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چکیده
بـر پنـج بـرگ از قرآن بایسـنغری مهرها و عرض دیدهایی اسـت که به اسـتناد 

کهن ترین شـان ایـن پنـج برگ دسـت کم از سـال 1196ق در ایـن مجموعه موجود 

بـوده اسـت. ایـن نکتـه نشـان می دهـد ایـن برگ هـا پیـش از انتقـال برگ هـای 

بقعـۀ امـام زاده ابراهیـم، مسـتقیامً بـر حرم امام رضا)ع( وقف شـده و دسـت کم 

پس از انتقال شـان از سـمرقند به خراسـان رسگذشـتی متفاوت داشـته اند. بررسـی 

مهرهـا و عرض هـای ثبت شـده بر ایـن برگ ها نشـان می دهد در کتابخانۀآسـتان 

قـدس رضـوی دو روش بـرای وارسـی نسـخه ها رایج بوده اسـت: نخسـت وارسـی 

درونـی کتابخانـه کـه اغلـب بـدون رضب مهـر رسـمی اسـت، دو دیگـر وارسـی 

رسـمی و فهرسـت برداری نسـخه ها کـه بـا حضـور متولـی یـا مناینـدۀاو انجـام 

می شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، سـه گونـه مهـر در ایـن میـان بـه کار رفتـه کـه 

عبـارت اسـت از مهـر مخصـوص متولـی، مهـر مربـوط بـه وارسـی غیررسـمی 

کتابخانـه و مهـر وقـف. فـرم مهرهـای رضب شـده بـر ایـن پنـج بـرگ  نیـز بسـیار 

متنـوع اسـت و سـیر تحـول روشـنی از سـنت حکاکـی و مهرکنی مشـهد در عرص 

قاجـار را نشـان می دهـد.



چکیده
بـر پنج برگ از قرآن بایسـنغری مهرها و عرض دیدهایی 

اسـت کـه به اسـتناد کهن ترین شـان ایـن پنج برگ دسـت کم 

از سـال 1196ق در ایـن مجموعـه موجـود بـوده اسـت. این 

نکتـه نشـان می دهـد این برگ هـا پیـش از انتقـال برگ های 

بقعـۀ امـام زاده ابراهیـم، مسـتقیامً بـر حـرم امـام رضـا)ع( 

وقـف شـده و دسـت کـم پـس از انتقال شـان از سـمرقند به 

خراسـان رسگذشـتی متفـاوت داشـته اند. بررسـی مهرهـا و 

عرض هـای ثبـت شـده بـر ایـن برگ هـا نشـان می دهـد در 

کتابخانۀآسـتان قدس رضوی دو روش برای وارسـی نسـخه ها 

رایج بوده اسـت: نخسـت وارسـی درونی کتابخانه که اغلب 

بـدون رضب مهـر رسـمی اسـت، دو دیگـر وارسـی رسـمی و 

فهرسـت برداری نسـخه ها کـه بـا حضـور متولی یـا منایندۀاو 

انجـام می شـده اسـت. عـالوه بر این، سـه گونه مهـر در این 

میـان بـه کار رفته که عبارت اسـت از مهـر مخصوص متولی، 

مهـر مربـوط بـه وارسـی غیررسـمی کتابخانـه و مهـر وقف. 

فـرم مهرهای رضب شـده بـر این پنج برگ  نیز بسـیار متنوع 

اسـت و سـیر تحـول روشـنی از سـنت حکاکـی و مهرکنـی 

مشـهد در عـرص قاجـار را نشـان می دهد.

مقدمه  
بـر پنـج بـرگ از برگ هـای قرآن بایسـنغری محفـوظ در 

کتابخانـه و گنجینۀقـرآن آسـتان قـدس رضـوی رضب مهـر و 

عرض هایـی وجود دارد که بخشـی از رسگذشـت ایـن قرآن را 

برمال می کند. »عرض« یادداشـتی اسـت بر روی برگ نخست 

یـا پایانـی نسـخه های خطی کـه بر تعلق آن نسـخه به یکی 

آسـتانۀخانقاهی  یـا  دسـتگاه  پادشـاهی،  کتابخانه هـای  از 

یـا مذهبـی در زمـان نـگارش آن یادداشـت داللـت می کنـد. 

