
چکیده

در کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی شـاری قـرآن و جـزوات پراکنـده نگهـداری 

می شـود که در سـال 1348ش از فضای بین دو پوشـش سـقف کتابخانۀ سـابق در 

ضلـع جنوبی بقعۀ مطهر پیدا شـد. این قرآن ها که شارشـان حـدود هزاروهفتصد 

جلد اسـت نسـخه های قدیمی و عمدتاً نفیسی از سـده های نخست هجری است. 

ده جلـد از ایـن مجموعـه بـه قرآنـی اختصـاص دارد کـه از سـوی شـخصی بـه نـام 

علی بن حیدربن اسـحاق جاللـی بـه سـال 504ق بـر حـرم امـام رضا)ع( وقف شـده 

اسـت. این نسـخه به قلم کوفی اولیه کتابت شـده و الواح مذهب نفیسـی در آغاز 

هـر جـزو دارد. ایـن مقالـه به معرفی این نسـخه می پـردازد. 

۱. با سپاس از لطف مسئوالن بخش مخطوطات کتابخانۀ آستان قدس

 *. هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، گروه  معامری

msahragard@mshdiau.ac.ir

  مهدی صحراگرد* 

قرآن نویسی در سده های نخست}1{
قرآن وقفی علی بن حیدر جاللی1



مقدمه 

در سـال ۱348ق ضمن تعمیر و گسرتش فضاهای حرم، 

تعـدادی کیسـه حـاوی برگه هـا و پاره هایـی از قرآن هـای 

قدیمـی و چنـد نسـخۀ دیگـر در بیـن دو پوشـش سـقف 

سـال  در  پیش تـر،  اندکـی  گویـا  شـد.  کشـف  دارالسـالم 

۱343ش، ایـن کیسـه ها را از چنیـن فضایـی در کتابخانـۀ 

سـابق واقـع در جنـوب بقعـه بـه این مـکان منتقـل کرده 

بودنـد کـه احمـد گلچین معانـی رشح مخترص ایـن واقعه 

را در مقالـه ای بیـان کـرده اسـت )نـک: گلچیـن معانـی، 

 .)48 :۱354

شـامری از قرآن هـای یـاد شـده بـه قلـم کوفـی اولیـه، 

کـه در ایـن نوشـتار کوفی دورۀ نخسـت می نامیم، کتابت 

شـده و از ویژگی هـای سـبک کتابـت و سـاختار نسـخه 

تدویـن  هجـری  سـوم  و  دوم  سـده های  در  برمی آیـد 

شـده اند. ده جلـد از آنهـا مربـوط بـه قرآنـی اسـت کـه 

در سـال 504ق بـر حـرم امـام رضا)ع( وقف شـده اسـت. 

امـا  گمنـام  جاللـی،۱  علی بن حیدر بن اسـحاق  واقـف، 

نسـخۀ وقفـی بسـیار نفیـس اسـت کـه خصوصیـات خـط 

و تذهیبـش بـا برخـی از آثـار مشـهور دورۀ نخسـت قلـم 

کوفـی همچـون قرآن هـای منسـوب بـه امئـۀ اطهـار)ع( و 

حتـی قـرآن مشـهور آماجـور، وقـف آماجـور بـر مسـجد 
برابـری می کنـد.2 دمشـق در 262ق، 

در ایـن مقالـه ضمـن معرفـی ایـن نسـخه ویژگی هـای 

منحرصبه فـرد خـط و تذهیـب آن بررسـی و نکاتـی در 

بـاب شـیوۀ تدویـن و کتابـت ایـن قـرآن عرضـه خواهـد 

 . شد

1. ویژگی های تاریخی نسخه

اطالعـات مکتـوب مـا از تاریـخ ایـن قـرآن وقف نامـۀ 

آن اسـت کـه در آغـاز هـر جلـد بـه قلـم رقـاع شکسـته 

در شـش سـطر بـدون تزیینـات کتابـت شـده اسـت. مـن 

اسـت: وقف نامـه چنیـن 

»هذه الکراسـه وقف علی مشـهد موالنا االمام الشـهید 

ابی الحسـن علی بن رضـا موسـی الرضا علیه السـالم/ وقفـه 

القصبـه  املقیـم  الجاللـی  علی بن حیدربن اسـحق  الشـیخ 

سـبزوار دام توفیقـه وقفـا صحیحـا رشعیـا موبـدا/ الیبـاع 

اللـه االرض و مـن  الـی ان یـرث  و الیوهـب و الیـورث 

علیهـا و هـو خیرالوارثیـن/ فمـن بدلـه بعدما سـمعه فامنا 

امثـه علی الدیـن یبدلونـه ان اللـه سـمیع علیـم تقبـل اللـه 

منـه و غفرلـه/ و لوالدیـه و لجمیـع املؤمنیـن و املؤمنـات 

برحمتـه و رَحمـه  اللـه مـن دعـا لکاتـب هـذه االسـیطر/ 

الحافـن«.  محمدبن علی بن محمـد الحسـن ]یـا املحسـن[ 

از من وقف نامه بر می آید واقف، علی بن حیدربن اسحاق 

شهرستان  یا  شهر  بزرگرتین  سبزوار،  قصبۀ  مقیم  جاللی، 

واقف گواه کرب سن  است. لقب شیخِ  بیهق،3بوده  والیت 

واپسین  در  است.  این شهر  در  و شاید جایگاه علمی اش 

سطر نام کاتِب وقف نامه، محمدبن علی بن محمد الحسن، 

یا املحسن، آمده که او نیز همچون واقف، گمنام و ناشناخته 

است. 

