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بی شـک مصحـف منسـوب بـه بایسـنغرمیرزا را می تـوان یکـی از بی نظیرتریـن مکتوبـات 

متـدن اسـامی و بزرگرتیـن مصحـف موجـود در عـامل اسـام به شـار آورد. مصحفـی که نفاسـت 

و عظمـت آن در سـایه فرهنـگ و متـدن ایرانـی– اسـامی حکومـت تیموری شـکل گرفته اسـت.

تیمـور و خاندانـش از قـرن هشـتم هجری با اسـتقرار در دو شـهر هرات و سـمرقند حامی و 

بانـی شـکل گیری کارگاه  هـای هرنی متعددی شـدند که حاصل آنها تعداد بسـیاری از نسـخه های 

خطـی نفیـس و آثـار هرنی متعدد در شـاخه های مختلـف به خصوص معاری بـود. عاقه مندی 

ویـژه حاکـان تیمـوری بـه نگارگری و خوشنویسـی باعث تداوم مکتب شـیراز، تکویـن و تکامل 

خـط نسـتعلیق و در ادامـه شـکل گیری مکتب هرات شـد، مکتبی کـه برگ زرینـی در تاریخ هرن 

ایـران و متدن اسـامی پدید آورد.

از عـر ایلخانـان مغوِل تازه مسـلان، سـفارش آثار با شـکوه و عظیـم و کتابت مصحف های 

بـزرگ رایـج شـد. ایـن امـر نشـان از متایـل و گرایـش مغـوالن بـرای بـه  منایـش گـذاردن قـدرت و 

شـکوه سلطنت شـان داشـت. ایـن تفکـر همچنیـن در تجمیع ثـروت و رسمایـه فـراوان حاصل از 

اصاحـات اقتصـادی مغـوالن در شـاخه معـاری نیـز بـه چشـم می خـورد کـه منونه هایـی  چـون 

گنبـد سـلطانیه یـا مسـجد جامـع تربیز از این دسـت آثارانـد. در حقیقت می تـوان تولید مصحف 

بایسـنغری را حاصـل تفکـر قومـی مغـوالن و تـرکان سـلجوقی دانسـت کـه بـا توجه بـه نزدیکی 

قومـی تیموریـان بـه ایـن قـوم، هم چنـان تـداوم یافـت و ابعـاد چنین آثـاری نیز بزرگرت شـد.

تولیـد مصاحـف بـزرگ قرآنـی همـراه بـا رشـد و تکوین خوشنویسـی بـه خصـوص در حوزه 

خطـوط ثلـث، محقـق و ریحان از دوره سـلجوقی شـکل گرفـت. این گروه از خطـوط با توجه به 

قابلیت هـای گرافیکـی به ویـژه در درشت نویسـی و ارتفـاع بلنـد حـروف، در مصاحفـی بـا ابعـاد 

بـزرگ مناسـب بـود کـه در کنـار تذهیب هـای درشـت انـدام امـا مجلـل و بـا شـکوه، صفحات 

را درخشـان و زیبـا می سـاخت. مصاحـف ایـن دوره بـه دلیـل تعـداد اوراق زیـاد، در مجلـدات 

متعـددی تولیـد می شـدند تـا امـکان قرائـت و حمـل آنهـا سـهل تر شـود. در میـان قرآن هـای 

یادداشت هایی درباره مصحف 
منسوب به بایسنغرمیرزا



باقـی مانـده از ایـن دوران، مصحف دو جلـدی معروف به 

قرآن هفده منی منسـوب به ابراهیم سـلطان پرس شـاهرخ 

تیمـوری بـه ابعـاد 62×81 سـانتی مرت کـه در مـوزه پـارس 

شـیراز نگهـداری می شـود و منتخبـی از 12 سـوره قرآنی با 

رقـم ابراهیم سـلطان به ابعـاد 61×81 سـانتی مرت که وقف 

آسـتانه مقـدس رضوی اسـت، از بزرگرتین آثـار موجود قرن 

نهـم هجـری قمـری بـه شـار می رونـد. ایـن مصاحف هر 

چنـد از منونه هـای بی نظیـر و عظیـم تاریـخ کتابـت بـه 

شـار می آینـد اما در مقایسـه با مصحف بایسـنغر بسـیار 

کوچک ترانـد.

تولیـد مصحـف بایسـنغر یـک اسـتثناء ویـژه اسـت که 

تاکنـون تکرار نشـده اسـت. 144 صفحه از قـرآن به همراه 

چهـار سـطر مجـزا از ایـن اثـر در گنجینـه آسـتان قـدس 

رضـوی نگهداری می شـود و برخـی صفحـات باقیانده در 

موزه هـا و مجموعه هـای ایـران و جهـان پراکنـده اسـت. 

