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چكيده
ارزش کتابت در ميان مسلمانان و به خصوص نگارش قرآن به عنوان کالم وحي در جهان اسالم به حدي از 
اعتبار برخوردار است که گسترة وسيعي از هنرها و هنرمندان حوزة کتاب آرايي را به نيت قرب الهي به خود 
وابســته کرده است. پرداختن به اين مهم و رخصت دخول در اين وادي مقدس، شايستگي، شأن و منزلتي 
مي خواهد که به آساني به دست نيامده و تنها به مهارت در اجرا منتهي نمي شود. در طول تاريخ اسالم عرفا، 
حکما و هنرمندان اندکي به کسب چنين شايستگي مفتخر گرديده اند و عدة معدودي از آن ها جرئت ثبت نام 
خود را به عنوان رقم داشته اند. بررسي اين مرقومات اطالعات ذي قيمت و مهمي را از نظر نام و نشان کاتب و 
همچنين شناخت سبک هاي متفاوت ُنَسخ قرآني در ادوار مختلف در اختيار پژوهشگران گذاشته است و در حکم 
شناسنامة  اين کتاب هاي آسماني است. روش تحقيق اين مقاله توصيفي تحقيقي   و روش گردآوري اطالعات 
كتابخانه اي است. به همين دليل، مشاهده  و مطالعة قرآن هاي ثبت ملي در موزة قرآن انگيزة اصلي و هدف 
اين پژوهش بنيادي قرار گرفت و تعداد شش نمونه از اين قرآن ها که داراي رقم بود انتخاب گرديد. در انتها با 
رويکردي تحليلي توصيفي رقم هاي مورد نظر بررسي شد. مهم ترين نتيجة قابل ذکر اين است که تقيه و تعهد 
اخالقي در کاتبان قرآني، که متأثر از آيين هاي ديني و آداب معنوي بوده است، هنرمند را ملزم به رعايت تواضع 
و فروتني براي نگارش نام خود در کنار نثر معظم قرآن گردانده است که اين شيوة رقم نگاري کمتر در کتابت 

ُنَسخ غيرقرآني مشاهده  مي شود.
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مقدمه
به  نگارگري  و  خوشنويسي  کتابت،  حوزة  در  رقم  واژة 
معناي امضاي کاتب، مذهب و يا نگارگر است و آثار داراي 
گوناگون  ُنَسخ  در  رقم  مي خوانند.  مرقوم  را  ويژگي  اين 
جايگاهي متفاوت داشته است و گاه هريک از دست اندرکاران 
پيدايش يک ُنسخه به طور جداگانه اي حضور خود را در 
اين حضور گاه در پشت ُنسخه، گاه  آن اعالم داشته اند. 
در جايگاه انجامه و گاه در بخش هاي فرعي در قالب نام 
کاتب، نويسنده، مذهب و... ديده مي شود. اما آنچه رقم را 
حائز اهميت مي سازد اطالعات تاريخي همراه با نام هاست 
که نکاتي را در زمينة مطالعات تاريخي و سير فرهنگ ها و 
انديشه ها روشن مي سازد؛ اما در اين ميان، حضور رقم در 
مصحف ها که سنتي به قدمت کتابت قرآن دارد نيز جايگاهي 
گسترده براي بحث به وجود مي آورد. مرقومات قرآني که 
فارغ از نام نويسنده و نگارگر است تأکيد بر کاتب و مذهب 
دارند و لذا به علت چارچوب متداولي که خط َنسخ در کتابت 
مصحف ها به وجود آورده است تأکيد بر شيوة هنرمندانه و 
نوع نگارش مرقومات است. نگاه ساختاري به انجامه نويسي 
به سبب بررسي  قرآن  ملي  ثبت شدة موزة  قرآن هاي  در 
عناصر شکلي و کشف الگويي در پيوند با متن مصحف، 
زمينة دستيابي به ماهيت فکري مصحف نويسان و روحيات 
معنوي مذهبان اين نسخ، در اعتقاد به عظمت و اعتبار متن 
دريافت هاي  امکان  ادامه  در  و  فراهم ساخته  نگارش شده 
شايسته تر هنرمندان سنتي و معتقد به مضامين ديني و الهي 
را از آداب معنوي و شيوه ي اجرايي در خلق اثرشان نشان 
مي دهد. آنچه در بيان اين مبحث سبب ايجاد مسئله گشته 
اين است که آيا کاتب و مذهب قرآني همچون پديد آورندگان 
ساير ُنَسخ به خود اجازة ثبت نام و امضاي اثر را مي دهند؟ 
و فلسفه و نيت حضور هنرمند در مصحف ها همانند ديگر 
مرقومه هاست؟ با وجود اين سؤاالت به بررسي جزء به جزء 
ويژگي هاي شش نمونه از قرآن ها ي ثبت ملي در موزة قرآن 
مي پردازيم که جامعة نمونة اين پژوهش بنيادي را تشکيل 
مي دهد. بر اساس همين منطق اجرايي نيز براي گرد آوري 
اطالعات و مستندات تاريخي، عالوه بر منابع کتابخانه اي از 

