشتار پس از بررسی مخترص چگونگی 
مصحف نگاری در دربار امپراطوران گورکانی، ویژگی های هرنی دو اثر یاد شده 

نیز بررسی می شود. 
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مقّدمه
سلسلۀ گورکانیان هند از سال ۹۳۲ ه .ق تا 
سال۱۲۷۳ه .ق در بخشی از شبه قارۀ هند حکومت کردند. 
بابر، بنیانگذار این سلسله، از نوادگان تیمور گورکانی بود 
و نسب مادرش نیز به چنگیز می رسید. به همین علّت این 
سلسله را به نام گورکانیان نامیده اند. گورکانیان هامنند 
تیموریان به فرهنگ و هرن بسیار عاقه مند بودند و در 
دوران حکومت ســیصد و چهل ساله شان بر رسزمین هند، 
به حامیت از هرنمندان و شــاعران زبانزد شدند. شهرت 
آنان در این زمینه به حّدی رســید که بسیاری از هرنمندان 
و شاعران ایران به هوای یافنت حامی ای سخاومتند راهی 
آن دیار شدند و فرهنگ و هرن ایران را در آن رسزمین 
گسرتش دادند. گورکانیان بیش از همه به فرهنگ و هرن 
ایــران عاقه مند بودند. مثاً هامیون که مّدتی را در ایران 
گذراند، به فارســی و ترکی شعر می رسود و در آموخنت 
نســتعلیق هّمت گامشت، اکرب شاه به رغم نسب ترکی، 
زبان فارســی را زبان رسمی دولتش اعام کرد و زیب 
النسا، دخرت اورنگ زیب، دیوان شعری به فارسی دارد. 
روابط فرهنگی ایران عرص صفوی و گورکانیان هند بسیار 
تنگاتنگ بود اّما به طور کلّی گسرتش فرهنگ و هرن ایران 
در هند دو رسچشــمۀ کلّی داشت: یکی هرنمندانی که با 
مهاجرت به هند شــیوه های هرنی ایران را به آن منطقه 
منتقل کردند و دیگری آثار هرنمندان مشهور ایرانی که به 

شاهان و درباریان هند پیشکش یا فروخته می شد. 
دربارۀ چگونگی روابط هرنمندان و شــاعران ایرانی با 
پادشاهان این سلسله سخن بسیار رفته و موضوع روابط 
ایران و هند در این دوره بارها مورد تأّمل قرار گرفته 
اســت. اّما یکی از نکاتی که کمرت بدان پرداخته اند، توّجه 
به این نکته است که این رابطه همیشه یک سویه نبود و 
فقط آثار هرنی از ایران به هند رسازیر منی شــد؛ بلکه گاه 
پیش می آمد که امپراطوران و درباریان گورکانی نیز آثاری 
را به قصد پیشکش یا وقف بر مکانی مقّدس به ایران 
بفرستند. از آن جمله می توان از وقف مصحفی بر مزار 
شیخ احمد جام از سوی اورنگ زیب و وقف مصحفی از 
جهانگیر بر حرم امام رضا )علیه الّسام( یاد کرد. اگرچه 
شامر این آثار ناچیز است و بسیاری از آنان اکنون در 
دست نیست، همین اندک آثار به جا مانده نیز نشان از 

کوشش آنان برای دوسویه کردن این روابط دارد. 
در گنجینۀ قرآن آستان قدس رضوی مصحفی نفیس به 
خط زین العابدین شیرازی، از خوشنویسان مهم قرن نهم 
هجری نگهداری می شود که جهانگیر، امپراطور مقتدر 
گورکانی هند، آن را بر حرم امام رضا)علیه الّسام( وقف 
کرده  است. این مصحف از نظر خط و تزیین، از منونه های 
کم نظیر قرن نهم هجری است و شناسایی ویژگی های آن، 
نکات شایان توّجهی از سبک کتابت و تذهیب نسخه های 

قرآنی قرن نهم را روشن می کند. 

در این مجموعه مصحفی دیگر نیز نگهداری می شود 
که به خط ابداعی بابر، بنیانگذار این سلســله است و دو 
ویژگی متامیز دارد: یکی اینکه آن را بابر خود شــخصاً 
کتابــت کرده و دیگر اینکه خط به کار رفته در کتابت آن 
خطی رمزی و ابداعی است؛ البته این اثر را شاه سلطان 
حسین صفوی بر حرم امام رضا)علیه الّسام( وقف کرده 

است. 
این نوشتار به بررسی ویژگی های هرنی این دو 
اثر مربوط اســت؛ اّما پیش از آن مخترصاً به سابقۀ 
مصحف نگاری در دربار امپراطوران گورکانــی هند 

می پردازیم:

مروری بر سابقۀ مصحف نگاری در دربار امپراطوران 
گورکانی هند

در سلسلۀ گورکانیان هند، در مجموع هفده نفر به 
سلطنت رسیدند که شش نفر از آنان یعنی بابر، هامیون، 
اکرب، جهانگیر، شاه جهان و اورنگ زیب، مقتدرترین 
پادشاهان این امپراطوری بودند. بنیانگذار این سلسله 
بابر است.۱ نام اصلی او ظهیرالّدین محّمد، از نوادگان 
تیمور بود. به همین علّت عنوان اصلی این سلســله با 
نام گورکانی شناخته می شود.۲ گفته اند او خوش دل و 
اهل فضل و ادب بود و در موسیقی صاحب استعداد 
و در شاعری توانا. او که دانشمندان و شاعران را 
تربیت و تشویق می کرد، خود نیز تألیفاتی دارد که از 
جملۀ آن منظومه ای است در کام و فقه حنفی به زبان 
ترکی، رســاله ای در عروض، و نیز کتاب بابرنامه یا تزوک 
بابری که دربارۀ زندگی خویش نگاشــته است۳ )علیشاه 

رضوی،۱۳۸۷: ۷۵ و ۷۶(.
بابر به خوشنویســی بسیار عاقه مند بود. همو بود 
که خطی مشــکل نویس اخرتاع کرد که به خــط بابری 
معروف اســت. بدایونی در این باب گوید: »ازجمله 
غرایب و اخرتاعات آن شــاه مغفرت پناه خط بابری 
است که مصحفی بدان خط نوشته و به مّکه معظمه 
فرستاد«)بدایونی، ۱۸۲۸م: ۳۴۳ (. گویا این خط را فقط 
خود بابر و میرعبدالحی مشــهدی می توانستند بخوانند. 
از همین رو در سال ۱۰۰۴ ه .ق کسی نبود که بتواند 
این خط را بخواند و بنویسد)هروی، ۱۳۷۲: ۱۵(. او 
به جز نســخه ای که به این خط نوشت و میرعبدالحی 
مشــهدی آن را به مّکه فرستاد، نسخه ای دیگر نیز نوشت 
که اکنون به شــامرۀ ۵۰ در گنجینۀ قرآن آســتان قدس 
رضوی موجود است و شاه سلطان حسین صفوی آن را 
در سال ۱۰۰۹ ه .ق به آستان امام رضا)علیه الّسام( وقف 
کرده است)تصویر۱(. مایل هروی نسخۀ مّکه را به خط 
عبدالحی می داند )مایل، ۱۳۷۲: ۱۵( که درست منی مناید 
زیرا با دقّت در گفتۀ بدایونی مشّخص می شود هردو 
مصحف را بابر نوشته است.۴ بدایونی در این باره گوید: 

۱. او در ســال ۸۸۸ ه .ق به دنیا آمد و پس از ۳۸ سال 

سلطنت در سال ۹۳۷ ه .ق در ۴۹ سالگی درگذشت.

۲. نسب بابر چنین است: بابر فرزند عمرشیخ میرزا، 

فرزند ابوسعید، فرزند سلطان محّمدمیرزا، فرزند میران 

شاه، فرزند امیر تیمور گورکانی صاحبقران.

۳. این رساله در سال ۹۹۷ به دستور اکربشاه به فارسی 

ترجمه شد.

۴. اصل منت بدایونی که در رشح حال عبدالحی آورده 

چنین است: »چندگاهی صدر پادشــاه غفران پناه 

هامیون بن بابر پادشاه و برادرش میر عبدالله قانونی 

از جمله ندیامن خــاص و اهل اختصاص بود. و هردو 

برادر به تقوی و طهارت و نظافت متّصف بودند 

میرعبدالحی خط بابری را که بابر پادشاه اخرتاع منوده 

و مصحف بدان نوشته به مّکۀ معظّمه فرستاده و اثری 

از آن خط امروز باقی نیســت، خوب می دانست.« 

)بدایونی، ۱۸۲۸م: ۳۴۳(

تصویر ۱. صفحه ای از مصحف بابری. مصحفی که بابر 

به خط اخرتاعی خویش نوشت، محل نگهداری: گنجینۀ 

قرآن آستان قدس رضوی، مأخذ تصویر: گلچین معانی، 

.۱۷۹ :۱۳۴۷



»چندگاهی صدر پادشــاه غفران پناه هامیون بن بابر 
پادشــاه و برادرش میر عبدالله قانونی از جمله ندیامن 
خاص و اهل اختصاص بود و هردو برادر بــه تقوی و 
طهــارت و نظافت متّصف بودند. میرعبدالحی خط بابری 
را که بابر پادشــاه اخرتاع منوده و مصحف بدان نوشته 
به مّکۀ معظّمه فرســتاده و اثری از آن خط امروز باقی 

نیست، خوب می دانست.« )بدایونی، ۳۴۳(
این اثر مّدت ها در کتابخانۀ آستان قدس رضوی محفوظ 
بود و کســی از نوع خط و کاتب آن اطّاعی نداشت. حتّی 
به گفتۀ احمد گلچین معانی چند مرتبه تصویری از صفحات 
آن را برای بررســی و کشف نوع خط مورد استفادۀ آن 
برای خط شناسان و متخّصصان غربی نیز ارسال کردند اّما 
نتیجه ای حاصل نشد. در ضمن این بررسی ها، قاسم غنی 
پیش از شناســایی کاتب و نوع خط آن، مفتاح حروفش را 
اســتخراج کرد )تصویر ۲( اّما احمدگلچین معانی بر اساس 

نقل قول هایی که در منابع مختلف دربــارۀ خط ابداعی 
بابر آمده این اثر را از او می داند که صحیح می مناید. 