متـام کلـامت وقف نامـه، بـه جـز چهـار مـورد، بـدون 

نقطـه اسـت )تصویر ۱(. این سـنتی اسـت که در گذشـته 

در میـان دبیـران و برخـی کاتبـان رایـج بـود کـه مـن را 

نقطه گـذاری منی کردنـد مگـر اینکـه احتـامل اشـتباه در 

میـان باشـد.4 از ایـن  رو نویسـندۀ وقف نامه نیـز احتامالً 

هرچنـد  اسـت.  بـوده  مطلـع  دبیـری  آداب  از  و  دبیـر 

عـده ای نقطه گـذاری در مـِن خوانا و قابل فهـم را رنجش 

بی فایـده و برخـی نیـز منسـوب کـردن مکتوب الیـه بـه 

)بدرالدیـن محمـد،  بـه نظـر می رسـد  جهـل دانسـته اند 

۱380: ۱2( انگیـزۀ اصلـی ایـن قاعـده افزایـش رسعت در 

کتابـت بـوده اسـت زیـرا درج نقطه هـا بـه رصف زمـان 

قابـل مالحظـه ای نیازمند اسـت. یکی از حـروف نقطه دار 

ایـن مـن، کـه البتـه امـروزه مرسـوم نیسـت، حـرف »س« 

اسـت که زیرش در کلمۀ »الحسـن« در سـطر پایانی سـه 

نقطـه گذاشـته اند. این سـه نقطه جهت متایـز آن با »ش« 

است.

از رسگذشـت ایـن قرآن بعـد از وقف اطـالع خاصی در 

علی بن حیدر  وقفی  قرآن  وقف نامۀ  تصویر۱. 

م.50۱7،  شامرۀ  دوازدهم،  پارۀ  آغاز  در  حالقی 

کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی



دسـت نداریـم. تنهـا نکتـۀ حائز اهمیـت اینکـه هیچ یک 

از اجـزای بازمانـدۀ ایـن قـرآن ُمهـر متولیـان و یادداشـت 

عـرض دیـد نـدارد. بـا توجـه بـه اینکـه کهن تریـن ُمهـر 

وقـف آسـتان قـدس رضـوی مهـری اسـت بازوبنـدی بـا 

سـجع »وقـف کتابخانـۀ روضـۀ رضیـه رضویـه 972« کـه 

در قرآن هـای شـامرۀ 3۱4، 406، 69۱، 866 رضب شـده 

اسـت )اسـامعیل پور، ۱370: 98( می تـوان دریافـت کـه 

خـارج کـردن ایـن نسـخه ها از کتابخانـه و انتقال شـان بـه 

فضـای بیـن دو پوشـش سـقف قرائت خانـۀ کتابخانه پیش 

از 972ق صـورت گرفتـه اسـت. 

تطابـق سـبک  عـدم  قـرآن،  ایـن  دربـارۀ  مهـم  سـؤال 

کتابـت و زمـان وقـف نسـخه اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه 

کـه  ایـران  در  کوفـی  قلـم  نخسـت  دورۀ  می دانیـم 

ویژگی هـای بین النهرینـی و کـم و بیـش عربـی دارد در 

اواخـر سـدۀ سـوم به پایان رسـید و ایرانیـان در دورۀ دوم 

سـبک های خـاص ایرانـی را بـه کار می بردند وقـف قرآنی 

ایرانیـان  بـه سـبک قدیـم کـه احتـامالً خواندنـش بـرای 

سـدۀ ششـم چندان آسـان نبوده بـه چه انگیـزه ای صورت 

گرفتـه اسـت؟ آیـا در آن زمان هم قدمت نسـخه  در میان 

ایرانیـان چنـان اهمیـت داشـته کـه واقـف آن را شایسـته 

اینکـه  یـا  امـام رضـا)ع( دانسـته اسـت  بـر مـزار  وقـف 

قاریـان سـدۀ ششـم آنقدر بـا کوفی دورۀ نخسـت مانوس 

به راحتـی  را  خطـی  چنیـن  می توانسـتند  کـه  بوده انـد 

قرائـت کننـد.   

2. خصوصیات صوری نسخه

2-1منت

ایـن قـرآن در قالـب ربعـه یـا چنـد پـاره تدویـن شـده 

کـه پـارۀ نخسـت آن جـزو اول و دوم و چنـد آیـه از جـزو 

سـوم را در برمی گیـرد. بـا توجـه بـه ایـن درمی یابیـم ایـن 

نسـخه در چهـارده جلـد، معـروف بـه نیم ُسـبعی، تنظیـم 

شـده اسـت. تنظیم هفت و چهـارده پارۀ قرآن هـای َربعه 

بسـیار  بین النهریـن  و  ایـران  در  نخسـت  سـده های  در 

رایـج بـود کـه منونه هایـی از آن در کتابخانۀ آسـتان قدس 
اسـت.5 محفوظ 

پاره های موجود در حال حارض عبارت است از: 