عـرض گویـای آن اسـت کـه در تاریـخ نـگارش یادداشـت، 

نسـخۀمذکور تفتیـش، بازدیـد و ثبـت و ضبط شـده اسـت.1 

غالبـاً در زیـر عبـارت عـرض، رضب مهـری اسـت کـه مؤیّـد 

درسـتی عـرض و نیز نشـان ویژۀعارض اسـت. در تشـکیالت 

آسـتان قدس رضوی غالباً مسـئول کتابخانـه به همراه تولیت 

یـا منایندۀتولیـت به مناسـبت هایی خـاص یا طبـق برنامه ای 

مشـخص نسـخه های نفیس کتابخانه را وارسـی می کردند و 

بـا عرض نـگاری بـر بـرگ پایانـی نسـخه، آنهـا را در فهرسـت 

ضبـط کـرده یا با فهرسـت های پیشـین مطابقـت می دادند. 

درج عـرض و رضب مهـر بـر ایـن برگ هـا گویـای ایـن 

واقعیـت اسـت کـه ایـن پنج برگ پیـش از انتقـال برگ های 

موجـود در بقعۀ امام زاده ابراهیم به کتابخانۀآسـتان قدس 

بـر ایـن مجموعـه وقـف شـده اسـت. ازایـن رو رسگذشـت 

ایـن پنـج بـرگ دسـت کم پـس از تـرصف سـمرقند در عرص 

نادرشـاه متفـاوت از ۵۲ بـرگ مجموعۀآسـتان قدس رضوی 

بـه  پنـج بـرگ متعلـق  ایـن  اسـت. عالوه برایـن مهرهـای 

متولیـان مختلف ایـن مجموعه اسـت و می تواند اطالعاتی 

از آنـان و آداب و قواعـد عـرض دیـد و رضب مهـر بر نُسـخ 

این مجموعه به دسـت  دهد. این نوشـتار به بررسـی مهرها 

و عرض هـای درج شـده بـر ایـن پنج بـرگ اختصـاص دارد.

 بررسی مهرها و عرض ها
آغاز سـنت عرض نُسـخ در ایران مشـخص نیست اّما این 

اصطالح از سدۀششم، عرص سلجوقیان، در ایران برقرار بوده 

اسـت.۲ به طورکلـی زمـان بازبینی نسـخه های یـک کتابخانه 

معمـوالً هنـگام تبدیل مالک نسـخه )اعـم از وراثت و نظایر 

آن(، تبدیـل حکومـت و تبدیل صاحب جمعی و تحویلداری 

نسـخ کتابخانه هـا انجام می شـد.3 وارسـی نسـخه های وقفی 

بـه هـدف حفـظ و نظـارت بر آنها اهمیت بیشـری داشـت 

ازایـن رو رضب مهـر وقـف یـا کتابـت واژۀوقف بـر صفحات 

نسـخه های وقفـی نوعـی عـرض بـه شـامر مـی رود کـه از 

بـه حیطۀوقـف درآمـدن نسـخه حکایـت می کنـد. دیگـر 

یادداشـت ها مربـوط اسـت بـه بازبینی هـا و سـیاهه برداری 

دفعـات بعـد.4 در ایـن صـورت کهن تریـن عرض نسـخه های 

آسـتان قـدس رضـوی مهری اسـت بازوبندی با سـجع »وقف 

کتابخانۀروضۀمقدسـه رضیـه رضویه 97۲« کـه در قرآن های 

شـامرۀ 314، 406، 691، 866 رضب شـده اسـت.۵ )تصویـر1( 

همچنین کهن ترین یادداشـت عرض به سـال 10۵8ق همراه 

بـا رضب مهری با سـجع »وقف روضه مقدسـه رضیه رضویه 

103۲« آمـده اسـت.6  )تصویر۲(

برگ هـای پراکندۀقـرآن بایسـنغری کـه مهـر و عـرض 

دارد پنـج ورق اسـت کـه مشـخص نیسـت متـام آنهـا را در 

یـک زمـان بـر کتابخانـه وقـف کرده انـد یـا به تدریـج گـرد 

هـم آمـده اسـت. آنچـه مسـلم اسـت ایـن برگ هـا به رغـم 

پراکندگـی و تعـداد انـدک به ماننـد نسـخه ها دارای عـرض 

و مهـر وقـف اسـت. گویـا بدیـن منظـور ایـن برگ هـا را 

شـامره گذاری کـرده بودنـد؛ زیـرا بـر حاشـیۀباالی سـه برگ 

عبـارت »ورق اول«، »ورق دوم« و »ورق پنجـم« بـه قلـم 

شکسـتۀ خفـی کتابـت شـده اسـت. دو بـرگ دیگر شـامره 

نـدارد کـه ممکـن اسـت در مرمت هـا، احتامالً مرمت سـال 

1۲74ق، در زیـر قطعـات وصالـی پنهـان شـده باشـد. اکرث 

ایـن  و  پنجـم« درج شـده  بـر »ورق  تواریـخ و عرض هـا 

امـر مطابـق سـنتی اسـت کـه در عـرض نسـخه های کامـل 

رواج دارد، یعنـی درج عـرض و مهـر بر صفحۀآغـاز و پایان 

نسـخه. در اینجـا ورق پنجـم بـه منزلۀصفحۀآخـر نسـخه 

تلقـی شـده اسـت. بـا این حـال ترتیب ورق هـا مطابق منت 

تصویر1. قدیمی ترین مهر وقف کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی، مأخذ تصویر: اسامعیل پور، هامن،ص 98.