بابر مصحف محفوظ در آستان قدس را بر کاغذ 
کشمیری نوشته و نام سوره های آن به زر، فواصل آیات 
زرنشــان و نیز کتابت صفحه نخست آن نیز به زر است. 

هر صفحه هفده سطر دارد)معانی، ۱۳۴۷: ۱۷۸(.
با دقّت در رســم الخط این مصحف، مشّخص است که 
خط آن دربردارندۀ حرکت های افقی، عمودی و موّرب 
است و کّاً در آن هیچ دوری مشاهده منی شود؛ اّما به رغم 
نظــر مایل هروی که خط آن را بر گرفته از خط کوفی 
و خطوط باســتانی هند می دانــد )مایل، ۱۳۷۲: ۱۵( هیچ 
نشــانۀ مشّخصی از خط کوفی در آن نیست، فقط آنچه 
ســبب شده در نظر نخست این رسم الخط به کوفی مباند، 
این است که حرکت های افقی و عمودی و مورّب، ظاهری 
مسطّح به خط داده و همین امر آن را به کوفی شبیه 
کرده است. افزون بر این، اعراب و اعجام این رسم الخط 
به خط عربی شــبیه است و از این حیث با آن اشرتاکاتی 
دارد. شــکل برخی از حروف به نقوش تزیینی شبیه است. 
به خصوص شکلی با نوک تیز که به رسوی با یک خط در 
وسط شبیه است، در متام کلامت به چشم می خورد. این 
شکل گاه عمودی و گاه متامیل به چپ و راست است 

که به نظر می رسد هر یک نشانه ای از حرفی به خصوص 
باشد. نسخه فاقد تزیینات ویژه  است. عایم شامرندۀ 
آیات نیز به شکل چند عامت مخصوص با رنگی متفاوت 
از منت در حاشــیۀ نسخه در بیرون جدول منت نوشته شده 
است. همچنین عایم فصل آیات نیز دایره های گرد رنگی 

ساده و فاقد تزیین است. 
شاه سلطان حسین صفوی در سواد وقف نامه، کتابت 
این مصحف را به امام رضا)علیه الّســام( منسوب کرده 
است. این انتساب از بی اطّاعی او از کیفیت خط بابری و 

خطوط اّولیۀ اسامی حکایت می کند.۵
مهم ترین خوشــنویس دربار بابر، میرشیخ اّول کرمانی 
بود که متام خطوط شش گانه را نیکو می نوشت. افزون بر 
این، بابر به خط میرعلی هروی )متوفّی۹۵۱ ه .ق( بسیار 
عاقه مند بود. البته این دو نفر با هم در ارتباط بودند 
زیرا میرعلی قطعاتی می نوشــت در مدح بابر و به هند 
می فرستاد )شیمل، ۱۳۸۲: ۱۰۲(. گامن می رود آنان پیش تر 
در هرات – هنگامی که بابر برای وفات سلطان حسین 
بایقرا به هرات رفته بود- یکدیگر را ماقات کرده بودند و 

این آشنایی سابقه ای دیرینه داشت. 
از دورۀ اکرب و هامیون، شواهدی روشن در زمینۀ 
مصحف نگاری در دست نیست. فقط یادداشت هایی در 
چند اثر بر حامیت اکرب از مصحف نویسی صّحه می گذارد.۶ 
شــواهدی مکتوب در کتب تاریخی نیز بر این گفته صّحه 
می گذارد از جمله اینکه در اکربنامه ابوالفضل یادآوری 
می کند که اکرب کوشید خوشنویسان برجستۀ ایرانی را در 
دربار خویش گردآورد. این نویسنده از هجده خوشنویس 
یاد کرده که در دربار اکرب کار می کردند. یکی ازآنها سیدی 
حسینی از اهالی مشــهد است که رسآمد همۀ شیوه ها 
بود. گویا او خوشنویس هفت قلمی بود و نستعلیق را در 
هند تکامل بخشید. تقریباً متام فرمان های نوشته شده در 

هندوستان به قلم او بوده است )شیمل، ۱۳۸۲: ۱۰۳(. 
جهانگیر، فرزند ارشد اکرب، در سال ۱۰۱۴ه .ق در سی و 
هفت سالگی بر تخت سلطنت نشست. نام اصلی او سلیم 
بود و در هنگام تاج گذاری لقب جهانگیــر را برای خود 
برگزید. او نیز مانند پدر در آبادانی کشور سخت کوشید و 
در ســال ۱۰۳۶ه .ق در الهور به خاک سپرده شد )علیشاه 

رضوی، ۱۳۸۷: ۸۶(. 
از دورۀ جهانگیر نیز اطّاعی از وضع کارگاه هرنی 
دربار در زمینۀ قرآن نگاری، در دست نیست و آگاهی های 
کنونی بیشرت منحرص به وقف نامه ها و نوشته هایی است 
که بر آثار خوشنویســان پیش از این دوران مربوط است. 
از آن جمله مصحفی اســت به خط یاقوت مستعصمی که 
به ســال ۱۰۲۳ه .ق به کتابخانۀ جهانگیر راه یافته است. 
گویا جهانگیر نســخه های این چنین را ترجیح می داد 
که به دیگران هدیه دهد زیرا در این نســخه یادداشــت 
دیگری است که نشان می دهد شاه، نسخۀ یاقوت را در 

۵. منت وقف نامۀ شاه سلطان حسین در این منبع 

آمده است: گلچین معانی، ۱۳۴۷: ۱۸۱ .

