
تأثیر سّنت » وقف« 
در حفظ و توسعۀ کتاب آرایی ایرانی

با تأّملی بر مصاحف کتابخانه 
آستان قدس رضوی

چکیده:
یکی از سّنت های ارزشمند در تاریخ اجتامعی- مذهبی ایران، از دیرباز تا به امروز، سّنت »وقف« نسخ خطّی، 
ســاخت بناها و آثار عام املنفعه بوده است. این مهم در فاصلۀ سده های پنجم تا دهم هجری مورد توّجه 
پادشــاهان، درباریان، علام و حتّی گاهی مردمان عادی بوده و با آغاز دورۀ صفوی و تثبیت مذهب شیعه در 

ایران، توسعۀ فراوانی یافت.
تأثیر سّنت وقف بر حفظ مصاحف قرآنی )به ویژه در ایران( مسئله ای است بسیار حایز اهّمیت، آن چنان که از 
میان منونه های فراوان مصاحف قرآنی وقفی، مجموعۀ ارزشــمندی در کتابخانه های آستان قدس رضوی، آستان 
مقّدس قم، شاهچراغ شیراز، کاخ گلستان، کتابخانۀ ملّی، مرعشی قم، موزۀ ملک و... وجود دارد که در پی قرن ها 
به واسطۀ هوشمندی واقفین این آثار به بهرتین شکل ممکن حفظ و نگهداری گردیده است؛ اّما به تحقیق 
می توان مصاحف وقفی موجود در کتابخانۀ آستان قدس رضوی را که هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ تاریخی 
و نسخه شناسی از اهّمیت ویژه ای برخوردارند، مهم ترین منبع و مرجع مصاحف وقفی در جهان اسالم دانست.

در این مقال عالوه بر معرّفی قدیمی ترین مصاحف وقفی و واقفین این مجموعه، صفحات وقف نامه ها را به 
لحاظ ویژگی های خوشنویسی و گرافیکی نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. گفتنی است حضور تعداد قابل 
 توّجهی از زنان واقف، در میان واقفین نُسخ کتابخانۀ آستان قدس و همچنین مصاحف وقفی با ترجمۀ فارسی 

نکات جالب توّجه دیگری است که از نظر می گذرد.
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جایگاه وقف در کتاب آرایی ایرانی:
وقف1 از نظر اجتامعی از مظاهر خاص پیرشفت جامعۀ 
دینی به شــامر می آید و عالوه بر جنبۀ ایامن قلبی و ادای 
فریضه ای مذهبی، فرصتی است تا آثار ارزشمند هر دوران 
تا سده های بعد حفظ و ماندگار گردند. وقف در ایران را 
می توان در قالب دو طبقه بندی اصلی مورد بررسی قرار 
داد: اّول وقف نسخ خطّی و دیگر وقف بناهای عام املنفعه 
)مدرسه، مسجد، بیامرستان، کاروان رسا، آب انبار و...(. 
واقفین دورۀ اسالمی در ایران عموماً مردان بودند؛ اّما از 
حدود سدۀ پنجم ه.ق. منونه هایی از وقفیات زنان نیکوکار 

نیز در دست است.
یکی از مشهورترین وقف نامه های تاریخ کتاب آرایی 
ایران، وقف نامۀ »ربع رشیدی« است، كه با خط خود 
رشیدالّدین فضل الله، مؤّسس ربع رشیدی، نوشته شده 
است. نسخۀ اصلی این وقف نامه اكنون در كتابخانۀ مركزی 

تربیز نگهداری می شود.2
 بر مبنای فهرســتی که »شیخ بهایی« در روزگار صفوی 
از موقوفات شهر مشهد ارایه داده، بخش عظیمی از واقفین 
مردان بودند که در رأس همه »شاه عباس صفوی« قرار 
داشت که مجموعۀ کم نظیری از مصاحف قرآنی را وقف 