روش مشاهدة آثار نيز استفاده شده است. 

پيشينة تحقيق
مقاالتي به صورت غيرمستقيم در تدوين مباحثي از طرح 
کمک شاياني کرده و در انتخاب مسير و روش پژوهش 
راه گشا بوده اند. «ترقيمه نويسي ُنسخه هاي خطي» نوشتة 
عارف نوشاهي که تأکيد بر ُنَسخ خطي دارد و نيز مقاالتي 
افشار،  ايرج  از  ُنسخه»  در  انجامه  «مقام  عنوان هاي  با 
از  شهرها»  فرهنگي  تاريخ  شناخت  در  انجامه  «اهميت 
نصراهللا پور جوادي، «انجامة سفينة تبريز» از ايرج افشار، 
«جستار هايي درباره انجامة دست نبشتة ونديداد» از علي 
جمله  از  نوشاهي  عارف  از  نمونه»  «ترقيمة   صفي پور، 

نقد  مطالعه،  از  پس  هستند.  بحث  با  مرتبط  پژوهش هاي 
حوزه،  اين  در  موجود  پژوهش هاي  و  مقاالت  بررسي  و 
بر روي  پژوهشي  فعاليت هاي  که عمدتًا  مشخص گرديد 
رقم در ُنَسخ غيرقرآني تأکيد داشتند و لذا هدف و منطق 
ساختاري اين پژوهش، گردآوري، بررسي و تا حد امکان 
تحليل رقم در شش مصحف موجود در موزة قرآن تعيين 

شد.
در اين پژوهش ارائة نمونه هايي از آثار قرآني مي تواند 
رويکردي  با  البته  که  باشد  کل  يک  از  بخشي  به عنوان 
استقرايي، در رسيدن به اهداف پژوهشي کمک کننده است. 
در انتها مجدداً يادآوري مي گردد، اين مقاله با بررسي رقم 
به عنوان يکي از شاخصه هاي تاريخي و هنري قرآن ها، قصد 
دارد جوانبي را که در مطالعات هنري قرآن ها کمتر مورد 
توجه بوده اند، معرفي و رمزگشايي نمايد. در تنظيم اين مقاله 
ابتدا به تاريخچه خط و مباحث نظري آن و سپس به معرفي 
رقم و اقسام آن پرداخته شده است. پس از آن نمونه ها 
معرفي و به لحاظ ساختار شکلي مورد تحليل و بررسي قرار 
گرفته اند که ماهيتي تحليلي توصيفي به پژوهش پيش رو 

داده است.

نوشتار و تاريخ آن
نوشتن در عالم اسالم از جايگاه خاصي برخوردار بود و 
از اين رو هنر نوشتن در سراسر فرهنگ اسالمي نقشي 
بس ويژه بازي كرده است و چنين است که در رسالة مداد 
الخطوط در وصف کتابت چنين آمده است: «بر خاطر خطير 
خطاطان خّطة خط که مرآت جلي است مخفي نباشد که 
بهترين فضلي که افضل ممر نوعي انسان از جنس حيوان 
تواند بود يکي فضيلت و ديگري قابليت کتابت که مأخذ هر 
دو زبان است يکي ذاتي و ديگري کسبي و چون حديث 
اکرموا اوالدکم بالکتابه به صيغة امر جاري شد پس بر همه 
کس واجب است که فرزندان را با آنکه برايشان قلم تکليف 
نيست به گرفتن قلم تکليف کنند و ايشان را صيد اين علم 