۶. از جمله اینکه در رقم یکی از قرآن های این دوره 

که اکنون در موزۀ بریتیش نگهداری می شود، آمده 

که هیبت الله حســینی این مصحف را به سال ۹۸۱ 

ه .ق در شــهر الهور برای استفادۀ سلطان کتابت کرد 

)lings, ۱۹۷۶:۷۹(. این مطلب گویای حامیت مستقیم 

اکرب از مصحف نویسی است؛ نسخه ای که مستقیامً از 

ســوی اکرب برای استفادۀ شخصی سفارش داده شده 

است. از سوی دیگر، ویژگی های این مصحف از نظر 

نحوۀ کتابت و تذهیب، آن را به آثار شــیراز در قرن 

دهم بسیار شبیه کرده است. این مطلب نشان دهندۀ 

نکتۀ بسیار با اهّمیتی است و آن اینکه احتامالً در این 

دوره مرکز هرنی یا کارگاهی به شیوۀ کارگاه های ایران 

تحت حامیت اکرب فّعالیت می کرد که می توان آن را 

شعبه ای از شیراز به شــامر آورد)بیانی، ۱۳۸۲: ۱۷۱(. 

همچنین نسخه ای دیگر به خط کوفی منسوب به 

عثامن، سومین خلیفۀ راشدین در دست است که آن 

نیز دست نوشته ای دارد که مصحف را به کتابخانۀ اکرب 

منســوب می کند. این نوشته به تاریخ ۹۹۲ ه .ق مهر 

اکرب و قیمت هشت ارشفی دارد )بیانی، ۱۳۸۲: ۱۷۲( 

که گویای این نکته است که اکرب افزون بر اینکه خود 

به کتابت مصحف می فرمود به خریداری نسخه های 

کهن نیز مبادرت می ورزید.

تصویر ۲. مفتاح حروف مصحف بابری. استخراج از 

قاسم غنی، مأخذ تصویر: گلچین معانی، ۱۳۴۴: ۶۲.



ســال ۱۰۲۹ه .ق به خواجه حسن جویباری اهدا کرده 
است)بیانی، ۱۳۸۲: ۱۷۲(.

همچنین جهانگیر، خود در تزوک جهانگیری از اهدای 
نســخه ای دیگر به خط یاقوت مستعصمی به سیدمحّمد 
در ســال ۱۰۲۷ه .ق یاد کرده اســت. افزون بر اینها او 
مصحفی نفیس به خط زین العابدین شیرازی را که تاریخ 
کتابتش ۸۷۶ ه .ق است بر حرم امام رضا )علیه الّسام( 
وقف کرد. این امر با توّجه به مذهب تســّنن شــاهان 
گورکانی هند بسیار شایان توّجه است و از احرتام و ارادت 
ویژه ای که آنان برای امام رضا)علیه الّسام( قایل بودند، 

حکایت می کند. 
جهانگیر خاصه شیفتۀ خط نستعلیق بود و در آن 
طبع آزمایی می کرد؛ اّما چنان که از آثارش پیداست در 
این خط مهارت چندانی نداشــت. او با اشتیاق فراوان به 
جمع آوری آثار استادان ایرانی می پرداخت و بیش از همه 
بــه خط میرعلی هروی عاقه مند بــود. همو بود که پس 
از قتل میر عامد به اشارت شاه عباس، بانگ برآورد که 
اگر شــاه عباس میرعامد را به من بخشیده بود هم وزنش 
مروارید می دادم. او به رشیدا، خواهرزادۀ میرعامد پناه 

داد و بسیار نوازشش کرد)شیمل، ۱۳۸۲: ۱۰۴(.
شــاه جهان، فرزند جهانگیر نیز در خط نســتعلیق 
طبع آزمایی می کرد؛ ولی قدرت قلمش به حدی نبود که 
به قول مهدی بیانی بتوان او را خوشنویس به شامر آورد 
)مهــدی بیانی، ۱۳۶۳: ج۲، ۲۸۸(. او نیز مانند پدرش به 

جمع آوری مصاحف خطی عاقه مند بود.۷
پرسان شاه جهان نیز به خوشنویسی بسیار عاقه مند 
بودند. از میان آنان داراشــکوه به نستعلیق عاقه مند بود 
و در آن طبع می آزمود. رشیدا، خواهرزادۀ میرعامد، استاد 
نستعلیق او بود. داراشکوه در خط نســتعلیق بهرتین 
خوشــنویس در میان پادشاهان گورکانی بود. او مصحفی 
برای مزار ولی خود، عبدالقادر جیانــی کتابت کرد که 
هنوز در آن بقعه در بغداد نگهداری می شــود۸ )شیمل، 

