
چکیده

در بررسـی های تاریـخ هـر کتاب آرایـی، قـرآن معـروف بـه »قـرآن بایسـنغری« 

ازجملـه قرآن هـای شـاخص و بـزرگ  منونه هـای قرآن نـگاری ایران به حسـاب می آید. 

در همیـن زمینـه و بـا وجـود پژوهش هـای فراوانـی کـه درخصـوص پیشـینه، نحـوۀ  

استنسـاخ، شناسـایی کاتـب یـا کاتبـان احتاملـی و رسگذشـت ایـن مصحـف از عهـد 

تیمـوری تـا امـروز انجـام شـده، پژوهشـی جامـع دربـارۀ مجموعـۀ اوراق و سـطور 

پراکنـدۀ باقیامنـده از ایـن مصحـف )در داخـل و خـارج از ایران(، به همـراه تصاویر 

و خوانـدن مـن آنهـا تاکنـون منترش نشـده اسـت.

در  )۱۸۲۲م(  فریـزر  بیلـی  ارزشـمند جیمـز  گزارشـات  بـا وجـود  و  بااین همـه 

سـفرنامه اش بـه قوچـان و مشـاهداتش از اوراق باقیامنـده از ایـن قـرآن در بقعـۀ 

امـام زاده ابراهیـم قوچان، به نظر  می رسـد بیشـر برگ هـای این مصحـف تنها اندکی 

بعـد از مفقـود شـدنش، به دالیلـی نامعلوم غـارت و تکه تکه یا در جایی پنهان شـده 

اسـت؛ چراکـه بـا احتسـاب کّل برگ ها و سـطور موجـود در کتابخانۀ مشـهد و دیگر 

مجموعه هـای ایـران و جهـان، کـه در ادامـه بـه تفضیـل معرفـی می شـوند، کمـر 

از یکصـد صفحـه از ایـن قـرآن باقـی مانـده اسـت، حـال  آنکـه می تـوان تعـداد کل 

صفحـات قـرآن کاملـی بـا ایـن ابعـاد را در حـدود ۸۵۰ بـرگ تخمیـن زد.

در همیـن راسـتا و بـا هـدف شـناخت و ارائـۀ فهرسـتی دقیـق از ایـن اوراق و 

معرفـی مجموعه هایـی کـه در حـال حـارض ایـن آثـار در آنهـا نگـه داری می گردنـد، 

گـردآوری اطالعـات ایـن پژوهش به روش توصیفی کتابخانه ای انجام شـده و بررسـی 

برخـی قطعـات از نزدیـک توسـط نگارنـده صـورت گرفتـه اسـت. بدیهـی اسـت کـه 

یافن قطعات گمشـدۀ این مصحف و بررسـی  های بیشـر، می تواند چشـم اندازهایی 

تـازه  دربـارۀ رسگذشـت و ویژگی هـای سـاختاری و هـری )سـبک خوشنویسـی( ایـن 

نسـخۀ منحرصبه فـرد پیـش روی پژوهشـگران ایـن عرصه قـرار دهد.
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پیشینۀپژوهش
بـدون شـک اهمیـت قرآن بایسـنغری به واسـطۀ انـدازۀ 

غیرمتعارف صفحات )۱۰۰×۱۷۰ سـانتی مر( و قطع درشـت 

قلـم محققـی کـه مـن قـرآن بـا آن کتابـت شـده، بیـش از 

دیگـر مصاحف دورۀ تیموری، برکسـی پوشـیده نیسـت، اّما 

به دلیـل نبـودن اطالعـات کافـی درخصـوص نـام کاتـب یـا 

کاتبان احتاملی، نام سـفارش دهنده و به خصوص رسگذشـت 

نسـخه پـس از به رسقت رفـن و پراکنده شـدن آن از روزگار 

افشـاریان تـا امـروز، لـزوم شناسـایی و خوانـدن دوبـارۀ من 

اوراق نویافتـه می توانـد اطالعـات بیشـری دربـارۀ شـیوۀ 

کتابـت و سـبک نـگارش صفحـات آغازیـن یـا پایانی قـرآن و 

منونه  تزئینات تذهیبی از قبیل گل آیات، ترنج های حاشـیه و 

کتیبه هـای رسلـوح در اختیارمـان قـرار دهـد. 

در همیـن زمینـه و از میـان مقاالت و گزارشـات منترش 

شـده دربارۀ قرآن بایسـنغری، محققان منونه هایی از اوراق 

پراکنـدۀ قـرآن بایسـنغری را در موزه هـا و مجموعه هـای 

چنـد  تصاویـری  کـرده،  بررسـی  و  معرفـی  اسـالمی  هـر 

محّمدتقـی  چـون  پژوهشـگرانی  منوده انـد؛  منتـرش  نیـز 

حکیم)۱۳۰۵ش(، سـید محّمدمحیط طباطبایـی)۱۳۱۹ش(، 

نخجوانـی)۱۳۳۷ش(،  حسـین  بیانـی)۱۳۲۸ش(،  مهـدی 

لینگـز)۱۹۷۶م(،  مارتیـن  گلچین معانـی)۱۳۴۷ش(،  احمـد 

دیویـد  لنتـز)۱۹۸۹م(،  و  لـووری  فالـک)۱۹۸۵(،  توبـی 

سـودآور)۱۹۹۲م(،  ابوالعـالء  )۱۹۸۸و۱۹۹۲م(،  جیمـز 

علی اصغـر  هالـدن)۲۰۰۷م(،  دانکـن  بلـر)۲۰۰۶م(،  شـیال 

چنـد  هـر  صحراگـرد)۱۳۹۴(.  مهـدی  و  ثابت جـازاری 

محـل  از  اطالع نداشـن  یـا  دسـرس نبودن  در  به واسـطۀ 

نگهـداری برخـی منونه  هـا )کـه در اختیـار مجموعـه داران 

خصوصـی ایرانـی یـا خارجی اسـت( تعـدادی از ایـن اوراق 

تـا بـه امـروز معرفـی و شناسـایی نشـده اند.

 از کارگاه سلطنتی تیموری تا موزه های هرن اسالمی
سـدۀ نهم هجری رسآغاز یکی از جذاب ترین دوره های 

از  آن چنان کـه  مـی رود،  به شـامر  ایـران  کتاب آرایـی  هـر 

میـان علـل و عوامـل تأثیرگذار بـر روند پیرشفت و توسـعۀ 

ایـن هـر، عـالوه بـر حامیـت دربـار می تـوان بـه رونـق 

اقتصـادی کشـور، خالقیـت و تالش هرمنـدان و صنعتگران 

و دسرسـی هرمنـدان بـه منابـع رنگـی طبیعـی )معـادن 

سـنگ الجـورد در منطقـۀ بدخشـان و هـرات( در عهـد 

تیمـوری اشـاره کـرد. در همیـن راسـتا و پـس از روی کار 

آمدن تیمور و جانشـینانش، شـیوه ای خاص از خوشنویسی 

و تذهیـب در کار استنسـاخ مصاحـف قرآنـی و کتاب هـای 

فارسی)شـاهنامه و دیـوان اشـعار( در کارگاه کتابخانه هـای 

سـلطنتی سـه مرکز هرات و سـمرقند و شـیراز پدید آمد که 

وجـود نسـخ نفیـس باقی مانـده از ایـن دوره خـود گواهی 

اسـت بـر ایـن مّدعا.

 تأثیـر کم نظیـر شـاهزادگان هرمنـد و وزرای دانشـمند 

تیمـوری بـر انـواع هرها، به خصـوص در زمینـۀ قرآن نگاری 

بـا  کتاب هایـی  سـفارش  در  یکدیگـر  بـا  آنهـا  رقابـت  و 

قرآن هایـی  تولیـد  عامـل  منحرصبه فـرد،  ویژگی هـای 

همچـون قرآن بایسـنغری یـا منتخب دوازده سـوره به خط 

ابراهیم سـلطان )هر دو محفوظ در کتابخانۀ آسـتان قدس 

رضـوی مشـهد( و افزایـش جایـگاه اجتامعـی و فرهنگـی 

هرمنـدان خوشـنویس و مذّهـب در عهـد تیموریـان بـود.

 خوشـبختانه، منابـع تاریخی۱ بازمانـده از دورۀ تیموری 

نام دو هرمند برجسـته که ریاسـت کتابخانه های سلطنتی 

دربارهـای بایسـنغر میـرزا و ابراهیـم سـلطان را برعهـده 

داشـتند )میرزاجعفرتربیزی در کارگاه هرات و نرصسـلطانی 

در کارگاه شـیراز( در اختیـار مـا قـرار داده انـد. می تـوان 

حضـور ایـن هرمنـدان صاحب سـبک و نظـارت متام وقـت 

آنان بر تولید و استنسـاخ نسـخ سـلطنتی را دلیلی دیگر در 

رشـد و شـکوفایی هر این دوران و ایجاد نوعی اسـتاندارد 

در شـیوۀ تهیـه و تولیـد مصاحـف سـلطنتی سـدۀ نهـم 

هجـری به شـامر آورد. 

در سـایۀ گرایشـات سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگـی 

دیگـر  بـا  آشـکار  تفاوتـی  آغـاز  از هـامن  کـه  تیموریـان 

حکومت هـای مهاجـم پیـش از آنهـا داشـت، دسـتاوردهای 

هـری همچـون معـامری و تزئینـات وابسـته ظهـور یافت. 