کرده به قيد خط مقيد سازند.»
روح  تجلي  نمونة  مهم ترين  مي توان  را  خوشنويسي 
اسالمي به شمار آورد. خود قرآن بارها بر اهميت نوشتن 
قلم).  و  مثال در سوره هاي علق  (براي  است  تأکيد کرده 
«خط عربي قبل از اسالم مختص شبه جزيرة عربستان بود 
و رواج و گسترش آن به واسطة دين اسالم انجام گرفت. 
از آنجايي که کالم نبي اکرم (ص) و قرآن کريم وحي الهي 
است، مسلمانان آن را مقدس شمرده و به توسعه و گسترش 
آن همت گماشتند. عالوه بر اين که اعراب از آن استفاده 
مي کردند، به مماالک غيرعرب نيز نفوذ کرد و کتاب هاي 
متعددي با اين خط به رشتة تحرير درآمد» (پاک سرشت، 

.(١٨:١٣٧٩
بر اين نکته بايد تأکيد داشت که مهم ترين عامل گسترش 
خط عربي قرآن است. لزوم کتابت دقيق قرآن عرب ها را 
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وادار کرد تا خطشان را اصالح کرده و ترميم ببخشند و آن 
را تا آن حد زيبا کنند که ارزش کتابت وحي الهي را داشته 
باشد. آيين كتابت در عالم اسالم با كاتبان وحي آغاز شد، 
اما با ورود خط عربي به ساير ممالک ديري نپاييد كه آداب 
و عادات كاتبان ايراني نيز به جهان اسالم مجال ورود يافت. 
وجه ديني و معنوي كاتب با ورود كاتبان مسلمان ايراني 
به درون حكومت هاي عربي با وجوه سياسي و فرهنگي 
آراسته شد و به اين گونه نخستين كساني كه «ادب» را در 
قلمرو تمدن اسالمي ساختند و پرداختند طبقة كاتبان (دبيران، 
منشيان، مترسالن) ساساني بودند (نک. مايل هروي، ١٣٨٠: 

٧٨و٧٩).
سوي  از  نازل شده  و  آسماني  کتابي  به عنوان  قرآن 
خداوند چنان ارزشي براي مسلمانان دارد که رهنمود هاي 
آن بر تمامي وجوه و جنبه هاي زندگي آن ها تأثير گذاشته 
نقطة  آن  در  نهفته  ارزشمند  مفاهيم  و  قرآن  آيات  است. 
آغازين عشق و الهام بخش هنرمندان مسلمان بوده و هست. 
نزديک ترين و اولين هنري که در خدمت کالم خداوند قرار 
گرفت خوشنويسي بود و کتابت قرآن کريم به عنوان هنري 
قدسي باعث شد تا صد ها و هزاران نسخة نفيس و ارزشمند 
توسط هنرمندان خوشنويس نگارش، ثبت و در بزرگ ترين 
شکل ها،  به  مصحف ها  اين  شود.  ضبط  دنيا  موزه هاي 
اندازه ها و با خطوط مختلفي تحرير گرديده اند. «حضرت 
علي عليه السالم در حسن خط كوششي داشت و در قلم 

كوفي به رتبه اعجاز رسيده بود، در ساير علوم و كماالت و 
فضايل لدنيه معالي درجات نيز سرآمد اوليا و سرافراز ائمه 
هدي بود»(عالي افندي، ٢٩:١٣٦٩). «خط كوفي براي كتابت 
قرآن به ديگر سرزمين هاي قلمرو اسالم راه يافت و در هر 
منطقه صورتي خاص پيدا كرد مانند كوفي مشرقي و كوفي 
مغربي. كوفي مشرقي كه دربرگيرندة شيوه هاي متفاوت 
عربي و ايراني بود، تا پايان قرن ششم در كتابت مصحف 
و پس از آن تا قرن دهم در كتابت سرسوره ها و كتيبه هاي 

تزييني بناها و ُنَسخ به كار مي رفت» (کاوسي، ٢١:١٣٩٢).
بي شک معدودي الفبا در دنيا مي توانند مثل الفباي عربي 
با اين چنين تنوع و درعين حال هماهنگي و توازني به نگارش 
درآيند. «ابن مقله با استفاده از خطوط منحني و مستقيم 
با ترکيبات و  ايجاد حروف  و نقطه هاي لوزي شکل براي 
نسبت هاي مناسب قواعدي را براي زيبا نوشتن وضع کرد. 
وي واضع اقالم سته (شش شيوة مهم خطاطي) است که در 
طول زمان مورد استفاده بوده اند و عبارت اند از : ثلث، َنسخ، 