تصویر ۲. قدیمی ترین یادداشت عرض در نسخ آستان 

قدس رضوی به تاریخ 10۵8.



قـرآن نیسـت بـه طـوری کـه مـنت پشـت و روی ورق اّول، 

پایـان سـورۀ املطففیـن و آغـاز سورۀاالنشـقاق، مربـوط به 

جـزء سـی ام اسـت و دیگـر برگ هـا مربـوط بـه جـزء هـای 

دیگـر. گفتنی اسـت مهرهـا و عرض ها عمومـاً در دو جهت 

مختلـف کتابـت و رضب شـده اند: یکی در جهـت موازی با 

صفحـۀ کتـاب و دیگـر بـا زاویۀ حـدود 4۵ درجـه در جهت 

گوشۀراسـت بـاال. )تصویـر3( 

کهن تریـن »عـرض« بـر پشـت ورق پنجـم درج شـده 

اسـت: »بتاریـخ شـهر ربیـع االول سـنه 1196 داخـل عـرض 

شـد«. )تصویـر4( به اعتقـاد برخـی کتـاب داران عموماً این 

عبارت زمانی نوشـته می شـد که نسـخه برای نخسـتین بار 

بـه رؤیـت تولیـت برسـد. در مراحـل بعـدی عـرض معموالً 

عبارت »زیارت شـد« برای قرآن و »دیده شـد« و »مالحظه 
شـد« و »بازدیـد شـد« بـرای دیگـر نسـخ بـه کار مـی رود.7 

اّمـا در قـرآن بایسـنغری ایـن قاعـده رعایـت نشـده و بـر 

پشـت همیـن بـرگ در دو موضـع داخـل عـرض شـدن آن 

در تاریـخ رمضـان 1۲74ق و ذیقعـده 1۲7۵ق بیـان شـده 

اسـت.8 ازایـن رو به رغـم نظـر محققـان قاعدۀیکسـانی در 

بـه کار بـردن عبـارات »داخـل عـرض شـد« و »زیارت شـد« 

نبـوده و درج  عبـارت »داخـل عرض شـد« قرآن بایسـنغری 

را منی تـوان سـند قطعـی جهـت تعیییـن زمان دقیـق ورود 

ایـن برگ هـا بـه کتابخانـه تلقـی کرد. 

در زیـر عرض سـال 1196، کهن ترین عـرض این برگ ها، 

رضب مهـری مربـع و مطمـوس و آسـیب دیده وجـود دارد، 

بـا ایـن حـال سـجع آن چنیـن خوانـده می شـود: »و افـوض 

)تصویـر۵(  شـهاب الدین بن علی العلوی«  اللـه/  الـی  امـری 

گویـا شـهاب الدین علوی وزیـر خراسـان در عـرص شـاهرخ 

افشـار بـوده و رضب مهـرش در برخـی اسـناد ایـن دوره 

مانند سـند حکم شـاهرخ افشـار مبنی بـر تفويض مناصب 

صـدر و شيخ االسـالمی برای مـرزا حسـن علی صدراملاملک 

دیـده می شـود.9 همیـن دسـت خط بـه تاریـخ 1196ق در 

عـرض دیـد نسـخه های دیگـر کتابخانه درج شـده اسـت از 

جملـه در قـرآن عبداللـه طباخ )ش 1۵0(. بـا توجه به اینکه 

قـرآن عبداللـه طبـاخ از سـال 1040ق بـر حـرم و بـه نیـت 

قرائـت در گنبدخانـۀ مبارکـه وقف شـده بـود، داخل عرض 

شـدن آن در سـال 1196ق حاکـی از انتقـال آن به کتابخانه 

نفیـس،  نسـخه های  حفـظ  در  وقـت  تولیـت  اهتـامم  و 

علی رغـم هـدف واقـف، بوده اسـت.