کتابخانۀ حرم امام رضا )علیه الّسالم( کرده بود.
در بررسی نسخ خطّی که به لحاظ کتاب آرایی 
)شــیوه های خوشنویسی، تذهیب و تجلید( از اهّمیت 
ویژه ای برخوردارند، صفحات حاوی متــون وقف نامه 
همواره راهگشای شناخت هرچه بیشرت تاریخچه و سابقۀ 
کتابت این گونه آثار است. بررســی و تحلیل وقف نامه ها، 
طبقه بندی اجتامعی واقفان و تأّملی بر شیوۀ خوشنویسی 
صفحات وقف نامه ها، همه و همه فرصتی را برای آشنایی 

بیشرت با تاریخچۀ کتاب آرایی ایران فراهم می کند.
گفتنی است در برخی موارد وقف این گونه آثار با 

انگیزه های سیاسی از سوی سالطین و فرمانروایان انجام 
می پذیرفته است.

پر واضح اســت که شهر مشهد به واسطۀ وجود حرم 
مطّهر امام هشتم شیعیان، از دیرباز مأوای ارادمتندان 
خاندان عصمت و طهارت )علیهم الّسالم( بوده است. در 
این رهگذر و با تأسیس قرائت خانه و کتابخانه و طی 
قرن ها، مجموعه ای کم نظیر از مصاحف قرآنی در این 
مجموعۀ آرامگاهی گردآوری شد و در هر دورۀ تاریخی، 
به مدد عالقۀ بزرگان مذهبی و مملکتی، مصاحفی چند نیز 
به آن افزوده گردید. خوشــبختانه امروز با تکیه بر همین 
صفحات وقف نامه، ترقیامت و نقوش ُمهر موجود در این 
نسخ، می توان اطاّلعات ارزشمندی از روند تهیه و تولید این 
آثار، نام سفارش دهندگان، هرنمندان )خوشنویس، مذّهب، 
مجلّد و صحاف( و واقفین این نفایس را شناسایی و بررسی 

منود.

معرّفی واقفین و مصاحف وقفی کتابخانۀ آســتان 
قدس رضوی

قدیمی ترین مصحف وقفی کتابخانة آســتان قدس 
رضوی مشهد، جزوۀ قرآنی کوچکی اســت که کاتب و 
واقف آن، »کشواد بن امالس«، این مصحف کم نظیر را 
در تاریخ 327ه.ق. در شــهر اصفهان کتابت منوده است 
)شــامرۀ ثبت 3013(. پس از این نســخه، جزوۀ قرآنی )با 
شامرۀ ثبت 3004(، به خط کوفی نزدیک به نسخ اّولیه و از 
منونه های ممتاز قرآن نگاری سدۀ چهارم ه.ق. موجود است 
که همواره با نام واقفش، »ابن سیمجور«، شناخته می شود و 
در تاریخ 383 ه.ق. وقف آستان حرضت رضا )علیه الّسالم( 

گردیده است.3
واقف دیگر ســدۀ چهارم ه.ق. »ابوالقاسم منصور بن 
محّمد بن کثیر«، از رجال و دبیران مشهور غزنویان و 

منونه های وقف نامۀ مصحف سده های چهارم و پنجم 

ه.ق. در کتابخانۀ آستان قدس رضوی

1 - وقف در ادبیّات  فارســی به معنای » ایســتادن و 

پایندگی« است.

2 - در مقّدمۀ وقف نامۀ ربع رشیدی -كه بسيار مفّصل 

است- رشيدالّدين فضل الله، شواهدي از احاديث و 

آيات قرآن بيان كرده و اعامل »سيئه و صالحه« را با 

هم مقايسه منوده و بهرتين اعامل صالحه را »خريات 

جاريه« يا »وقف« دانسته است و آن را ييك از بهرتين 

اعامل شمرده و سپس عمل خويش را از نظر كيفيت 

وكّميت، برتر از هر منونه ای تا آن زمان در رسزمني های 

اسالمی دانسته است.

3  - نام کامل وی »ابوالقاســم علی بن نارص الدوله 

ابی الحسن محّمد ابراهیم بن سیمجور«) متوفّی 

387ه.ق.( از امرای قهستان و رسدار معروف خراسان 

بوده و در عهد »نوح بن منصور سامانی«)378ه.ق.( 

حکومت خراسان را بر عهده داشته است.