تـا 259  الفاتحـه   ۱ آیـات  )م.5007(،  پـارۀ نخسـت 

بـرگ(  88( البقـره 

پـارۀ دوم )م.50۱0( ، آیـات 260 البقـره تا 63 النسـاء 

برگ(  89(

 ۱69 تـا  االنعـام   2۱ آیـات  )م.50۱۱(،  چهـارم  پـارۀ 

بـرگ(  97( االعـراف 

پـارۀ ششـم )م.5006(، آیات 6۱ یونـس تا 30 ابراهیم 

)۱06 برگ(

پـارۀ هفتـم )م. 5002(، آیـات 3۱ ابراهیـم تـا آخـر 

سـورۀ کهـف )۱۱۱ بـرگ(

پـارۀ هشـتم )م.5003(، آیات ۱ مریـم تا 55 املؤمنون 

)96 برگ(

پـارۀ دهـم )م.500۱(، آیـات 42 القصـص تا 20 سـباء 

برگ(  94(

پـارۀ یازدهـم )م.5000(، 2۱ سـبا تـا 55 الزمـر )۱00 

برگ(

پـارۀ دوازدهـم )م.50۱7(، آیـات 56 الزمـر تـا آخـر 

الفتـح )۱03 بـرگ(

پـارۀ سـیزدهم، آیـات ۱ الحجـرات تـا آخـر التغابـن 

بـرگ(  ۱00(

بدیـن ترتیـب پاره های سـوم، پنجـم، نهـم، و چهاردهم 

مفقـود شـده و احتـامالً در سـده های بعـد بـه جز سـبک 

قدیـم خـط یکـی از دالیلـی کـه موجب خـارج کـردن این 
قـرآن از کتابخانـه شـده، نقص اجـزای آن بوده اسـت.6

2-2 ورق 

بـر  نخسـت  سـده های  سـنت  بـا  مطابـق  قـرآن  ایـن 

پوسـت کتابـت شـده اسـت. کتابـت بـر پوسـت مختـص 

خاورمیانـه، به خصـوص ایـران زمیـن و بین  النهریـن اسـت 

و در اوایـل اسـالم از آنجـا بـه دیگـر رسزمین های اسـالمی 

منتقـل شـد. پیـش از آن در مـرص از پاپیـروس یـا بَـردی، 

در هنـد از پوسـت دو درخـت بـه نـام کادی و تـاری، و 

در چیـن بـرش سـاقه های بامبـو و سـپس کاغـذ جهـت 

اعـراب رسزمیـن حجـاز هـم  اسـتفاده می شـد.7  کتابـت 

بیشـرت بـر پوسـت درخـت خرمـا و گاه بر اسـتخوان کتف 

شـرت می نوشـتند. پوسـت دو رو دارد یکـی روی بیرونـی 

اسـت کـه بـه آن رخ و دیگـر روی درونـی )بـه سـمت 

گوشـت بـدن حیـوان( کـه بـدان لـش می گوینـد. هـر رو 

کیفیتـی مخصـوص دارد. طـرف رخ صاف تـر و کتابـت بـر 

آن راحت تـر اسـت امـا قـدرت جـذب مرکبش کمرت اسـت 

در نتیجـه بـه مـرور زمـان رنـگ مرکـب از دسـت می رود؛ 

امـا طـرف دیگـر، لـش، بـه سـبب بافـت ریـزی کـه دارد 

اگرچـه کتابـت بـر آن کمـی سـخت تر اسـت مرکـب بهـرت 

بـر آن می نشـیند و ماندگارتـر اسـت. بـه همیـن سـبب 

در بیشـرت قرآن هـای پوسـتی نوشـته های یـک طـرف ورق 

خواناتـر و سـامل تر اسـت. بـا ایـن حـال خـط هـردو طرف 



اکـر صفحـات ایـن نسـخه به طـرزی نـادر دسـت نخورده 

و سـامل باقـی مانـده اسـت.  

اجـزای موجـود ایـن قـرآن بیـن 88 تـا ۱۱۱ بـرگ دارند 

کـه نشـان می دهـد کل قـرآن بـه طـور متوسـط حـدود 

۱400 بـرگ داشـته اسـت. بـا توجـه بـه ابعـاد هـر بـرگ، 

۱6×24س.م، و بـدون در نظـر گرفـن بـرش اوراق، ایـن 

قرآن از دسـت کم 54مرتمربع پوسـت تأمین شـده اسـت. 