مهـر رضب شـده در زیر این عرض دید، مستطیل شـکل 

اسـت اّمـا بـه سـبب رضب نادرسـت یـا گـذر زمـان مـنت آن 

ناخواناسـت. رضب ایـن مهـر در قرآن های دیگـر نیز چنین 

وضعـی دارد. آنچـه مشـخص اسـت ترکیـب خـط ایـن مهـر 

نسـتعلیق دو طبقـه اسـت کـه بـا »ی« کشـیدۀبلند بـه دو 

بخـش تقسـیم شـده و دو طرفـش دوایـر »ی« و »ن« تعادل 

و تقارنـی دیدنـی پدید آورده اسـت. ایـن ترکیب بندی که در 

مهرهـای دیگـر ایـن عرص رایج اسـت در عرص قاجـار تنوع و 

تکامل بیشـری یافت.10 همچنین شـباهت چشمگیری میان 

ترکیـب این مهر و کتیبه های نسـتعلیق این عـرص وجوددارد 

و علـت ایـن شـباهت بـدون شـک محدودیـت فضـای در 

اختیـار خطاط اسـت کـه بتواند متنی مشـخص را در فضایی 

محـدود به طـرزی زیبـا و چشـم نواز سـاماندهی کند. 

تصویـر 3. محـل درج عرض و رضب 

مهرهـا و جهـت قرارگیـری شـان در 

روی ورق پنجـم در تصویـر نشـان 

قرمـز  قـاب  اسـت. دو  داده شـده 

عرض هـای بـدون مهـر اسـت.

تصویر 4. مهر و عرض در قرآن بایسنغری به تاریخ 1196ق.



عـرض سـال 1۲48ق از نظـر زمانـی دومیـن عرض ثبت 

شـده بـر اوراق قـرآن بایسـنغری اسـت. ایـن عـرض یـک 

بـار بـر پشـت ورق پنجـم بـا عبـارت: »بتاریـخ ]...[ 1۲48 

داخـل عـرض شـد« و یـک بار بـر حاشیۀپشـت ورق دوم با 

عبـارت: »بشـهر ]...[ 1۲48 داخـل عـرض شـد« آمده اسـت 

)تصویـر6( اّمـا هیچ یـک از ایـن عرض ها رضب مهـر ندارد. 

ایـن نشـان می دهـد در تشـکیالت آسـتان قـدس گـه گاه 

نسـخه را به صـورت غیررسـمی و بـدون حضـور متولـی یـا 

مناینـدۀاو وارسـی وکنـرل می کرده انـد و به نوعـی می توان 

آن را کنـرل درونـی کتابخانـه تلقـی کرد. 

عـالوه بـر سـال 1۲48ق، گویـا بـه سـال 1۲71ق نیـز 

یـک بـار دیگـر مسـئوالن کتابخانـه بـدون حضـور متولـی، 

قرآن هـای کتابخانـه را وارسـی کرده انـد؛ زیـرا بـر برخـی 

برگ هـای ایـن قـرآن و دیگر قرآن هـای ایـن مجموعه رصفاً 

یـک رضب مهـر با عبارت »زیارت شـد 1۲71« بدون عبارت 

عـرض و مهـر متولـی آسـتان قـدس رضـوی نقـش بسـته 

اسـت. )تصویـر7( شـکل ایـن مهر سـاده و بدون حاشـیه یا 

خـط مـرزی اسـت و رصفاً این عبـارت در یک سـطر، بدون 

تزیینات کتابت شـده و در زیر آن عدد 1۲71 آمده اسـت. 

جنبۀدرخورتوجـه ترکیـب خـط در این مهر تـوازی متعادل 

و چشـم نواز دو حرف کشـیدۀ»ت« و »شـد« است که روی 

هـم، در کنـار بلنـدی »یا«، قالبی مستطیل شـکل همـراه با 

سـواد و بیاضـی اصولـی و دقیـق به آن بخشـیده اسـت. 