صاحب دیوان خراسان در عهد سلطان محمود غزنوی بوده 
که جزوۀ قرآنی )با شامرۀ ثبت 3282( را در تاریخ 393 

ه.ق. وقف آستان منوده است.
در گنجینۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی، پانزده جزوه 
از قرآنی سی پاره )با شامرهای ثبت 3324 و 1501( موجود 
است، که کاتب آن »ابوالربکات علی بن الحسین الحسینی« 
بوده و بر اساس وقف نامه ای که در صفحۀ آغازین نسخه 
به دست خط »ابوعلی بن حسوله«4 نگاشته شده، در تاریخ 

421ه.ق. وقف آستان گردیده است.
بی شک، یکی از مهم ترین مصاحف قرآنی تاریخ 
کتاب آرایی ایران، قرآن سی پاره به خط و تذهیب »عثامن 
بن ورّاق غزنوی« است که در تاریخ 464ه.ق. و به سفارش 
»شیخ الرییس ابو جعفر محّمد بن احمد عبدوسی« کتابت 
گردیده و در تاریخ 614 ه.ق. از سوی »علی بن الفضل بن 
علی الحاجی البطرانی« وقف کتابخانۀ آستان قدس رضوی 
گردیده است. در کنار این مصحف، نسخۀ مشابه دیگری 
نیز وجود دارد که کار کتابت و تذهیب آن توّســط »محّمد 
بن عثامن ورّاق غزنوی« )نوۀ عثامن ورّاق( انجام پذیرفته و 
طبق وقف نامه اش، از سوی »محّمدبن ابی دلف حلفوری« 
ملّقب به "رشف" وقف مسجد جامع شهر »حلفور«، از 
توابع شــهر طوس شــده و بعدها به کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی منتقل گردیده است.  
در میان واقفین مشهور سدۀ ششــم ه.ق. با نام هایی 
متعّدد از زنان و مردان واقف مواجه هستیم؛ از جمله »علی 
بن اسمعیل بن ابی مسعود« مصحف قرآنی زیبایی )با 
شامرۀ ثبت 56( را در تاریخ 535 ه.ق. در حضور شاهدی 
به نام »علی بن حمزه بن علی البزاز«  وقف آســتان منوده 

است.5  
با ورود به سدۀ هفتم ه.ق. و تغییرات اساسی در کار 
کتابت )به ویژه رواج خط نســخ( مصاحف بیشرتی تولید و 
وقف آســتان قدس رضوی گردید؛ برای منونه قرآنی به خط 
کوفی دوران گذار موجود اســت که در صفحۀ نخست آن 
منت وقف نامۀ جالب توّجهی به چشم می خورد؛ بر اساس 
این وقف نامه، نسخه )با شامرۀ ثبت 3266( توّسط »محّمد 
بن محمود بن عیسی ادیب الطربی« در تاریخ 690 ه.ق. 
وقف آستان گردیده است. همچنین قرآن مرتجمی )با شامرۀ 
ثبت 1732( وجود دارد که کاتب و واقفش شخصی به نام 
»سعد بن عبدالجبار بن احمد املکنی بابی الحرث« بوده و 
به لحاظ سبک کتاب آرایی مشابه نسخۀ مشهور "راوندی" 

در همین مجموعه است.
در میان مصاحف متعلّق به دورۀ ایلخانی، که عمدتاً 
قرآن های نفیسی در قطع بزرگ بوده اند، پنج منونۀ ممتاز 
وقفی در کتابخانۀ مشهد موجود است که اّولین نسخه 
در تاریخ 730 ه.ق. توّسط »حسین بن محّمد العارزی« 
)با شامرۀ ثبت 4374(، دومین نسخه در تاریخ 736 ه.ق. 
توّسط »شیخ علی نویان ابن امیر علی« )با شامرۀ ثبت 
3707(، سومین نسخه در تاریخ 765 ه.ق. توّسط »صالح 
بن محّمد بن علی صانع یزدی« )با شامرۀ ثبت 3741(، 
چهارمین نسخه در تاریخ 778ه.ق. توّسط کاتب اثر، 
»مرتضی بن محّمد بن احمد الحسینی السمنانی« )با شامرۀ 
ثبت 411( و پنجمین مصحف در تاریخ 1236ه.ق. توّســط 
»نورمحّمد خان بن امیر مراد علیخان تالپر« )با شامرۀ ثبت 