 .)۱۰۴ :۱۳۸۲
اّما حامیت اصلی از مصحف نگاری و گســرتش نهایی 
اسام در دورۀ اورنگ زیب پدید آمد. اورنگ زیب پرس 
شاه جهان بود و در عهد پادشاهی همو بود که امپراطوری 
گورکانیان به حّد کامل خود رســید )اخــرت، ۱۳۵۷: ۱۹(. 
اورنگ زیب به سال ۱۰۶۹ ه .ق قدرت را در دست گرفت. 
او خود به خط نســخ عاقه مند بود و نسخه هایی از قرآن 
را به این خط نوشت. او در نستعلیق نیز شاگرد سیدعلی 
تربیزی حســینی جواهر رقم )ف۱۰۹۴( بود که مانند 
رشــیدا از شاگردان میرعامد به شامر می رفت. عاوه بر او 
دیگرانی نیز در زمینه حامیت از قرآن نگاری می کوشیدند 
که تعدد موارد و اسناد به جامانده جزییات بیشرتی از 

نحوۀ حامیت آنان به دست می دهد.
از نخستین آثار این دوره نسخه ای است که مادر 

داراشــکوه، برادر اورنگ زیب به سال ۱۰۶۹ه .ق – سال 
به قدرت رسیدن اورنگ زیب- به داراشکوه هدیه کرده 
اســت. این نســخه پس از قرآن هیبت الله حسینی به 
لحاظ تاریخی دومین نسخۀ شناخته شده ای است که در 
امپراطوری گورکانی تهیّه شد )دیگر آثار در ایران تهیّه 
شده بود(. از آثاری که اورنگ زیب خود مستقیامً در 
تهیّه یا وقف و اهدای آنها دخالت داشت چند مورد را 
می توان نام برد: یکی از آثار متعلّق به او نســخه ای است 
به خط ابراهیم سلطان تیموری که به ســال ۸۳۰ه .ق 
کتابت کرده و اکنون در موزۀ هرنی مرتوپولینت نگهداری 
می شود)تصویر۶(. در این نسخه نوشته بلندی است 
که اورنگ زیب به سال ۱۰۴۸ه .ق به این اثر افزوده 
اســت. نسخۀ دیگری نیز در دست اســت که پیش تر به 
شاهزاده اعظم شاه و اورنگ زیب تعلّق داشته و اکنون 
در کتابخانۀ ساالرجنگ نگهداری می شود. این نسخه را 
حاجی عبدالصمد بن حاجی ارشف عطّار کتابت کرده و به 
سال ۱۱۱۴ه .ق از سوی غیاث الّدین به اورنگ زیب هدیه 
شده است. افزون بر اینها به گواهی برخی از نویسندگان، 
عبدالباقی حّداد، خوشــنویس برجســتۀ خطوط شش گانۀ 
ایران، مصحفی سی پاره به همراه قطعاتی دیگر از خود به 
اورنگ زیب اهدا کرده است. در این آثار مصحفی مربوط 
به قرن نهم که عبدالباقی از پدر خویش به ارث برده بود 
و نیز مصحفی کم نظیر به خط نستعلیق به تاریخ ۱۰۳۲  

ه .ق وجود داشت)بیانی، ۱۳۸۲: ۱۷۳(.
از آثار به جامانده از اورنگ زیب در خراســان نیز 
می توان از نسخه ای یاد کرد که اورنگ زیب بر مزار شیخ 
احمد جام وقف کرده است. این نســخه که هم اکنون 
نیز در مزار شــیخ احمد جام نگهداری می شود در قرن 
نهم کتابت شــده بود و دارای چند صفحۀ الحاقی به خط 
محّمدبن الله قلی تربیزی به تاریخ ۱۱۷۸ه .ق است )صابر 

مقدم، ۱۳۸۳: ۱۱۱(.
میراث اورنگ زیب به فرزندانش رسید. دخرتان او، 
زینت النساء و زیب النساء حافظ قرآن کریم بودند. 
پرسانش محّمدمعظّم، محّمدســلطان و محّمد کامبخش 
نیز کّل قرآن را حفظ کردند؛ اّما در زمینۀ قرآن نگاری، 
زیب النساء مهم ترین نقش را ایفا کرد. او یکی از 
شخصیت های برجسته در زمینۀ حامیت از هرن و مذهب 
و علوم به شامر می رود.۹ مصحفی به خط این بانو در 
مجموعــۀ نارص خلیلی وجود دارد. ترقیمۀ این مصحف 
آسیب دیده که تشخیص دقیق نام کاتب را دچار مشکل 
می کند؛ اّما شــواهد بر انتساب آن به زیب النساء صّحه 
می گذارد. از جمله سه یادداشت که کتابت مصحف را 
به زیب النساء منســوب می کند. مذّهب این مصحف نیز 
احتامالً خواهر او، زینت النساء یا معلّم و استاد تذهیب 
او، موالنا محّمد ســعید اصفهانی متخلّص به ارشف بوده 