دیگـر دسـتاورد مهـم ایـن دوران تهیـه و تولیـد قرآن هایـی 

بـا قطـع و انـدازۀ بـزرگ بود، سـنتی کـه پیش تـر در دوران 

ایلخانـان مغـول پایه ریـزی شـده بـود و امـروز نزدیـک بـه 

۱۶مجموعه قرآن تک جلدی یا سـی  جزئی از سـدۀ هشـتم 

هجـری در ابعـاد بـزرگ سـلطانی و بـا خطـوط محقـق و 

انتخـاب سـمرقند  بـا  اسـت.  باقی مانـده  ثلـث  و  ریحـان 

به عنـوان پایتخـت عـالوه بـر خوشنویسـی و تذهیـب و 

مینیاتـور، تحوالتـی اساسـی در صنعـت کاغذسـازی حادث 

شـد و به واسـطۀ تالش  هرمندان ایرانی، سـاخت کاغذ هایی 

با ابعاد بسـیار بزرگ )همچون کاغذ قرآن بایسـنغری( فصل 

جدیـدی در هـر کتاب  آرایـی ایـران را رقـم زد.

دربـارۀ نحـوۀ سـاخت ایـن کاغذهـا و مراکـز احتاملـی 

تولیـد آن )در منطقـۀ خراسـان و ماوراءالنهـر( تـا امـروز 

پژوهش هایـی انجـام پذیرفتـه کـه نشـان دهندۀ پیرشفـت 

اساسـی صنایع و هرهایی همچـون کتابت قرآن و هرهای 



وابسـته به آن در عهد تیموری در سـایۀ رسمایه گذاری های 

و  هرمنـدان  بزرگریـن  به خدمت گرفـن  و  دربـاری  کالن 

صنعت گـران زمانـه اسـت، اّمـا میـزان پژوهش هـای علمـی 

دربـارۀ آسیب شناسـی و مرمـت کاغذ قرآنی همچـون قرآن 
بایسـنغر بسـیار اندک اسـت.۲

مصحـف،  ایـن  دربـارۀ  مناقشـات  همـۀ  وجـود  بـا 

ممتازتریـن  زمـرۀ  در  را  بایسـنغری  قـرآن  می بایسـت 

منونه هـای قرآن نـگاری عهـد تیمـوری بـه حسـاب بیاوریم؛ 

اّمـا شـگفتا کـه تاریـخ و اسـناد مکتـوب کهـن،  اطالعـات 

دقیـق و مسـتندی مبنـی بـر نـام سـفارش دهنده، سـازندۀ 

کاغـذ و کاتـب یـا کاتبـان احتاملـی  آن در اختیارمـان قـرار 

نـداده  اسـت.

قدیمی تریـن گـزارش دربـارۀ ایـن قـرآن را قاضی احمـد 

قمـی در کتـاب گلسـتان هـر ارائـه داده و بـاور دارد عمـر 

اقطـع کار کتابـت ایـن مصحـف را برعهده داشـته، هرچند 

ادعاهـای قاضی احمـد و اشـاره بـه نـام خوشـنویس اثـر در 

منابـع تاریخـی قبـل از او نیامده اسـت.

ایـن  رسگذشـت  می تـوان  افشـاریه  دوران  از  تقریبـاً 

مصحـف منحرصبه فـرد را پیگیری کـرد. آن چنان کـه ظاهراً 

زمانی که »نادرشـاه شـهر سـبز را فتح کرد، سـپاهیانش قرآن 

معـروف بـه قـرآن بایسـنغری را کـه بـر رس قرب امیـر تیمور 

بود، برداشـته و اوراق آن را متالشـی کردند. نادرشـاه شـنید 

و حکـم کـرد اجزای آن را از دسـت مـردم گرفته، جلد کنند. 

رئیـس اکـراد کـه این بشـنید اوراق را برهم پیچیـد و درهم 

شکسـته میـان جهـاز اشـران مسـتور سـاخت و بـه اینجـا 

]امامـزاده سـلطان ابراهیـم[ آورد کـه ورق هـا غالبـاً پـاره 

اسـت.« )شـاکری،۱۳۸۱ ،۵۲(

 براسـاس مـدارک موجـود، قبـل از انتقـال بیشـر اوراق 

ایـن قـرآن از بقعـۀ امـام زاده ابراهیـم بـه کتابخانـۀ آسـتان 

قـدس رضـوی، تعـداد پنـج ورق از آن در کتابخانـه موجود 

بـوده که احتامالً در زمان نادرشـاه به کتابخانه آورده شـده 

اسـت۳ و نکتـۀ جالـب توجـه اینکـه احتـامالً آسـیب های 

فیزیکـی در زمـان نـادر بـر ایـن قـرآن وارد شـده اسـت. 

گـزارش بعـدی در سـفرنامۀ خراسـان نارصالدیـن شـاه 

در سـال۱۳۰۰ه.ق ذکـر شـده و پـس از دورۀ قاجـار و در 

کتابخانـه گـزارش  اسـناد  نیـز در  پهلـوی  زمـان حکومـت 

دیگـری بـه رشح زیـر نگاشـته شـده: »در سـال۱۳۰۱ یـا 

۱۳۰۲ خورشـیدی رسلشـکر خزاعی در مسـافرت به قوچان 

در بقعـۀ امـام زاده کـه در کنـار جـاده اسـت صندوقـی را 

کـه در اثـر خرابـی سـقف بقعـه زیـر گردوخاک رفتـه بوده 

مشـاهده کـرد و به زحمـت درآورد. محتویـات آن اوراقی از 

ایـن قـرآن بـوده کـه بیشـر در اثـر رطوبت پوسـیده شـده 

بـود. مراتـب را تلگرافـاً به عرض رضا شـاه )هنگام نخسـت 

وزیـری( می رسـاند و اسـتدعا می منایـد کـه اوراق مذکور به 

کتابخانـۀ آسـتان قدس رضوی انتقال یابد. رسلشـکر خزاعی 

حسـب االمر در عهـد نیابت تولیت حاج قائـم مقام رضوی، 

اوراق را تحویـل ایـن کتابخانـه داد. 

بخـش عظیمـی از اوراق قـرآن بایسـنغری بعـد از زلزلۀ 

قوچـان در ۱۳۱۳ه.ق بـه کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی 

مشـهد منتقل شـدند، اّما بخشـی دیگر از اوراق )که عموماً 

بُرش خـورده، دوپوسـته شـده و تقسیم شـده بـه سـطرهای 

جداگانـه ای هسـتند( پیـش از ایـن انتقـال )یعنـی در زمان 

تسـخیر و غـارت سـمرقند توسـط سـپاه نـادر( به رسقـت 

مجموعـه داران  اخیـر،  سـال  یکصـد  طـول  در  و  رفته انـد 

و داّلالن هـر اسـالمی آنهـا را خریـداری و بـه موزه هـای 

مختلفـی در داخل و خارج از کشـور منتقـل کرده اند. نکتۀ 

حائـز اهمیـت دربـارۀ ایـن اوراق، نزدیکـی و ترتیـب آیات 

ایـن قطعـات پراکنده اسـت. آن چنان که بـا تأملی بر آیات 

باقیامنـده درمی یابیـم کـه بیشـر اوراق پراکنـده در ایـران 

و جهـان )به غیـر از گنجینـۀ مشـهد( از آیـات سـوره های 

االعـراف، انبیاء، نـور، املؤمنون، القصص، العنکبـوت، الروم، 

لقامن، سـبأ، الفاطر و الجاثیه بوده که بیشـر این سـوره ها 

بـه جزء هـای ۸، ۱۷ ، ۱۸، ۲۰، ۲۱،۲۲ و ۲۵ قرآن تعلق دارند؛ 

الرحمـن،  غافـر،  سـوره های  بـه  متعلق انـد  نیـز  سـطوری 

الـربوج، الحجـرات، الطـارق و العلـق از جزء هـای ۲۴، ۲۶ 

و ۳۰ قـرآن.

گفتنـی اسـت همـۀ اوراق قـرآن مذکور کـه در گنجینۀ 

آسـتان قـدس رضـوی مشـهد موجوداسـت شـامل۵۳ سـوره 

از  سـوره های قـرآن کریـم اسـت. از برخـی سـوره ها متـام 

آیـات و از بعضـی فقـط یـک آیـه موجـود اسـت و اگـر 

تعـداد سـوره های اوراق موجـود در دیگـر مجموعه هـا را 

بـه آن اضافـه کنیـم، مجمـوع آنهـا ۵۸ سـوره از قـرآن کریم 

می شـود. همچنیـن اگـر بـه ترتیـب سـوره ها و آیـات قرآن 

کریـم، سـوره ها و آیـات اوراق موجـود را تنظیـم کنیـم، 

اّولیـن آیـات مربـوط بـه سـورۀ »االعـراف« و آخریـن آیات 

مربـوط بـه سـورۀ »العادیـات« خواهدبود. بـه همین دلیل 

اسـت کـه می تـوان اّدعـا منـود این قـرآن کامل بوده اسـت.