141( وقف آستان قدس رضوی گردیده است. 
با آغاز عهد تیموری، کار تولیــد مصاحف نفیس بیش 

وقف نامۀ قرآن به خط »محّمد بن عثامن« در 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی

وقف نامۀ قرآن دورۀ ایلخانی، واقف: »علیخان 

تالپر«، کتابخانۀ آستان قدس رضوی

وقف نامۀ منتخب 12 سورۀ قرآن، کاتب و واقف: 

»ابراهیم سلطان«،  کتابخانۀ آستان قدس رضوی



از گذشــته در شهرهای ایران رواج یافت و بسیاری از این 
نفایس در کتابخانه هایی که از ســوی شاهزادگان تیموری 
و آق قویونلوها تأســیس گردیده بود، تهیه و ســپس وقف 
مکان های مذهبی گردید. در گنجینۀ آســتان قدس رضوی 
مصحفی )با شامرۀ ثبت 255(  به خط خوشنویس برجستۀ 
سدۀ نهم ه.ق.،»عبدالله مروارید«، موجود است که در 
تاریخ 1062ه.ق.  توّسط »میرزا نظام امللک ابن میرزا علی 

خان بیک« وقف آستان گردیده است.
 اّما مصحف بی مانند این مجموعه، منتخب دوازده 
سورۀ قرآنی است، که کار کتابت آن را »ابراهیم سلطان 
بن شــاهرخ« تیموری انجام داده و شخصاً آن را وقف 
آستان امام هشتم شیعیان منوده است. این مصحف در 
ابعاد بزرگ 64×80 سانتی مرت و در قالب مکتب شیراز در 
تاریخ 827 ه.ق. کتابت و تذهیب گردیده است. در همین 
راستا دو جزوۀ قرآنی نیز از همین دوران )مکتب هرات( 
توّسط »شیخم سوداگر«، احتامالً از رسدارن تیموری، وقف 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی گردیده است.
دیگر مصحف وقفی مهم این مجموعه، اثر یگانۀ 
خوشنویس برجستۀ ایرانی، »عبدالله طباخ هروی« )با 
شــامرۀ ثبت 153( است که به سفارش »رکن السلطنه 
عالءالدوله بهادرخان« در تاریخ 845 ه.ق. به سه قلم نسخ، 
محّقق و رقاع کتابت گردیده و در تاریخ 1040ه.ق. از سوی 
»اعتقادخان«، فرزند غیاث الّدین محّمد رازی، وقف آستان 

گردیده است.
سدۀ نهم هجری از دوره های باشکوه قرآن نگاری 
در قالب مکاتب شــیراز، هرات و تربیز بود و در پرتو 
حامیت های شاهزادگان و امرای ایرانی مجموعه ای عظیم 
از مصاحف نفیس تهیه و وقف گردید. یکی از منونه های 
نفیس و مرتجم این دوران، قرآنی اســت به خط »زین 
العابدین بن محّمد کاتب شــیرازی« که به سفارش خزانۀ 
»ابوالفتح مظفرالدین حسن بهادرخان« در تاریخ 876 ه.ق. 
کتابت و بعداً توّسط »ابواملظفر نورالدین جهانگیر«، پادشاه 