است. ۱۰ 

۷. مهر او بر دو مصحف به جامانده است. یکی از 

آنها اثری اســت به تاریخ کتابت ۹۵۹ ه .ق که اکنون 

در مجموعۀ خلیلی نگهداری می شود. این اثر 

مصحف بســیار زیبایی است که گویا به دارایی های 

شاه طهامسب تعلّق داشته و در دورۀ بعد، از سوی 

یکی از شاهان یا شاهزادگان صفوی به شاه جهان اهدا 

شده است. بر صفحاتی از این مصحف چندین مهر و 

نوشته متعلّق به دورۀ شاه جهان و پس ازآن به چشم 

می خورد که نشان دهندۀ تغییر محل نگهداری اثر 

است. نام محّمدخان نیز در این اثر مشاهده می شود 

که احتامالً هامن کســی است که بعدها در خدمت 

زینت امللک دخرت اورنگ زیب بوده اســت)جیمز، 

.)۱۷۶ :۱۳۸۱

۸. پرس داراشکوه به نام سلیامن شکوه نیز خوشنویس 

بود که زیر نظر میرمؤمن اکربآبادی مشکین رقم از 

اهالی آگرا تعلیم گرفت.

۹. او درســال ۱۰۴۸ه .ق به دنیا آمد و عاوه بر حفظ 

قرآن به تحصیل رصف و نحو و معانی و سایر علوم 

هّمت گامرد. او خطوط نستعلیق و نسخ را نیکو 

می نوشت. مهدی بیانی رشیدا را استاد خط نستعلیق 

او می داند )بیانی، ۱۳۶۳: ۳۹۳(. شــاعر نیز بود و در 

شعر »مخفی« تخلّص می کرد و دیوانی به فارسی 

دارد)تقدم، ۵۸۵(. عــّده ای وفات او را ۱۱۱۲ ه .ق 

و برخــی دیگر ۱۱۱۳ه .ق می دانند. گویــا مرقّعی 

شــامل قطعات خوشنویسی و نگارگری از هرنمندان 

ماوراءالنهر و ایرانی و هندی برای او تهیّه شــده است 

)رحیمی فر، ۱۳(.

۱۰. محّمد ســعید شاگرد رشیدا بود و برادرزادۀ 

محّمدباقر مجلسی به شامر می رود. او اندکی پس از 

به قدرت رسیدن اورنگ زیب به هند رفت و به سمت 

معلّم بزرگ ترین دخرت شاه گامرده شد.



مشّخصات مصحف وقفی جهانگیر بر حرم امام رضا 
)علیه الّسالم( 

این مصحف را زین العابدین شیرازی، از خوشنویسان فّعال 
در نیمۀ دوم قرن نهم در شــیراز کتابت کرده است. در این 
دوره ترکامنان بر شیراز مسلّط بودند و حامیت های درباری از 
تولید نسخه های چندپاره و نفیس به طرزی چشمگیر کاهش 
یافته بود. زمانی این نکته بهرت مشّخص می شود که بدانیم 
تا حدود سال ۸۳۸ ه .ق ابراهیم سلطان تیموری در شیراز 
با تشکیل یک کارگاه مفّصل از هرنمندان و تولید آثار نفیس 
حامیت می کرد۱۱ اّما در سال ۸۵۰ه .ق، همزمان با درگذشت 
شاهرخ تیموری، حکومت فارس به دســت ترکامنان افتاد. 
پیش از این هم یعنی در فاصلۀ بین وفات ابراهیم سلطان 
و درگذشت شاهرخ بسیاری از هرنمندان شیراز به هدف 
برخورداری از حامیت دربار به هرات کوچیده بودند. اگرچه 
ترکامنان نیز در حامیت از تولیدات هرنی شهرت دارند،اّما 
بیشرت حامیت های آنان در پایتختشان، تربیز برقرار بود. با 
این حال فّعالیت های هرنی شیراز به سبب وجود بازرگانان 
و متولیان با اندک تغییری در کیفیت و سبک برقرار ماند. 
زین العابدین شیرازی هرنمند این دوره است. از او اطّاعی 
در دست نیست. نامش در تذکره های خوشنویسی ذکر نشده 
و همچنین آثار شناخته شده اش به قدری نیست که بتوان 
حدودی از چگونگی فّعالیت و حیاتش ترســیم کرد. حتّی به 
درستی منی دانیم پس از آموزش و کسب درجۀ استادی در 
کجا فّعالیت می کرده است. از آنجا که این اثر »برسم خزانة ... 
ابوالفتح ... حسن بهادر خان« از امرای آق قویونلو تهیّه شده 
است، می توان حدس زد او در این دوره در تربیز بوده است. 
سبک تذهیب اثر نیز به آثار ترکامنان شبیه است. البته نباید 
فراموش کرد مشابه چنین تذهیبی در شیراز نیز کار می شده 
اســت. اندازۀ کوچک و استفاده از قلم های ریز اندام در این 
اثر بر پایۀ شیوۀ تولید مصحف های خطی در شیراز پس از 

تیموریان است. 
مشّخصات کلّی اثر چنین است۱۲:

شامرۀثبت: ۱۳۷ )گنجینه قرآن(
اندازه: ۱۸×۲۶ سانتی مرت

خط: منت ریحان زّرین محّرر و ترجمۀ فارسی نسخ سیاه
کاتب: زین العابدین بن محّمدکاتب شیرازی

تاریخ کتابت: جامدی االّول ۸۷۶ ه .ق 
واقف: ابواملظفر نورالّدین محّمدجهانگیر 

مشّخصات نسخه: دوصفحۀ نخست )فاتحة الکتاب( 
مذّهب و مرّصع با دو کتیبۀ صدر و ذیل در هر صفحه به 
رقاع سفیداب؛ آغاز سورۀ بقره از صفحۀ سوم با رسلوحی 
ظریف؛ دوصفحۀ پایانی نیز با حاشیه و کتیبه های صدر و ذیل 
مذّهب و مرّصع. متام صفحات مجدول است و رسسوره ها 
مّذهب. هر صفحه با احتســاب ترجمه، هجده سطر دارد. 
اندازۀ جدول ۱۰×۲/ ۱۵سانتی مرت است)گلچین معانی، ۱۳۴۷: 

۱۴۷(. )تصویر۳(

۱۱. برای اطّاعات بیشــرت نک: مهدی صحراگرد. 

»ابراهیم سلطان بانی مدرســه دارالصفای سلطانی 

شیراز«، گلستان هرن، ش ۱۳، صص۹۰-۹۳؛ فرانسیس 

ریشارد. »نصیرالدین ســلطانی، نصیرالدین مذّهب، 

و کتابخانۀ ابراهیم سلطان در شیراز«، ترجمۀ سید 

محّمد مرعشی، در: نامۀ بهارستان، ش۵، س سوم، 

۱۳۸۳،صص ۱۴۰-۱۳۱.

۱۲. برای دیدن تصاویر آن نک: مهدی صحراگرد، 

مجیدفداییان، و محسن عبادی. شاهکارهای هرنی 

در آستان قدس رضوی: منتخب قرآ ن های نفیس از 

آغاز تا سدۀ نهم هجری، صص ۲۱۷-۲۱۴.

تصویر ۳. 

ترنج پایانی مصحف 

وقفی جهانگیر، کاتب 

زین العابدین شیرازی، 

تاریخ کتابت ۸۷۶ه.ق، 

محل نگهداری: 

گنجینۀ قرآن آستان 

قدس رضوی، 

مأخذ تصویر: گلچین 

معانی، ۱۳۴۷: ۱۴۹.

تصویر ۴. صفحۀ افتتاح مصحف وقفی جهانگیر، کاتب 

زین العابدین شــیرازی، تاریخ کتابت ۸۷۶ ه.ق، محل 

نگهداری: گنجینۀ قرآن آستان قدس رضوی، مأخذ 

تصویر: صحراگرد و دیگران، ۱۳۹۲: ۲۱۷-۲۱۶. 



افزوده ها: آغاز و پایان نســخه دو ترنج دارد با منت 
زیر: ترنج اّول: »هذا الکتاب الله املجید قد سطر برسم 
خزانة العامرة الســطانیة خلیفة الله فی االرضین آیة 
الطلف و الرحمة للعاملین املؤید بعون امللک املستعان 
ابوالفتح مظفرالســلطنة والدنیا و الدین حسن بهادر خان 
خلدالله خافته و ســلطانه و نرص جنوده و اعوانه« و در 
ترنج دوم: »قداستسعد بتحریر هذا املصحف املنیف املتثال 
االمر املطاع الرشیف العبد الفقیر املحتاج الی رحمة الله 
امللک الغنی زین العابدین بن محمدالکاتب الشــیرازی فی 
شهر جامدی االول سنة ست و سبعین و مثامنائه الهجریه«. 

)تصویر۴(
در صفحــات پایانی نیز چند عبارت و رضب مهر به 
این رشح نقش بســته است: ۱. »زیارت شد« و زیر آن 
رضب مهری بیضی به خط نســتعلیق »سعیداالنصاری«؛ 
۲. در یک مهر مربّع به خط نستعلیق »وقف رسکار فیض 
آثار حرضت ثامن االمئه سام الله علیه«، ۳. »بتاریخ ۲۹ 
صفر املظفر زیارت شــد سنه ۱۲۸۹«، و زیر آن در مهری 

مربع به خط طغرا »سلطان محّمد حاجب العتبه العلیه«؛ 
۴.»بتاریخ شــهر رجب املرجب ۱۲۸۷ در عرض کتابخانه 
مبارکه زیارت شــد« و زیر آن رضب مهری مربّع به خط 

نستعلیق »ابوالقاسم الحسینی«. )تصویر۵ و ۶( 
ماحظات: 

الف. خط: منت قرآن به خط ریحان کتابت شده است. 
مطابق رسم رایج نسخه های نفیس منت را با زرحل نوشته 
و دور حروف را با رنگ ســیاه  قلم گیری کرده اند. تحریر 
)قلم گیری( نوشته به مهارت زیادی نیازمند است زیرا 
هم باید ظرافت کار یک نقاش را به کار گرفت و هم 
دانش و مهارت یک خوشــنویس را؛ به همین علّت، گاه 
کاتبان خود کار تحریر را انجام داده اند. البته در این اثر 
مشــّخص نشده که محّرر چه کسی اســت ولی به گامن 
فراوان زین العابدین این کار را انجام نداده اســت چرا 
که اگر این طور بود در رقم بدان اشــاره می کرد. خط 
ریحان منت ویژگی هایی خاص دارد که شایان توّجه است. 
اّول ضخامت زیاد حروف در برابر اندازۀ آن اســت که 

تصویر ۵. 