در ادامـه و بـا تأمـل بـر رونـد شـکل گیری مجموعه هـا 

و موزه هـای هـر اسـالمی در ایـران و جهـان، به خصـوص 

از اواخـر سـدۀ نوزدهـم  میـالدی بـه بعـد، به نظـر می رسـد 

در  بایسـنغری،  قـرآن  بـه  متعلـق  اوراق  قدیمی تریـن 

دهه های آغازین قرن بیسـتم از طریق داّلالن ایرانی و ترک 



یـا اروپائیانـی که بـه ایران و ماوراءالنهر سـفر کـرده بودند 

خریـداری شـده و بـه مجموعه های اروپا و بعـد آمریکا راه 

یافتـه  اسـت. در بـدو وروِد ایـن اوراق بـه آن مجموعه هـا، 

رسگذشـت و اهمیـت ایـن آثـار برای مسـترشقین مشـخص 

نبـوده، ولـی خیلـی زود و پس از روشـن شـدن ویژگی های 

بیسـتم  قـرن  اواسـط  در  اوراق  ایـن  تاریخـی  و  هـری 

بیشـر موزه هـای معتـرب دنیـا، کـه کلکسـیون هایی از هـر 

اسـالمی داشـتند، درصـدد به دسـت آوردن قطعاتـی از ایـن 

قـرآن کم نظیـر برآمدنـد. همیـن امـر باعـث شـد تـا در دو 

مرحلـه، یکـی دهـۀ۸۰ میـالدی و دیگـری یـک دهـۀ اخیر، 

چندیـن بـرگ و سـطر از ایـن مصحـف در حراجی هـای 

هـر اسـالمی در لنـدن، پاریـس، جنـوا و نیویـورک بـرای 

فـروش ارائـه شـوند، هرچنـد برخـی ماننـد اوراق مجموعه 

خلیلـی لنـدن جعلـی نیـز بودنـد. موزه هـا و مجموعه های 

بزرگـی همچـون مـوزۀ مروپلین)نیویـورک(، مـوزۀ هـر و 

تاریـخ تراسـت )واشـنگن(، مجموعۀ سـودآور )هوسـتون(، 

مجموعـۀ خلیلی )لنـدن(، مجموعۀ دیوید)کپنهـاگ(، موزۀ 

توپقاپـی رسای )اسـتانبول( مؤسسـۀ مطالعـات اسـامعیلیه 

)لنـدن(، مـوزۀ طارق رجـب )کویـت( و یـک مجموعـه دار 

خصوصـی در جنـوای ایتالیـا نیـز بالفاصلـه اقدام بـه خرید 

ایـن آثـار منودنـد کـه اکنـون بیشـرین قطعـات در اختیـار 

مـوزۀ مروپلیـن، مجموعـۀ خصوصـی جنـوا و مجموعـۀ 

خلیلـی لندن اسـت.

در ایـران نیـز عـالوه بـر کتابخانـه و موزۀ آسـتان قدس 

رضـوی مشـهد کـه از دوران قاجـار بیشـرین تعـداد اوراق 

اصیـل این مصحـف را در اختیـار دارد، موزه هایی همچون 

کتابخانـه و مـوزۀ ملـی ملـک، کتابخانۀ کاخ موزۀ گلسـتان، 

کتابخانـۀ ملـی ایـران، مـوزۀ ملـی ایـران، موزۀ رضا عباسـی 

تهـران، مـوزۀ قـرآن و کتابـت مسـجد صاحب االمـر تربیـز، 

مـوزۀ خـط و کتابت میرعـامد در مجموعۀ سـعدآباد تهران 

و مجموعـۀ خصوصـی دکـر بیانـی و سـیدصادق خـرازی 

توانسـتند قطعاتی از قرآن بایسـنغری را در کلکسیون خود 

محفـوظ نـگاه دارنـد کـه در میان آنهـا سـهم کتابخانۀ کاخ 

مـوزۀ گلسـتان، کتابخانۀ ملی ایـران و کتابخانه و موزۀ ملی 

ملـک بیـش از دیگـران بوده اسـت.

خصوصـی،  مجموعه هـای  و  موزه هـا  ایـن  کنـار  در 

هـری  مجموعـۀ  طریـق  از  نیـز  قـرآن  ایـن  از  قطعاتـی 

آهـوان لنـدن )در دهـۀ ۸۰ میـالدی( و چهـار حراج خانـۀ 

درئوت)۱۹۹۴م(، کریستیز )۱۹۹۳م(، ساتبیز )۲۰۰۳ ،۲۰۰۹، 

۲۰۰۸م( و بونامـز )۲۰۰۳م( در حراج های هراسـالمی  برای 

فـروش ارائه شـدند کـه رسنوشـت و محل نگهـداری برخی 

از آنهـا امـروز مشـخص نیسـت. ایـن تعـداد، همـۀ اوراق 

پراکنـدۀ قـرآن بایسـنغری شـناخته شـده بـرای نگارنـده تـا 

بـه امـروز اسـت، هرچنـد تا پیـش از نـگارش این مقالـه، از 

قطعـات دیگـری نیـز در داخـل و خـارج از ایـران اطالعات 

اندکی به دسـت آمده که به دلیل دردسـت نداشـن تصاویر 

و اطالعـات کافـی و قابـل اسـتناد از معرفـی آنها رصف نظر 
است.۴   شـده 

عـالوه بـر مجموعـۀ کم نظیـر کتابخانـه و موزۀ آسـتان 

قدس رضوی در مشـهد که دربارۀ اصالت اوراق آن در بین 

اهـل  فـن و نسخه شناسـان اسـالمی اتفاق نظر وجـود دارد، 

مطالعـۀ تطبیقـی آثـار نویافتـۀ پراکنـده و تعییـن اصالـت 

ایـن قطعـات از طریـق مقایسـۀ شـیوه های خوشنویسـی، 

تذهیـب و بررسـی جنس و بافت کاغذ بـا روش های علمی 

و آکادمیـک فرصتـی مغتنم اسـت. 

معرفی اوراق و سطور »قرآن بایسنغر« در موزه ها و 

مجموعه های هرن اسالمی
و  میدانـی  پژوهش هـای  بـه  اتـکا  بـا  بخـش  ایـن  در 

کتابخانـه ای نگارنـده، در یـک دهـۀ اخیـر و بـا مراجعـه و 

نویافتـۀ محفـوظ در موزه هـا  برخـی منونه هـای  بررسـی 

و مجموعه هـای خصوصـی در داخـل و خـارج از کشـور 

کـه پیش تـر معرفـی نشـده اند و همچنیـن بازبینـی آثـار 

ارائه شـده در حراج  هـای هـر اسـالمی در چنـد دهـۀ اخیر، 

فهرسـت اوراق پراکندۀ قرآن بایسـنغری بـه رشح ذیل ارائه 

می گـردد:

۱. مجموعـۀ اوراق موجـود در کتابخانه و موزۀ آسـتان 

قدس رضوی مشـهد

تعداد ۵۷ برگ پشـت و رو در کتابخانه و ۸ برگ پشـت 

و رو در مـوزه )کـه در مقـاالت همیـن ویژه نامـه نیـز بـه 

تفضیـل معرفی و بررسـی شـده اند(۵.

۲. موزۀ مرتوپلینت نیویورک

۶ قطعه،۱برگ )پشت و رو( و ۴ سطر)پشت و رو( 

الـف. یـک برگ پشـت و رو حاوی آیات ۱۰ تا۱۷سـورۀ 

ثیه جا

مـن صفحۀ اّول، آیات۱۰تا آغاز آیـۀ۱۴: ...َواَل َما اتََّخُذوا 

ِه أَْولِيَاء َولَُهـْم َعَذاٌب َعِظيٌم؛َهَذا ُهـًدى َوالَِّذيَن  ِمـن ُدوِن اللَـّ

ِذي  ُه الَـّ ـن رِّْجـٍز أَلِيٌم؛اللَـّ كََفـرُوا ِبآيَـاِت َربِِّهـْم لَُهـْم َعـَذاٌب مَّ

َر لَُكـُم الْبَْحـَر لِتَْجـرَِي الُْفلْـُك ِفيـِه ِبأَْمـرِِه َولِتَبْتَُغـوا ِمـن  سـخَّ

ـاَمَواِت َوَما  ـا ِف السَّ َر لَُكـم مَّ فَْضلِـِه َولََعلَُّكـْم تَْشُكرُوَن؛َوَسـخَّ



موزۀ مروپلین نیویورک



ْنـُه إِنَّ ِف ذَلِـَك َليَاٍت لََّقـْوٍم يَتََفكَّرُوَن؛قُل  ِف اْلَرِْض َجِميًعـا مِّ

يَن ِّلَِّذ لل

مـن صفحـۀ دوم، آغـاز آیـۀ ۱۴تـا میانـۀ آیـۀ ۱۷:آَمُنـوا 

ِه لِيَْجـزَِي قَْوًمـا ِبـا كَانُوا  اَم اللَـّ يَْغِفـرُوا لِلَِّذيـَن ال يَرُْجـون أَيَـّ

فََعلَيَْهـا  أََسـاء  َوَمـْن  فَلَِنْفِسـِه  َصالًِحـا  َعِمـَل  يَْكِسـبُوَن؛َمْن 

ثُـمَّ إَِل َربُِّكـْم تُرَْجُعوَن؛َولََقـْد آتَيَْنـا بَِنـي إرِْسَائِيـَل الِْكتَـاَب 

لَْناُهـْم َعَل  ـَن الطَّيِّبَـاِت َوفَضَّ َة َوَرزَقَْناُهـم مِّ َوالُْحْكـَم َوالنُّبُـوَّ

َن اْلَْمِر فَـاَم اْختَلَُفوا إاِلَّ ِمن بَْعِد  الَْعالَِمنَي؛وَآتَيَْناُهـم بَيَِّنـاٍت مِّ

َمـا َجاءُهـْم الِْعلْـُم بَْغيًـا ...