ريحان، محقق، توقيع و رقاع» (شيمل، ١٩:١٣٨١).
«خط َنسخ در كنار خط كوفي رايج بود و تا سده هاي 
سوم و چهارم براي نوشتن مطالب فوري به كار مي رفت، 
اما ابن مقله آن را شايستة كتابت مصحف كرد»(کاوسي، 

تصوير ۱. انجامة نسخة «المعجم في معايير أشعار العجم» از شمس الدين 
قيس رازي، ۷۲۹ ق. مأخذ: کتابخانة مجلس شوراي اسالمي.

تصوير ۲. سرلوح صفحة افتتاح قرآن شوشتري. مأخذ: موزة ملي 
قرآن.



و  مستدير  قديمي ترين خطوط  از  يکي  «َنسخ   .(٢٣:١٣٩٢
قوسي است که ابداع گرديد. اما تنها پس از اينکه دوباره به 
وسيلة ابن مقله در قرن پنجم طراحي شد به شهرت دست 
يافت. اين خط به وسيلة ابن بواب و خوشنويسان بعدي به 
خطي ظريف و مناسب براي کتابت قرآن تبديل گشت و حتي 
پس از آن بيشتر قرآن ها نسبت به ساير خطوط به خط َنسخ 
کتابت شدند. اين خط به ويژه در ميان قشر محصل جامعه 
به علت تسهيل نسبي اش در خواند و نوشتن جذبه پيدا کرد» 
(سفادي، ٦٦:١٣٨١). از آنجا كه اعتقاد بر اين بود که بهترين 
خط واضح ترين خط در کتابت قرآن است، خط َنسخ كه 
واضح ترين خط به شمار مي رفت، در كتابت قرآن اهميت 
يافت. اما در مورد تفاوت خط َنسخ با كوفي نيز بايد گفت كه 
در خط كوفي بيشتر حروف مسطح اند، ولي در خط َنسخ 
حروف دور تندتري دارند و آسان تر نوشته مي شوند (نک. 

رمضاني، ١٣٨٣: ٣٦).
 «َنسخ خطي است که بر وضوح قرآن تأکيد مي کند و با 
محدوديت هاي طبيعي بينايي انسان متناسب است. به همين 
سبب، مي توان آن را انساني ترين خطوط ناميد. اين خط با 
محدوديت هاي دست انسان در خوشنويسي هماهنگ است 
وبا آن مي توان قرآن را در قطعي نوشت که برداشتن و حمل 
آن آسان باشد. مي توان خط َنسخ راخطي ثابت و رسمي 
براي قرآن هاي اندازه متوسط ناميد که الگوي هزاران خطاط 

در سراسر شرق اسالمي قرار گرفته است» (لينگز، ١٣٧٧: 
٥٣-٥٤). خط َنسخ به دليل تعادل و توازني که در شيوة 
نگارش آن وجود داشته و دارد به عنوان نمونة کاملي از 
خطوط اسالمي شناخته شد و چنان واضح بود که احتمال 
اشتباه در خواندن آن بسيار کم بود. بدين ترتيب، ساير 
ممالک اسالمي از جمله ايران نيز توجه خاصي به اين خط 
و شيوة نوشتار نشان دادند. ايرانيان که در تکامل و تعالي 
بخشي انواع هنر سرآمد بودند در خوشنويسي نيز استعداد 
خود را بروز داده و به ظرافت خط َنسخ افزودند و سبکي 
را در شيوة نگارش آن به وجود آوردند که بيشتر تحت 
تأثير ياقوت حموي در قرن هفتم هجري بود. اما پس از طي 
سال ها شيوة نوشتار خط َنسخ در ايران کم کم رو به افول 
نهاد و اين افول تا قرن يازدهم هجري ادامه داشت تا اينکه 
احمد نيريزي خوشنويس بنام قرن يازدهم با ايجاد تغييراتي 
در خط َنسخ و با اقتباس از خط نستعليق شيوة جديدي را 
در اين خط به کار گرفت که به َنسخ ايراني شهرت يافت 