گورکانی هند، وقف آستان گردید.
الزم به ذکر اســت، در فاصلۀ سده های نهم تا یازدهم 
ه.ق. تعداد قابل توّجهی از هرنمندان خوشــنویس، نقاش 
و مذّهب در پی قدرت یافنت مغوالن گورکانی هند -که 
مســلامن نیز بودند- به شبه قارۀ هند مهاجرت کردند و 
به همین ســبب مجموعۀ عظیمی از مصاحف قرآنی، 
دیوان اشعار فارسی و قطعات نستعلیق در شیوۀ هندو 
ایرانی تهیه و تولید شد و بسیاری از نفیس ترین آنها از 
سوی پادشاهان گورکانی وقف آستان مقّدس امام هشتم 
)علیه الّسالم( گردید. یکی از زیباترین منونه های این قرآن ها، 
قرآن وقفی معروف به قرآن صد )با شامرۀ ثبت 100( بوده که 
متامی صفحات آن دارای تذهیب پُرکار مکتب کشمیر است، 
همچنین قرآنی )با شامرۀ ثبت 106( که »سلطان ابراهیم 
قطب شاه«، پادشاه گلکنده دکن، در تاریخ 970 ه.ق. وقف 

آستان منود و نسخۀ دیگر )با شامرۀ ثبت291( که توّسط 
»ســلطان عبدالله قطبشاه« در تاریخ 1051ه.ق. وقف 

آستان قدس رضوی گردید.
عهد صفوی عالوه بر اینکه عرص شــکوفایی اقتصاد و 
بازرگانی ایران بود، با به رســمیت شناخنت مذهب تشیّع، 
فصلی نوین در شیوۀ تفّکر و زندگی ایرانیان رقم زد. از سوی 
دیگر، این دوران عرص رونق موقوفات در اشکال گوناگون، 
برای منونه در بناها و کتابخانه های شــهرهای اردبیل، قم، 
اصفهان و مشهد به شامر می آید. پس از این دوران، حرم 
رضوی نیز به عنوان یک نهاد دولتی اهّمیت ویژه ای یافت. 
از جمله وقف نامه های جالب توّجه این دوران، 
وقف نامۀ »ســلطان حســین صفوی« بر مصحف »بابری«6 
اســت، که در آن، بابر، پادشاه و مؤسس سلسۀ گورکانی 
هند، خطی دشــوار را اخرتاع منود و نسخه ای را به آن خط 

نگاشت.
شاه طهامسب تغییرات اساسی در ادارۀ امور حرم و 
موقوفات آن به وجود آورد و حرم به یک ســازمان دولتی 
تبدیل شــد که شاه در رأس آن بر امور حرم نظارت عالیه 
داشــت و متولّی به عنوان نایب شاه امور حرم و موقوفات 
را زیر نظر او اداره می کرد. در همین راستا و در زمینۀ 
وقف نسخ خطّی، روزگار »شــاه عباس« یکی از دوره های 
باشکوه به حساب می آید. شاه عباس در فاصلۀ سال های 
1007 تا 1009ه.ق. تعداد قابل توّجهی مصحف نفیس، 
شامل چندین قرآن نفیس و چند دست نوشــته به خط 
کوفی منسوب به امئه از جمله حرضت علی)علیه الّسالم(، 
امام حسن )علیه الّسالم(، امام حسین )علیه الّسالم(، امام 
سجاد )علیه الّسالم(، امام صادق )علیه الّسالم( ، امام کاظم 
)علیه الّسالم( و امام رضا )علیه الّسالم( وقف کتابخانۀ آستان 
منود، که وقف نامۀ کلیۀ این مصاحف به خط و امضای 

»شیخ بهایی« است.
»شــاه سلیامن صفوی« قرآنی را در تاریخ 1090ه.ق. 
)با شامرۀ ثبت 154( و »سلطان حسین صفوی« سه نسخه 
)شــامره های ثبت 134، 773 و 50( را در فاصلۀ سال های 

1110 تا 1119ه.ق. وقف کتابخانۀ حرم منوده اند.
در ادامه و در دوره های بعد نیز ســّنت وقف از سوی 
شــاهان سلسله های افشاریه، زندیه و قاجاریه همچون 
گذشــته پیگیری شد که البته حجم آثار وقفی در عهد 
قاجار بیش از دو دورۀ قبل بود و به طور مشّخص از سوی 
»فتحعلی شاه« و فرزندانش مصاحف بسیار نفیسی وقف 
کتابخانۀ آستان گردید؛ که برای منونه می توان به قرآنی 
)با شامرۀ ثبت 108( با تاریخ وقف 1233ه.ق. اشاره منود.

