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اي كهن از تفسير ابونصر حدادي؛ مدخلي بر شناخت خوشنويسي و نسخه
  *تذهيب عصر غزنويان

  1مهدي صحراگرد
 1396/ 26/11: افتيدر خيتار

 17/04/1397: رشيپذ خيتار

 75-92صفحات:  شماره 

  دهيچك
ن احمد از ابونصر محمدب ريالمن رهيكتاب اهللا و تفس يمعان به نام قرآن يفارس ريتفس كياز  يبخش

كتابت و  يوراق غزنو نيبه دست عثمان بن حس ق 484 سال در كه يبن حمدان بن محمد حداد
 ياز حام يو اطالعات قمر يحاو كه روديبه شمار م يكهن فارس رياز معدود تفاس يكيشده  بيتذه

 مقل به يگريد نآقر كاتب نيا از. دارديبرمپرده  انيدربار غزنو با شكاتب ةرابط از واست  نسخه
 نيا. تاس بوده انيغزنو عصر كاتب چند يالگو كه جاماندهبه يرضو قدس آستان كتابخانة در يكوف

 به نسخه نيا كتابت بيتذه و يسيخوشنو يهايژگيو يبررس به ،يفيتوص يخيتار روش به نوشتار
 يبررس نيا جةينت در .دارد اختصاص انيغزنو عصر ييآراكتاب و كتابت يهاسنت شناخت هدف

 ركاتح بر هيتك با كه است مسطح يكوف ينوع نسخه نيا متن در كاررفتهبه خط شوديم مشخص
 كه دارد وجود زين گريد نآقر نسخة چند در آن مشابه و شده كتابت مورب و ،يعمود ،يافق

 در كاررفتهبه خطوط انواع عالوهبه. است يهجر پنجم سدة در سبك نيا گستردة رواج دهندةنشان
 يوفك يحت و ثلث، شكسته، يكوف از مسطح يكوف بر عالوه يغزنو وراقان دهديم نشان نسخه نيا

 عناصر و نقوش يطراح شوديم مشخص بيتذه نةيزم در نيهمچن. اندكردهيم استفاده زين هياول
 دهش يسازگره يهندس نقوش و است ليمستط و رهيدا هياول اشكال يمبنا بر هاترنج خاصه ياصل
  .دارد كاربرد هانوشته نهيزم يبرا يمياسل و بزرگ سطوح يبرا
 ،وراق نيحس بن عثمان ،يحداد ابونصر ر،يالمن رهيتفس و اهللا كتاب يمعان: يديكل يها هواژ
 .يكوف قلم ب،يتذه

                                                            
 تيحما تحت)» يرضو قدس آستان كتابخانه در محفوظ آثار يمبنا(بر  يكوف قلم يشناسسبك جهت ياوهيش نيتدو« يپژوهش طرح از مستخرج مقاله نيا* 
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  مقدمه
در  عموماً شدهقيتحق انياز فرهنگ و هنر عصر غزنو آنچه

 يماردر باب مع يتا حدودو  ،خيتار ات،يادب ،يشناسباستان طةيح
 محدود است چنانعصر  نيا گريد يهنرها بارةها دراست. دانسته

فرهنگ  شهرت ةيسا رد انيكه عموماً فرهنگ و هنر عصر غزنو
 دربارة يكنون دانش. شوديمغفول واقع م انيعصر سلجوق

 گريد از ترزيناچ اريبس عصر نيا ييآراب كتا و يسيخوشنو
 بهيتك و يخط نسخه چند ييشناسا به تنها تاكنون و ستهنرها
 نيا آثار كه يقيدق و مشهور محققان يحت 1.است شده منجر
 سخن از اطالعات تيمحدود سبب به اندكرده مطالعه را عصر
دار و مسلم آثار رقم يبرخ و 2زده تن يخيتار نكات باب در گفتن
 يفرهنگ طةيح به را انيغزنو يدر مراكز هنر دشدهيتول

  3.انددهكرمنسوب  انيسلجوق
 كه ،انيغزنو چون يادوار هنر خاصه ،هنر ينگارخيتار در

 زين يهنر آثار اطالعات و است زيناچ اول درجه منابع اطالعات
 تيروا نشده، يگردآور مشخص ينظام طبق يكاف قدربه هنوز
 آثار نيا. رديگيم صورت داررقم آثار تك به استناد با هنرها خيتار
 يخيارت يريس خط ميترس يبرا را نهيزم مطالعات، محور منزلة به

  .كنديم ايمه پراكنده آثار و اطالعات به دادن سامان جهت
 قرآن كياز  ياستانبول بخش يتوپقاپوسرا كاخكتابخانة  در

 ريالمن رهيكتاب اهللا و تفس يمعانبه نام  يفارس ريتفسهمراه با 
از  يشناخت بخش يبرا يديكل آثار جملة از كه شوديم يدارنگه
ه ك نسخه نياست. ا انيغزنو عصر ييآراكتاب و يخطاط خيتار
 شوديم خوانده »يحداد ريتفس«سهولت  جهت بهنوشتار  نيا در
 خينام كاتب و مذهب، تار كه استسدة پنجم  يهانسخهمعدود  از

 ق 484مورخ  يحداد ريآن مشخص است. تفس يكتابت و حام
از خطاطان برجستة سدة  ،يوراق غزنو نيبه دست عثمان بن حس
نسخه به همراه  سالمتشده است.  بيپنجم كتابت و تذه

 يكتابت آن را به نمونة مناسب خيكاتب و تار ،ياطالعاتش از حام
صر ع بيو تذه يسيخاصه خوشنو يسنت وراق يجهت بازشناس

 يهايژگيو يجستجومنظور  بهكرده است.  ليتبد انيغزنو
 ادهدپاسخ  سؤاالت نيا به شوديم تالشاثر  نيا يپردازنسخه
  :شود

                                                            
اي از كتابخانه امير ههاي شناخته شده مربوط به نسخ. يكي از نسخه1

  اي مفصل بررسي كرده است.عبدالرشيد غزنوي كه استرن در مقاله
S. M. Stern (1969). “A Manuscript from the Library of 
Ghaznawid Amir Abd al Rashid”, Painting from Islamic 
Lands, ed. R. Pinder-Wilson (Colombia, SC, 1969), 18. 

شيال بلر در خوشنويسي اسالمي از پرداختن به ويژگيهاي تاريخي  مثالً 2.
ته به توصيف اين اثر پرداخ صرفاًقرآن عثمان بن حسين وراق غزنوي تن زده و 

 ).Blair, 2006: 197است (

o شده و ابتكت يخيتار طيشرا چه در يحداد ريتفس نسخه 
 ياهسده يفارس يهاو نسخه ريتفاس گريد انيمآن در  گاهيجا

  نخست چگونه است؟
o ييهايژگيو چه يحداد ريدر كتابت تفس كاررفتهبه يهاقلم 

  است؟بوده  يبخش چه كتابت يبرا قلم دارند و كاربرد هر
o ست؟يچ يحداد ريدر نسخة تفس بيبرجسته تذه يهايژگيو  
o انيجر از را ينسخه چه نكات نيا بيخط و تذه يهايژگيو 

  ؟كنديمروشن  انيدر عصر غزنو يپردازنسخه
 و رقم از مستخرج اطالعات يبررس ضمن نوشتار نيا در

 نيا ينره يهايژگيو يليتحل -يفيتوص يكرديرو با هيميتقد
 يقرآن نُسخ بيتذه و كتابت يهاسنت شناخت جهت در نسخه
 ابزار با ياكتابخانه اطالعات يگردآور روش. شوديم يوارس

 ليتحل روش و است مشاهده ابزار با يدانيم و يبردارشيف
 لاستدال و منطق يمبنا بر كه است يفيك وةيش به اطالعات