عـرض دیگـری بـر پشـت بـرگ دوم بـا عبـارت »بتاریخ 

شـهر رمضـان املبـارک 1۲74 داخـل عـرض کتابخانـۀرسکار 

مهـری  بـا  عبـارت  ایـن  دارد.  وجـود  شـد«  آثـار  فیـض 

مستطیل شـکل بـه سـجع »عبـده محمدحسـین فضـل الله 

سـجع  ایـن  )تصویـر8(  اسـت.  همـراه   »1۲46 الحسـینی 

مربـوط بـه میرزامحّمدحسین حسـینی عضدامللـک، متولی 

آسـتان قدس در 1۲7۲تا 1۲77ق اسـت. او یکی از متولیان 

کاردان آسـتان قـدس بـود که اقدامات شـایان توجهی چون 

امتـام تزیینـات بخشـی از صحـن نو، طـالکاری ایـوان طالی 

نـارصی و امـور بسـیار دیگـری را انجـام داد. 11 در برخـی 

قرآن هـای ایـن مجموعه، ماننـد قرآن شـامرۀ 1۲۲، مهر این 

متولـی همـراه با عرض 1۲7۲ق درج شـده اسـت که نشـان 

می دهد او از آغاز مسـئولیتش در دسـتگاه آسـتان قدس به 

کنـرل و وارسـی قرآن هـای ایـن مجموعـه اهتـامم ورزیـده 

اسـت؛ اّمـا علـت وارسـی برگ هـای قـرآن بایسـنغری بـا دو 

سـال تأخیـر، 1۲74ق، مشـخص نیسـت.

مهـر عضدامللـک قالبـی مربع مسـتطیل دارد که سـجع 

آن در دو طبقۀنامسـاوی سـاماندهی شـده اسـت. حـکاک 

بـا اسـتفاده از حرف کشـیدۀ»ی« معکوس در »الحسـینی« 

فضـای مهـر را بـه دو قسـمت تقسـیم کـرده اّمـا به سـبب 

تجمـع و ارتفـاع دوایـر در پاییـن مهـر، حـرف کشـیده بـر 

یـک سـوم عرض مهـر قرار گرفته اسـت. با ایـن حال تنظیم 

بیـاض و جای گیـری درسـت حـروف و  مناسـب سـواد و 

دقـت در برابـری و محـاذات اشـکال مشـابه، مثـل دوایـر، 

ترکیبـی متعـادل پدیـد آورده اسـت. جای گیـری واژۀ»الله« 

در بـاالی سـمت راسـت از ظرایفـی اسـت کـه حـکاک در 

تنظیـم ترکیـب بـه کار بـرده اسـت. زمینۀمهـر پوشـیده از 

قوس هـای حلزونـی و نقـوش ختایی بسـیار ظریف اسـت. 

طراحـی اندازۀضخامـت سـاقه ها و گل هـا بسـیار دقیـق و 

هوشـمندانه اسـت چـرا کـه ضخامـت بیشـر ایـن نقـوش 

سـواد و بیـاض خـط را متأثـر می کنـد.

در دورۀتولیـت عضدامللـک یـک بـار دیگـر برگ هـای 

قـرآن بایسـنغری وارسـی شـده اسـت؛ اّمـا به نظر می رسـد 

ایـن وارسـی نیز همچـون سـال های 1۲48 و 1۲71ق کنرل 

داخلـی کتابخانـه بـوده چرا که بر دو بـرگ از این مجموعه 

فقـط عبـارت عـرض، بـدون رضب مهـر متولـی یـا مسـئول 

کتابخانـه درج شـده اسـت. ایـن وارسـی بـه گواهـی عرض 

نسـتعلیق نسـبتاً درشـتی بر پشـت ورق پنجم و روی ورق 

سـوم، در ذیقعـده 1۲7۵ق بـوده اسـت. )تصویر9(

مهـر دیگـری کـه بر چهـار بـرگ از ایـن مجموعه رضب 

شـده، مهـری اسـت بـرای تأییـد عـرض شـوال 1۲87ق بـا 

عبـارت: »بتاریـخ شـهر شـوال املکـرم مـن سـنه 1۲87 در 

بـر روی  ایـن مهـر  عـرض کتابخانۀمبارکـه زیـارت شـد«. 

ورق اّول، پشـت ورق دوم، روی ورق سـوم و پشـت ورق 

چهـارم رضب شـده اسـت. سـجع ایـن مهـِر مربع مسـتطیل 

بـه  متعلـق  کـه  اسـت  الحسـینی«  »ابوالقاسـم  کوچـک، 

میرزاابوالقاسـم خان معین امللک، متولی باشـی آستان قدس 

رضـوی در سـال های 1۲87 و1۲88ق اسـت. )تصویـر10( 

از  اهتـامم متولـی در سـیاهه برداری  از  امـر حاکـی  ایـن 

نفایـس کتابخانـه در سـال نخسـت تولیـت اسـت. 

خـط مهر معین امللک نسـتعلیق اسـت کـه مانند دیگر 

مهرهـای ایـن دوره زمینـه اش بـا نقـوش ظریـف ختایـی 

پوشـیده شـده اسـت. شـامر کِم کلـامت، فضای کافـی برای 

کتابـت مـنت در اختیار حکاک قرار داده اسـت ازاین رو خط 

آن نسـبتاً جلـی اسـت و مـنت به روشـنی خوانـده می شـود. 