ب. یـک قطعـۀ دو سـطری حاوی آیات ۲۱ و ۲۲ سـورۀ 

املؤمن 

امَّ ِف  مـن سـطور: َوإِنَّ لَُكـْم ِف اْلَنَْعاِم لَِعرْبًَة نُّسـِقيُكم مِّ

بُطُونَِهـا َولَُكـْم ِفيَها َمَناِفُع كَِثريٌَة َوِمْنَها تَأْكُلُـوَن؛ َوَعلَيَْها َوَعَل 

تُْحَملُوَن؛ الُْفلِْك 

ج. یـک قطعۀ دو سـطری حـاوی آیات ۲۰ تا ۲۱ سـورۀ 

غافر 

مـن سـطور: ...َواٍق؛ذَلِـَك ِبأَنَُّهـْم كَانَـت تَّأْتِيِهـْم رُُسـلُُهم 

... ُه قَـِويٌّ ُه إِنَـّ ِبالْبَيَِّنـاِت فََكَفـرُوا فَأََخَذُهـُم اللَـّ

د. یک قطعۀ سـه سـطری، پشـت و رو، حاوی آیات ۷۹ 

تا ۸۳ سـورۀ القصص

لَـُذو َحـظٍّ  ُه  إِنَـّ آیـات ۷۹ و ۸۱، مـن سـطور: قَـاُروُن 

ِه َخرْيٌ لَِّمْن  َعِظيٍم؛َوقَـاَل الَِّذيـَن أُوتُوا الِْعلْـَم َويْلَُكْم ثََواُب اللَـّ

اِبـرُوَن؛ فََخَسـْفَنا... اَهـا إاِلَّ الصَّ آَمـَن َوَعِمـَل َصالًِحـا َواَل يُلَقَّ

نَّ اللَُّه َعلَيَْنا لََخَسـَف ِبَنا  آیات ۸۲ و ۸۳،من سـطور: ...مَّ

اُر اْلِخـرَُة نَْجَعلَُها لِلَِّذيَن  ُه اَل يُْفلِـُح الَْكاِفـرُوَن؛ تِلَْك الدَّ َويَْكأَنَـّ

اَل يُِريُدوَن ُعلُوًّا ِف اْلَرِْض َواَل فََسـاًدا َوالَْعاِقبَُة...

ه. یک قطعۀ دو سـطری، پشـت و رو، حاوی آیات ۸۱ 

تا ۸۴ سـورۀ القصص 

فَـاَم  اْلَرَْض  ...ِبـَدارِِه  سـطور:  مـن   ،۸۲ و   ۸۱ آیـات 

ِه َوَمـا كَاَن ِمـَن  كَاَن لَـُه ِمـن ِفئَـٍة يَنرُصُونَـُه ِمـن ُدوِن اللَـّ

... يَن؛َوأَْصبَـَح  املُنترَِصِ

آیات ۸۳ و ۸۴، من سـطور: لِلُْمتَِّقنَي؛ َمن َجاء ِبالَْحَسـَنِة 

ـيِّئَِة فاََل يُْجـزَى الَِّذيـَن َعِملُوا  ْنَهـا َوَمن َجـاء ِبالسَّ فَلَـُه َخـرْيٌ مِّ

...  ِّ السَّ

۳. مجموعۀ سودآور )هوستون(

یـک قطعۀ )پشـت و رو( دو صفحـه ای، حاوی آیات  ۶ 

تـا ۹ و ۱۳ تا ۱۶ سـورۀ جاثیه 

من صفحۀ اّول: سورۀ جاثیه آیات ۶ تا ۹

ِه نَتْلُوَهـا َعلَيْـَك ِبالَْحـقِّ فَِبـأَيِّ َحِديـٍث  تِلْـَك آيَـاُت اللَـّ

اٍك أَثِيٍم؛ يَْسـَمُع آيَاِت  ُكلِّ أَفَـّ ِه وَآيَاتِـِه يُؤِْمُنونََويْـٌل لِـّ بَْعـَد اللَـّ

ُْه  ْم يَْسـَمْعَها فَبَرشِّ ِه تُتْـَل َعلَيْـِه ثُـمَّ يرُِصُّ ُمْسـتَْكرِبًا كَأَن لَـّ اللَـّ

ِبَعـَذاٍب أَلِيـم؛َوإِذَا َعلَِم ِمْن آيَاتَِنا َشـيْئًا اتََّخَذَها ُهـزًُوا أُْولَِئَك 

ِهنٌي؛ لَُهـْم َعـَذاٌب مُّ

من صفحه دوم: سورۀ جاثیه آیات ۱۳تا ۱۶

آَمُنـوا  ِّلَِّذيـَن  لل قُـل  يَتََفكَّـرُوَن؛  لََّقـْوٍم  َليَـاٍت  ذَلِـَك  ..ِف 

ِه لِيَْجـزَِي قَْوًمـا ِبـا كَانُوا  اَم اللَـّ يَْغِفـرُوا لِلَِّذيـَن ال يَرُْجـون أَيَـّ

يَْكِسـبُوَن؛َمْن َعِمَل َصالًِحا فَلَِنْفِسـِه َوَمْن أََسـاء فََعلَيَْها ثُمَّ إَِل 

َربُِّكـْم تُرَْجُعـوَن؛ َولََقـْد آتَيَْنـا بَِني إرِْسَائِيـَل الِْكتَـاَب َوالُْحْكَم 

َة َوَرزَقَْناُهـم؛   َوالنُّبُـوَّ

۴. موزۀ هرن و تاریخ مجموعه تراست واشنگنت

۵. مجموعـۀ خصوصـی جنـوا ایتالیـا )ایـن قطعـات در 

حراج خانـۀ سـاتبیز جنـوا )۱۹۸۵م( ارائـه شـده بودنـد.(

الـف. یـک قطعـۀ پشـت و رو، حـاوی آیـات ۲۵ تـا ۲۹ 

عنکبوت  سـورۀ 

من صفحۀ اّول: آیات ۲۵ تا ۲۷

نْيَـا ثُمَّ يَـْوَم الِْقيَاَمِة  ـَودََّة بَيِْنُكـْم ِف الَْحيَـاِة الدُّ ...أَْوثَانًـا مَّ

يَْكُفـُر بَْعُضُكـم ِببَْعٍض َويَلَْعـُن بَْعُضُكم بَْعًضـا َوَمأَْواكُُم النَّاُر 

يَن؛فَآَمـَن لَُه لُـوٌط َوقَـاَل إِنِّ ُمَهاِجـٌر إَِل  ـن نَّارِصِ َوَمـا لَُكـم مِّ

ُه ُهـَو الَْعِزيـُز الَْحِكيُم؛َوَوَهبَْنـا لَـُه إِْسـَحاَق َويَْعُقـوَب  َربِّ إِنَـّ

مجموعۀ خصوصی جنوا ایتالیا



نْيَـا  َة َوالِْكتَـاَب وَآتَيَْنـاُه أَْجـرَُه ِف الدُّ يَِّتـِه النُّبُـوَّ َوَجَعلَْنـا ِف ذُرِّ

الِِحنَي؛ ُه ِف اْلِخـرَِة لَِمـَن الصَّ َوإِنَـّ

من صفحۀ دوم: آیات ۲۸ و ۲۹

َولُوطًـا إِذْ قَـاَل لَِقْوِمِه إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الَْفاِحَشـَة َما َسـبََقُكم 

َن الَْعالَِمنَي ؛ أَئِنَُّكْم لَتَأْتُـوَن الرَِّجاَل َوتَْقطَُعوَن  ِبَهـا ِمـْن أََحٍد مِّ

ـِبيَل َوتَأْتُـوَن ِف نَاِديُكـُم الُْمنَكَر فاََم كَاَن َجـَواَب قَْوِمِه إاِلَّ  السَّ

اِدِقنَي؛  أَن قَالُـوا ائِْتَنـا ِبَعَذاِب اللَِّه إِن ُكنَت ِمـَن الصَّ

ب. دو قطعۀ دو سطری حاوی آیات۳ تا ۸ سورۀ التغابن

من صفحۀ اّول: آیات ۳ تا ۵

َمـا  َويَْعلَـُم  َواْلَرِْض  ـاَمَواِت  السَّ ِف  َمـا  ...الَْمِصرُي؛يَْعلَـُم 

ُدوِر؛أَلَـْم يَأْتُِكْم  ُه َعلِيٌم ِبـَذاِت الصُّ تُـِرُّوَن َوَمـا تُْعلُِنـوَن َواللَـّ

نَبَـأُ الَِّذيـَن ...

من صفحه دوم: آیات ۷ و۸

ِه  ...َوَربِّ لَتُبَْعـُنَّ ثُـمَّ لَتَُنبَّـؤُنَّ ِبَـا َعِملْتُـْم َوذَلِـَك َعـَل اللَـّ

ِبَـا  ُه  أَنزَلَْناَواللَـّ ِذي  الَـّ َوالنُّـوِر  َورَُسـولِِه  ِه  ِباللَـّ يَِسـرٌي؛فَآِمُنوا 

تَْعَملُـوَن َخِبـرٌي ؛

۶. مجموعۀ دیوید کپنهاگ

یـک قطعۀ دو سـطری، حاوی بخشـی از آیـات۳۰ و ۳۱ 

سـورۀ الروم

الَِّتـي فَطَـَر النَّـاَس َعلَيَْهـا اَل  ِه  مـن سـطور:...ِفطْرََه اللَـّ

يـُن الَْقيِّـُم َولَِكـنَّ أَكْـَرَ النَّاِس اَل  ِه ذَلِـَك الدِّ تَبِْديـَل لَِخلْـِق اللَـّ

يَْعلَُمـوَن؛ ُمِنيِبـنَي إِلَيْـِه...