 از يچهارچوب طرح به اثر نيا يجزئ يهايژگيو از يياستقرا
. سدريم انيغزنو عصر بيتذه و يسيخوشنو يكل يهايژگيو
 نسخه، يعموم مشخصات: دارد ياصل باب شش مقاله نيا
  .يبندجمع و ،يهنر مشخصات ،يحام كاتب، ر،يتفس سندةينو
  قيتحق نةيشيپ

 ابالكتنخست در  يحداد ريتفس صفحات از يكي ريتصو
 منتشر) 1997 ،فؤاد منيا( المخطوطات علم و المخطوط يالعرب
 در اوغلواحسان  را آن از گريد ريتصو دو نيهمچن. است هشد

 است هكرد منتشر 4مترجم يهاقرآن يجهان يكتابشناس كتاب
) و 1391و  1388مقاله ( دو در يحائر يعماد سپس )2000(

 نقاط اثر نيا يمعرف ضمن) 1390(نسخه  يعكسچاپ  مقدمة
 متن رابطة كشف ازجمله. است هكرد روشن را ياريبس مجهول

كتابخانة  ريسو تف پاك قرآن ريتفسچون  يگريد ريبا تفاس ريتفس
 و ،يذهبم شيگرا ،يمعنو گاهيجا ات،يحدربارة  ينكات و ايتانيبر

 حمدان بن احمد محمدبن ابونصر ر،يتفس نيا سندةينومحل دفن 
توجه  انيكه شا ،يهجر چهارم سدة مفسران از يحداد محمد بن
ضمن  يادداشتيدر  )1391( اينيميكر يمرتض است. تأملو 

 يهايژگياز و ينكات بهنسخه  نيا يعكس چاپ يمعرف

. براي نمونه احمد گلچين معاني ضمن معرفي قران عثمان بن حسين وراق 3
سخه را بر اساس با دورة در مجموعه آستان قدس رضوي تاريخ كتابت ن

  .)55: 1354گلچين معاني، ( حكومت سالطين سلجوقي بررسي كرده است
4. World Bibliography of translation of the holy Quran in 
Manuscripts Form xvii 
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و نفاست و  ريمتن تفس تينسخه همچون اهم فردمنحصربه
 نامةانيپا در زين يديجمش اكرمخط نسخه اشاره كرد.  يارزندگ

 اب وراق عثمان قرآن يريتفس روش و نگارش وهيش يبررس«
 »ريالمن رهيتفس و يتعال اهللا كتاب يمعان من الثامن المجلد عنوان

را  نآالخط نگارش و رسم وةيو ش ينسخه را واكاو ريمتن تفس
 هي متعلق بهوبگا گردانندگان عالوهبهكرده است.  يوارس

نسخه به نام كاتبش،  نياز ا يريتصو راًياخ زين 1دير دانشكدة
 يخيتار گاهياز جا ياند ولوراق، منتشر كرده نيعثمان بن حس

 Ghaneabassiri and( اندنرانده يسخن اثر نيا

Ghelichkhani, 2014(. با عنوان  يانامهانيدر پا راًياخ
 ،»يقرن چهارم تا ششم هجر ازشرق جهان اسالم  يهاقرآن«
 ريو اقالم مستد يشرق يكوف يهااز قرآن يتعداد 2يماكر هيعال

 زين يحداد ريكرده كه تفس يششم را بررس تاچهارم  يهاسده
 ير مبناو ب يخيتار شترياو ب كرديرو حالنيباااز آن است.  يبخش

  روست. شيمتفاوت با مقاله پ يمفروضات
 نسخه يعموم مشخصات

رآن و ق كامل متن ريالمن رهيتفس و اهللا كتاب يمعان كتاب
 در آن پارة چهاردهپارة هشتم از  اكنون كه بوده يفارس ريتفس

 سطر 5+7در هر صفحه  كه يبرگ 239نسخة  نياست. ا دست
در  را) 22سورة حج ( اني) تا پا18سورة كهف ( 60 هيو از آ دارد
 نةيخز در ،ق 484 خيتار به ،209 شماره به اكنون رديگيبرم

  .شوديم يدارنگه استانبول يتوپقاپوسرا كاخ كتابخانة امانت
 جمالترا تاج فيدر رد يطبر ريتفساز  پس يحداد ريتفس
 رابوبك ريالتفاس ريتفس) و ق 471( ينياسفرا شاهفور ابوالمظفر

 به شمار يفارس ريتفاس نيتر) از كهنق 494( يسورآباد قيعت
 ينوشتة فارسدست نيچهارمآن  يمتن فارس ني. همچنروديم
 شرح)، ق 447( هياالدو قيالحقا عن هياالبنپس از  دارخيتار

) ق 478( نيالمتعلم ةيهدا)، و ق 473( التصوف لمذهب التعرف
شمار  به يارزنده در مطالعه زبان فارس ياثر سبب نيبد كه 3است

  .روديم
 حفوظم پاك قرآن ريتفس و اثر نيا متن انيم يارتباط ايگو

 كتابخانة در محفوظ يريتفس و 4پنجاب، دانشگاه كتابخانه در
                                                            

1 .Reed 
2. Alya Karame, Qur’ans from the Eastern Islamic World 
between the 4th/10th and 6th/12th Centuries, 
Edingbrough university, 2016. 

از  االبنيه عن الحقايق االدويهها عبارت است از: نسخه. مشخصات اين 3
) به خط اسدي طوسي (كتابخانة ق 447الدين ابومنصور علي هروي (موفق

نورالمريدين و ( شرح التعرف لمذهب التصوف)؛ A.F.340ملي اتريش، ش 
رح فارسي اسماعيل مستملي از كتاب ابوبكر كالباذي ) شفضحة المدعين

هداية المتعليمين )؛ نسخة n. m. 1959-207) (موزه ملي كراچي ش ق 473(

 قرآن از يعشر بر يريتفس عنوان با ينيمت جالل كه ا،يتانيبر
واهد ش يبر مبنا يبرخ كهيطوربه. دارد وجود كرد منتشر) 1352(

اند تهدانس يحداد رياز تفس ييهارا بخش ريدو تفس نيمختلف ا
  ).18: 1390 ،يحائر ي(عماد

 ياجزا تمام و پانزدهم جزء از يبخش شامل يتوپقاپ نسخة
 در تنم است يمعن نيبدكه  است قرآن هفدهم و شانزدهم
 يمبنا رب آن يبندميتقس نيبنابرا است شده ميتنظ پارهچهارده

 گريد ماتيتقس نسخه نيا ديتول زمان در البته. است بوده بعسمين
 ريفست مانند بود، جيرا زين پارههفت ميتقس بخصوص ريتفاس
فته يهاحزب يمبنا بر احتماالً كه ،يسورآباد ريتفس و يطبر
 ييبنام )ص( امبريپ سخن طبق كه يروش بود؛ شده ميتقس گانه
  5.است بوده قرآن، آموزش يبرا
 استفاده ريتفس و ترجمه يِفارس متن در توجه انيشا نكات از يكي
 يفارس متن بودن كهن به توجه با است كه حركات و اعراب از
 روديم شمار به دارخيتار يفارس نسخة نيچهارم كه نسخه نيا
 هاواژه يبرخ كهن و لياص تلفظ مطالعة در هايگذاراعراب نيا

 ،»ينب خَضر« ،»يو« ،»زنده« تلفظ نمونه يبرا. است ديمف اريبس
 »واليد« مانند كلمات يبرخ متفاوت يامال زين و ،»خُواهد«
  .است ذكر انيشا »واريد« يجابه
 ريتفس سندةينو  

عنوان نسخه به همراه نام نويسنده در صفحة نخست چنين 
 رهيفسو ت يكتاب اهللا تعال يالمجلد الثامن من معان««آمده است: 