دیگر واقفین این دوران عبارتند از: 
مشیرالدوله )1273ه.ق.(، طهامسب میرزامؤیّدالدوله 
)1283ه.ق.(، حمزه میرزا حشــمت الدوله )1288ه.ق.(، 
شمس الدوله )1284ه.ق.(، مؤیّدالدوله )1300ه.ق.(، رکن الدوله 

)1301ه.ق.( و معتمدالدوله فرزند عباس میرزا )1301ه.ق.(.

4  - »ابوعلی بن حســوله« وزیر دانشمند و شیعه، 

دیوان رسایل مجدالدوله دیلمی بوده، وی در سال 

420ه.ق. که ســلطان محّمد غزنوی بر ری مستولی 

شد، همراه سلطان محمود  به غزنین رفت و سمت 

دبیری یافت و در زمان سلطان مسعود بار دیگر به 

دیوان رسایل ری منسوب گردید.

5  - کاتب این مصحف »ابوالقاســم الحسن ...علی 

الخطیب« بوده و این مصحف )با شامرۀ ثبت 56( را 

بــه خط کوفی دوران گذار، احتامالً در مناطق مرکزی 

ایران)ری یا کاشان( کتابت منوده است. 

6  - برای مطالعۀ بیشرت رجوع کنید به:

احمد گلچني معاىن، »مصحف بابرى «، نامۀ آستان 

قدس، شامرۀ بيستم، نوروز 1344، ص 60



بانوان واقف 
از جمله موضوعات جالب توّجه در بررســی 
وقف نامه های مصحف نفیس کتابخانۀ آستان قدس رضوی، 
موقوفات بانوان است که ســابقه ای طوالنی نیز داشته 
اســت. از میان قرآن های مرتجم وقفی در کتابخانۀ آستان 
قدس رضوی، 49 نســخه را زنان وقف منوده اند.7 یکی از 
قدیمی ترین جــزوات قرآنی وقفی این مجموعه، متعلّق به 
واقفۀ نیکوکار، »حکیم ستی بنت الحسین«، از اهالی سبزوار 
بوده که در تاریخ »جامدی االخر ســنۀ سبع و اربعامئه« 
وقف آستان امام هشتم )علیه الّســالم( گردیده است. پس 
از وی و تا اواســط سدۀ پنجم هجری، تنها دو نسخۀ دیگر 
از سوی بانوان وقف کتابخانۀ آستان قدس رضوی شده 
است: اّولی، جزوات قرآنی موقوفۀ »ام محّمد بنت حاتم 
برات جعفر بن محّمد«، در تاریخ 419ه.ق. )با شامرۀ ثبت 
4351( و دیگــری جزوات قرآنی موقوفۀ »خدیجه بنت ابی 
الحسن بن محمد دهقان« در تاریخ 478 ه.ق. که یک سده 
بعد نیز به دلیلی نامعلوم دوباره از ســوی »فخر ستی بنت 
امیــر بن عمر الکوجکو« در تاریخ 575 ه.ق. با رشایطی 

خاص، وقف هامن جا گردیده است.
با آغاز ســدۀ ششم هجری و با توسعۀ کتاب آرایی 
)به ویژه در مکتب خراســان(، تعــداد مصاحف نفیس که 
به لحاظ خوشنویســی، تذهیب و ترکیب بندی، باشکوه تر 
از گذشته تهیه و تولید می گردید، رشــد روزافزونی یافت. 
در این میان زنان درباری نه تنها اقدام به وقف این نسخ 
کردنــد، بلکه گاه خود، کار کتابت این مصحف را نیز بر 
عهده داشتند. یکی از بانوان واقف این سده »عایشه الحوال 

بنت عبدالله عبدالرحمن تاجر« است که جزوۀ قرآنی را 
)با شــامرۀ ثبت61( در تاریخ 554 ه.ق. وقف آستان منوده 
است. شیوۀ خوشنویسی این نسخه، کوفی ایرانی و به لحاظ 

