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چکیده
تاکنـون ارزیابـی و اظهارنظـر عمـوم محققـان دربـارۀ قـرآن بایسـنغری ،برمبنـای برگهای
پراکنـدۀ مجموعههـای مختلـف جهـان بوده اسـت؛ ا ّمـا از آنجا که اکثر ایـن مجموعهها رصفاً
یـک بـرگ و گاه چنـد تـک سـطر از ایـن نسـخه را دارنـد هیـچگاه اظهارنظری درسـت و متقن
دربـارۀ خصوصیـات اصلـی ایـن نسـخه همچـون ابعـاد اصلـی ،تذهیب ،نـوع کاغـذ و ...عرضه
نشـده اسـت .ایـن فقدان اطالعـات به اظهارنظرهایی نامطمنئ و گاه نادرسـت دربـارۀ این اثر
منجـر شـده اسـت؛ از ایـن رو پیـش از عرضـۀ هـر تحلیلـی دربـارۀ ایـن اثـر الزم اسـت ،تـا حد
ممکـن ،مشـخصات دقیقـش ثبـت شـود .از آنجـا کـه در مجموعۀ آسـتان قدس رضوی ،شـامل
گنجینـۀ قـرآن و کتابخانـه ،بیشترین تعـداد از برگهـای ایـن قـرآن نگهداری میشـود ،بررسـی
مشـخصات نسـخه بـر مبنـای ایـن مجموعـه دقیقتـر و مطمنئتـر از دیگـر مجموعههاسـت.
در ایـن بررسـی مشـخص میشـود :ابعـاد ا ّولیـۀ برگهـای ایـن قـرآن حـدود 207×144س.م و
نـوع کاغـذش مط ّبـق بوده اسـت؛ خصوصیات متفـاوت ِ
خط برخی برگها گواه دسـت داشتن
چنـد خطـاط در کتابـت آن اسـت؛ تذهیـب اثر بـه یکی از جزوههـای قرآن محفوظ در آسـتان
قـدس ،بـه شمارۀ  416و  ،417مربـوط بـه اوایـل سـدۀ نهـم بسـیار نزدیـک اسـت کـه احتامل
ارتبـاط میـان مذه ّبـان دو اثـر را تأییـد میکند.
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مقدّمه

قـرآن بایسـنغری بزرگتریـن قـرآن جهـان اسلام اسـت
کـه بهرغـم اهمیتـش ،بـه سـبب پراکنـده شـدن برگهـای
آن در طـی تاریـخ ،تاکنـون تحقیقـی دقیـق بـر آن صـورت
نگرفته اسـت .حتی مشـخصات عمومی نسـخه مثل تعداد
برگهـا ،ابعـاد ،مشـخصات خـط و تذهیـب و ...بـه سـبب
پراکنـده شـدن برخـی برگهـا و وجود برگهـای جعلی در
برخـی مجموعههـا بـه صور متفاوت ضبط شـده اسـت .از
ایـن رو الزم اسـت پیـش از هـر مطالعـۀ دیگر ،مشـخصات
دقیـق ایـن اثر ثبـت و جزییات آن روشـن شـود.
پیـش از ایـن برخـی محققـان مشـخصات ایـن اثـر را
ثبـت کردهانـد .از جملـه احمـد گلچینمعانـی در راهنامی
گنجینـه قـرآن آسـتان قـدس رضـوی ،ابعـاد کنونـی برگهـا
و رصفـاً مشـخصات هفـت بـرگ را رشح داده اسـت که در
زمـان تألیـف کتـاب در گنجینـۀ قـرآن آسـتان قـدس رضوی
نگهـداری میشـد .دیگر محققـان نیز غالبـاً برمبنای همین
اثر اطالعات نسـخه را عرضه کردهاند .اطالعات ثبت شـده
در منابـع غیرایرانـی نیـز بـر مبنـای تکسـطرهای محفوظ
در مجموعههـای خارجـی اسـت؛ مانند آنچـه دیوید جیمز
1
دربـارۀ تـک سـطر مجموعـۀ خلیلـی ذکر کرده اسـت.