 السنّهفياالسالم و سو ركن االمامخيالش فيمن تصن« ،»ريالمن
 يرض ينصر احمد بن محمد بن حمدان بن محمد الحداد ياب

 مدصر احابي ن«بر اين اساس نام مفسر  ».اهللا عنه و قدس روحه
 كه) 1 ري(تصواست  »يحمدان بن محمد الحداد بن محمد بن

 و ،»االسالمركن« ،»االمام خيش« چون يالقاب با نامش
 يحداد يمذهب مقام گواه كه يالقاب است؛ همراه »لسّنةافيس«

 و يحنف مذهب) 15-16: 1390( يحائر يعماد. است
تن در م يرا بر اساس شواهد سندهينو يكرام يكالم يهاشيگرا
  كشف كرده است. ريتفس

) كتابخانة بادليان ق 478اثر ابوبكر ربيع بن احمد اخويني بخاري ( في الطب
  .)30 :1383ريشار، ( Pers. C. 37آكسفورد، ش 

 قرآن ريتفس). 1388نا. (بي. اين نسخه با اين مشخصات منتشر شده است: 4
اني به ترجمه ، به كوشش علي رواقي، با مقدمه حافظ محمودخان شيرپاك

  .1383 نا،عارف نوشاهي، تهران: بي
. در حديثي از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه قرآن را بر مبناي احزاب 5

 .)26-44: 1394 قدسي، رجبيآموزش دهند. ( گانههفت
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 هب كتاب سه شده ادي اثر جز يحداد محمد ابونصر از تاكنون
 ةيالغن و ،ولدال ةتحف ياحتمال نام با يكتاب ،القرآن لعلم الموضح نام
. )120: 1391 ،يحائر ي(عماد است شده شناخته القرآنات يف

 محمدرضا خيش رايز سپردند خاك به غزنه در را ابونصر ايگو
 و مسجد از) ق 1326( االلواحاضير در) ق 1361ف ( يخراسان
 داده گزارش نيغزن در حداد، احمد امام ارتيز نام به ،يحداد مزار

 سجدم يسنگ بةيكت يهاپاره نهادن هم كنار با يخراسان. است
 ساخته حداد امام يبرا را مسجد كه رديگيم جهينت مزار مجاور
 ق436 خيتار و مسعود بن مودود نام زين محراب بةيكت در. بودند
 احترام از يحاك گزارش نيا ).74: 1346 ،ي(خراسان است آمده

 تيحما به توجه با است كه يغزنو نيسالط نزد در عالم نيا
  ود.شاثبات مي فرقه نيا با او ارتباط هيكرام فرقة از انيغزنو

  

  
  عنوان كتاب بر روي برگ نخست نسخه. نام ابونصر حدادي و 1تصوير 

  1: 1390ابونصر حدادي،  ماخذ: 
  

 يحام  
 دهديم يگواه كه دارد ياهيميتقد صفحة يحداد ريتفس
-451 حكـ( يغزنو سلطان مسعود، بن ميابراه يبرا را نسخه
 مسعود پسر نيآخر ميابراه). 2 ريتصو( اندكرده كتابت) ق 492
پس از درگذشت فرخزاد در  يدستگاه غزنو انياع .بود يغزنو
سال داشت از حبس در آورده و  27 اي 26او را كه  ق 451سال 

ت صلح توانس انيبا سلجوق صلح يبرقرار بابر تخت نشاندند. او 
 بازگرداند انيغزنو طرةيتحت س يهانيسرزمو آرامش را به 

 يرو ق 472و  471در سال  مي). ابراه345-6: 1372(باسورث، 
 رو نيرا فتح كرد از ا ياديز يهانيسرزمبه هندوستان نهاد و 

است كه در  يسلطان غزنو نيپس از محمود و مسعود سوم
 يدارنيدبه سبب فتوحات و  كه هندوستان فتوحات دارد. او

 يسال هر اندگفتهخوش داشت و  يخط شديم خوانده يمحمودثان
 نيچند نيهمچن. فرستاديمو به مكه  كرديمكتابت  يقرآن

 سال 42 از پس ميابراه. ساخت مسجد و مدرسه و رباط خانقاه،
 درگذشت و در غزنه به خاك سپرده شد ق 492 سال در سلطنت
در ضمن  هقيب خيتار سندهينو ).519-523: 1367 ،ي(اشكور

 ادي ياخانهاز كتابت منجم مذهب يبن محمد غزنو ييحي ادكردي
 فندق، ابناو در غزنه ساخته شده بود ( تيكرده كه تحت حما

 يپردازاز توجه او به امر كتاب يامر حاك نيا و) 242 :1361
 دهديحداد هست كه نشان م ريتفس بيدر تذه ياست. شواهد

امر  نيشده و ا هياز وراقان ته يتعداد ينسخه با همكار نيا
  .كنديم دييتأسخن ابن فندق را 

ان سخن مورخ ديمو يحداد ابونصر ريتفسسفارش كتابت  
از اعتقاد دستگاه  يو بخصوص حاك ميابراه ينداريدر باب د

 ستورداست.  هيكرام يكالم يهاشيگرا و يحنف فرقهبه  انيغزنو
 رابونص يبرا يمسجد ساخت بر م،يابراه برادر ،مسعود بن مودود
 فتهگ ترشيپ كه مسجد بةيكت اساس بر( ،ق 436 سال در يحداد



 79|اي كهن از تفسير ابونصر حدادي؛ مدخلي ...نسخه

ت: متن تقديميه چنين اس .است امر نيا بر يگريد شاهد زين) شد
»االمير السيد الملك/ المؤيد المنصور المظفر السلطان/ امر بكتبته 

االمام/ االعظم مالك رقاب االمم ملك/ االسالم عماداالنام ولي
 / حافظ بالد اهللا و سلطانمة و مجير اال لملةو نصير ا لةظهيرالدو

ملوك / قاهر ال/عباد اهللا / المؤيد بنصر اهللا المظفر علي اعدا اهللا
/ و الملحدين مؤيدالدين و  ةالكفرسيد السالطين قامع 

المسلمين/ ابي المظفر ابرهيم بن ناصر دين اهللا ابي / سعيد مغيث
مود الدين ابي القسم مح/ نظام الملّةو امينلة الدومسعود بن يمين

اه اهللا اميرالمؤمنين / اطال اهللا بق خليفةبن ناصر / الدين معين 
  ».اعلي سلطانه

  

  
  حاوي نام سلطان ابراهيم غزنويتقديميه تفسير حدادي در پايان نسخه . 2تصوير 

  475-473: 1390 ،يماخذ:  ابونصر حداد 
  

 كاتب  
 كستهش يكوف قلم به يترنج در آخر برگ پشت در كاتب رقم

 ابن] عثمان اصل[در  يعل العبد ذهبه و كتبه«: است نيچن
. »عمائهارب و نيثمان و اربع سنه شهور يف يالغزنو الوراق نيالحس

را به زحمت » عثمان«كه  يبه طور است مخدوش رقم نيا

                                                            
جزوهاي يك، شانزده، بيست، بيست و يك و بيست و هفت تاريخ و رقم . 1

كاتب ندارد و به گفته گلچين معاني از نظر خط يكسان نيست. جزو دوم و 
تاريخ به خط كوفي دارد و رقم ديگر اجزا ثلث آميخته به رقاع ششم رقم بي

يعني برخي از اجزاي متأخر است. همچنين تاريخ كتابت اجزا مرتب نيست 

مذهب نسخه در  عهيصاحب ش ايگو .)3 ريتصو( خواند توانيم
 است. داده رييتغ »يعل«به  يدقتيب با را» عثمان«بعد  يهاسال

 نوناك كه است يگريد پارةيس قرآن ذهبم و كاتب شخص نيا
 يرضو قدس آستان قرآن موزة و كتابخانه در آن ياجزا تمام