شکل حروف )مفردات( بسیار قابل تأّمل است. 
یکی از مهم ترین مصاحف مرتجم موجود در کتابخانۀ 
آســتان قدس رضوی، قرآنی )با شامرۀ ثبت 2752( به خط 
نسخ کهن با ترجمۀ فارسی اســت که از نظر زبان شناسی 
منحرصبه فرد و شاخصه های تذهیب سلجوقی مکتب 
خراسان را داراست. واقفۀ این مصحف »بنت ابی القاسم 

بن علی« است.
واقفۀ دیگر این دوران، »ملکه الغ ترکان خاتون«، دخرت 
سلطان محمود بن محّمد بن بغراخان )از شهریاران سالجقه( 
از جمله فرمانروایان خوارزم است. این مصحف، قرآنی است 
ده قسمتی، که هفت مجلّد آن امروزه در کتابخانۀ آستان 
قدس رضوی )با شامرۀ ثبت 23( نگهداری می گردد. در منت 
وقف نامه، نام وی به صورت »ملکه معظمه« و» افتخار آل 

افراسیاب و سلجوق« آمده است.
یکی دیگر از بانوان نیکوکار و هرنمند، »ترکان زمرد 
ملک بنت سلطان محّمد« بوده، که واقف و کاتب جزوات 
قرآنی )با شــامرۀ ثبت 4527( اســت. وی دخرت »سلطان 
محمود« و خواهرزادۀ »ســلطان سنجر« سلجوقی است و 
عالوه بر این قرآن، نامش در کتیبه های زّرین فام زیر گنبد 
حرم امام هشــتم )علیه الّسالم( با تاریخ 540-557 ه.ق. 

نیز آمده است.8  
از دیگر زنان واقف که منونه های آثارشــان در 

وقف نامۀ قرآن »الغ ترکان خاتون«، 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی

وقف نامۀ قرآن، واقف: »عایشه الحوال«، 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی

7 - دیگر منونه های قرآن های مرتجم که از ســوی 

زنان وقف گردیده اند: کتابخانۀ آستان قم )4 نسخه(، 

موزۀ آستان قم )7نسخه(، کتابخانۀ شاهچراغ شیراز 

)2نسخه( و کتابخانۀ حیدریه نجف )1 نسخه(.

8 - برای مطالعۀ بیشرت دربارۀکاشی های زّرین فام 

حرم مطّهر رضــوی و تاریخچۀ این کتیبه ها رجوع 

کنید به: مقالۀ “شکوه کاشی زّرین فام در محراب های 

حرم مطّهر رضوی”. مجلّۀ آســتان هرن. شامرۀ 2و3. 

زمستان1391

وقف نامۀ قرآن، کاتب و واقف: »زمرد ملک«، کتابخانۀ آستان قدس رضوی



کتابخانۀ آســتان قدس رضوی موجود اســت می توان 
به  حاجیه منّوره خانم هندی )1156ه.ق.(، ُحسِن زیبا 
)1127ه.ق.(، رشیفــه بیگم )1201ه.ق.(، بی بی بلوچ 
)1211ه.ق.(، طیب النساء )1212ه.ق.(، زینب نساء 
خانم )1217ه.ق.(، بی بی جــان خانــم )1220ه.ق.(، 
موجود خانم )1223ه.ق.(، حمیده خاتون )1248ه.ق.(، 
خازنه الدولــه )1253ه.ق.(، گوهر خانم )1258ه.ق.(، 
دلشاد میرزا )1261ه.ق.(، شهربان خانم )1262ه.ق.(، 
صاحب سلطان خانم )1274ه.ق.(، حاجیه شاهزاده خانم 
)1279ه.ق.(، سیده معصومه بیگم )1281ه.ق.(، تاج گل 
خانم )1284ه.ق.(، همدم خانــم )1284ه.ق.(، فاطمه 
سلطان )1285ه.ق.(، شاهزاده نواب خانم )1303ه.ق.( 

و حاجیه سلطان صفیه )1270ش.( اشاره کرد. 