۷. موزۀ طارق رجب کویت

 یک قطعۀ دو سطری، حاوی آیات ۱۸ و ۱۹ سورۀ غافر

َشـِفيعٍ  َواَل  َحِميـٍم  ِمـْن  لِلظَّالِِمـنَي  َمـا  سـطور:...  مـن 

ُدوُر؛َواللَُّه يَْقِض... يُطَاُع؛يَْعلَـُم َخائَِنـَة اْلَْعـنُيِ َوَما تُْخِفـي الصُّ

 ۸. مؤسسۀ مطالعات اسامعیلیه لندن

یـک قطعـۀ دو سـطری حـاوی بخشـی از آیـات ۴۴ و 

۴۵ سـوره سـبأ

ـن كُتُـٍب يَْدرُُسـونََها َوَمـا أَرَْسـلَْنا إِلَيِْهـْم  مـن سـطور: ...مِّ

َب الَِّذيـَن ِمـن قَبْلِِهـْم ... قَبْلَـَك ِمـن نَِّذيٍر؛وَكَـذَّ

۹. مجموعۀ هرن اسالمی خلیلی لندن

یـک قطعـۀ دو صفحـه ای شـامل آیـات ۱تـا ۶ سـورۀ 

لقـامن، آیـات ۴۶ تـا ۵۴ سـورۀ سـبا و آیـۀ ۱ سـورۀ فاطـر 

من صفحۀ اّول، آیات ۱تا ۶ سورۀ لقامن: 

َورَْحَمـًة  ُهـًدى  الَْحِكيـِم؛  الِْكتَـاِب  آيَـاُت  امل؛تِلْـَك 

كَاَة َوُهـم  ـاَلَة َويُؤْتُـوَن الـزَّ ِّلُْمْحِسـِننَي؛ الَِّذيـَن يُِقيُمـوَن الصَّ لل

بِِّهـْم َوأُْولَِئَك  ـن رَّ ِباْلِخـرَِة ُهـْم يُوِقُنـوَن؛ أُْولَِئـَك َعَل ُهًدى مِّ

ُهـُم الُْمْفلُِحوَن؛َوِمـَن النَّاِس َمن يَْشـَرِي لَْهـَو الَْحِديِث لِيُِضلَّ 

ِه ِبَغـرْيِ ِعلْـٍم  َعـن َسـِبيِل اللَـّ

من صفحۀ دوم، آیات۴۶ تا ۵۴ سـورۀ سـبأ و رس سـوره 

و بسمله سـوره فاطر: 

ـْن أَْجـٍر فَُهـَو لَُكـْم إِْن  َعـَذاٍب َشـِديٍد؛قُْل َمـا َسـأَلْتُُكم مِّ

ٍء َشـِهيٌد؛ قُـْل إِنَّ َربِّ  ِه َوُهـَو َعـَل كُلِّ َشْ أَْجـرَِي إاِلَّ َعـَل اللَـّ

موزۀ طارق رجب کویت



مؤسسۀ مطالعات اسامعیلیه لندن

مجموعۀ هر اسالمی خلیلی لندن



حراج خانه درئوت فرانسه 

ُم الُْغيُـوِب؛ قُـْل َجـاء الَْحـقُّ َوَمـا يُبْـِدئُ  يَْقـِذُف ِبالَْحـقِّ َعـالَّ

الْبَاِطـُل َوَمـا يُِعيـُد قـل ان...

و آیۀ اّول سورۀ فاطر:

ـاَمَواِت َواْلَرِْض َجاِعـِل الَْماَلئَِكـِة  ِه فَاِطـِر السَّ الَْحْمـُد لِلَـّ

ثَْنـى َوثلُـاَلَث َوُربَـاَع يَِزيـُد ِف الَْخلْـِق َمـا  رُُسـاًل أُوِل أَْجِنَحـٍة مَّ

ٍء قَِديـٌر َه َعـَل كُلِّ َشْ يََشـاُء إِنَّ اللَـّ

 

۱۰. موزۀ توپقاپی رسای استانبول

یک قطعۀ سه سطری حاوی رسسورۀ لقامن

من سطور: ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

۱۱. مجموعۀ هرنی آهوان لندن

سـه قطعـۀ دو سـطری شـامل یـک رسسـورۀ مذّهب و 
آیـۀ اّول سـورۀ الـروم ۶

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم؛ امل؛ 

۱۲. حراج خانۀ کریستیز لندن )۱۹۹۳م( 

یک قطعۀ یک سطری

۱۳. حراج خانه درئوت فرانسه )۱۹۹۴م(

یـک قطعـۀ دو سـطری حـاوی آیـات ۶۰ تـا ۶۵ سـورۀ 

لرحمن  ا

مـن سـطور:َهْل َجـزَاء اْلِْحَسـاِن إاِلَّ اْلِْحَسـاُن؛فَِبأَيِّ آاَلء 

بَـاِن؛ َوِمـن ُدونِِهـاَم َجنَّتَـاِن؛ فَِبـأَيِّ آاَلء َربُِّكـاَم... َربُِّكـاَم تَُكذِّ

 ۱۴. حراج خانۀ ساتبیز لندن )۱۹۸۸م(

دو قطعـه، سـه سـطر، حـاوی آیـات ۳۷ و ۳۸ سـورۀ 

االعـراف و آیۀ اّول سـورۀ النور، )من آیـات نامتام و احتامالً 

بـرای متریـن خوشـنویس بوده اسـت.( 

الف.آیات ۳۷ و ۳۸ سورۀ االعراف 

واْ َعنَّـا َوَشـِهُدواْ  مـن سـطور:...ِمن ُدوِن اللّـِه قَالُـواْ َضلُـّ

َعـَل أَنُفِسـِهْم أَنَُّهـْم كَانُـواْ كَاِفِريَن؛قَـاَل اْدُخلُـواْ ِف أَُمـٍم قَْد 

َخلَـْت ِمـن قَبْلُِكم...

ب. آیۀ اّول سورۀ النور

ِه الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم؛ُسـورٌَه أَنزَلَْناَهـا  مـن سـطر: بْسـِم اللَـّ

َوفَرَْضَناَهـا َوأَنزَلَْنـا ِفيَهـا آيَـاٍت...

۱۵. حراج خانۀ ساتبیز لندن )۱۹۹۹م(

یـک قطعـۀ دو سـطری حـاوی آیـات ۶۰ و ۶۵ سـورۀ 

الرحمن)ایـن قطعـه در حراج خانۀ درئـوت پاریس نیز ارائه 

شـده است.(

۱۶. حراج خانۀ ساتبیز لندن )۲۰۰۰م(

یک قطعۀ دو سطری

۱۷. حراج خانه ساتبیز لندن )۲۰۰۴م(

یـک قطعـۀ یـک صفحـه ای حـاوی آیـات ۴۹ تـا ۵۵ 

انبیـاء سـورۀ 

ُمْشـِفُقوَن  ـاَعِة  السَّ ـَن  مِّ َوُهـم  مـن صفحه:...ِبالَْغيْـِب 

بَـارٌَك أَنزَلَْنـاُه أَفَأَنتُـْم لَـُه ُمنِكـرُوَن؛ َولََقـْد آتَيَْنا  ؛َوَهـَذا ِذكْـٌر مُّ



حراج خانۀ ساتبیز لندن



إِبْرَاِهيَم رُْشـَدُه ِمـن قَبُْل وَكُنَّا ِبه َعالِِمنَي؛إِذْ قَـاَل ِلَِبيِه َوقَْوِمِه 

َمـا َهـِذِه التَّاَمثِيُل الَِّتي أَنتُـْم لََها َعاكُِفوَن؛ قَالُـوا َوَجْدنَا آبَاءنَا 

ِبنٍي؛  لََهـا َعاِبِديـَن؛ قَـاَل لََقـْد كُنتُْم أَنتُـْم وَآبَاُؤكُـْم ِف َضـاَلٍل مُّ

... قَالُـوا أَِجئْتََنـا ِبالَْحقِّ

۱۸. حراج خانۀ ساتبیز لندن )۲۰۰۸م(

یک قطعۀ یک سطری حاوی آیۀ ۲۰سورۀ غافر

مـن سـطر:...ِبالَْحقِّ َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمـن ُدونِِه اَل يَْقُضوَن 

ٍء... ِبَشْ

 

 ۱۹. حراج خانۀ ساتبیز لندن )۲۰۰۹م(

یک قطعۀ  دو سطری حاوی آیات۴۱ و ۴۲ سورۀ سبأ 

ؤِْمُنوَن؛فَالْيَْوَم اَل َيْلُِك  من سـطور:...الِْجنَّ أَكَْرُُهم ِبِهـم مُّ

بَْعُضُكـْم لِبَْعٍض نَّْفًعـا َواَل رَضًّا َونَُقوُل لِلَِّذيَن...

 ۲۰. حراج خانۀ بونامز)۲۰۰۳م(

یک قطعه، نیمی از یک سطر، حاوی آیۀ ۶ سورۀ الحجرات

من سطر:...فَاِسٌق ِبَنبَأٍ فَتَبَيَُّنوأَن تُِصيبُوا...