عدم دسرتسـی به اصل نسـخه امکان بررسـی ضخامت 

ورق و نیـز روش صحافـی را میـر منی کنـد. بـا ایـن حال 

بـا توجـه بـه الگـوی رایـج در قرآن هـای پوسـتی احتـامالً 

بـا بررسـی های  نیـز مطابـق  ایـن نسـخه  روش صحافـی 

فرانسـوا دروش )۱379: ۱8و۱9( از طریـق دوخـت میانی 

برگ هـای دوتایـِی تـا شـده بـر روی هـم صـورت گرفتـه؛ 

کامـالً  کاغـذی  نسـخه های  کراسـه بندی  بـا  کـه  روشـی 

اسـت.   متفاوت 

2-3 خط

نسـخه بـه قلـم کوفـی نخسـتین کتابـت شـده؛ سـبکی 

 :۱379( نخسـتین  عباسـی  سـبک  دروش  فرانسـوا  کـه 

 ,whelan( و اسـتل ویلـن8 گـروه یـک نامیـده اسـت )34

۱990: ۱۱9(. ایـن سـبک کـه پـس از سـبک معـروف بـه 

حجـازی پدیـد آمد طبق شـواهد و اطالعات منابع دسـت 

اول، ریشـه ای کـم و بیـش بین النهرینـی دارد و صورتـی 

تکامل یافتـه از سـبک های اصیـل عربـی در رسزمین حجاز 

اسـت. شـهرت ایـن قلـم به کوفـی به سـبب انتسـابش به 

شـهر کوفـه اسـت که زمانـی مرکـز خالفت مسـلمین بود. 

بـه نظـر می رسـد از آنجـا کـه بـه گواهـی برخـی مورخان 

قـرآن میـزان در زمـان عثامن در این شـهر کتابت و سـپس 

بـه مراکـز مهـم جهان اسـالم ارسـال شـد )تفکـری، ۱385: 

56( ایـن قلـم در هـامن زمـان گسـرتش و شـهرت یافـت. 

بـه هـر روی جسـت وجوی محققـان دربـارۀ ریشـه ها و 

مناطـق گسـرتش ایـن سـبک همچنـان بـه نتیجـۀ روشـنی 

مبهـم  آن  تحـول  سـیر  زمانـی  تطبیـق  حتـی  و  نرسـیده 

اسـت. آنچـه مسـلم اسـت در سـه سـدۀ نخسـت هجـری 

ایـن سـبک، سـبک غالـب کتابت خاصـه در عـراق بوده و 

زمینه سـاز شـگل گیری سـبک های فرعـی همچـون کوفـی 

ایـن سـبک  رو  ایـن  از  بعـد شـد.  در سـده های  ایرانـی 

عمـده کـه از سـدۀ نخسـت تـا اواخـر سـدۀ سـوم هجری 

در جریـان بـود دوره ای مسـتقل در تاریـخ کتابـت دوران 

اسـالمی تلقی می شـود که بـدان دورۀ نخسـت قلم کوفی 

می گوییـم.

سـبک های  اسـت  کوشـیده   )۱379( دروش  فرانسـوا 

سـبک  خـود  کـه  را  کوفـی  قلـم  نخسـت  دورۀ  کتابـت 

عباسـی نامیـده طبقه بنـدی و گروه بنـدی کنـد. او در این 

طبقه بنـدی بـر اسـاس تغییـرات جزئی حـروف گروه هایی 

تعییـن کـرده و آثـار را در هـر گـروه جـای داده اسـت. 

روش او در حـال حـارض مقبـول محققـان واقـع شـده از 

ایـن روی جهـت تسـهیل در توصیـف و بیـان ویژگی هـای 

خـط ایـن نسـخه از گروه بنـدی دروش بهـره می گیریـم.

ایـن قـرآن در هـر صفحـه نُـه سـطر دارد کـه در میـان 

قرآن هـای دورۀ نخسـت هـم در تعـداد سـطور و هـم در 

انـدازۀ کلـامت، متوسـط تلقـی می شـود. سـطح نوشـته، 

بـه طـور متوسـط ۱0× ۱7سـانتی مرت، متناسـب بـا انـدازۀ 

ورق اسـت. )تصویـر 3( دو صفحـۀ آغـاز و پایـان هر جلد 

تذهیـب و نوشـتاری زرین داشـته کـه در بیشـرت اجزا این 

دو صفحـه از دسـت رفتـه اسـت. در جلـد نخسـت، تنهـا 

صفحـۀ دوم افتتـاح حـاوی آیاتـی از سـورۀ فاتحـه بـه جا 
تصویر2 . روش کراسه بندی در قرآن های دورۀ نخست، ماخذ تصویر: 

دروش، ۱379: ۱9



مانـده کـه بـه قلـم کوفـی زریـن محـرر کتابـت شـده اسـت. 

)تصویـر 4( آیـات پایانـی هر جلد نیـز در صفحاتی مذهب و 

بـه رنـگ زر محرَّر کتابت شـده اسـت. 

 خط این نسـخه مطابق با گروه D در طبقه بندی فرانسـوا 

دروش است و به تسامح با خصوصیات زیرگروه D.I هامهنگ 

اسـت. در این سـبک برگشـت بخش زیرین »الف« در حالت 

مفـرد طوالنـی اما قوس دار با نوکی به طرف باالسـت، شـاخک 

سـمت راست »ــعـ« نسبتاً عمود اسـت، انتهای »م« در جهت 

افقـی و ضخیـم اسـت، و »ن« آخـر دارای تاجی ضخیم اسـت 

و بـا انحنـای زیاد به بدنه متصل می شـود. همچنیـن »هـ« در 

حالـت وسـط از یـک میـل عمـودی، یـک نیم دایـره و معموالً 

یک چشـم تشکیل شـده است. 