شیوۀ خوشنویسی وقف نامه ها
صفحات حاوی متون وقف نامه ها بیشرت در آغاز و پایان 
مصاحف به چشــم می خورد و اصوالً از سوی خوشنویس 
)یا کاتب( نســخه همزمان با کتابت اثر و یا بعداً از سوی 
صاحبان نسخه و به خطّی نه چندان زیبا نگاشته شده 

است.
در منونه هایی که منت وقف نامه توّسط خوشنویس 
کتابت گردیده، منت با خطی هامهنگ با خط قرآن  همچون 
کوفی، رقاع، نسخ، محّقق و نستعلیق نوشته شده و در 
پایان نام سفارش دهنده و واقف نسخه آمده است. این 
نوع از وقف نامه ها به لحاظ سطربندی و اندازۀ قط قلم نیز 
در بسیاری موارد از شیوۀ کتاب آرایی اثر پیروی می کرده و 
در برخی موارد، با تزییناتی همچون طال اندازی، زرافشان و 
حل کاری در پیرامون منت وقف نامه همراه بوده است. منونۀ 
ممتاز آن، وقف نامۀ منتخب دوازده سوره از قرآن به خط 

»ابراهیم سلطان تیموری« است.
اّما نوع دوم که بیشــرتین تعداد را به خود اختصاص 
می دهد، بعد از کتابت اثر و گاهی با فاصلۀ چندین سده، از 
سوی صاحبان این مصحف وقف می گردیده. منت وقف نامه 

با خطوطی همچون نســخ، نستعلیق و شکسته نستعلیق 
نگاشته می شده و واقف عالوه بر نام خود، رشایط وقف و 
تاریخ وقف را نیز می نوشــته و عموماً ممهور نیز می منوده 
است. بسیاری از مصاحف کتابخانۀ آستان قدس رضوی 
عالوه بر اینها، یادداشت هایی مبنی بر "عرض دید و زیارت" 
از ســوی بزرگان دینی و سالطین دوره های مختلف همراه 
بــا نقش مهرهایی از آنها نیز دارند. همچنین مهر و امضای 
تولیت های وقت آستان9 و مهر بازدیدهای سالیانۀ کتابخانه 
که تقریباً از عهد قاجار به بعد مرسوم گردیده، نیز در 

بسیاری از این مصاحف به چشم می خورد.

منبع تصاویر
• )1391(. شــاهکارهای هرنی در آستان قدس رضوی)منتخب قرآن های 

نفیس از آغاز تا پایان عهد تیموری(

کتاب نامه
•ـــــــ.)1391(. شاهکارهای هرنی در آستان قدس رضوی)منتخب قران 

های نفیس از اغاز تا پایان عهد تیموری(. مشــهد. مؤّسسۀ آفرینش های 

هرنی آستان قدس رضوی. 

• فکرت، محّمد آصف. )بهمن 1363(. فهرست نسخ خطّی قرآن های 

مرتجم )کتابخانۀ مرکزی آســتان قدس رضوی(. مشهد. کتابخانۀ مرکزی 

آستان قدس رضوی. 

• مایل هروی، نجیب. )1372(. کتاب آرایی در متّدن اسالمی. مشهد. آستان 

قدس رضوی.

•ــــــــــــــ . )1380(. نقد و تصحیح متون. مشهد. به نرش. 

• نیک پرور، محّمد. )1351(. کتابخانه های استان خراسان)از آغاز تا عرص 

حارض(. مشهد. انتشارات ادارۀ کل فرهنگ و هرن خراسان.

• ریشار، فرانسیس. )1385(. کتاب ایرانی .ترجمه: ع. روحبخشان. میراث 

مکتوب.    

• لینگز، مارتین. )1377(. هرن خط و تذهیب قرآنی. ترجمه: مهرداد قیومی 

بید هندی. گروس       

وقف نامۀ قرآن، واقف: »علی بن اسمعیل« 

)535 ه.ق.(، کتابخانۀ آستان قدس رضوی

9 - توليت، عهده دار انجام امور موقوفه است كه 

از طرف واقف به اين ســمت گامشته شده و در 

هر عرصى واقفان مراقبت از قرآن ها را به متولّيان 

جليل الشأن آستان قدس رضوى تفويض منوده اند.