کاخ موزۀ گلستان



 ۲۱. کاخ موزۀ گلستان تهران ۷

در مجموع شامل پنج صفحه 

الف. سه صفحه حاوی آیات ۵۲ تا ۵۵  سورۀ عنکبوت

مـن صفحه:...كََفـى ِباللَِّه بَيِْنـي َوبَيَْنُكْم َشـِهيًدا يَْعلَُم َما 

ِه  ـاَمَواِت َواْلَرِْض َوالَِّذيـَن آَمُنـوا ِبالْبَاِطـِل وَكََفـرُوا ِباللَـّ ِف السَّ

أُْولَِئـَك ُهـُم الَْخـارِسُوَن؛ َويَْسـتَْعِجلُونََك ِبالَْعَذاِب َولَـْواَل أََجٌل 

ى لََجاءُهُم الَْعَذاُب َولَيَأْتِيَنَُّهم بَْغتًَة َوُهْم اَل يَْشـُعرُوَن؛  َسـمًّ مُّ

يَْسـتَْعِجلُونََك ِبالَْعـَذاِب َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحيطَـٌة ِبالَْكاِفِريَن؛يَْوَم 

يَْغَشـاُهُم الَْعـَذاُب ِمـن فَْوِقِهْم َوِمـن تَْحِت ...

ب. یک برگ)پشـت و رو(، شـامل آیات ۸ تا ۲۲ سـورۀ 

الـربوج و آیـات ۱ و ۲ سـورۀ طارق
من صفحۀ اول: آیات ۸ تا ۱۴سورۀ الربوج ۸

ـاَمَواِت  ِه الَْعِزيِز الَْحِميِد؛ الَِّذي لَُه ُملُْك السَّ ...يُؤِْمُنـوا ِباللَـّ

ٍء َشـِهيٌد؛ إِنَّ الَِّذيَن فَتَُنوا الُْمؤِْمِننَي  ُه َعَل كُلِّ َشْ َواْلَرِْض َواللَـّ

َوالُْمؤِْمَنـاِت ثُـمَّ لَـْم يَتُوبُوا فَلَُهْم َعـَذاُب َجَهنََّم َولَُهـْم َعَذاُب 

الَِحـاِت لَُهـْم َجنَّـاٌت  الَْحِريـِق؛ إِنَّ الَِّذيـَن آَمُنـوا َوَعِملُـوا الصَّ

تَْجـرِي ِمـن تَْحِتَهـا اْلَنَْهـاُر ذَلَِك الَْفـْوُز الَْكِبرُي؛إِنَّ بَطْـَش َربَِّك 

ُه ُهَو يُبْـِدئُ َويُِعيُد؛ َوُهـَو الَْغُفوُر... لََشـِديٌد؛ إِنَـّ

مـن صفحه دوم:سـوره الـربوج، آیات ۱۴ تا ۲۲ و سـوره 

الطـارق، آیات ۱و۲

اَم يُِريُد؛ َهْل أَتَاَك  اٌل لِـّ ... الْـَوُدوُد؛ذُو الَْعـرِْش الَْمِجيُد؛ فَعَّ

َحِديـُث الُْجُنـوِد؛ ِفرَْعـْوَن َوَثُوَد؛ بَِل الَِّذيَن كََفـرُوا ِف تَْكِذيٍب 

ِجيـٌد؛ ِف لَـْوٍح  ِحيـٌط؛ بَـْل ُهـَو قُـرْآٌن مَّ ُه ِمـن َورَائِِهـم مُّ ؛ َواللَـّ

ارِِق؛  ـاَمء َوالطَـّ ِه الرَّْحَمـِن الرَِّحيـِم؛ َوالسَّ ْحُفـوٍظ؛ ِبْسـِم اللَـّ مَّ

َوَمـا أَْدرَاَك َمـا الطَّارُِق؛
ج. یک صفحه حاوی آیات ۱ تا ۱۱ سورۀ العلق۹

من صفحه:

ِذي  الَـّ َك  َربِـّ ِباْسـِم  اقْـرَأْ  الرَِّحيـِم؛  الرَّْحَمـِن  ِه  اللَـّ ِبْسـِم 

َخلََق؛َخلَـَق اْلِنَسـاَن ِمْن َعلٍَق؛ اقْـرَأْ َوَربَُّك اْلَكْـرَُم؛ الَِّذي َعلََّم 

َم اْلِنَسـاَن َما لَْم يَْعلَـْم؛ كَالَّ إِنَّ اْلِنَسـاَن لَيَطَْغى؛  ِبالَْقلَـِم؛ َعلَـّ

ِذي يَْنَهـى؛  َك الرُّْجَعـى؛ أَرَأَيْـَت الَـّ أَن رَّآُه اْسـتَْغَنى؛ إِنَّ إَِل َربِـّ

؛ أَرَأَيْـَت إِن كَاَن... َعبْـًدا إِذَا َصـلَّ

۲۲. کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران۱۰

۱۲ قطعه، شامل ۱، ۲و ۳ سطری 

آیات ۷ و ۸ سورۀ روم

نْيَـا َوُهْم َعِن  ـَن الَْحيَاِة الدُّ مـن سـطور: يَْعلَُمـوَن ظَاِهرًا مِّ

اْلِخـرَِة ُهـْم َغاِفلُـوَن؛ أََولَْم يَتََفكَّرُوا ِف أَنُفِسـِهْم َمـا َخلََق ...

آیات ۲و۳ سورۀ العنکبوت

مـن سـطور:...َوُهْم اَل يُْفتَُنـوَن؛ َولََقـْد فَتَنَّـا الَِّذيـَن ِمـن 

ُه الَِّذيـَن َصَدقُـوا َولَيَْعلََمـنَّ الَْكاِذِبـنَي؛ قَبْلِِهـْم فَلَيَْعلََمـنَّ اللَـّ

آیۀ۲۱ سورۀ غافر

َن اللَِّه  من سـطر:...فَأََخَذُهُم اللَُّه ِبُذنُوِبِهْم َوَما كَاَن لَُهم مِّ

ِمن...
۲۳. بخش اسالمی موزۀ ملی ایران ۱۱

الـف. یـک برگ )پشـت و رو( حـاوی آیات ۴ تا ۱۰سـورۀ 

العنکبوت

آیات ۴ تا ۸ سورۀ العنکبوت

ـيِّئَاِت  مـن صفحـۀ اوّل: أَْم َحِسـَب الَِّذيـَن يَْعَملُـوَن السَّ

ِه فَإِنَّ  أَن يَْسـِبُقونَا َسـاء َمـا يَْحُكُمـوَن؛ َمـن كَاَن يَرُْجـو لَِقاء اللَـّ

َا يَُجاِهُد  ـِميُع الَْعلِيُم؛ َوَمن َجاَهـَد فَإمِنَّ أََجـَل اللَِّه َلٍت َوُهَو السَّ

َه لََغِنـيٌّ َعـِن الَْعالَِمـنَي؛ َوالَِّذيـَن آَمُنـوا َوَعِملُـوا  لَِنْفِسـِه إِنَّ اللَـّ

ـرَنَّ َعْنُهْم َسـيِّئَاتِِهْم وَلََنْجِزيَنَُّهْم أَْحَسـَن الَِّذي  الَِحـاِت لَُنَكفِّ الصَّ

يَْنـا اْلِنَسـاَن ِبَوالَِديِْه ... كَانُـوا يَْعَملُـوَن؛ َوَوصَّ

آیات ۸ تا ۱۰سورۀ العنکبوت

مـن صفحـۀ دوم:...ُحْسـًنا َوإِن َجاَهـَداَك لِتُـرْشَِك ِب َمـا 

لَيْـَس لَـَك ِبـِه ِعلْـٌم فَـاَل تُِطْعُهـاَم إَِلَّ َمرِْجُعُكـْم فَأُنَبِّئُُكـم ِبَـا 

الَِحـاِت لَُنْدِخلَنَُّهْم  كُنتُـْم تَْعَملُـوَن؛ َوالَِّذيـَن آَمُنـوا َوَعِملُـوا الصَّ

ِه فَـإِذَا أُوِذَي ِف  الِِحـنَي؛ َوِمـَن النَّـاِس َمن يَُقـوُل آَمنَّا ِباللَـّ ِف الصَّ

بَِّك  ـن رَّ ِه َجَعـَل ِفتَْنـَة النَّاِس كََعـَذاِب اللَِّه وَلَـِن َجاء نرَْصٌ مِّ اللَـّ

ُه ِبأَْعلََم...  ا كُنَّـا َمَعُكـْم أَوَلَيْـَس اللَـّ لَيَُقولُـنَّ إِنَـّ

ب. یـک قطعـۀ سـه سـطری حـاوی قسـمتی از آیـۀ ۵۵  

غافر سـورۀ 

ِه ِبَغـرْيِ  مـن سـطور:...إِنَّ الَِّذيـَن يَُجاِدلُـوَن ِف آيَـاِت اللَـّ

ـا ُهـم ِببَالِِغيـِه  ُسـلْطَاٍن أَتَاُهـْم إِن ِف ُصُدورِِهـْم إاِلَّ كِـرْبٌ مَّ

ُه ... ِه إِنَـّ فَاْسـتَِعْذ ِباللَـّ

۲۴. کتابخانه و موزۀ ملی ملک

چهار قطعۀ ۲ سـطری حاوی آیات ۳۳ تا ۳۸ سـورۀ الروم 

و آیات ۷۲ تا ۷۸ سـورۀ الرحمن

الف. آیات ۳۳ تا ۳۸سورۀ الروم

ِبيِل ذَلَِك... ُه َوالِْمْسِكنَي َوابَْن السَّ من سطور:...الُْقْرَب َحقَّ

ْنُهـم ِبَربِِّهـْم يرُْشِكُـوَن؛ لِيَْكُفـرُوا ِبَا آتَيَْناُهـْم فَتََمتَُّعوا  ...مِّ

فََسـْوَف تَْعلَُموَن؛

ب. آیات ۷۲ تا ۷۵ سورۀ الرحمن

َربُِّكـاَم  آاَلء  الِْخيَاِم؛فَِبـأَيِّ  ِف  ْقُصورَاٌت  سـطور:...مَّ مـن 

؛ فَِبـأَيِّ آاَلء َربُِّكاَم  بَاِن؛لَـْم يَطِْمثُْهـنَّ إِنـٌس قَبْلَُهْم َواَل َجانٌّ تَُكذِّ

...