تصویر 4. صفحۀ دوم افتتاح حاوی آیات پایانی 

سورۀ فاتحه در قرآن وقفی علی بن حیدر جاللی، 

پارۀ نخست، شامره م.5007

وقفی  قرآن  متعارف  از صفحات  یکی   .3 تصویر 

نخست،  پارۀ  بقره،  سورۀ  از  آیاتی  علی بن حیدر، 

شامره م.5007



بـه طـور کلـی خـط این نسـخه بسـیار دقیـق و اصولی 

اسـت. هـر یک از حـروف مطابق با اندازه و شـکل معیار 

آن عـرص کتابـت شـده کـه در منونه هـای درخشـان سـدۀ 

سـوم ماننـد قرآن آماجـور می توان رساغ گرفـت. همچنین 

تناسـب انـدازه در متـام حـروف بـه درسـتی اجـرا شـده و 

ایـن امـر سـبب سـواد و بیـاض متناسـب و وحـدت کلـی 

انتشـار حـروف  ایـن،  بـر  اسـت. عـالوه  صفحـات شـده 

کشـیده در متـام صفحـه نیـز حسـاب شـده اسـت و در 

اکـر صفحـات ایـن حـروف رابطـه بـرصی مناسـبی دارنـد 

)تصویـر 6(.

مطابـق بـا سـنت کتابـت دورۀ نخسـت کلـامت پایـان 

هـر سـطر در صـورت کمبـود جا دوپاره شـده و در سـطر 

بعـد ادامـه یافتـه اسـت. بـرای منونـه، در عبـارت »بسـم 

اللـه« آغـاز سـورۀ بقـره، »حیـم« در سـطر دوم کتابـت 

شـده اسـت. )تصویـر 7( ایـن مسـئله بیـش از همـه بـه 

سـبب فاصله گـذاری بیـن حـروف هـر کلمه در ایـن دوره 

اسـت. چنانچـه بـا توجـه بـه ایـن قاعـده کاتـب بخواهـد 

متـام کلمـه را در پایـان سـطر جـا دهـد، سـواد و بیـاض 

سـطر و در نتیجـه رابطـه بـرصی سـطور در متـام صفحـه 

از دسـت مـی رود. 

ایـن سـبک طبق مطالعـات ریخت شناسـی احتـامالً در 

اوایـل سـدۀ سـوم رواج داشـته اسـت. هرچنـد فرانسـوا 

دروش بـه اسـتناد وقف نامـۀ چنـد نسـخه نتیجـه گرفتـه 

داشـته  رواج  هـم  چهـارم هجـری  سـدۀ  تـا  سـبک  ایـن 

)۱379: 37( از آنجـا کـه وقف نامه هـا گاه ماننـد این قرآن 

ممکـن اسـت سـال ها پـس از تولید نسـخه کتابت شـوند، 

ایـن تواریـخ جهـت تعییـن حـدود زمانـی تولیـد نسـخه 

موثـق نیسـت. 

علی بن حیدر  وقفی  قرآن  خط  در  خاص  حروف  برخی  شکل  تصویر5. 

جاللی

تصویر6. انتشار متناسب حروف کشیده در سطور یک صفحه، قرآن وقفی 

علی بن حیدر، صفحۀ آغاز سورۀ فاطر، پارۀ یازدهم، شامره م. 5000

تصویر 7. دوپاره شدن کلامت پایان سطر اول، دوم، چهارم، و پنجم در 

صفحۀ آغاز سورۀ بقره در قرآن وقفی علی بن حیدر، پارۀ نخست، شامره 

م.5007. 



2-4 اعراب و اعجام

نخسـت  سـده های  قرآن هـای  در  اعجـام  و  اعـراب 

هجـری، به خصـوص قرآن هـای قلـم کوفـی، بسـیار متنوع 

اسـت بـه طـوری کـه در نسـخه های تولیـد شـده از سـدۀ 

کـم سـه شـیوۀ  اواخـر سـدۀ ششـم دسـت  تـا  نخسـت 

اصلـی و سـه شـیوۀ فرعـی )ترکیبـی از شـیوه های اصلـی( 

بـه کار رفتـه اسـت. عـالوه بـر ایـن مسـئله افـزودن برخی 

عالئـم در سـده های بعـد بـه برخـی قرآن هـا نیـز مسـئله 

را بـا ابهـام بیشـرتی مواجـه می کنـد. تـا بـه حـال دالیـل 

ایـن تنـوع را محققـان نتوانسـته اند توجیـه کننـد ولـی بـا 

توجـه بـه گسـرتدگی ایـن تنـوع در رسارس جهـان اسـالم 

می تـوان گفـت این مسـئله بـه مکاتب خطاطـی و مناطق 

نـدارد و  ارتباطـی  قرآنـی  تولیـد نسـخه های  جغرافیایـی 

ممکـن اسـت رصفـاً مرتبط بـا فرقه های مذهبی باشـد که 

بـه هـر روی نیازمنـد تحقیقـی اساسـی اسـت. 