 ق466-462 يهاسال يط در سينف قرآن نيا. شوديم ينگهدار
شناسانة آن را نسخه اتيخصوص 1شده است. بيكتابت و تذه

تاريخي متقدم دارد و اجزاي متقدم تاريخي متأخر؛ جزو يكم، بيست و دوم، 
دارد، اجزاي چهارم و پنجم  ق 466بيست و پنجم، و بيست و هشتم تاريخ 

 ق 465و  463و هيچ يك از اجزا تاريخ  ق 462، جزو ششم تاريخ ق 464
 .)55: 1354گلچين معاني، ( ندارد
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 دسق آستانقرآن  نةيگنج يراهنمادر كتاب  يمعان نياحمد گلچ
پراكندة آن را  ياجزا يگردآور يشرح چگونگ نيو همچن يرضو
 توانيم نجايااز  2.است كرده عرضه يگريد مقاله اي خواندنيدر 
 تا 462 سال از كم دست ن،يحس بن عثمان نسخه، كاتب ديفهم
. ستا كردهيم تيفعال سينف يهانسخه ديتول نهيزم در ق 484
 منعث« شده ادي قرآن اميس جزو انيپا رقم اساس بر او كامل نام
 نام هجينت در. است »يالغزنو الوراق سهل ياب بن نيالحس بن
 هيكن ظاهراًسهل كه  ياب ةي. كنشوديم معلوم جدش و پدر

 احتماالً دهدياوست و به جدش مربوط است نشان م يخانوادگ
به نام ابوسهل الوراق محمد بن ابوسهل  شابورياز ن ياو نوة وراق

: شودياو بر ما معلوم م يسابقة خانوادگ بيترت نياست. بد يزوزن
رشد كرده و به دربار  شابورياز وراقان اهل زوزن كه در ن يخاندان
 اي »يكاغذ« گاه يعرب در كه وراق. اندافتهيراه  انيغزنو

كاغذفروش است اما در  يبه معنا شديمخوانده  زين »يالكتاب«
 ساندريم زيو مجلِّد را ن سيكاتب، كراسه نو يتر معناعام يمعنا

دارد. عمدة وراقان در  يطوالن يانهيشيپ يو در فرهنگ اسالم
 چون ياز فضل و دانش برخوردار بودند و كسان يتمدن اسالم

 وراقان جمله از ،الفهرستصاحب  م،يمحمدبن اسحاق ابن ند
 به توجه با). 824: 1372 ،يهرو لي(ما رونديم شمار به مشهور

 هك نيحس بن عثمان چون يوراقان رقم نيهمچن و فيتعار نيا
 راقو رسديم نظر به است همراه »ذهبه و كتبه« عبارت با نامش

 تابت،ك كاغذ، هيته كار كه شديم گفته يكسان به پنجم سدة در
 انكس نيا رو نيا از. داشتند عهده به را نسخه ديتجل و بيتذه
 امور تمام و داشته تسلط يسازكتاب به وابسته يهنرها همه به
  .رساننديم انجام به ييتنها به را نسخه كي نيتدو

                                                            
هاي نخست است كه تمام اجزاي آن در هاي سدهاثر جزو معدود قرآناين . 2

پارة دهمش را كه  تر اجزاي آن پراكنده بود؛يك مجموعه قرار دارد. گويا پيش
الدين شد شاه عباس صفوي بر مزار شيخ صفيقبالً در موزة ملي نگهداري مي

ه به سرقت رفت (ع)اردبيلي وقف كرده بود و چند جزو ديگرش از حرم امام رضا 
آوري اجزاي سي گانه اين مصحف همت بود. احمد گلچين معاني به جمع

عباس در پاره دهم اين مصحف به اين شرح است: گماشت. وقف نامه شاه
بتاريخ شهر محرم الحرام سنه سبع و ثلثين بعد االلف وقف نمود كلب آستان «

 وجز آغاز در ياهيميتقد صفحة طبق بر قدس آستان قرآن
 هيهت »يعبدوس احمدبن  محمد ابوجعفر سيالرئ خيش« يبرا 28
 گفتة به است ممكنكه  )55: 1354 ،يمعان ني(گلچ است شده
 شابورين بينق محمد ابوجعفر ،هقيب خيتار كتاب صاحب فندق، ابن
عثمان  نكهيبا توجه به ا جهينت در ).197: 1390باسورث، ( باشد

 يو سلطان غزنو دربار بزرگانرا از  ييهاسفارش نيبن حس
جم دوم سدة پن مةيهنرمند در ن نيا افتيدر توانيمكرده  افتيدر

 نيا ديمو داشته است. بيدر كتابت و تذه ييواال گاهيجا يهجر
 و يدر كتابت اقالم متعدد از انواع كوف خطاط نيسخن مهارت ا

 است بحث مورد نسخة دردر حد كمال  بيتذه ياجرا وثلث 
 وراق زياست فرزند او محمد ن يگفتن .گفت ميدربارة آن خواه

ه ب پارهيسقرآن  كيبود كه در حال حاضر دو جزو از  يابرجسته
 آستان قدس كتابخانه مشهد،(جا مانده است  بهاو  بيخط و تذه

نسخه به لحاظ  نيا )4680 ش، قرآن، و موزة 3272ش  يرضو
ابت سبك كت و ابعاد ،تعداد سطور ،بيتذه و كتابت يهايژگيو
انه در همان كتابخ نيعثمان بن حس پارةيسمطابق با قرآن  ناًيع

 ان،آلم( يغزنو يعل خط به يقرآن مانند گريد نسخه چنداست. 
 ق485 مورخ ناميب يقرآن و) arab 2603 ش ان،يكتابخانة باوار

با  زين) Is 1607.2aش  ،يتيكتابخانه چسترب ن،ي(دابل
ه عثمان به جا مانده ك پارةيمشابه با قرآن س كامالً ياتيخصوص

 نيحس بن عثمان افتيدر توانيم شانيزمان تأخربا توجه به 
است بودهاواخر سدة پنجم  دراز خطاطان غزنه  يگروه استاد.  

  

ي را بر ات قرآنحضرت علي بن ابي طالب عليه السالم عباس الصفوي اين آي
روضة مقدسة صفيه صفويه حفت باالنوار الجليه تا ثواب آن بروزگار فرخنده 
آثار عايد گرديد مشروط بر آنكه از آن روضه بيرون نبرند و اگر كسي بيرون 

السالم در آيد و در خون ببرد بلعنت خدا و نفرين رسول و ائمه هدي عليهم
. )55: 1354گلچين معاني، ( »السالم شريك باشدمام حسين عليهحضرت ا

پيشين را جدا كرده بودند و در نتيجه برگي ديگر از پايان  ةنامگويا صفحه وقف
ن گلچي( اندافزودهنامه را به آن اين وقف سپساين جلد نيز افتاده است و 

 .)55: 1354معاني، 
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  حسين وراق بر پشت برگ آخر نسخه .  رقم عثمان بن3تصوير

476: 1390ماخذ: ابونصر حدادي، 
 نسخه يهنر مشخصات  
 خط  
 فمختل قلم چند از هاستفاد نسخه نيا مهم يهايژگيو از يكي

 رياست و با توجه به مهارت چشمگ ريتفس و قرآندر كتابت متن 
 هب منحصر يانمونهنسخه  نياقالم ا نيا همةكاتب در كتابت 

 خراسان در يهجر پنجم سدة كتابت يهاقلم مطالعة يبرا فرد
ر آن عص جيرا قلم چند اتيخصوص توانيم رايز ؛روديم شمار به
 نزلةم به ،شده كتابت ماهر البته و واحد يكاتب دست به كه ،را