(رمضاني، ١٣٨٣: ٣٧).
در مجموع تعاليم و شريعت موجود در آيات پر فضيلت 
قرآن بود که موجب پيروزي اسالم بر ديگر فرهنگ هاي 
جهان از جمله ايران شد. مردماني چون ايرانيان هنر پرور و 
هنر دوست که اين کالم را واسطة ميان خير و برکت زنداگاني 
خود و خدا مي دانستند، سعي در هر چه زيباتر نوشتن آن 
بنابراين مسلمانان مؤمن در هر جايي بدين کار  داشتند. 
همت گماشتند و آن را به حدي از اعتالي هنري رساندند. 
بر همين اساس امروزه نيز، همچنان خط عربي و قرآني از 
جايگاه رفيع و ويژه اي در ميان مسلمانان برخوردار است و 
هنرمند مسلمان با نگارش زيباي کالم الهي در هر نسخه از 
قرآن رابطه و وصلي را ميان انسان و پروردگارش فراهم 

مي کند.

قرآن نويسي در ايران
قرآن نويسي در ايران به گونه اي بود که نخستين خطي كه 
براي كتابت قرآن به كار رفت خط پيرآموز بود كه كيفيت آن 

چندان مشخص نيست.
در دورة سلجوقيان تأسيس و گسترش مدارس اسالمي، 
به رونق بيش از پيش كتابت قرآن انجاميد، چرا كه در هريك 
از اين مدارس كتابخانه اي داير بود. در سدة هفتم، ظهور 
ياقوت مستعصمي در دستگاه معتصم باهللا، آخرين خليفة 
عباسي، فن كتابت قرآن را گام بزرگ ديگري به پيش برد 

(کاوسي، ١٣٩٢).
«پس از حملة مغوالن و به سبب نا مسلمان بودن ايشان، 
قرآن نويسي تا حدي كاهش يافت، اما با اسالم آوردن غازان 
خان در ٦٩٥ق و حمايت وزيرش خواجه رشيدالدين فضل اهللا 
از امور فرهنگي، قرآن نويسي از نو رونق گرفت. روند رو به 
رشد مصحف نويسي در دورة تيموريان تداوم يافت. پس از 
تيمور، نوادة وي ابراهيم سلطان، كه هم خود كاتب قرآن بود 
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و هم از كاتبان قرآن حمايت مي کرد، شيراز را يكي از مراكز 
اصلي مصحف نويسي گرداند.

حاميان  از  هم  آق قويونلو  تركمان  نهم،  سدة  در 
مصحف نويسي بودند. در كتابت مصحف هاي سده هاي نهم 
و دهم ايران، دو تحول اساسي رخ نمود: استفادة گسترده تر 
از َنسخ به منزلة اصلي ترين خط مصحف نويسي و تقسيم 
صفحه به دو فضاي جداگانه كه هريك به خطي متفاوت 
نوشته مي شد. اين خطوط عبارت بودند از محقق و ثلث 
يا محقق و َنسخ و گاه ثلث و «َنسخ» (کاوسي، ٢٥:١٣٩٢-

.(٢٦
تذهيب عوض  قرن دوازدهم هجري شيوة  آغاز  «در 
شده است و زيبايي و ظرافت چنداني در آثار اين عهد ديده 
احياي مجدد  وليکن  (پاک سرشت، ٤٣٦:١٣٧٩)  نمي شود» 
سنت قرآن نگاري که در دوران شاه سليمان و فرزندش شاه 

سلطان حسين صورت گرفت، باعث پديداري قالب جديدي از 
قرآن نگاري و استفاده از شيوة ترجمة بين سطري شد (خليلي 
و جيمز، ١٣٨١). «در قرن سيزدهم که پايان دورة صفويه 
و آغاز حکوت قاجاريه است، هنر داراي شرايط خاصي 
مي شود و کتابت قرآن نيز دوباره رواج و اهميت مي يابد و 
کاتبان زيادي در اين دوره به کتابت قرآن مي پردازند. نگارش 
قرآن با خط َنسخ همچنان بيشتر از خطوط ديگر است» 
(پاک سرشت، ٢١٧:١٣٧٩). قرآن نويسي در قرن چهاردهم 
ادامه دهندة قرون پيش از خود است که با رواج صنعت چاپ 
در اواخر دورة قاجار اين سنت قرآن نويسي کمرنگ تر شد 
و قرآن هاي دست نويس جاي خود را به قرآن هاي چاپي داد 

که غالبًا با خط َنسخ کتابت و چاپ مي شدند.
قرآني  موجود  نمونه هاي  بودن  دسترس  در  دليل  به 
قرن هاي ١٣ و ١٤ ما در اينجا به بررسي عميق تري در زمينة 
ويژگي هاي قرآن هاي اين اعصار خواهيم پرداخت و با توجه 
به اين که خوشنويسي در قرن چهاردهم ادامه قرون پيشين 
است ويژگي هاي قرآن نويسي اين دو دوره را به صورت 

مشترک بررسي خواهيم کرد.