گها
تعداد بر 

موجـود در مجموعههـای خارجـی گمان کردهانـد قـرآن
بـر یـک طـرف کاغـذ کتابـت شـده اسـت .در حالـی کـه با
توجـه بـه هزینـۀ گـزاف تهیۀ این مقـدار کاغـذ در آن زمان
و نیـز حجـم و وزن زیـاد چنیـن نسـخهای نوشتن بـر یـک
طـرف کاغـذ منطقـی منیمنایـد .البتـه شـیال بلـر ناهمـوار
بـودن پشـت کاغـذ را علت یـک رویه بـودن قرآن دانسـته
کـه دلیلـی نادرسـت اسـت؛ چراکه صنعـت کاغذسـازی در
سـدۀ نهـم آنقدر پیرشفت کـرده بود که بتواننـد کاغذی با
رویههـای همـوار جهـت کتابت تهیه کنند 5.از سـوی دیگر
در تاریـخ قرآننـگاری ایـران منونـهای کـه بـر یـک طـرف
کاغـذ کتابـت شـده باشـد رساغ نداریـم و چنیـن اقدامـی
برخلاف سـنن قرآننـگاری اسـت.
جنـس کاغـذ نسـخه از نـوع سـمرقندی مط ّبـق اسـت.
کاغـذ مطبّـق نوعی کاغـذ دو الیه ضخیم اسـت که از چند
الیـه کاغـذ نـازک حاصـل میشـود و بـه سـبب چنـد الیـه
بـودن کـدر اسـت و نـور را منتقـل منیکنـد .کاغـذ مطبّـق
غالبـاً جهـت تهیۀ نسـخههای بـزرگ بهکارمـیرود؛ زیرا در
جـزو سـازی الزم اسـت کاغـذ ا ّولیـه بسـیار بزرگ باشـد که
پـس از تاکـردن بـه انـدازۀ مطلـوب برسـد ،کاغذ بـزرگ نیز
بایـد محکـم باشـد کـه اسـتحکام آن بـا افزایـش ضخامـت
میسر میشـود.
ّ
برخـی از برگهـای ایـن مصحـف بر اثـر مـرور زمان یا
شـاید عمدا ً ،دوپوسـته شـده اسـت .از آنجا که این مسـئله
رصفـاً بـرای تکسـطرهای مجموعههای خارجـی روی داده
میتـوان حـدس زد دلّ الن در دوپوسـته کـردن آنهـا نقـش
داشـتهاند؛ زیـرا با دوپوسـته کردن ،یک قطعـۀ دورو به دو
قطعـه تبدیـل میشـود .ازایـنرو چنانکـه پیشتـر گفتیـم
اینکـه در برخـی منابـع تکسـطرهای قـرآن بایسـنغری
را یـکرو معرفـی کردهانـد بـه سـبب در دسـت داشتن
پوسـتههای جـدا شـدۀ ایـن کاغذ اسـت.
برگهـا درحالحـارض فاقد حاشـیۀ ا ّولیه اسـت ازاینرو
مشـخص نیسـت نسـخه چگونـه صحافی شـده اسـت .اگر
ماننـد دیگـر نسـخهها برگهـا از طریـق جزوبنـدی و
دوخـت در کنـار هـم قـرار گرفتـه باشـد میتـوان دریافت
کاغـذ ا ّولیه دسـتکم دوبرابـر برگهای کنونـی ،به صورت
دو صفحـۀ روبـهروی هـم ،بـوده اسـت؛ زیـرا هـر جـزو از
تـا کـردن یکبـاره یـا چندبـارۀ یـک کاغـذ بـزرگ بهدسـت
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میآیـد.