از بررسـی ایـن اوراق پیداسـت کـه اکـراً دچـار صدمـات 

فراوانـی شـده اند و عموماً حاشـیه اصلی آن هـا از بین رفته 

و مرمـت شـده  اسـت.

بـه لحـاظ خوشنویسـی، در برخـی از اوراق موجود در 

موزه هـا و مجموعه هـا متایـل به خـط ثلث دیده می شـود، 

در حالـی کـه اوراق مجموعـه آسـتان قدس رضـوی متاماً به 

خـط محقـق و رسسـوره ها بـه خـط ثلـث نوشـته شـده اند 

و ایـن احتـال را می تـوان در نظـر داشـت کـه جاعـان 

در طـول تاریـخ پـس از مصحـف بایسـنغر دسـت بـه تهیه 

نسـخه های مشـابه آن زده باشـند.

بـا توجـه بـه از بیـن رفـن حواشـی اکـر اوراق، انـدازه 

دقیـق و اولیـه آن هـا مشـخص نیسـت. انـدازه کنونـی ایـن 

واقـع هـان  کـه در  اسـت  اوراق 101×177 سـانتی مـرت 

انـدازه مـن و کمـی بزرگـرت از جـدول حاشـیۀ مـن اسـت. 

انـدازه جـدول من هـا حـدوداً 95×175 سـانتی مـرت اسـت. 

در ورق شـاره )9854( بخش هایـی از حاشـیه باقیانـده 

لبـه  در  سـانتی مرت   30 حـدوداً  ورق  ایـن  حاشـیه  اسـت. 

جلویـی و حـدود 25 سـانتی مرت در بخش هـای بـاال و پایین 

پهنـا دارد. در  از سـمت عطـف حـدود 20 سـانتی مرت  و 

مجمـوع ابعـاد اصلـی ایـن صفحـات 145×207 سـانتی مرت 

بـوده اسـت. در ایـن ورق جـای چهـار نشـانه از عائـم 

حاشـیه قـرآن باقیانـده که متأسـفانه این آرایه هـا از محل 

اصلـی خـود خـارج شـده اند، قطـر آن هـا حـدود 19 تـا 25 

ایـن  تزئینـی  آرایه هـای  و  نشـانه ها  از  اسـت.  سـانتی مرت 

اثـر تنهـا چنـد رسسـوره باقیانده کـه در نهایت سـادگی و 

آرامـی تزئیـن شـده  اسـت. 

در صفحه آرایـی مصحـف بایسـنغرمیرزا تـاش بـر بـه 

منایـش گـذاردن عظمـت و جـال خوشنویسـی مـن قـرآن 

اسـت. بکارگیـری قلم محقق ممتـاز با ترکیبات بسـیار زیبا 

و دل نشـین همـراه بـا اجـرای قدرمتندانه قلم بـه ضخامت 

خوشنویسـی  مشـخصات  از  سـانتی مرت  یـک  بـه  نزدیـک 

و  آغازیـن  صفحـات  از  متأسـفانه  اسـت.  مصحـف  ایـن 

پایانـی نسـخه هیـچ ورقـی باقـی منانـده، امـا بـا توجـه بـه 

حاشـیه  محـل شمسـه های  و  مانـده  باقـی  رسسـوره های 

مشـخص اسـت کـه بـر خـاف سـنت رایـج تذهیـب دوره 

تیمـوری نـگاه طـراح ایـن مصحـف بـر سـنت قرآن نـگاری 

بکارگیـری  اسـت.  تکیـه داشـته  ایلخانـی  تزئینـی دوره  و 

چرخش هـای اسـلیمی و ختایی نرم اما درشـت اندام همراه 

بـا تحریـر مشـکی و زمینـه هاشـوری قرمـز بـا خـط ثلـث 

طانویـس بـا تحریر مشـکی، حکایـت از شـیوه های ماقبل 

تیمـوری دارنـد. نشـانه های عامت گـذاری آیـات نیـز بـه 

شـکل دایره ای سـاده با جداول مشـکی و الجـوردی متعدد 

و گل پنـج پـر بـا زمینـه طایـی در متـام اوراق باقیانـده 

تکـرار شـده اسـت. در حاشـیه مـن نیـز جـدول طایـی و 

الجـوردی سـاده رسـم شـده اسـت.

هـر چند دسرتسـی به صفحـات تزئینـی افتتاحیه وجود 

گفـت طراحـان  می تـوان  موجـود  شـواهد  بـا  امـا  نـدارد 

ایـن اثـر عظیـم از بکارگیـری نشـانه های پرتزئیـن اجتنـاب 

ورزیده انـد و تـاش بـر سـادگی نقـوش داشـته اند.