 بتكتا در رفته كار به يهاقلم. كرد يابيارز عصر آن اريمع خط
 يكوف ،شكسته يكوف مسطح، يكوفاست از  عبارت اثر نيا

 نوعت نيا. هياول يكوف يحت و ،عيتوق ثلث، ،3(مورق ساده) ينييتز
 تنوع هالبت. است شده افزون خاص مواضع در ييهايسينورنگه با

 بسب به بلكه ستين تفنن سر از و مورديب هارنگ و هاقلم
 نص به ريغ متون ورود خطر متن نيا يمحتوا بودن چندگانه

 قرآن متن از يفرع متون كيتفك يبرا كاتب و داشته وجود قرآن
 برده كار به متنوع ييهارنگ و هاقلم قرائت، در سهولت زين و

 و ترجمهو  مسطح يكوف قلم به قرآن متن كه يطور به. است
 يجل طورس ليذ در كه است يخف شكسته يكوف قلم به ريتفس
 يهارهنقل شده از سو اتيآ ريتفس متن در. است شده كتابت متن
. است يجل ثلث قلم به است ريتفس كنندة قيتصد عموماًكه  گريد
 تايآ يمبنا بر »ورود« واژة مختلف يمعان مانند خاص يموارد در

 ناوبت به گريكدي از اتيآ كيتفك جهت كاتب) 138 صفحه( قرآن
د كلمه چن نيهمچن .است كرده استفاده هياول يكوف و ثلث قلم از

مورق كتابت  يها به قلم كوفو درون نشان بيتذه يدر البال

                                                            
 رود. درها به كار مي. كوفي مورق دو نوع دارد كه بيشتر در كتيبه3

: 1362آيد (فضايلي، حروف به شكل برگ در مي يوه انتهاياين ش
دو يا سه شاخه شده و  معموالً). در نوع ساده انتهاي حروف 180

از  كيكتابت هر  يهايژگيو ترقيدق يابيارز جهتشده است. 
  .شوديم ياقالم به طور جداگانه بررس

 مسطح يكوف 

 هقلم ب نيتردرشت وشده  كتابتقرآن  يقلم متن اصل نيا با
 ياز انواع كوف يكيسبك  نيكار رفته در تمام نسخه است. ا

رآن مثل ق يكه به استناد آثار روديمبه شمار  يرانيا اي يشرق
 Isش  ،يتيكتابخانة چسترب ن،ي(دابل ق 292مورخ  ،يقانيخا

، (ع) رضا امام حرم بر امالس بن كشواد يوقف قرآن و ،)1417
-3013ش  ،ي(مشهد، كتابخانة آستان قدس رضو ،ق 327 مورخ
گسترده داشته است.  يرواج رانيدر آغاز سدة چهارم در ا )3015

 از آثار سبك ياگستردهبخش  كه يشرق يكوف يهايژگيواز 
به شمار  )1992( فرانسوا دروش يبندطبقهدر  نينو يعباس

قلم در كتابت  خامتض رييتغ يكي )1379دروش، ( روديم
نوع متفاوت اتصاالت  يگريمختلف حروف است و د يهابخش

 فاعارت يمبنا بر كه دارد يخود انواع متعدد يشرق يحروف. كوف
 طخ صفات. ابدييم تنوع قلم يايزوا و حروف اتصال نوع حروف،

 رب توانيم نيچن خالصه طوربه را نسخه نيا در كاررفته به
  :شمرد

o اديز يبلند حروف عمود اريسطر به واسطه ارتفاع بس عرض 
سبك كتابت را رسم  نيا يكه اگر خطوط كرس ياست به طور

برابر  ارچه حدودوسط  يباال تا كرس ينسبت فاصله كرس ميكن
 يدر حال نيا )4 ريتصو. (است وسط يكرس تا دوم يكرس فاصلة

وجود  يتناسب نيچن يشرق يكوف گريد يهااست كه در سبك

هايي همراه با كند و در نوع تزييني آن برگتصوري از برگ ايجاد مي
شود و فضاي خالي هاي بلند و پيچان در انتهاي حروف افزوده ميساقه

 د.كنبين حروف را پر مي
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 زحمت به يعمود حروف ارتفاعها سبك يدر برخ يحتندارد و 
 4.رسديم برابر دو به

o رفته صورت گ يحروف با استفاده از خطوط تمام قلم افق اتصال
انند (م يشرق يكوف گريد يهاسبكاز  ياريكه در بس يدر حال
 اب اتصاالت نياكتابخانه آستان قدس)  72، 3013 شيهاقران

 .)5-6 ريتصو( است شده انجام نازك مانند »v« يهاحركت

o و مورب  ،يعمود ،يافق يهاحروف با استفاده از حركت شكل
) 4 ريتصو(در آن وجود ندارد  يشكل مدور چيقلم اجرا شده و ه

 »ي«، »ن«حروف مثل  يبرخ گريد يهاكه در سبك يحال در
 حركت مدور كتابت شده است. كيبا 

o و كينزد اريحروف بس فاصله كه ياست به طور هم تنگ 
 خط كي قدر به دهيكش يافق وطخط ايالف و الم ها  نيفاصله ب

 .است نازك ديسف

 گريمتن قرآن به چند نسخه د كتابتبه كار رفته در  يكوف
 47 قرآنشآثار است.  نيدارد و گواه ارتباط ا ياديشباهت ز

) كه به سبب استفاده از ي(مشهد، كتابخانة آستان قدس رضو

 هيدر اواخر سدة چهارم ته احتماالً بيتذه يپوست و طرز طراح
 نسخه نيآثار است. ساختار و هندسة حروف ا نياز ا يكيشده 
است.  يحداد ريمسطح به كار رفته در تفس يمطابق با كوف كامالً
 ريتفس به ياديز اريبس شباهت يحداد ريتفسخط  نيهمچن

 نيا ريسبودن متن تف كسانيبا توجه به  و دارد ايتانيبر كتابخانه
 قرآنشباهت ساختار صفحات (رابطه خط  نيهمچن و دو نسخه

 ماالًاحتمنطقه و  كيها در نسخه نيا افتيدر تواني) مريتفس و
 .)8 و 7 ريتصو( 5مكتب كتابت شده است كيبه دست هنرمندان 

 نيمسطح ا يبه خط كوف ياديكه شباهت ز يگريمشهور د اثر
در  شيهااست كه برگ ينسخه دارد قرآن معروف به قرمط

به  زينسخه ن نيمختلف پراكنده است. در خط ا يهامجموعه
 يريگحروف مشابهت چشم يفرم كل» ال« ينييشكل تز ياستثنا
 طحمس يكوف يهايژگيو بهتر فهم جهتدارد.  يحداد ريبا تفس

 ةير پا(ب سبك يهايژگيو نييتع در حروف نيموثرتر نسخه نيا
و  يحداد ريتفس در) يعباس سبكدر  فرانسوا دروش روش
.است آمده 1در جدول  مشابه يهانسخه

  
   .ها در تفسير حدادي يكرس فاصله. 4 ريتصو

  نگارنده: ماخذ

  
  يحداد ريتفس ،مسطح يكوف در حروف ميضخ و يافق اتصاالت. 5 ريتصو

  130: 1390 ،يحداد ابونصر: ماخذ
                                                            

قران وقفي كشواد بن امالس كتابت شده در اصفهان (كتابخانة آستان  مثالً. 4
آمده  6) كه جند سطري از آن در تصوير 3015-3013قدس رضوي، ش 

 است.