مصحـف بایسـنغری در حـال حـارض شماری بـرگ
پراکنـده و رقعـۀ آسـیبدیده اسـت کـه هفـت بـرگ دورو
و یـک بـرگ یـکرو در موزۀ قـرآن و  57قطعه در کتابخانۀ
مرکـزی آسـتان قـدس رضـوی ،چهـار قطعـه در کتابخانـه و
مـوزۀ ملـک و چند برگ و رقعـۀ آن در مجموعههای دیگر
نگهـداری میشـود 2.متن صفحـات گردآمـده در مجموعـۀ
آسـتان قـدس رضـوی حـاوی آیـات و گاه تنهـا کلامتـی از
پنجـاه و سـه سـوره اسـت کـه از ا ّولیـن آیـۀ سـورۀ رعـد تا
آیـۀ نـه سـورۀ العادیـات در اواخـر قـرآن را در برمیگیـرد.
مشـخصات منت سـایر برگها را کـه در مجموعههای دیگر
موجـود اسـت دیویـد جیمز ثبت کرده اسـت 3.با احتسـاب
شمار کلامت و سـطور هر صفحه و در نظر گرفنت فضایی
کـه رسسـورهها اشـغال میکننـد و نیـز صفحـات تقدیـم یا
وقفنامـه ،افتتـاح و رقـم کاتـب میتـوان حـدس زد ایـن
مصحـف حـدود  823تـا  856بـرگ داشـته 4و از حـدود
 97بـرگ آغازیـن و نُـه بـرگ پایانـی آن هیـچ رقعـه یا برگی
بهجـا منانـده اسـت .اینکـه دیویـد جیمز و شـیال بلر شمار
ابعاد نسخه
برگهـای ایـن مصحـف را حـدود  1600دانسـته و تصـور
به دلیل از بین رفنت حواشـی برگها در اثر مرور ،زمان
کردهانـد کـه قـرآن دو جلـدی بـوده اسـت از آن روسـت
کـه ایـن محققـان بـر اسـاس برگهـای دو پوسـته شـدۀ اندازهگیـری دقیق اثر ممکن نیسـت .ابعـاد 177×101س.م

کـه در منابـع مختلف از جمله راهنمای گنجینۀ قرآن ثبت
شـده ،انـدازۀ کنونی برگهاسـت که حاشـیه نـدارد و فقط
ِ
صفحـات
اندکـی از جـدول بزرگتر اسـت .انـدازۀ جـدول
سـامل بـا اختالفی انـدک حـدود 157×95س.م اسـت .فاصلۀ
لبـۀ کاغـذ تـا جـدول یکـی از برگها که بخشـی از حاشـیۀ
بزرگـش تقریباً سـامل اسـت ،بـا افـزودن اندازۀ بخـش ناقص
نشـان عشر و حاشـیۀ احتاملـی حـدود سیسـانتیمرت و
فاصلـۀ لبـۀ حاشـیۀ کوچـک (طـرف عطـف) حدود نـوزده
سـانتیمرت اسـت( .تصویـر )1بنابرایـن عـرض تقریبـی ایـن

مصحـف 144س.م بـوده اسـت .اگـر فواصـل لبههـای بـاال
و پاییـن صفحـات از جـدول را متناسـب بـا ایـن اندازههـا
بـه طـور متوسـط 25س.م در نظر بگیریـم ،آنگاه طول هر
صفحـه حـدود 207س.م خواهـد بـود( .تصویر)۲

تصویر .2تعیین تقریبی اندازۀ قرآن بر مبنای تصویر پیشین

تصویر .1برگی از قرآن بایسنغری
دربردارندۀ آیات پایانی سورۀ
مطففین و رسسورۀ انشقت
(االنشقاق) که بخشی از
حاشیهاش سامل مانده و بر
مبنای آن عرض تقریبی قرآن
قابلمحاسبه است.