در هرصـورت بـرای اجرای همین نقوش سـاده با توجه 

بـه ابعـاد و تعـداد اوراق، نیـاز بـه کارگاه هـای عظیـم بـا 

هرنمنـدان فـراوان بـوده کـه در همـکاری مشـرتک بتواننـد 

آن را بـه پایـان برسـانند. از سـوی دیگـر برای اجـرای چنین 

پـروژه عظیمـی، هزینه هـای مالـی باالیـی را بایـد در نظـر 

گرفـت کـه تنهـا در تـوان کارگاه های سـلطنتی بوده اسـت.

در مـورد خوشنویسـی ایـن اثـر نیـز منی تـوان تنهـا یک 

خوشـنویس را متصـور بـود، زیـرا در صورتـی کـه یـک نفـر 

بخواهـد آن را اجـرا کنـد نیـاز به زمانـی بسـیار دارد لذا در 

صفحات، نشـانه هایی از چند دسـتی کاتب دیده می شـود.

بـر خـاف نظـر برخی محققیـن غربی این قـرآن بر دو 

سـمت کاغذ نوشـته شـده و اوراقی که در حال حارض تنها 

بـر یـک سـمت کاغذ اسـت قاعدتاً باید یا دو پوسـت شـده 

و یـا احتاالً جعلی باشـند. 

صنعـت  عجایـب  از  خـود  قـرآن  ایـن  کاغـذ  تهیـه 

کاغذسـازی دوره متـدن اسـامی اسـت. سـاخت کاغـذی به 

ابعـاد 145×207 سـانتی مرت و عمـل آوری آن کـه مناسـب 

خوشنویسـی بـا ایـن عیـار باشـد نیاز بـه کارگاه هـای بزرگ 



کاغذسـازی داشـته اسـت که بتوانند نزدیک به 900 صفحه 

از ایـن ورق را تولیـد مناینـد.

شـهر  در  اوراق  ایـن  موجـود،  شـواهد  بـه  توجـه  بـا 

سـمرقند تولید شـده اسـت. سـنت کاغذسـازی رشقی خاور 

دور مبتنـی بـر اسـتفاده از پوسـت درخـت تـوت اسـت 

نـازک  شـاخه های  پوسـت  جوشـاندن  و  کوبیـدن  از  کـه 

درخـت تـوت در یـک محلول قلیایـی نظیر جوش شـیرین، 

الیـاف نرمـی بـه دسـت می آمـده کـه از آن کاغـذی بـه نام 

»هانجـی« یـا »خانجـی« تولیـد می گردیـده اسـت. انـرژی 

الزم بـرای کوبیـدن ایـن الیـاف و شسـت و شـوی آن در آب 

نیـز از جوی هـای منشـعب از رودخانـه تامین می شـده که 

متامـی ایـن امکانات در شـهر سـمرقند موجود بوده اسـت.

از سـوی دیگـر حمـل کاغـذی بـا ایـن ابعـاد از منطقـه 

خانبالـغ بسـیار سـخت و پرهزینـه بـوده و بطـور حتـم 

کاغـذ ایـن مصحـف در شـهر سـمرقند تولید می شـده و در 

کارگاه هـای هـرنی سـلطنتی هـان جـا مـورد اسـتفاده قرار 

شـده،  انجـام  فیزیکـی  بررسـی های  بـا  اسـت.  می گرفتـه 

ضخامـت کاغـذ ایـن مصحـف بیـن 0/9 تـا 1/2 میلی مـرت 

 )water mark( بـرآورد شـده که بـدون هرگونـه نقش مایـه

داخـل کاغـذ یـا ردی از قالب کاغذسـازی، با گذشـت نزدیک 

به 600 سـال همچنان نرم و با اسـتحکام باقی مانده اسـت.

صفحـات قـرآن فاقـد خال هـای سـوختگی )لکه هـای 

قهـوه ای( متاثـر از آهـن یـا دیگـر مـواد شـیایی قلیایـی 

اسـت لـذا نرمـی کاغذ مصحف، میـزان پایین اسـید موجود 

در آن را نشـان می دهـد. بـه دلیـل رنگ آمیـزی کاغـذ بـه 

وسـیلۀ حنـا و تنباکـو کـه عـاوه بـر کاهـش میـزان اسـید 

باعـث پاک سـازی و دوام آن نیـز می شـود، کاغذهای ایرانی 

در درازمـدت کمـرت دچار صدمه شـیمیایی می شـوند. رنگ 

کاغـذ مصحـف کـرم روشـن مایـل بـه قهـوه ای اسـت کـه 

احتـاالً بـه دلیل قدمت کاغذ و رشایط نگهداری نامناسـب 

تـا حـدی دچـار تیرگی شـده اسـت.