ويژگي هاي قرآن هاي قرن سيزدهم و چهاردهم
در اين دوران نگارش قرآن ها با خط َنسخ بيش از ساير 
خطوط است و اکثر قرآن ها داراي ترجمه هستند که اين 
ترجمه ها اغلب به خط نستعليق و در بعضي به خط شکسته 
نستعليق هم ديده مي شود. در فن تزيين قرآن هاي اين ادوار 
تذهيب ها  و  است  رفته  کار  به   زياد  و  پرکار  تذهيب هاي 
به صورت مرصع تمامًا طالاندازي و زيبا و خطوط داخل 
جدول ها طاليي است. در قرآن هاي اين دوره ها تذهيب و 
تزيين مختص دو صفحة اول نيست، بلکه تعداد بيشتري 
از صفحات را در بر مي گيرد و گاهي همة قرآن را تذهيب 
کرده اند. در مورد تزيينات بين سطور در بعضي از قرآن ها 
نيز  دندان موشي  طالاندازي  و  است  طالاندازي شده  متن 
از  بعضي  در  سوره ها  اسم  است.  داشته  زيادي  کاربرد 
قرآن ها رنگي و مذهب است و در بعضي ديگر ترجمه ها با 

خطي رنگي کتابت شده اند.
يکي از مهم ترين ويژگي هاي قرآن نويسي در اين دوره ها 
اين است که کاتبان قرآن ها نام خود و تاريخ کتابت را در 
پايان کتابت نوشته اند و در بعضي از قرآن هايي که با چند 
خط کتابت شده اند، مي توان شاهد نام دو يا چند خوشنويس 
بود. گاهي در کتابت سرسوره ها خط نستعليق ديده مي شود 
و نيز بعضي از کاتبان فقط حاشيه ها را با خط نستعليق و 

شکسته کتابت کرده اند (پاک سرشت، ١٣٧٩).
به طور کلي، قرن سيزدهم و در پي آن قرن چهاردهم 
آن  تبع  به  و  بود  دورة شکوفايي خوشنويسي  ايران  در 
مصحف نويسي نيز با حمايت دربار و رجال برجسته و اهل 

فرهنگ رونق يافت.
گرايش به خوشنويسي و کتابت عالوه بر انگيزه هاي 

تصوير ٤الف. صفحة مرقوم پاياني قرآن شوشتري. مأخذ: همان

تصوير ٤ب، ماخذ: همان



انگيزه هايي  انسان،  طلب  کمال  روح  ارضاي  براي  فردي، 
اسالم  مبين  دين  رهنمون هاي  از  پيروي  و  اطاعت  چون 
مبني بر کتابت و نگاشتن را نيز براي فرد مؤمن در پي 
داشت. هنرمند خوشنويس براي ارتباط افزون با خالق خود 
عالوه بر رعايت اصول و اجراي عبادات و احکام دين در 
پي معاشقه با مفاهيمي بود که در کالم الهي جلوه مي نمود. 
بدين صورت که افتخار کتابت قرآن در بين مسلمانان شأني 
محسوب مي شد که کسب آن شايستگي هايي را طلب مي کرد 
(شکراللهي طالقاني، ١٣٨٠). کسب اين شايستگي ها مستلزم 

رياضت هايي بود که در گلستان هنر چنين آمده است:
«اي که خواهي خوشنويس شوي خلق را مونس و انيس 

شوي
خطة خط مقام خود سازي عالمي پر ز نام خود سازي 
ترک آرام و خواب بايد کرد  وين ز عهد شباب بايد کرد» 