ارتفـاع متوسـط «الف»هـا 12/5س.م ،فاصلۀ کرسـیها
22س.م و عـرض هـر سـطر از کرسـی صدر تا ذیـل ۱۷س.م
اسـت .ایـن اندازههـا در همـۀ صفحـات بـا اندکـی اختالف
برقـرار اسـت .ضخامـت حـروف یـا عـرض قلم بین هشـت
و نیـم تـا نُـه و نیـم میلیمتر اسـت .خـط صفحاتـی کـه با
قلـم ظریفتـر کتابـت شـده غالبـاً بهتر از صفحاتی اسـت
کـه قلـم درشـتتر دارد.

تصویر  .3فواصل کرسیها در سطور قرآن بایسنغری

تذهیب

از صفحـات ا ّولیـۀ نسـخه ،صفحـۀ وقفنامه یـا تقدیم
و بهخصـوص صفحـۀ افتتـاح ،برگـی بهجا منانده که بشـود
سـاختار رسلـوح و کمنـد را بازشـناخت .نسـخه جدولـی
سـاده دارد کـه بـا رنـگ الجـوردی و طالیـی طراحـی شـده
اسـت .تذهیبش نیز سـاده و مخترص اسـت ،بهخصوص در
رنگپـردازی .سـادگی و اختصـار رنگپـردازی در تذهیب با
سـادگی و صالبـت قلم محقق منت هامهنگـی خاصی دارد.
نشـان فصـل آیـات ،شمسـههای زریـن کوچکـی اسـت که
بـا نقـش گـره سـاخته شـده اسـت .تا سـدۀ هشـتم هجری
غالبـاً درون نشـان ختم آیات ،شمارۀ آیـه را با حروف ابجد
مینوشـتند ا ّما در این اثر چنین نیسـت .مشـابه این نشـان
را در نسـخههای بسـیار دیگـری میتـوان یافت(تصویـر)4
از جملـه جـزوۀ شمارۀ  416و 417کتابخانـۀ مرکزی آسـتان
قـدس رضـوی وقفـی شـیخم سـوداگر کـه آن نیـز در ابعاد

تصویر  .4نشان ختم آیات در قرآن
بایسنغری با نقش ستارۀ ششپر

تصویر  .5صفحهای از جزوۀ شامرۀ  ،416وقفی شیخم سوداگر،کتابخانۀ
مرکزی آستان قدس رضوی.