ج. آیات ۷۵ تا ۷۷ سورۀ الرحمن 

ُخـْرٍ  رَفْـرٍَف  َعـَل  ُمتَِّكِئـنَي  بَـاِن؛  تَُكذِّ سـطور:...  مـن 

بَـاِن؛   تَُكذِّ َربُِّكـاَم  آاَلء  فَِبـأَيِّ  ِحَسـاٍن؛  َوَعبَْقـرِيٍّ 

د. آیات ۷۶ تا ۷۸ سورۀ الرحمن

بَـاِن؛ تَبَارََك  مـن سـطور:... ِحَسـاٍن؛ فَِبـأَيِّ آاَلء َربُِّكاَم تَُكذِّ

َك ِذي الَْجـاَلِل َواْلِكْرَاِم؛  اْسـُم َربِـّ



موزه ملی ایران

کتابخانه ملی ایران



۲۵. موزه رضا عباسی تهران

دو قطعـه، دو سـطر شـامل بخشـی از آیـات ۳۷ و ۳۸ 

سـورۀ العنکبـوت و آیـات ۴۵ و ۴۶ سـوره سـبأ

آیات ۴۵ و ۴۶ سورۀ سبأ:

بُـوا  مـن سـطور:...َوَما بَلَُغـوا ِمْعَشـاَر َمـا آتَيَْناُهـْم فََكذَّ

َـا أَِعظُُكـم ... رُُسـِي فََكيْـَف كَاَن نَِكـريِ؛ قُـْل إمِنَّ

۲۶. موزۀ قرآن و کتابت مسجد صاحب االمر تربیز ۱۲

یک قطعۀ یک سطری حاوی آیۀ ۶ سورۀ لقامن

مـن سـطر: َوِمَن النَّاِس َمن يَْشـَرِي لَْهـَو الَْحِديِث لِيُِضلَّ 

َعن ...

۲۷. مجموعۀ سید صادق خرازی تهران

یـک قطعـۀ دو سـطری حـاوی آیـات ۵۲ تـا ۵۴ سـورۀ  

لرحمن ا

مـن سـطور: ِفيِهـاَم ِمـن كُلِّ فَاكَِهـٍة زَْوَجـاِن؛ فَِبـأَيِّ آاَلء 

بَـاِن؛ ُمتَِّكِئـنَي َعـَل فُـرٍُش بَطَائُِنَهـا ِمْن إِْسـترَْبٍَق... َربُِّكـاَم تَُكذِّ

 

۲۸. موزۀ خط و کتابت میرعامد در مجموعۀ سعدآباد 

تهران

یک قطعۀ یک سطری حاوی آیۀ ۹ سورۀ الحجرات

بََغـْت  فَـإِن  بَيَْنُهـاَم  فَأَْصلُِحـوا  اقْتَتَلُـوا  سـطر:...  مـن 

... إِْحَداُهـاَم 

موزه رضا عباسی تهران

مجموعه سید صادق خرازی



فهرست اوراق پراکندۀ قرآن بایسنغری در مجموعه های ایران و جهان

مجموعه و محل نگهداریتعداد اوراقسوره و آیات

مجموعه سید صادق خرازی تهران۱ قطعه، ۲ سطرسوره الرحمن آیات ۵۲ تا ۵۴

موزه خط و کتابت میرعامد در مجموعه سعدآباد تهران۱ قطعه، ۱ سطرسوره الحجرات آیه ۹

موزه قرآن و کتابت مسجدصاحب االمر تربیز۱ قطعه، ۱ سطرسوره لقامن آیه ۶

موزه رضا عباسی تهران ۲ قطعه، ۲ سطرسوره العنکبوت بخشی آیات ۳۷ و ۳۸ سوره سبأ آیات ۴۵ و ۴۶

سوره الروم آیات ۳۳ تا ۳۸ 
سوره الرحمن آیات۷۲ تا ۷۸ 

کتابخانه و موزه ملی ملک۴ قطعه، ۲ سطر

 سوره العنکبوت آیات ۴ تا ۱۰
 سوره غافر آیه ۵۶

۱ قطعه )پشت و رو( 
۲ قطعه ۳ سطر

بخش اسالمی موزه ملی ایران

سوره روم آیات ۷ و ۸
سوره العنکبوت آیات ۲و۳

سوره غافر آیه ۲۱

۱۲ قطعه، شامل ۱، ۲و ۳ 
سطری

کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران

سوره عنکبوت آیات ۵۲ تا۵۵سوره الربوج آیات ۸ تا ۲۲ و سوره طارق 
آیات ۱ و ۲، سوره العلق آیات ۱ تا ۱۱

کاخ موزه گلستان تهران۵ قطعه، ۳ صفحه 

۱ قطعه، نیمی از یک سطرسوره الحجرات آیه ۶
حراج خانه بونامز)۲۰۰۳م(

حراج خانه ساتبیز لندن )۲۰۰۹م(۱ قطعه، ۲ سطر سوره سبأ آیات ۴۱ و ۴۲

حراج خانه ساتبیز لندن )۲۰۰۸م( ۱ قطعه، ۱ سطرسوره غافر آیه ۲۰

حراج خانه ساتبیز لندن )۲۰۰۴م(۱ قطعه، ۱ صفحهسوره انبیاء آیات ۴۹ تا ۵۵

حراج خانه ساتبیز لندن )۲۰۰۰م(۱ قطعه، ۲ سطر

حراج خانه ساتبیز لندن )۱۹۹۹م(۱ قطعه، ۲ سطرسوره الرحمن آیات ۶۰ و ۶۵

سوره االعراف آیات ۳۷ و ۳۸ 
سوره النور آیه ۱

حراج خانه ساتبیز لندن )۱۹۸۸م(۲ قطعه، ۳ سطر

حراج خانه درئوت فرانسه )۱۹۹۴م(۱ قطعه، ۲ سطرسوره الرحمن آیات ۶۰ تا ۶۵

حراج خانه کریستیز لندن )۱۹۹۳م(۱ قطعه، ۱ سطر

گالری آهوان لندن   ۳ قطعه، ۲ سطریک رسسوره مذهب و آیه ۱ از سوره الروم

موزه توپقاپی رسای استانبول ۱ قطعه،۳ سطررسسوره مذهب، سوره لقامن

مجموعه هر اسالمی خلیلی لندن ۲ قطعه، ۲ صفحهسوره لقامن آیات ۱تا ۶ و سوره سبأ آیات ۴۶ تا ۵۴ و سوره فاطر آیه ۱ 

موسسه مطالعات اسامعیلیه لندن ۱ قطعه، ۲ سطرسوره سبأ بخشی از آیات ۴۴ و ۴۵

موزه طارق  رجب کویت۱قطعه، ۲ سطرسوره غافر آیات ۱۸ و ۱۹

مجموعه دیوید کپنهاگ ۱ قطعه، ۲ سطر سوره الروم بخشی از آیات۳۰ و ۳۱ 

سوره عنکبوت آیات ۲۵ تا ۲۹ 
سوره التغابن آیات ۳ تا ۸

مجموعه خصوصی جنوا ایتالیا۱ قطعه، برگ پشت و رو

سوره جاثیه آیات۳تا ۹ و ۱۳تا۱۶
۱ قطعه )پشت و رو(، ۲ 

صفحه
 مجموعه سودآور هوستون 

سوره جاثیه آیات ۱۰ تا ۱۷
سوره املؤمن آیات ۲۱ و ۲۲
سوره غافر آیات ۲۰ تا ۲۱

سوره القصص آیات ۷۹ تا ۸۳
سوره القصص، آیات ۸۱ تا ۸۴

۶ قطعه، ۱ برگ )پشت و رو( 
و ۴ سطر)پشت و رو( 

موزه مروپلین نیویورک
  



نتیجه گیری 

بـا توجـه بـه یافت هـای ایـن پژوهـش، تعـداد اوراق 

پراکنـدۀ قـرآن بایسـنغری در مجموعه هـای ایـران و جهان 

بیـش از تعـدادی اسـت که تاکنـون پژوهشـگران معرفی و 

منترشکرده انـد. در همیـن راسـتا و برخـالف نظریات دیوید 

جیمـز کـه بـاور دارد مـن ایـن مصحـف تنهـا بر یـک وجه 

کاغـذ نوشـته شـده و هیـچ لت دوتایـی سـاملی از این قرآن 

باقـی منانـده، اوراق اصیـل ایـن قـرآن پشـت و رو بـوده و 

منونه هـای یک رو، بعد از زمان استنسـاخ نسـخه دوپوسـته 

شـده و به خاطـر سـاختار کاغـذ مطبّـق اش، به راحتـی بـه 

صفحـات یک طرفه تبدیل شـده اند. همچنیـن دربارۀ نحوۀ 

سـاخت و تولیـد کاغـذ ایـن مصحـف پژوهش هـای علمـی 

کمـی انجـام گرفتـه، حـال آنکه عالوه بر بررسـی و مقایسـۀ 

سـبک  خوشنویسـی صفحـات، می تـوان با تأملـی بر جنس 

کاغـِذ ایـن اوراق  نیـز اصـل یـا جعـل بـودن منونه هـای 

موجـود را شناسـایی کـرد. یکی دیگر از نـکات جالب توجه 

در میـان اوراق پراکنـدۀ ایـن مصحف نسـبت بـه مجموعۀ 

کتابخانه و موزۀ آسـتان قدس مشـهد، وجود آیاتی از سـور 

اعـراف، انبیـاء، نـور، سـبا و الحجرات اسـت. 