(عمادي  را اثبات كرده است. عمادي حائري ارتباط متن اين دو نسخه 5
 .)19-20: 1390حايري، 
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  (ع)اد بن امالس بر حرم امام رضا شكل در خط قرآن وقفي كشو v. اتصاالت مورب و 6تصوير 
  60: 1392صحراگرد و ديگران، ماخذ: 

  

 
  )  ريسف) و نسخ تحريري (ت(متن مسطح يكوفقلم  ،با خط و متني مشابه تفسير حدادي ايتانيكتابخانة بر ريتفس . 7 ريتصو

  14: 1352 ،ينيمت: مأخذ
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  .ايتانيبر كتابخانة ريتفس بهش ريچشمگ شباهت و يحداد ريتفساي از صفحه. 8 ريتصو

  52: 1390 ،يابونصر حداد: ماخذ
  

  همعصر مشابه يهانسخه و يحداد ريتفس حروف سهيمقا. 1 جدول

  ال  هـ  س -ن م ع ظ-ط  الف  نسخه نام
 ريتفس
  يحداد

  
  

      

  

 47 قرآن
 قدس آستان
      يرضو

  

  

  

  

 ريتفس
 كتابخانه

  ايتانيبر
    

      

 
  يقرمط قرآن

     

     

  
  نگارنده ماخذ: 
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 شكسته يكوف 

ه حروف ك است يكوف قلم كتابت از يسبك شكسته يكوف
كوچك بودن قلم به صورت مدور  ايآن بر اثر سرعت در كتابت 

 شيرابه نسخ گ افتهيشكل  رييحروفش تغ يبرخ يدرآمده و حت
 يچهارم تا هفتم هجر يهاكه در سده سبك نيااست..  افتهي
كوتاه دارد. كاربرد  يمدور و گاه حروف عمود يبود حركات جيرا

آن از  كيبه هدف تفك يكيسبك  نيا يبرا 6»شكسته«نام 
 است ،بلند يهاو اندازه درشت و الف زيت يايبا زوا ،يرسم يكوف
  .ورمد حركات سمت به حروف شكل رييتغ سبب به يگريد و

از  يركوچكت اريشكسته كه اندازه بس ياز قلم كوف كاتب
ده است. استفاده كر يفارس ريكتابت تفس يدارد برا يسطور اصل

شدن  ائلق زيسبك كتابت و اندازة قلم تما رييعلت تغ نيترمهم
 فياز تحر يريآن جهت جلوگ يفارس ريمتن قرآن و تفس انيم

  قرآن است.
 يخبر رأس در عامدانهكه  يزيسبك كتابت با نوك ت نيا

 شده جاديا هاالف سر چپ به رو طرة و »و« سر مانندحروف 
» س«، »ن« ،»ي«چون  يدر حروف ريالبته تدو .شوديم شناخته

.)9 ريتصو( سبك است نيبرجستة ا يژگيو زين

  
   .شكسته يكوف قلم به يحداد ريتفس نسخه در ريتفس متن از سطر چند. 9 ريتصو

  45: 1390ابونصر حدادي،  ماخذ:
  ثلثقلم 

قلم  را به ريدر متن تفس ثيحادا و اتيآ و يعرب اقوال كاتب
 تابتكالجورد و شنجرف  يسينورنگهو گاه  اهيبه رنگ س گاه ثلث
 به هك است ياصول با مطابق قلم نيا كتابت وةيش. است كرده
 رانيا يسينواست و از سدة ششم در قرآن منسوب بواب ابن

ل استقال وهيش نيا يهايژگيو نيبارزتر 7.افتي گسترده يكاربرد
 هاگردشتنوع ضخامت قلم در  8،يكامل شكل حروف از قلم كوف

ه اشكال مشاب انياندازه م تناسبِ وجود ژهيو بهو حركات حروف و 
 نيكتابت عثمان بن حس وةيحال ش نيبا ا در حروف مختلف است.

ك سب توانيدارد كه م يفردمنحصر به يهايژگيقرآن و نيدر ا
حروف كه  يهاحركت اديسطح ز هاز جمل كرد. يتلق يشخص

 يكه در انتها يگردش كوچك زيقلم محقق است و ن ادآوري
.)10 ري(تصو داردمفرد  يها» الف«

  

                                                            
گونه را شكستة مدور  گفتني است شيال بلر و استله ويلن اين.6
)broken cursive( اند) ناميدهBlair, 2006: 195-198.( 

قران تاريخ دار به قلم نسخ اثر ابن  نيتركهن. از ميان اقالم ششگانه 7
 ق555اي به قلم محقق مورخ است و ديگري نسخه ق 391بواب مورخ 

كامل به قلم ثلث به ندرت كتابت شده  قرآن .)16: 1380(جيمز،  است
  هاست.است. كاربرد اين قلم بيشتر براي كتابت كتيبه سرسوره و عنوان

 هايدر متون ديواني و گاه قرآن عمدتاً. شيوة ديگر رايج در اين زمان كه 8
وفي از قلم ك ماًيمستق رسديمي است كه به نظر اوهيشخطي به كار رفته 

استخراج شده و داراي اشكالي مشترك با قلم كوفي شرقي است. مانند 
، 3774 مارهش جزوة مثالًكه از قلم كوفي به جا مانده است. ( مانند vاتصاالت 

  مشهد، كتابخانه آستان قدس رضوي)
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  .ريتفس انينقل شده در م اتيآ و ياقوال عربجهت كتابت  ر،يمتن تفس اني. دو سطر به قلم ثلث در م10 ريتصو

24: 1390ابونصر حدادي،   ماخذ:
  
 نينخست ي(سبك عباس هياول يقلم كوف( 

استفاده  هياول يكاتب از قلم كوف ريتفس متنموضع از  كيدر 
 از هيسه آ ريدر متن تفس شدهنقل اتيآ انيم در رايزكرده است. 

منظور  هب كاتبشده و  نقل يمتوالمواضع مختلف قرآن به صورت 
) 71 هياز آ يبخش م،ينخست (مر سطر اتيآ نيا انيم زيتما جاديا
(هود،  نينخست يقلم كوف به راسطر دوم  اه،يس ثلثقلم  به را

 اء،يب(االن مسطح اهيس ثلثقلم  به را) و سطر سوم 91 هياز آ يبخش
 يكوف سطر نيا. )11 ريتصو( است دهكر) كتابت 98 هياز آ يبخش
 سو كي از رايز دارد؛ ژهيو يتياهم يخطاط خيتار نظر از هياول

و از  دهديم نشان هياول يكوف قلم كتابت بر را كاتب نيا مهارت

پرده بر  يسيوراق سدة پنجم در خوشنو كي يهادامنه مهارت
بر  هياول يكوف قلم كه است تيواقع نيا يايگو اًيثان. دارديم

 كتابت اسالم جهان يمركز مناطق در صرفاًخالف تصور عموم 
 زين غزنه، اسالم، جهان نقطة نيتريشرق رد بلكه شدهينم

كتابت را در  وةيش نيمشابه ا يهانمونه. است هبود گسترده
 ني. اافتي توانيم ،يليخل مجموعة 60 ،58، 57 شيهاقرآن

گنجانده است اما  D. vbسبك كتابت را فرانسوا دروش در گروه 
 ده استنران يسبك سخن نيگسترش ا ييايدرباره منطقه جغراف

 يسرنخ تواندينسخه م نيا .)110-111-114: 1379ش ودر(
  .باشد آثار از گروه نيا ديتول مكاني مبدأ يجستجو جهت
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  . استفاده از قلم كوفي اوليه در كتابت آيات نقل شده در متن تفسير11تصوير

  138: 1391ابونصر حدادي، ماخذ: 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  .تفسير حداديدر كوفي اوليه  شبيه به )از مجموعة خليلي D.Vbگروه (.  برگي از يك مصحف 12تصوير
109 :1379ماخذ: دروش، 

 اعراب و اعجام  
 مورب خطوط صورت به شنجرف با قرآن متن خط در حركات

 گريد معالئ و شده كتابت يديبن احمد فراه ليخل وةيبه ش نازك
 محرر و نيزر يريدوا زين هانقطه. است سبز و الجورد رنگ به