شـیوۀ اعـراب و اعجـام ایـن قـران در آغـاز مطابـق بـا 

شـیوۀ یحیـی و نـرص بـوده اسـت. ایـن شـیوه کـه دومین 

مرحلـه از مراحـل تکامـل اعـراب و اعجـام خـط عربـی 

اسـت در نیمـۀ دوم سـدۀ نخسـت و احتـامالً اوایـل سـدۀ 

دوم رواج یافـت و عبـارت اسـت از نقطه هـای قرمـز رنگ 

جهـت نشـان دادن حـرکات حـروف و خطوط نازک سـیاه 

جهـت منایـش نقطه هـا در حروف متشـابه. این شـیوه در 

تکمیـل شـیوۀ ابواالسـود بـه وجـود آمد. شـیوۀ ابواالسـود 

کـه نخسـتین مرحلـه از تکمیـل خـط عربـی جهـت رفـع 

مشـکل قرائـِت غیرعرب زبانـان بـه شـامر مـی رود، رصفـاً 

درج حـرکات حـرف آخـر کلـامت بـود )تفکـری، ۱385: 

267-270( زیـرا در زبـان عربـی عمدتاً حرکـت حرف آخر 

اسـت کـه جایـگاه کلمـه در جملـه و مفهـوم دقیـق آن 

را نشـان می دهـد. امـا پـس از رفـع ایـن مشـکل مسـئلۀ 

حـروف متشـابه مثل »ب«، »ت«، »یــ« و همچنین »س«، 

»ش« و... و اعجام گـذاری مطـرح شـد کـه یحیـی و نـرص، 

شـکل  بـه  نقطه هایـی  افـزودن  بـا  ابواالسـود،  شـاگردان 

خطـوط نـازک ایـن مشـکل را رفـع کردنـد. در قـرآن مورد 

نشـده و رصفـاً  نقطه گـذاری  از حـروف  بسـیاری  بحـث 

حـروف مبهمـی کـه ممکن اسـت خطـا در خوانـدن پیش 

آورد نقطه گـذاری شـده اسـت. گفتنـی اسـت بسـیاری از 

نقطه هـای اولیـه اکنـون پیدا نیسـت زیـرا این قـرآن را در 

سـده های بعـد، شـاید زمـان وقـف، بـا نقطه های گـرد به 

رنـگ سـیاه و به طـرزی ناشـیانه، نقطه گـذاری کرده اند تا 

خواندنـش آسـان شـود )تصویـر 8( در نتیجـه نقطه هـای 

نـازک و ظریـف اولیـه در زیـر نقطه هـای گـرد درشـت 

متأخـر پنهـان شـده اسـت. دقـت در صفحـات آغازیـن 

کـه خطـی بـه زر دارد نشـان می دهـد نقطه هـای اولیـه 

چگونـه بـوده اسـت. )تصویـر 9( 

در ایـن قـرآن اغلـب کلـامت حرکت گـذاری شـده امـا 

مطابـق بـا شـیوۀ ابواالسـود این حـرکات رصفاً بـرای حرف 

آخـر واژه درج شـده  اسـت. بدیـن صـورت کـه حرکـت 

»فتحـه« بـا نقطـه ای قرمـز باالی حـرف آخر کلمـه، کره 

بـا نقطـه ای در زیـر حـرف، و ضمه بـا نقطه ای در سـمت 

چـپ حـرف نشـان داده شـده اسـت. در برخـی از دیگـر 

کلـامت حـروف میانـی نیـز عالمـت دارد کـه بـرای همـۀ 

حـروف صـدق منی کنـد، تنویـن نیـز بـا دو نقطـه طبـق 

همیـن قاعـده درج شـده اسـت.  

تصویر8. نقطه گذاری ناشیانه در سده های متأخر 

قرار  کلامت  اطراف  در  سیاه  دوایر  به صورت  که 

پارۀ  علی بن حیدر،  وقفی  قرآن  است.  گرفته 

نخست، شامره م.5007

تصویر 9. حرکات و نقطه های اولیه نسخه در واژۀ 

پارۀ نخست، شامره  افتتاح  »انعمت« در صفحۀ 

م.5007



تذهیب

تذهیـب برخـالف خطاطـی در آغـاز اسـالم جایگاهـی 

در قرآن نویسـی نداشـت زیـرا تزییـن بـه حسـاب می  آمـد 

و در نظـر سـخت گیرانۀ برخـی فقهـا بـه معنـای ارساف و 

تجمل گرایـی تلقـی می شـد؛ امـا نیـاز قاریـان بـه عالمئـی 

کـه محاسـبۀ تعـداد آیـات قرائت شـده، یافن رسیـع آغاز 

سـوره و آیـات خـاص را آسـان تر کنـد زمینه را بـرای ورود 

تذهیـب بـه قـرآن بازکـرد و به تدریـج بـا تضعیـف نگرش 

تزیینـی تذهیـب  ضـد تجمـل در هرنهـای دینـی جنبـۀ 

در  شـد.  غنـی  آن  عنـارص  و  انـواع  مـرور  بـه  و  بیشـرت 

قرآن هـای قلـم کوفـی دورۀ نخسـت تذهیـب عمدتـاً در 

چنـد کاربـرد اصلی خالصه می شـود: لوح مسـتطیل بزرگ 

تـک صفحـه یـا دوصفحۀ آغاز قـرآن، رسسـوره ها، و عالئم 

فصـل و دسـته بندی آیـات. در قـرآِن مّدنظـر نیـز می  توان 

ایـن عنـارص را بـه منزلـۀ ارکان تذهیـب بررسـی کـرد. 