حتـی به رغـم رعایـت نکـردن تقـّدم و تأخر حروف بـا قرار 

دادن »سـم« بعد از »الحسـینی«، بازهم منت مهر به سـبب 

کم بـودن کلامت خواناسـت. 

در سال 1۲89ق، در دورۀتولیت شاهزاده حاجی محّمدمیرزا 

تصویر۵. رضب مهر شهاب الدین علی علوی،1196ق.

تصویـر6. عـرض سـال 1۲48 بـر پشـت ورق پنجـم 

مهـر بـدون رضب 

تصویر 7. مهر »زیارت شد 1۲71« 

تصویـر 8. رضب مهـر عضـد امللـک بـا سـجع »عبـده 

بـن فضل الله الحسـینی 1۲46« محمدحسـین 

تصویر 9. عرض دید بدون مهر به تاریخ 1۲7۵ق



بود،  سمت  این  در  تا1۲90ق   1۲88 از  که  سیف الدوله، 

قرآن های کتابخانه باردیگر وارسی شد. این امر به گواهی 

عبارت  با  اّول  ورق  پشت  و  پنجم  ورق  پشت  بر  عرضی 

»بتاریخ شهر ربیع الثانی 1۲89 زیارت شد« مشخص است. 

این عرض رضب مهری مربع به خط نستعلیق و  در زیر 

ثلث طغرا نقش بسته که منونه ای منحرصبه فرد در میان 

رضب  این  می رود.  به شامر  مجموعه  این  مهرهای  دیگر 

مهر در عرض دیدهای قرآن های دیگر مجموعه مانند قرآن 

شامرۀ 11۲ و 1۲3 نیز وجود دارد و سجعش چنین است: 

سلطان  نام   .»1۲89 سلطان محمد  »حاجب العتبه العلیه 

محّمد به قلم نستعلیق و بقیه به ثلث است. حکاک به 

هدف تقارن و قرارگیری متناسب قوس طغرا در میانۀمهر، 

این رو  از  را در دو بخش، نوشته است  »سلطان محمد« 

تقّدم و تأّخر حروف درست نیست؛ با این حال به سبب 

یکسان بودن قلم کتابت، ارتباط این دو کلمه به  رغم فاصله 

دو  که  »عتبه العلیه«  عبارت  است. )تصویر11(  قابل درک 

سمت  به  ترکیب  چپ  سمت  از  دارد  بزرگ  نسبتاً  قوس 

قطع  آن  پنج گانۀ  »الف«های  با  و  شده  کشیده  راست 

شده است. استفاده از خط طغری در این مهر از یک سو 

اواخر  ابداع و خرق عادت در مهرکنی  به  از متایل  حاکی 

سدۀسیزدهم است و از سوی دیگر از گرایش حکاک آن به 

طغرای ثلث و تعلیق اسناد عرص ایلخانان و نیز طغراهای 

معروف عثامنیان حکایت می کند. 

رضب مهـر منحرصبه فـرد دیگـری در چهـار بـرگ از ایـن 

قـرآن نقـش بسـته کـه سـجع آن عبـارت اسـت از: »در زمان 

تولیـت جنـاب جاللت مـآب مؤمتن امللک میرزا سـعیدخان«.  

)تصویـر1۲( ایـن مهـر متعلـق اسـت بـه میـرزا سـعیدخان 

مؤمتـن امللـک، متولـی سـال های 1۲90تـا 1۲97ق کـه در 

عمـران و آبادانـی آسـتان قدس رضوی نقشـی مؤثّر داشـت. 

ایـن رضب مهـر فاقـد عـرض دیـد اسـت و اغلـب در زیـر یـا 

زبـر سـطر نخسـت چهـار بـرگ از قـرآن، یعنـی پشـت ورق 

نخسـت، پشت ورق پنجم، پشـت ورق اّول و روی ورق دوم 

رضب شـده اسـت.  شـکل مهـر در میـان مهرهـای ایـن دوره 

نـادر اسـت. در اینجـا کلـامت به صـورت تک سـطری در یک 

حاشـیۀگرد کتابت شـده و دایـره ای در میانۀآن خالی اسـت. 

کوشـش اصلـی حـکاک در تنظیـم مـنت ایـن مهـر عـالوه بـر 

دقـت در برقراری سـواد و بیـاض میان فضای مثبت و منفی، 

درسـت نشـاندن حروف بر کرسـی مدّور اسـت. ازاین رو هر 

حـرف بـر محـور شـعاعی فرضـی از مرکز دایـره قـرار دارد و 

محور حرف بر محور آن موضع از خط کرسـی عمود اسـت. 