صفحۀ پایانی مصحف وقفی جهانگیر، 

کاتب زین العابدین شیرازی، 

تاریخ کتابت ۸۷۶ ه.ق، محل نگهداری: 

گنجینۀ قرآن آستان قدس رضوی، 

مأخذ تصویر: صحراگرد و دیگران، 
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علّت آن بیشرت به سبب تحریر خط است چرا که رنگ 
مشــکی دور، کلامت را برجسته کرده است. بخشی دیگر 
از این ویژگی به نحوۀ رعایت تناسبات از سوی کاتب نیز 
مربوط است که کلامت را به نسبت اندازۀ حروف کمی 
چاق نوشته است. البته این امر بیشرت به سبک کاتب 
مربوط است و بدان معنا نیست که خط خارج از اصول 
و قاعده اســت. این ویژگی زمانی بهرت درک می شود که 
خط ریحان این اثر را با مصحف معروف ابراهیم ســلطان 
در همین مجموعه مقایسه کنیم. در کار ابراهیم سلطان، 
کلامت ظرافت و کشــیدگی بیشرتی دارند. ویژگی دیگر 
خط آن کوتاهی حروف عمودی است. معموالً در خط 
ریحان، الف ها بلندتر و کشــیده تر از خط ثلث یا نســخ 
کتابت می شود. این کشیدگی الف ها ویژگی بارز ریحان 
و محّقق اســت؛ زیرا در اصول این قلم ها اندازۀ الف دو 
نقطه بلندتر از الف در ثلث اســت. اّما در این اثر تناسب 
اندازۀ حروف عمودی نسبت به اندازۀ قلم و دیگر حروف 
مشابهت زیادی به ثلث دارد. اعراب و عایم ریحان را 
با رنگ سیاه نوشته اند. شاید بدان علّت که در ریحان 
معموالً اعراب را با قلمی ظریف تر می نوشتند و در اینجا 
برای اینکه وقت کمرتی رصف این کار شود با هامن قلمی 
که ترجمه را نوشته اند منت را نیز اعراب گذاری کرده اند. 
خط نســخ ترجمه نیز هامنند منت استادانه است و سبکی 
خاص دارد. کاتب در نوشــنت برخی از حروف گردش کمی 
به کار برده و خط، خشک و مسطّح شده است؛ مثاً در 
نحوۀ نوشنت »د« متّصل. ترجمۀ منت بدون توّجه به قواعد 
ســطر و سواد و بیاض مستقیامً زیر هر کلمۀ عربی نوشته 

شده است.
ضامیم نســخه به خصوص رسسوره ها را به قلم رقاع 
رنگه نویسی کرده اند؛ گاه به سفیداب، گاه به زنگار و گاه 

به شنجرف و زر. 
 تذهیب و تزیینات: دو صفحۀ افتتاح نسخه به سورۀ 
فاتحة الکتاب اختصاص دارد که در هر صفحه سه سطر 
کتابت شده است. این صفحات مجلّل ترین و پرکارترین 
صفحات نسخه است. باال و پایین منت دو کتیبۀ بازوبندی 
است که در آن نام سوره و تعداد آیات را به رقاع سفید 
نوشــته اند. بخش میانی هر صفحه سه قاب دارد که 
بخش باال به دو کتیبۀ یاد شــده با تزیینات اسلیمی و 
ختایی مربوط است و قاب میانی منت قرآن است. دور 
این بخش ها جدول پهنی اســت که درون آن ترنج هایی با 
نقوش ختایی بر زمینۀ اخرا نقش بســته و دور همۀ آنها 
را کمندی نسبتاً پهن با زمینۀ الجوردی و نقش واگیره ای 
اسلیمی و ختایی در بر گرفته است. دور کمند را نیز 
با رشفه های الجوردی تزیین کرده اند. تزیینات زمینۀ هر 
بخش ترکیبی از نقوش اسلیمی و ختایی است. اسلیمی ها 
به رنگ اخرا و گل ها و ســاقه های ختایی با رنگ هایی 
متفاوت از سبز و زرد و الجوردی و سفید است. این سبک 

تذهیب در قرن دهم با اندک تغییراتی به ســبک غالب 
تذهیب نسخه های خطی تبدیل شــد. صفحات پایانی 
نســخه که دربردارندۀ معوذتین اســت نیز ترکیبی مشابه 
دارد با این تفاوت که فاقد کمند و رشفه است. زمینۀ متام 

بخش های آن به جز منت الجوردی است.
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