(منشي قمي، ٧٦:١٣٦٦).
مير  و  اصفهاني  باباشاه  آداب المشق  رسالة  در  يا  و 
عماد الحسني چنين آمده است: «کاتب را از صفات ذميمه 
احتراز مي بايد کرد زيرا که صفات ضميمه در نفس عالمت 
بي اعتدالي است و حاشا که از نفس بي اعتدال کاري آيد که 
بايد که از صفات ضميمه  اعتدال باشد. پس کاتب  او  در 
به کلي منحرف گردد و کسب صفات حميده کند تا آثار انوار 
اين صفات مبارک از چهرة شاهد خطش سر زند و مرغوب 

طبع ارباب هوش افتد.»
هنرمند خوشنويس که تمامي اين مراحل را گذرانده بود 
اينک به خود جسارت قرآن نويسي مي داد. اين جسارت گاه 
در حد خادمي قرآن نويس ختم مي شد و هنرمند به خود 
اجازة معرفي در برابر نثر عظيم و پر کرامت قرآن را نمي داد 
و از همين رو بسياري از قرآن هاي کتابت شده فاقد نام کاتب 
هستند. گاه نيز هنرمند خوشنويس حضور خود را اعالم 
مي داشت و اين حضور را به گونه اي کمرنگ در بخش هايي 
چون انجامه ابراز مي کرد. حال براي آشنايي با جايگاه و 
ويژگي هاي مرقومات خوشنويسان و هنرمندان گردآوري 

ُنسخه ها به معرفي اين بخش ها مي پردازيم.

رقم و جايگاه آن
در لغت نامة دهخدا رقم زدن به معناي نوشتن، نگاشتن و 
نقش کردن است و پيشينه و قدمت آن بي گمان با قدمت 
استحقاق ابراز حق مالكيت از سوي كاتب برابر بوده است. 
مايل هروي در کتاب خود به اين واژه اشاره کرده و در 
ادامه توضيح مي دهد که «رقم» احتماًال در نزد کتاب شناسان 
و نسخه نويسان به جاي واژة «ترقيمه» (به معني نوشتن و 
نگاشتن) استعمال شده است. به همين خاطر نيز خوشنويسان 
خود را «راقم» معرفي کرده و پاي دست خط و نوشتة خود 
را رقم مي زنند. اين چنين است که اين نگارش نام و تاريخ و 
ديگر مشخصات کتابت، همچون شناسنامه، هويت نسخه ها 
و مکتوبه ها را مشخص کرده و کميت و کيفيت رقم معياري 

براي ارزش گذاري اصل اثر شناخته مي شود.
البته در مورد اصطالح ترقيمه نظريات متفاوتي وجود 
دارد و بر اين اساس ايرج افشار در مقاله اي با عنوان «مقام 
انجامه در ُنسخه» آورده است که: «اصطالح ترقيمه را كه 
وضع شدة ُنسخه شناسان اخير هندوستان است دور از ذهن 
و دور از مناسبت مي دانم. اگر قرار باشد كه از مادة عربي 
رقم كلمه اي را مصطلح سازيم چرا همان اصطالح رقم را 
كه ميان قدماي ما مصطلح بود زنده نگاه نداريم»( افشار، 
٤٠:١٣٨١). ما نيز بر طبق همين سخن از واژة رقم در عنوان 

مقاله بهره برده ايم.
در ُنسخه هاي خطي معموًال دو گونه «سرانجام» (به 
معني خاتمه و پايان) ديده مي شود. يكي نص سخنان پاياني 
آن  ديگر  و  مي گويند  «انجام»  به آن  که  است  متن  مؤلف 
سرانجامي است كه نوشته و سخن كاتب و به قلم اوست 
که «انجامه» نام دارد. چون «انجام» براي عبارات اختتام 
متن انتخاب شده است لذا لفظ «انجامه» براي نمودن پايان 
كتابت ُنسخه چه مربوط به مؤلف و چه مربوط به کاتب 
باشد، مناسبت و هم آوازي بيشتري دارد و زودتر در ذهن 