صفحـات آغـاز هر جـزو، لوح مسـتطیل بزرگی دارد که 

متـام آن بـه زر رنگ آمیزی و نقوشـش مطابـق با یک نظام 

هندسـی تنظیم شـده اسـت. اسـتفاده از نقوش هندسـی 

و انتظـام تزیینـات بـر مبنای اشـکال اصلی، سـنتی دیرینه 

در تذهیـب نسـخ خطـی اسـت کـه از سـده های نخسـت 

آغـاز شـد و تا اواخـر دورۀ میانـه ادامه یافت. 

یکـی از نـکات شـایان توجـه در تذهیب لـوح صفحات 

آغـاز، تناسـب اندازۀ مسـطر آن بـا صفحـات مکتوب بعد 

اسـت. ایـن امـر حاکـی از رابطـه بسـیار نزدیـک کاتـب و 

مذهـب اسـت بـه طـوری کـه بـا نظـر بـه سـنت وراقـی 

در سـده های نخسـت، کـه متـام مراحـل تولیـد نسـخه بـر 

عهـده یـک نفـر بـود، می تـوان نتیجـه گرفـت مذّهـب و 

خطـاط یـک نفـر بوده انـد. 

در کنـار ایـن لـوح نقـش یـک نشـان بیضی شـکل قـرار 

دارد کـه ابـرک نامیـده می شـود و یکـی از عنـارص لـوح 

صفحـات آغازیـن و رسسـورۀ قرآن هـا بـه شـامر مـی  رود. 

)تصویـر۱0( در ایـن نسـخه ابـرک لوح از سـاقه های نازک 

مـو تشـکیل شـده اسـت کـه ریشـۀ کـم و بیـش ساسـانی 

دارد زیـرا منونـۀ آن را بـر روی برخـی ظـروف فلـزی عرص 

ساسـانی می تـوان دیـد. از منونه هـای متأخـر آن، تزیینات 

گچـی سـتون های مسـجد جامـع نایین اسـت. )تصویر۱۱( 

همیـن نشـان بـه رنـگ زر محـرر در کنار لوح رسسـوره ها 

اسـت. رسسـوره های قرآن هـای سـدۀ  رفتـه  کار  بـه  نیـز 

امـا  اسـت  قـاب  بـدون  عمدتـاً  دوم هجـری  و  نخسـت 

از سـدۀ سـوم گرداگـرد نـام سـوره را کـه اغلـب بـه قلـم 

زریـن اسـت، یـک قـاب سـاخته از نقـوش تزیینـی سـاده، 

به صـورت زنجیـره یـا واگیـره، در بـر گرفـت و به تدریـج 

همیـن نقـوش بـه صورت حواشـی متعـدد باریـک درآمد. 

در ایـن نسـخه تزیینـات دور کتیبۀ رسسـوره متنوع اسـت 

بـه طـوری کـه در رسسـورۀ بقـره )م. 5007( دور کتیبه  را 

یـک حاشـیۀ باریـک از یـک سـاقۀ شکسـته و برگ هـای 

کنگـری در بـر گرفتـه اسـت؛ هـامن نقشـی کـه گرداگـرد 

سـورۀ فاتحـه در صفحـات افتتـاح نسـخه نیز بـه کار رفته 

اسـت. امـا در رسسـورۀ عنکبـوت )م. 500۱( زنجیـره ای 

از یـک نقـش s ماننـد نقـش بسـته اسـت. نکتـۀ شـایان 

توجـه اینکـه قاب مسـتطیل مانند رسسـوره های ایـن قرآن 

عمدتـا سـه ضلـع دارد و ضلع عرضی طـرف عطف را اجرا 

نکرده انـد. )تصویـر ۱2و۱3(

آل  رسسوره  لوح  کنار  ابرک   .۱0 تصویر 

عمران در قرآن وقفی علی بن حیدر، شامره 

م.50۱0

تزیینات گچی یکی  از  تصویر ۱۱. بخشی 

سدۀ  نایین،  جامع  مسجد  ستون های  از 

چهارم هجری، شباهت فرم نقوش گیاهی 

از  نشان  رسسوره ها  ابرک  با  ستون   این 

بن حیدر  قرآن وقفی علی  رابطه مذّهب 

با فرهنگ تصویری مرکز ایران دارد، عکس 

از نگارنده. 

تصویر ۱2 و ۱3. دو منونه از رسسوره های  

قرآن وقفی علی بن حیدر، شامرۀ م.500۱ و 

م.5003 

تصویر ۱0

تصویر ۱2و۱3

تصویر ۱۱



در این قرآن مطابق با سـنتی بسـیار کهن، نشـان فصل 

آیات با سـه خط باریک روی هم به رنگ سـیاه مشـخص 

شـده اسـت. )تصویـر ۱4( ایـن طـرز عالمت گـذاری کـه 

البتـه انـواع مختلفـی از نظـر شـکل و تعـداد عنـارص دارد 

سـنتی بسـیار کهن اسـت که ریشـه اش به قرآن های سبک 

حجـازی، احتـامالً نیمـۀ سـدۀ نخسـت هجـری، می رسـد. 

البتـه مشـخص نیسـت بـه چـه علـت نشـان فصـل بـرای 

همـۀ آیـات اجـرا نشـده و تنهـا در برخـی صفحـات ایـن 

نشـان به چشـم می خـورد. 