زمینۀنوشـته حـاوی تزیینـات ختایـی کوچـک و ظریف 

همـراه بـا گل هـای درشـت چندپـر اسـت. بـا ایـن حـال 

جاگیـری متناسـب این گل ها در فضایـی خالی میان حروف 

مانـع آشـفتگی و ناخوانایـی منت شـده اسـت. 

بـر پشـت و روی ایـن پنـج بـرگ دو مهـر دیگـر نقـش 

بسـته کـه هـردو، مهـر وقـف کتابخانه بـه شـامر می روند. 

مهـر قدیمی تـر، مهـری گـرد اسـت بـا سـجع »وقـف رسکار 

 .»1۲76 سـالم الله علیه  ثامن االمئـه  حـرت  فیض آثـار 

)تصویـر13( سـجع و تاریـخ ایـن مهـر نشـان می دهـد اّوالً 

عبـارت »رسکار فیض آثـار« کـه نام کهن آسـتان قدس رضوی 

بـود، دسـت کم تا سـال 1۲76ق رایج بـوده اسـت؛ ثانیاً این 

مهـر کـه در صفحات نخسـتین و پایانی اکـرث قرآن های این 

مجموعـه نقـش بسـته مهـر مخصـوص وقـف بـوده اسـت 

کـه اندازۀمتفـاوت دیگـر مهرها با این سـجع گواه سـاخت 

دیگـر  سـخن  بـه  اسـت.  بعـد  سـال های  در  چندبـارۀآن 

سـاختار و ترکیـب ایـن مهـر دسـت کم از سـال 1۲76 تـا 

1317ق،  )تصویـر14( زماِن سـاخت مهـر دوم، الگوی ثابت 

مهـر وقف و یکی از پرکاربردترین مهرهای مجموعۀآسـتان 

قـدس رضوی بوده اسـت. البته علت مانـدگاری این ترکیب 

و سـاختار تـا حـد زیـادی وابسـته بـه کـامل و پختگـی آن 

اسـت. در این مهر چنان که مشـخص اسـت اّوالً منت نسـبتاً 

بلنـد و مرتـب و سلسـله وار، بـا رعایـت تقـّدم و تأّخـر،  از 

سـطر نخسـت تـا سـطر پایـان نوشـته شـده ازایـن رو کامالً 

خوانـا و گویاسـت؛ ثانیـاً ترکیـب آن پختـه و اسـتوار اسـت 

و صـورت بهـری از آن را منی تـوان تصـور کـرد. در اینجـا 

بـه  از دو حـرف کشـیدۀ»ف« و »ت«  اسـتفاده  بـا  مـنت 

سـه طبقۀمسـاوی تقسـیم شـده اسـت و دیگر حـروف در 

البـه الی ایـن طبقـات قـرار دارنـد. جای گیری دقیـق حروف 

همچـون »ثـا« در دل »ض« در سـطر نخسـت و »الـف« 

آن  ترکیب بنـدی  از ظرایـف  آخـر  زیـر »م« در سـطر  در 

اسـت. همچنیـن »الف«هـای هـر سـه طبقـه در دو نقطه 

از ترکیـب، درسـت در زیـر هـم قـرار گرفته انـد کـه این امر 

سـبب ایجـاد دو خـط عمـودی رسارسی غیرمحسـوس در 

ترکیـب شـده کـه نیـروی بـرصی دو حـرف کشـیدۀافقی را 

تـا حـدی متعـادل می کنـد و ترکیـب را انسـجام می بخشـد. 

جـز این قواعد کتابت نسـتعلیق همچون نسـبت و اصول و 

کرسـی در آن مطابـق قاعـده اسـت.

ایـن مهـر را بـر روی بـرگ پنجم در شـش موضع، روی 

ورق دوم هفـت بـار و پشـت ورق سـوم یـک بـار رضب 

کرده انـد. ایـن مهـر، به جـز یـک جـا، در حاشـیۀبیرون از 

جدول رضب شـده اسـت. 

مهـر وقـف دیگر، مهری اسـت مسـتطیلی بـه خط ثلث 

تصویر10. رضب مهر معین امللک با سجع »ابوالقاسم 

حسینی«

تصویر 11. رضب مهر سیف الدوله با سجع 

»حاجب العتبه العلیه سلطان محمد 1۲89«

تصویـر 1۲. رضب مهـر مؤمتن امللـک بـا سـجع »در زمـان 

تولیت جنـاب جاللت مآب مؤمتن امللک میرزاسـعیدخان« 

تصویـر 13. رضب مهـر وقـف کـه بـر اکرث نسـخ رضب 

شـده است.