 ةيوزا به توجه اثر نيا يگذارنقطه در توجه انيشا نكتة. است
 ساسا بر كاتب كه است ييتاسه و ييدوتا يهانقطه يريقرارگ
 ستا كرده ميتنظ نيريز حرف ةيزاو با متناسب را هانقطه ةيزاو

  .)13 ريتصو(

 يمطابق رسم نوشتار كهن فارس ريبخش ترجمه و تفس در
بدون سركش » گ«نقطه و  كيبا » ژ«و » چ«، »پ«حروف 

ا را آنه توانيمتن م اقيبا توجه به س صرفاًاند و كتابت شده
 يهانسخه در يفارس متون خالف بر حال نيا با. خواند يدرستبه

 شده انجام كامل زين يفارس نوشتار يگذارنقطه نخست يهاسده
 دهش يگذاراعراب زين يفارس كلمات از ياريبس يرو بر يحت و

.است
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 شانيباال اي ريز حرف ةيزاو اساس بر »نةيالمد« و »نيميتي« واژة در هانقطه دو متفاوت هيزاو. 13 ريتصو

57: 1390ابونصر حدادي،  ماخذ:
 بيتذه  

 دقت نقوش، تنوع ت،يفيك لحاظ به زين نسخه نيا بيتذه
 انعثم است؛ معلوم آن علت. است فرد به منحصر يپركار و اجرا
 ودخ هم تمام و كرده كتابت يغزنو سلطان يبرا را اثر نيا وراق

 ارك به سلطنت مقام خور در و فرد به منحصر ياثر ةيته جهت را
 قدس آستان پارةيس قرآن از نسخه نيا بيتذه. است بسته
 يراحهم در ط يشتريب اتييو جز است ترفيظر و پركارتر يرضو

 المجلد كتاب، عنوان وراق عثمان نقوش و هم در عناصر دارد.
 ساخته يترنج درون را رهيتفس و يتعال اهللا كتاب يمعان من الثامن
 محرر نيزر مسطح يكوف قلم به ،متقاطع رهيدا چهار از شده

 است ردهك نييتز يدرشت يمياسل نقش با را اشنهيزم و كتابت
 دو شاننهيمز كه دارد مذهب صفحة دو جلد نيا آغاز. )1 ري(تصو
 يگريد و ريدوا از شده ساخته يكي يهندس متفاوت نقش
 دارطبل چهارلنگة و هشت كهبسته  نقش متقاطع يهامربع
در  يهندس يهااز گره استفاده. )14 ري(تصو شوديم دهينام
 جيرا اريسدة ششم و هفتم بس درها صفحات آغاز قرآن بيتذه

نمونه  يكه برا ديبه اوج رس يلخانيدوره ا يهاشد و در قرآن
احمدبن  نيالدبه خط تاج يقرآن نياز صفحات آغاز توانيم

(مشهد، كتابخانة آستان  ق 586مورخ  ،يراوند يمحمدبن عل
(قاهره،  ق 713مورخ  توي) و قرآن الجا2261ش  ،يقدس رضو
 بر يلخانيا عصر از وهيش نيا. كرد ادي )72ش  ،يكتابخانة مل

 فرمان تحت يهانيسرزم خاصه اسالم، جهان يغرب مناطق
از  يكيو به  )(James, 1987: 126 گذاشت اثر زين مملوكان

 اثر نيا استناد به. شد ليتبد منطقه آن بيتذه ياصل يهايژگيو
 شده يسازگره يهندس نقوش از استفاده سابقة افتيدر توانيم
 اسالم جهان شرق و پنجم سدة بهها قرآن نيآغاز صفحات در
  .رسديم

 و تاس يسازرهيزنج از ميضخ ياهيحاش نقوش نيا گرداگرد
ته كه نقش بس و بزرگ گرد يابرك نقش زيندور  ديسف نةيزم در

به كار  لاصوشده است.  نييتز رهيو زنج يميبا نقوش اسل زيآن ن
عناصر  بيترك وهيش نيصفحات و همچن بيو ترت ميرفته در تنظ

 گريرا در د )رهيغ و لوح ره،يزنجنسخه (شامل ابرك،  نيا بيتذه
يم مشابه آثار. از جمله ديد توانيسده چهار و پنجم م يهانقرآ

وقف  موصل نيباب مسجد بر كه كرد ادي خيتاريب ياز قرآن توان
). اجزا 555ش  ،يو اسالم يشده است (استانبول، موزة هنر ترك

 ه،ينسخه شامل نقش ابرك حاش نيا بيو عناصر تذه
با  يريشباهت چشمگ شيهاها و سرسورهو ترنج هايسازرهيزنج
 اي هريبر شكل دا عمدتاًنقوش  نيا ساختاردارد.  يحداد ريتفس

 يهاآنها به رنگ ينييتز يهااستوار است و طوقه ليمستط
 است يگفتنشده است.  عيترص يازر و قهوه اي ديو سف يالجورد

 قلم به صفحه دو نيا چپ صفحة در شكل مربع خانة چهار در
 ،»غفر« ،»يالغزنو« ،»الوراق«: است شده نوشته مورق يكوف

.»له«
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  رهيزنج يحواش و يهندس يسازگره يحاو بزرگ يالواح با نسخه نيآغاز مذهب صفحات. 14 ريتصو

3و  2: 1390 ،يحداد ابونصر: ماخذ 
  

 نيا يهاقرآن مانند افتتاح، صفحة يعني متن، آغاز صفحة
 ترنج دو آن ةيحاش نييپا و باال در كه دارد مفصل يلوح دوره
 لوح. )15 ري(تصو است بسته نقش يمياسل نقوش با يافق بزرگ

 نيمتن سرسوره است. اما در ا يحاو معموالً هاقرآن گريد در
سوره است لوح  انةيجلد از م نينسخه از آنجا كه شروع متن ا

 با ميخض يجدول زين متن و لوحدارد. گرداگرد  ينييجنبة تز صرفاً
 رد ليمستط دو در اجزا شمارة. است بسته نقش رهيزنج نقش
 صفحات در متن نةيزم و شده كتابت ثلث قلم به صفحات يحواش
  .است ييختا و يمياسل نقش از دهيپوش افتتاح

حه (صف» طه«است در دو شمسة كوچك در سرسورة  يگفتن
 دهديكه نشان م». محمد» «عمل«اند: نوشته بي) به ترت167
 احتماالًبه نام محمد،  يسرسوره اثر مذهب نيا يو اجرا يطراح

شخص به گمان  نيوراق بوده است. ا نيشاگرد عثمان بن حس
فرزند عثمان، است كه دو پاره  ن،يفراوان محمدبن عثمان بن حس

او در كتابخانه آستان قدس  بيبه خط و تذه پارهيس يقرآن از

 ،يخانة آستان قدس رضو(مشهد، كتاب شوديم ينگهدار يرضو
در زير نشان پنج آيت صفحة ده نيز عبارت ) 4680، م. 3272 ش
شود كه احتماال همان علي الغزنوي كاتب ديده مي» عمل علي«

 نياتهران، مجموعه كاشاني) است. ق (485قرآني ديگر مورخ 
 زا يشمار ياريو با هم ياثر در كارگاه نيا دهدينكته نشان م

 هك ياخانهكتابت همان شك بدون است؛ شده هيته هنرمندان
  )242: 1361 فندق، ابن( است كرده ادي فندق ابن

است كه درونش  يبزرگ نيشمسة زر اتيفصل آ يهانشان
ابت شده كت يتا ده به عرب كياز  متناوباً هيشمارة آ يبه قلم كوف

 گرينشان بزرگ د كي هيپنجم و دهم در حاش اتياست. در برابر آ
نشان خمس) و شمسه (عشر) نقش بسته  يبه شكل ترنج (برا