اوراق قـرآن بایسـنغر بـه روش مطبق، از چسـباندن دو 

کاغـذ بـر روی هـم تهیـه شـده تـا ضخامـت مناسـب بـرای 

کتابـت بـا این ویژگی به دسـت آیـد. به نظر می رسـد برای 

سـاخت کاغـذ مصحـف از روش و تکنیـک چینـِی سـاخت 

تولیـد  توانایـی  کـه  اسـتفاده  می شـده  بـزرگ  کاغذهـای 

کاغذهایـی بـه ابعاد 500 سـانتی مرت طول و 230 سـانتی مرت 

عـرض را داشـته اند. 

در ایـن روش دو حوضچـه بـه ابعـادی بزرگـرت از اندازه 

قابلیـت  کـه  نحـوی  بـه  می شـود  سـاخته  کاغـذ  اصلـی 

نگهـداری آب و خمیـر کاغـذ را داشـته باشـد. بیـن ایـن 

دو حوضچـه یـک کـوره یـا گرم خانـه بـا دو دیـواره کوتـاه 

شـیب دار قـرار می گیـرد کـه هـر دیـواره آن بزرگـرت از ورق 

کاغـذ اسـت. ایـن دیواره هـا بـا نوعـی گـچ نـرم و صیقلـی 

بـا یـک آتـش  پوشـیده و طـوری طراحـی می شـوند کـه 

کوچـک چرخـان گرم شـوند. سـپس قالبـی نازک امـا عمیق 

کـه هـم سـبک و محکـم اسـت تهیـه می شـود، ایـن قالـب 

از سـقف توسـط طناب هایـی آویـزان اسـت کـه از روی 

قرقره هایـی می گذرنـد و انتهـای آن هـا به پاره سـنگ هایی 

کـه تقریبـاً هـم وزن قالب انـد متصل اسـت. انتهـای قالب،  

توسـط دو نفـر بر گرداننـده می شـود و با خمیـر روی آن را 

بـه دیـواره صیقلـی گرم خانـه می زننـد و فشـار می دهند تا 

آب آن از تـوری خارج شـود. حـرارت دیوارها بقیۀ آب ورق 

را تبخیر می کند و شـاگرد کارگاه کاغذ خشـک شـده را لوله 

کـرده و از دیـواره بـر مـی دارد. سـطح کاغـذ کـه بـه دیـواره 

گرم خانـه چسـبیده اسـت کاماً صـاف و براق اسـت و برای 

اسـتحکام بهـرت کاغـذ و هم چنیـن بـرای کمـک بـه آهـار 

سـطح آن، مـاده ای نشاسـته ای نظیـر برنـج یـا گنـدم را بـا 

خمیـر کاغذ مخلـوط می کنند. بـرای چسـباندن کاغذها به 

همدیگـر نیـز از چسـب خمیر نشاسـته و رسیش اسـتفاده 

می شـود و بـرای مدتی کاغذها تحت فشـار قـرار می گیرند 

تـا کاماً خشـک شـوند.

هم زمـان  احتـاالً  کاغـذ  بـزرگ  ابعـاد  بـه  توجـه  بـا 

مـاده رنگـی نظیـر حنـا، تنباکـو، آسـرت گردویـی و ... داخـل 

خمیـر کاغـذ اضافـه  می شـده تـا کاغـذ بـا رنـگ مـورد نظر 

تولیـد گـردد. باتوجـه بـه عدم وجـود هرگونه نقـش برروی 

کاغـذ، احتـاالً بـرای تـوری قالـب از پارچـه تراکـم بـاال و 

ریزبافت و یا رشـته های بسـیار نازک بامبو اسـتفاده شـده 

اسـت. همچنیـن سـطوح صـاف دو رویـه کاغذ، بـا افزودن 

مختـری آهـار کـه احتـاالً از ترکیـب نشاسـتۀ گنـدم و 

رسیـش بـوده و بـا اسـتفاده از صیقـل دادن بـا ابـزار پهـن 

چوبـی بـه دسـت آمـده اسـت.

در پایـان بایـد اذعان داشـت که مصحف بایسـنغرمیرزا 

بـا ویژگی هـای متایـزی کـه در ایـن نوشـتار بـه آن اشـاره 

شـد، حاصـل همکاری و همفکـری هرنمنـدان و صنعتگران 

تحـت حایـت حاکـان هرنپرور و فرهنگ دوسـت اسـت، 

آثـار  از سـوی حاکـان وقـت درک شـد و  رضورتـی کـه 

ارزشـمندی را بـا پشـتوانه غنـی فرهنـگ و متـدن ایرانـی- 

اسـامی بـه وجـود آورد.