آیـات  ده تایـی  دسـته بندی  جهـت  کـه  َعـر  نشـان   

شـکلی  عمدتـاً  خطـی  قرآن هـای  در  مـی رود  کار  بـه 

شمسـه مانند دارد کـه البتـه جزییاتـش در نـوع و تعـداد 

عنـارص و همچنیـن رنگ پـردازی بسـیار متنـوع اسـت. در 

ایـن قـرآن نشـان عر، دایره ای زرین دوبخشـی اسـت که 

بخـش مرکـزی آن حـاوی یکـی از حـروف ابجـد )معـادل 

قـدر عـددی آیـه( بـه قلـم کوفـی و بخـش دوم، طوقـۀ 

عریـض بیرونـی بـا یـک نقـش تکـرار شـونده اسـت. همۀ 

نشـان ها درون سـطر، بعـد از آخریـن واژۀ آیۀ مـورد نظر 

قـرار گرفتـه اسـت. )تصویـر ۱5( بـه طـور کلـی می تـوان 

چنیـن نتیجـه گرفـت کـه تذهیـب بـه کار رفتـه در ایـن 

قـرآن بیشـرت پای بنـد بـه سـنت های کهن تـر قرآن نـگاری 

اسـت تـا اینکـه حـاوی نوآوری هایـی باشـد کـه زمینه  سـاز 

پیرفت هـای بعـدی تذهیـب قرآن هـای خطـی به شـامر 

مـی رود.

در  آیات  فصل  نشان   .۱4 تصویر 

به  حیدر  بن  علی  وقفی  قرآن 

شکل سه خط نازک روی هم، پاره 

نخست، شامره م. 5007.

تصویر ۱5. نشان عر )ده آیت( 

در قرآن وقفی علی بن حیدر به 

شکل شمسه زرین در میان سطر. 



خامته

قـرآن وقفـی علی بن حیـدر جاللـی، نسـخه ای نفیس از 

قرآن هایی اسـت که احتامالً در نیمۀ نخسـت سـدۀ سـوم 

هجـری تولیـد و در سـدۀ ششـم بـر حـرم امـام رضـا)ع( 

وقـف شـده اسـت. از وقـف نسـخه ای بـا سـبک قدیم بر 

حـرم امـام رضا)ع( در اوایل سـدۀ ششـم هجـری می  توان 

دو نتیجـه گرفـت: یـا اینکـه ایـن قـرآن بـه سـبب قدمتش 

واجـد ارزشـی خـاص قلمـداد شـده و واقـف بـا ایـن کار 

خواسـته ارادت خـود را بـه امـام رضـا)ع( نشـان دهـد، 

یـا اینکـه قرائـت قرآن هـای سـبک قدیـم درسـدۀ ششـم 

همچنـان مرسـوم بوده اسـت. نقطه گذاری متأخر نسـخه، 

فرضیـۀ دوم را قـوت می بخشـد. 

از نظـر سـبکی در  ایـن قـرآن خطـی اصولـی دارد و 

گـروه D.I قـرار می گیـرد کـه گروهی بسـیار متنوع اسـت 

و احتـامالً در سـدۀ سـوم هجـری رواجی گسـرتده داشـته 

صفحـات  تذهیـب  هندسـی  تقسـیامت  رابطـۀ  اسـت. 

از  بـا مسـطر صفحـات مکتـوب حاکـی  آغازیـن نسـخه 

رابطـۀ بسـیار نزدیـک خطاط و مذهب اسـت کـه احتامل 

ایـن دو را پیـش می کشـد.  یکی بـودن 

پی نوشت

۱. شهرت او را در فهرست رقومی کتابخانه آستان قدس رضوی 

»حالقی« ثبت کرده اند که به نظر نادرست است زیرا اّوالً در تصویر 

۱ طرز کتابت این کلمه به »جاللی« نزدیک تر است؛ ثانیاً »حالق« 

به معنی »آرایشگر و رستراش« است، بنابراین این لقب که از شغلی 

نسبتاً دون پایه برمی آید با لقب »شیخِ« واقف متناسب نیست و 

ضمناً این طور القاب بدون »ی« نسبت در انتهای نام افراد ذکر 

می شود مانند »وراق« در آخر نام عثامن بن حسین

۱06 :2006 ,Blair :2 . برای اطالعات بیشرت دربارۀ این قرآن نک

همچنین آلین جورج تناسبات هندسی صفحات آن را در مقاله ای 

.۱6-۱ :2003 ,George :مفصل بررسی کرده است. نک

3. قصبه به معنی افضل یا بزرگرتین شهر هر والیت است. حمدالله 

حمدالله  است.  دانسته  بیهق  »شهرستاِن«  را  سبزوار  مستوفی 

مستوفی، ۱38۱: 2۱3. 

از  نقل  )به  رقومه،  و  سامت الخط  بغدادی،  علی بن ابراهیم   .4

بدرالدین محمدعزی،۱380، ۱۱و۱2(

5. برای منونه جزوات ش م 6۱، م 6، م.30۱3، م.50۱5، 72 )گنجینه 

قرآن(

6. البته ممکن است اجزای مفقوده در کتابخانه باشد اما به سبب 

نبود نام واقف یا عدم ضبط درست اطالعات نسخه فعالً از آنها 

اطالعی در دست نیست.

7. برای اطالعات بیشرت نک: افشار، ۱390: 35-25
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