 ليتشك يميو اسل يبا نقوش هندس نياز چند طوقه رنگ زيكه آن ن
 و »عشرة«وسط شمسه و ترنج كلمات  رهيشده است. در دا

.است شده كتابت »خمسة«
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 زين يگريها و عناصر دنسخه ترنج گرِيصفحات د ةيحاش در

مخصوص دارد. از جمله قاب  يكاربرد كينقش بسته كه هر
جهت نشان دادن شماره جزو و  افتتاح صفحة ةيحاش ليمستط

) به منزلة نشان ميده سورة مر هينسخه (آغاز آ 63حزب و صفحة 
 ينوشتار و زر از يانهيزم با است جزو شمارة يحاو كه حزبمين
.محرر نيزر رقاع قلم به

   

  
  تمام متن قرآن به كار رفته است.  دركه  عشرو نشان  اتيآ فصل نشان . 17يتصو

  1390 ،يحداد ابونصر: ماخذ

  
  كه در تمام متن قرآن به كار رفته است. خمسو نشان  اتيآ فصل نشان . 18ير تصو

1390 ،يحداد ابونصر: ماخذ

نقوش صفحة دوم افتتاح با تكيه بر  يخططرح.16تصوير
 نگارنده ماخذ:. هيپا يهندس

 تفسير حداديافتتاحصفحةتذهيب . 15تصوير 
 1390:4،يحدادابونصرماخذ: 



 91|اي كهن از تفسير ابونصر حدادي؛ مدخلي ...نسخه

 يزر برا عمدتاًنسخه  نيا بيبه كار رفته در تذه يهارنگ
 ترنج هنيزم يبرا شنجرف ،يريگقلم يبرا ياقهوه نه،يپوشش زم

  .است يو خطوط دور يكشجدول يو الجورد برا شمسه و
  :است نيچن نسخه نيا بيتذه يهايژگيو خالصه
 آغاز و حزب يهانشان و نيآغاز ترنج(مانند  هاترنج يطراح 
. ستا شده ساخته ليمستط و رهيدا ياصل اشكال اساس بر) اجزا
 ادي يهاترنج گريد و رهيدا چهار تقاطع از نسخه آغاز صفحة ترنج
 .است كوچك سرترنج كي همراه به ليمستط شده

 ب (كه شكل يحواشن و بدو ميمستق يدور متن و الواح مذه
ل و الشكمختلف يهايسازرهياز زنج يبا انواع صرفاًانحنا دارند) 

 اشكال يحواش كه يمتنوع ساخته شده است. در حال يهااندازه
 هيحاش(مشابه  يگذارنقطه و يكار مرصع طرح با مدور
 .است شده جاديا) يساسان دوره يهايساز

 و نسخه نيآغاز صفحات مانند بزرگ سطوح پوشاندن يبرا 
 يسازگره يهندس نقوش از استفاده افتتاح صفحات الواح نةيزم

 .است شده استفاده ساده شده

 عشر يهانشان نهيزم يحت و متن نهيزم شامل نوشته نهيزم 
 همراه ياهيگ نقوش با است مربوط كلمات يحاو كه خمس و

 .است

 زر، الجورد،  يمنحصر است به چند رنگ اصل يپردازرنگ
 .شنجرف و ،ياقهوه

  هجينت
 گاهيبر جا عالوه يحداد ابونصر ريتفسناقص  نسخه

 ،يپردازنسخه ،يمذهب يهافرقه خيتار شناختاش در ارزنده
 ييارزنده در شناسا ياثرپنجم  سدة يشناس خط و يشناسزبان
 يهايژگيو يدر شرق جهان اسالم است. بر مبنا يوراق سنت

از  يتا حدود توانينسخه م نيا ييآراو كتاب بيخط، تذه
در قلمرو تحت فرمان فرزندان  يپردازكتاب جيرا يهاسنت

 يكه به علت همزمان ياباخبر شد؛ دوره يسلطان مسعود غزنو
 انيلجوقس يفرهنگ و ياسيس شهرت تفوق و ريتأثبه شدت تحت 

 قرار توجه مورد كمتر هنر خيتار قاتيتحق در و گرفته قرار
 توانيم نسخه نيا بيتذه و خط يبررس جةينت در. رديگيم
 دةس اواخر در انيغزنو عصر در يپردازقرآن اتيخصوص از ياتيكل

  :برشمرد نيچن را پنجم
 خط 

                                                            
، »الف«شود برآمدگي تزييني سر . ترويس يا طره كه گاه سرك نيز ناميده مي9

هاي كتابت است (مايل هروي، ها و قلمشكل مثلث، در برخي سبك به غالباً
1372 :696.(. 

ه ك است بودهمسطح  يكوف ،قرآن كتابت جهت يرسم خط
 يبرخ درو مورب قلم و  ،يعمود ،يبا استفاده از حركات افق

 ريتفس خةنس استناد به. شديم كتابت زيناچ اريبس دور بامواضع 
مسطح، از  يعصر عالوه بر كوف نيوراقان ا ميابييدر م يحداد
 زين هياول يكوف يابن بواب و حت وهيشكسته، و ثلث به ش يكوف

 وراق نيحس بن عثمان خطشكسته در  ي. كوفاندكردهياستفاده م
گرد  9طرة اي سيترو و ،و حروف مشابه »ح« ،»و« سر زيت نوك با

 ني. همچنشوديم زيمتما گريد يهااز نمونه »الف«و معكوس 
» ن«مفرد و ارسال  »الف« ينازك انتها يبا گرد زيخط ثلث او ن
  است. صيقابل تشخ

 بيتذه 

 سخةندوره به استناد  نيا بيتذه تيخصوص نيتربرجسته
 نقوش بر بيتذهاجزا و عناصر مختلف  ةيتك يحداد ريتفس

با اندك  هيپااست. نقوش  ليو مستط رهيدا بخصوص هيپا يِهندس
 يهاترنج ابرك، يطراح درمثل سرترنج كوچك  ييهاافزوده
  .دارد گسترده يكاربرد هالوح و هيحاش

در  زين يسازرهيزنج و يمياسل ينييتز نقوش از استفاده
وارد م نياز ا كيكاربرد دارد كه البته هر اريدوره بس نيا بيتذه

ا در ر هايسازرهي. انواع زنجاندرفتهمخصوص به كار  يگاهيدر جا
صفحات  يسازو جدول نيصفحات آغاز يهالوح ةيحاش يطراح

 ميدر خطوط مستق هارهيزنج يطور كل به. ديد توانيافتتاح م
فاده است عيمدور از ترص يها و حواشطوقه نييكاربرد دارند. اما تز

  .است شده
پوشاندن سطوح بزرگ  يبرا شدهيسازگره يهندس نقوش
 اي تنم از اعم ها،نوشته نهيزم اما شتهدا كاربردها لوح نهيمانند زم
 يميلاس نقش بر يمبتن ياهيگ نقوش ات،يآ شمارندة يهانشان
 د،يسف ،ياقهوه الجورد، زر، شامل يرنگ گسترة نيهمچن. است

  .است شنجرف و
 نيهمچن و ديآيم بر نسخه نيا مطالعه از آنچه به توجه با
 دهرچن ميابييم در رانيا در يپردازقرآن خيتار بر يكل يمرور
 سدة اواخر تا زحمت به يحداد ريتفس در رفته كار به يكوف قلم

 صفحات ميتنظ و بيتذه در كه ياصول آورد، دوام يهجر ششم
 در بعد قرون تا رفته كاربه نسخه نيا در سينف يهاقرآن
 صرع از پس يحت و داشت ربردكا يرانيا يهانسخه ييآراكتاب

  .افتي راه زين اسالم جهان يهانيسرزم گريد به نلخانايا
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