و سجع »وقف کتاب خانۀمبارکۀرضویه 1317«. )تصویر 14( 

تاریـخ مهـر، زمـان سـاخت و اسـتفادۀ آن را نشـان می دهد. 

سـاختار مستطیل کشیدۀاین مهر و خط و ترکیب ساده اش 

کامـالً متفاوت از مهرهای پیشـین اسـت. زمینۀمهر، نقوش 

کـه  دارد  ظریفـی  حلزونـی  قوس هـای  بـا  سـادۀختایی 

ادامۀسـنت حکاکـی ایـن دوره را می منایایـد. ایـن مهـر 37 

بـار بـر پشـت و روی ایـن برگ هـا رضب شـده اسـت. 

جـز اینهـا رضب مهـر دیگـری نیز بـر حاشـیۀاین برگ ها 

دیـده می شـود کـه مربـوط اسـت بـه کمیسـیون اصالحـات 

لشـکر رشق که در دورۀسپهسـاالری رضا شـاه مسـئول نظم 

بخشـی و انجـام اصالحاتـی اساسـی در نظـام آسـتان قـدس 

رضـوی بود. بر اسـاس مکاتبات مفصلی کـه از آن زمان به جا 

مانـده جزییـات مهمـی از نظام عـرض دید و وارسـی و ثبت 

نسـخه های کتابخانـه در دسـت اسـت. در ایـن زمـان چهـار 

نفـر بـه نام هـای حاجـی اعتضادالتولیه، حاجـی ملک التجار، 

شـاهزاده محمودمیـرزا و میرزافضل اللـه بدایع نـگار مأمـور 

عـرض کتابخانه شـدند. این افـراد به همراه رییـس کتابخانه، 

کتابـدار، کتابدارباشـی و ضابـط، متام کتاب هـا را در نود روز 

بررسـی و پـس از ثبـت بـه مهر کمیسـیون ممهـور کردند.1۲ 

ایـن رضب مهـر که جای خالی برای نوشـنت شـامرۀ نسـخه و 

تاریـخ عـرض دارد ترکیبـی از سـنت عـرض دیـد و رضب مهر 

اسـت. سـجع این مهر مسـتطیلِی سـه سـطری عبارت اسـت 

از: »از طـرف کمیسـیون اصالحـات آسـتانقدس عـرض دیده 

شـد/ بتاریخ ..... شـهر..... / منرۀمسلسل کتاب... «. خط مهر، 

ترکیبـی از نسـخ و توقیـع اسـت.  )تصویر1۵(

خامته
برگ هـای قـرآن بایسـتقری در چنـد مرحلـه گسسـته و 

پراکنـده شـد کـه آخریـن مرحلـۀآن در حملۀرسبـازان نادر 

شـاه افشـار به سـمرقند بود. عالوه بر حدود شـصت برگی 

کـه در بقعـۀ امـام زاده ابراهیـم قوچـان جـای داشـت، پنج 

بـرگ آن در اواخـر سـدۀدوازدهم و احتـامالً نیمۀنخسـت 

سدۀسـیزدهم بـر کتابخانۀحـرم امـام رضـا)ع( وقـف شـده 

اسـت. گـواه ایـن سـخن مهرهـا و عرض هـای مکـرر ثبـت 

پنـج  ایـن  بـر پشـت و روی  ایـن برگ هاسـت.  بـر  شـده 

بـرگ رضب ده مهـر مختلـف دیـده می شـود کـه مربـوط 

بـه هشـت متولـی آسـتان قـدس رضـوی اسـت. دو مهـر 

دیگـر، مهـر مخصـوص وقف اسـت کـه بر اکرث نسـخه های 

بررسـی مهرهـا و  از  اسـت.  نقـش بسـته  ایـن مجموعـه 

عرض هـای ایـن پنـج بـرگ می تـوان دریافـت عـرض دیـد 

می شـده  انجـام  قالـب  دو  در  قـدس  آسـتان  نسـخه های 

اسـت: یکـی عـرض دیـد رسـمی کـه بـا حضـور متولـی یـا 

مناینـدۀ او و اغلـب در سـال نخسـت تولیـت هریک جهت 

دیگـری  و  می شـده  انجـام  نسـخه ها  از  سـیاهه برداری 

وارسـی درونـی کتابخانـه بـدون مهـر متولـی و گاه بـا مهر 

مخصـوص »زیـارت شـد« یـا رصفـاً عـرض و تاریـخ.
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