محققینـی  کـه  فهرسـت هایی  زمینـه  همیـن  در 

علی اصغـر  و  سـودآور  ابوالعـالء  لینگـز،  مارتیـن  چـون 

دربـارۀ  ناقصـی  اطالعـات  داده انـد،  ارائـه  ثابت جـازاری 

تعـداد اوراق، ترتیـب آیـات و شناسـایی برخـی منونه های 

موجـود در مجموعه هـای خصوصـی و موزه هـای ایـران 

و جهـان دارنـد و در ایـن گفتـار سـعی گردیـد تـا ایـن 

نارسـایی ها اصـالح گردنـد، هرچنـد اطالعـات ارائـه شـده 

در ایـن مقالـه در آینـده و بـا پیدا شـدن منونه هایـی تازه، 

شـد. خواهنـد  تکمیل تـر 

پانوشت

۱. رجـوع کنیـد بـه: کاوسـی، ولی اللـه، تیـغ و تنبور:هـر 

دورۀ تیموریـان بـه روایـت متون، انتشـارات فرهنگسـتان 

هـر، ۱۳۸۹.

۲. در میـان مجموعه هـا و موزه هایـی کـه تاکنـون موفـق 

بازتولیـد  و  علمـی(  روش هـای  )بـا  مرمـت  انجـام  بـه 

مـوزۀ  بـه  می تـوان  شـده اند،  بایسـنغری  قـرآن  کاغـذ 

قـدس  آسـتان  کتابخانـۀ  خلیلـی،  مجموعـۀ  مروپلیـن، 

رضـوی و کتابخانـۀ ملـی ملـک اشـاره کـرد؛ اّمـا در میـان 

کل پروژه هـای مرمتـی اوراق قـرآن بایسـنغری در جهـان، 

بخـش مرمـت مـوزه مروپلیـن، بـه رسپرسـتی خانـم یانـا 

وان دایـک )Yanna Van Dayke( بهریـن و نزدیک تریـن 

نتیجـه را دربـارۀ بازتولیـد کاغذی مشـابه )بافت و رنگ و 

آورد.   به دسـت  چگالـی( 

نظـر می رسـد  بـه  تاریخـی  منابـع  برخـی  اسـاس  بـر   .۳

نادرشـاه شـخصاً به سـمرقند نرفتـه و در زمان تاج بخشـی 

بـه پادشـاه ترکسـتان، لطفعلی خـان ولـد علی بیـک را بـه 

همـراه بیسـت هزار رسبـاز بـرای رسکوبـی طایفـۀ یـوز به 

حوالـی سـمرقند فرسـتاده و احتـامالً وی اوراقـی از ایـن 

قرآن را به رسـم پیشـکش نزد نادرشـاه به مشـهد آورده و 

ایـن صفحـات احتـامالً پیـش از مـرگ نـادر وارد کتابخانـۀ 

مشـهد شـده اند. در همیـن راسـتا نگارنـده بـاور دارد کـه 

شـاید پیـش از مـرگ نـادر قـرآن بایسـنغری پاره پاره شـده 

و از بیـن رفتـه بـوده و تنهـا بخـش اندکـی از آن )حـدود 

یکصـد صفحـه( باقـی مانـده بـوده کـه همیـن اوراقـی 

جهـان  مجموعه هـای  و  موزه هـا  در  امـروز  کـه  اسـت 

پراکنـده اسـت.

۴. بـرای منونـه، گزارش هایـی پراکنـده  از وجـود سـطوری 

ایـن قـرآن در چنـد مجموعـۀ داخلـی منتـرش شـده؛  از 

ازجملـه مجموعـۀ خانم عـزت ملک، مجموعـه محفوظی 

)کـه نگارنـده تصویـر و اطالعات دقیقی در ایـن دو مورد 

پیـدا نکـرد( و مجموعۀ آقـای میرزامحمدفیض مجتهدقمی 

در شـهر قـم کـه در قالـب حکایتـی در کتـاب هـزار یـک 

اسـتناد  و  قابل اعتـامد  آن  صحـت  اّمـا  قرآنـی،  حکایـت 

نیسـت. )رجـوع کنیـد بـه: محّمـدی، محّمدحسـین، هزار 

و یـک حکایـت قرآنـی، نیلوفرانـه،۱۳۹۳، حکایـت ۹۹۴.(

۵. خوشـبختانه مجموعـه اوراق قرآن بایسـنغری موجـود در 

کتابخانـه و مـوزۀ مشـهد، اخیـراً و برای نخسـتین بار توسـط 

مؤسسـۀ آفرینش هـای هـری آسـتان قـدس رضـوی منتـرش 

گردیـده و به همین مناسـبت نیـز کتابچه )وجیزه(ای شـامل 

چنـد مقالۀ ارزشـمند دربـارۀ این مصحف منتـرش گردیده 

اسـت. )برای مطالعۀ بیشـر رجوع کنید به: فدائیان، مجید 

و دیگـران، برگ هایـی از قـرآن کریم به خط بایسـنغرمیرزا، 

مجموعـۀ مقـاالت، مشـهد: مؤسسـۀ آفرینش هـای هـری 

آسـتان قدس رضـوی، ۱۳۹۴(

وجـود  بیانـی  دکـر  مجموعـۀ  در  قطعـات،  ایـن   .۶

ایـن اوراق در کاتالوگـی  داشـته اند و به ظاهـر، تصاویـر 

در سـال ۱۹۸۴م منتـرش گردیـده کـه متأسـفانه بـا وجـود 

یافـت  مّدنظـر  تصاویـر  نگارنـده،  فـراوان  پیگیری هـای 

سـطور  کـه  دارد  وجـود  احتـامل  ایـن  هرچنـد  نشـدند، 



مذکـور، بعدهـا به مـوزۀ مروپلین فروخته شـده و اکنون 

در میـان اوراق موجـود در ایـن مـوزه باشـند. 

کاخ  کتابخانـۀ  فهرسـت  در  اسـت،  یـادآوری  بـه  الزم   .۷

گلسـتان کـه خانـم بـدری آتابـای در سـال ۱۳۵۱ منتـرش 

کـرد، ذیـل عنـوان قرآن شـامرۀ۲۲۱، تعـداد قطعـات قرآن 

بایسـنغر ،۴ عدد با شـامره ثبت های ۹۸۲۸،۹۸۲۷، ۹۸۲۶و 

۹۸۲۵. ذکـر شـده اسـت.

۸. ایـن دو صفحـه به احتـامل بـه همراه دیگـر اوراق قرآن 

بایسـنغر در سـفر نارصالدین شـاه به قوچان، پس از زلزلۀ 

سـال ۱۳۱۳ و بـه فرمـان وی بـه تهـران و کاخ گلسـتان 

انتقـال یافته انـد.

۹. گویـا ایـن صفحـه در گذشـته در اختیـار کتابخانـۀ ملی 

بـوده و در همیـن راسـتا نیـز نامـه ای بـه کتابخانـۀ ملـی 

فرسـتاده شـده با مضمـون درخواسـتی از طـرف کتابخانۀ 

آسـتان قـدس مشـهد مبنـی بـر انتقـال آن بـه مشـهد، کـه 

بـه دلیلـی نامعلـوم هیـچ گاه ایـن مبادلـه انجـام نشـده و 

بعدهـا ایـن صفحـه بـه کتابخانـۀ سـلطنتی کاخ گلسـتان 

فرسـتاده شـده و سال هاسـت کـه ایـن اثـر در کنـار چهار 

صفحـۀ دیگـر در آرشـیو کتابخانـۀ کاخ گلسـتان نگهداری 

می شـود. 

۱۰. در میـان قطعـات معرفـی شـده در آرشـیو کتابخانـۀ 

ملـی ایـران، نگارنـده تنهـا موفـق بـه بررسـی و انتشـار ۳ 

قطعـه شـد، حـال آنکه تعـداد قطعـات در بسـیاری منابع 

۱۲ قطعـه ذکـر شـده کـه نیـاز بـه بررسـی های بیشـری 

دارد.

۱۱. در بخـش اسـالمی مـوزۀ ملـی ایـران عالوه بـر یـک 

بـرگ پشـت و رو و یـک قطعـۀ سـه سـطری )بـا پوشـش 

روغنـی( کـه در سـالن مـوزه بـه منایش گذاشـته شـده اند، 

یـک قطعۀ سـه سـطری دیگـر نیز وجـود دارد کـه درحال 

حـارض در مخـزن مـوزه نگهـداری مـی  شـود. 

۱۲. در سـطر مذکـور کاتـب به جای واژه »لهو« به اشـتباه 

»اهوا« نوشـته است.
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