نسـبتاً بـزرگ ( 62/5 ×45/5س.م) تهیـه شـده و تذهیبـش
بـه سـبک شـیراز اسـت( .تصویـر )5در آن اثـر نیـز مذ ّهب
درون نشـان را بـا نقـش سـتارۀ شـشپر ،پُـر کـرده و گردش
۷
را جداولـی زریـن و رشفۀ ظریف الجوردی کشـیده اسـت.
هیچیـک از نشـانهای خمـس و عشر آیات که در حاشـیه
قـرار میگیـرد بهجـا منانـده ،زیرا حواشـی اکرث صفحـات از
بیـن رفتـه اسـت .البته نشـان یکـی از برگهای حاشـیهدار
را نیـز بریدهانـد ا ّمـا بـر مبنای محـل برش میتـوان فهمید
قطـر نشـان عشر حـدود 25س.م و انـدازۀ نشـان خمـس
22×19س.م بـوده اسـت( .تصویر )6
رسسـورهها در قابـی مجـدول بـا ابعـاد حـدود
95×25س.م قـرار دارنـد و تذهیبشـان سـاده اسـت .زمینـۀ
اغلـب رسسـورهها ابریسـازی بـا نقـش اسـلیمی اسـت و
بـا هاشـورهای ظریف شـنجرفی پوشـیده شـده اسـت .هر
چنـد رسسـورهها فاقـد رنگآمیزی اسـت طراحی اسـتوار و
پختـه و قلمگیـری ظریفـی دارد( .تصویر )7شـیوۀ تذهیب
و طراحـی نقـوش رسسـورهها ماننـد تذهیـب دیگـر نُسـخ
ایـن عصر اسـت که مشـابه آن را در رسسـورۀ قـرآن وقفی
ابراهیـم سـلطان (827ق) بـر حـرم امـام رضـا(ع) میتـوان
دیـد( .تصویـر )8در اثـر اخیـر مذ ّهـب زمینـۀ رسسـوره را
بـا نقـوش اسـلیمی قلـمکاری بـا رنگآمیـزی ناچیـزی اجـرا
کـرده اسـت .همچنیـن ابریسـازی و بهخصـوص تزیینـات
هاشـورمانند زمینۀ ابریها در رسسورههای قرآن بایسنغری
به قرآن وقفی شـیخم سـوداگر شـباهت چشـمگیری دارد
بهحـدی کـه بـا توجـه بـه وجـوه اشتراک دیگـر همچـون
نشـان ختـم آیـات میتـوان ارتباطـی میـان تذهیـبکاران
ایـن دو اثـر متصـ ّور شـد .بـا این حـال تذهیب این نسـخه
از نظـر رنگپـردازی بـا آثـار رنگارنـگ و پُـرکار ایـن عصر،
همچـون نسـخههای کارگاه سـلطنتی هـرات و شـیراز
متفـاوت اسـت .ایـن یکـی از دالیلـی اسـت کـه میتوانـد
بـر ر ّد انتسـاب آن بـه بایسـنغر صحه بگـذارد زیـرا اگر این
اثـر را بایسـنغر کتابـت کـرده بـود بایـد تذهیبـی پـرکار از تصویر  .6قلمگیری دور و رشفۀ نشانهای عرش و
نـوع تذهیـب قـرآن وقفـی ابراهیم سـلطان کـه پیشتر یاد خمس قرآن بایسنغری که درونشان را بریدهاند.
کردیـم ،میداشـت.
رس سورههای الربوج ،الحاقه ،البلد و اللیل
گفتنی است ِ
بـدون تذهیـب و تحریر رها شـده و تذهیب رسسـورههای
الشرح ،التیـن و العلـق بـا نقـوش ختایـی طراحـی شـده
اسـت کـه از ایـن نظـر شـباهت چشـمگیری بـه تذهیـب
رسسـورۀ «الناس» در قرآن ابراهیم سـلطان دارد( .تصویر)9
ناهامهنگـی طـرح تذهیب رسسـورههای پایانـی بهخصوص
اسـتفاده از نقوش ختایی درشـت که به زمان کمرتی در اجرا

تصویر .7رسسورۀ انشقت (االنشقاق)
به قلم ثلث زرین محرر ،اکرث
رسسورههای این قرآن ویژگیهایی
مشابه این منونه دارند.
تصویر .8بخشی از رسسوۀ یس ،از
جزوۀ وقفی ابراهیم سلطان بر حرم
امام رضا(ع) ،شیوۀ تذهیب زمینۀ
این اثر به تذهیب رسسورههای قرآن
بایسنغری شبیه است.

تصویر  .9رسسورۀ التین به قلم نیـاز دارد و همچنیـن نامتام ماندن رسسـورههای پایانی قرآن،
ثلث زرین محرر و تزیینات حاکـی از تعجیـل در امتام قرآن اسـت.

ختایی در زمینه ،کتیبۀ این سوره
و دو سورۀ دیگر برخالف دیگر
رسسورهها با نقوش ختایی درشت
تزیین شده است.

خط

خـط نسـخه منونـهای کامـل از قلـم محقـق ممتـاز
سـدۀ نهـم هجـری قمـری اسـت .در قلـم محقـقِ این عرص
اسـتفاده از حـروف ثلـث مثل «هــ» ا ُذنی در وسـط کلمه،
«ک» مسـطح« ،ال»ی مقطـوع و «ن» مرسـل رایـج بـود .بـا
ایـن حال سـاختار و تناسـب حـروف کامالً منطبـق با اصول
محقـق اسـت .اعـراب بـا قلـم کوچکتـر بـه رنـگ سـیاه و
عالئـم وقـف بـه رنـگ قرمـز و رسسـورهها بـه قلـم ثلـث
زریـن محـ ّرر کتابت شـده اسـت .چند دسـتخط مختلف
در ایـن اثر قابل تشـخیص اسـت که نشـان میدهد کتابت
آن را چنـد خطـاط بـر عهـده داشـتهاند ،خطاطانـی کـه
احتماالً از یـک اسـتاد آمـوزش دیـده بودنـد؛ زیـرا شـیوۀ

کتابتشـان بسـیار بـه هـم نزدیـک اسـت .بـرای منونـه در
تصویـر 10حرکـت انتهـای «و» و «ر» بـه سـمت پاییـن
گرایـش دارد و از ایـن بابـت به شـیوۀ خطاطان غـرب ایران
بسـیار نزدیک اسـت ا ّما در صفحات دیگـر مانند تصویر11
حرکـت انتهـای ایـن حـروف در جهـت افقـی اسـت.
بهطورکلی شـیوۀ خط نسـخه منطبق با سبک خراسانی
سـدۀ نهم اسـت .این سـبک چنـد ویژگی مهـم دارد :ارتفاع
حـروف عمـودی غالبـاً بلنـد اسـت و بارزتریـن ویژگـی این
سـبک بـه شمار مـیرود .ایـن ویژگی سـبب میشـود خط
اسـتوار و بلندقامـت بـه نظـر برسـد و از قدیـم در کتابـت
قلـم کوفـی ایـن منطقـه هم وجود داشـته اسـت کـه مثال
بـارز آن نسـخۀ عثامنبنحسـینوراقغزنوی محفـوظ
۸
در کتابخانـه و گنجینـۀ قـرآن آسـتان قـدس رضـوی اسـت.
صفـت برجسـته و بـارز دیگ ِر سـبک خراسـانیِ قلم محقق

مسـطح بودن کاسـۀ حروف مد ّور آن اسـت .در این سـبک
کاسـۀ حروفـی چـون «ی»« ،ن»« ،س» و ...غالبـاً با انحنایی
بسـیار کـم کتابـت میشـود ،این صفـت وقتی بـا خاصیت
اسـتواری و ارتفاع زیاد حروف عمودی همراه باشـد سـبب
میشـود در نظـر کلـی خط نسـخه خطی مسـطح و متکی
بـه حرکتهـای عمودی و افقی باشـد .ایـن ویژگی را وقتی
بـا سـبک کتابـت مناطـق دیگـر مقایسـه کنیـم بهروشـنی
درمییابیـم .بـرای منونـه در خـط زینالعابدیـن شـیرازی،
خطـاط سـدۀ نهم ،کاسـۀ دوایر گردتر و بـه دوایر قلم ثلث
شـبیه اسـت( .تصویر)12

تصویر .10صفحهای از قرآن بایسنغری که در آن انتهای حروفی چون «و»،
«ر» به پایین گرایش دارد.

صفـت سـوم قلـمِ محقـق خراسـانی فرشدگـی حـروف
کوتـاه در اطـراف خـط کرسـی اسـت .ایـن ویژگـی در قلم
کوفـی ایـن سـبک نیـز وجـود دارد و اساسـاً یکـی از علـل
اصلی افراشـتگی و اسـتوار به نظر رسـیدن حروف عمودی
اسـت .این خصوصیت سـبب می شـود در نظر کلی سـواد
اطـراف خـط کرسـی زیـاد به نظر برسـد و بـر حرکت افقی
در برابـر حرکـت عمـودی حـروف عمودی تأکید شـود.

تصویر  .11صفحه ای از قرآن بایسنغری با خصوصیاتی نسبتا متفاوت ،در این صفحه انتهای
حروف بیشرت در جهت افقی کشیده شده است.

تصویر .12سطری از قرآن زینالعابدین
شیرازی ،کاسه دوایر در آن گردتر و به قلم
ثلث شباهت دارد.
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