مي نشيند (افشار، ١٣٨١: ٤٠).
مؤلف  سخنان  پاياني  بخش  به عنوان  انجام  نوشتن 
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معموًال يک رسم هميشگي بوده است که معموًال با عباراتي 
مشخص آورده مي شد که نشان دهندة پايان متن بود. اين 
بخش که با عبارات عربي يا فارسي نوشته مي شد، از يک 
يا چند کلمه که گاهي در متون مختلف به صورت مکرر و 
کليشه اي کاربرد داشت تشکيل مي شد. گاهي اين عبارات 
فقط جنبة اعالم پايان متن را داشتند و هيچ گونه اطالعاتي 
را در زمينة تاريخ و يا نام نويسنده ارائه نمي دادند. کاتبان 
اين بخش ها را معموًال با همان خط متن مي نوشتند و پس 
از آن به نگارش انجامه که مختص کاتب بود مي پرداختند 
توسط  که  ديگر  «شيوة  (صفري آق قلعه، ١٣٩٠: ٧٨و٧٩). 
کاتبان آگاه به شيوه هاي ُنسخه پردازي اجرا مي شد چنين 
بود که کاتب، عباراتي را پيش از انجام مي نوشت تا خواننده 
دريابد که عبارت مذکور، مربوط به مؤلف است و با انجامه 

کاتب تفاوت دارد» (صفري آق قلعه، ٨٠:١٣٩٠).
مؤلف،  انجام  نگارش  از  پس  گفته شد  که  همان طور 
بخشي  مناسب ترين  انجامة  مي شد.  نوشته  کاتب  انجامة 
است که کاتب مي توانسته به معرفي خود بپردازد. «انجامة 

که مشخّصات  چرا  دانست  ُنسخه  مي توان شناسنامه  را 
اساسي ُنسخه در آن ثبت مي شد. از اين ديدگاه، انجامه را 
بايد مهم ترين شناسة يک ُنسخه به شمار آورد. انجامه ها 
از ديرباز در ُنسخه هاي خطي به کار رفته است» (همان، 
که  است  اين  انجامه  ويژگي هاي  مهم ترين  از  «يکي   .(٨٤
کاتبان سعي مي کردند عبارت انجامه را به شکلي بنويسند 
تا متمايز از متن اثر جلوه کند. مهم ترين استدالل براي اين 
کار نيز اين بود که «انجامه» از متن جدا بوده و جزو آن 
متون  در  انجامه ها  ظاهر  (همان، ٨٣).  نمي آيد»  به شمار 
مختلف متفاوت بود و هر کاتبي با توجه به فضاي کار و 
انجامه ها مي پرداخت و شکل  اين  نگارش  به  سليقة خود 
انجامه را به گونه اي ويژه مي نوشت. شايد به همين دليل 
است که کاتبان در قرآن ها اين تفاوت و جدايي از متن را 
کمرنگ تر نشان داده اند. اما همان طور که در تصوير شماره 
يک مشاهده مي شود، در اين انجامة پرکار که مربوط به 
نسخه اي غيرقرآني است به وضوح حضور کاتب احساس 
مي گردد و اين حضور با نقوش گياهي و تزييني و شکل 
پرنده در سمت راست انجامه به اثبات رسيده و مضاعف 
شده است. همچنين قالب مثلثي شکل خطوط حاکي از پايان 
متن است و جسارت کاتب در معرفي خود و متني که به قلم 
او در آمده است، به خوبي آشکار است. اين انجامه به عنوان 
نمونه اي واضح از ترقيمه ها يا انجامه هاي غيرقرآني نشان 
از آن دارد که کاتبان قرآن و کاتبان نسخه هاي غيرقرآني 
با توجه به متن در شيوة معرفي خود تفاوت هايي را قائل 
مي شدند، بدين صورت که نگارندة نسخ غيرقرآني خود را 
در ميان متن پنهان نمي کرد و با غرور نام خود را در جايگاه 
ويژه اي که به او اختصاص يافته بود مرقوم مي ساخت. در 
اين انجامه نيز عالوه بر آرايه هايي که در به رخ کشيدن رقم 
کاتب تأثيرگذار هستند، خطوطي قرمز در زير نوشته ها قصد 
در ايجاد توجه براي خواننده را دارند و اين ويژگي ها همگي 
نشان از تفاوت هاي واضح و آشکار ميان رقم کاتبان در 

نسخ غيرقرآني با نسخ قرآني است.
«کاتبان براي اين کار شيوه هاي گوناگوني را در پيش 
از خط  به خطي غير  را  انجامه  اينکه  از جمله  مي گرفتند. 
متن مي نوشتند. يکي ديگر از شيوه ها چنين بود که اندازه 
سطر هاي انجامه را نابرابر با اندازة سطر هاي متن اثر نوشته 
و آن را به شکل هايي چون مثلث و مستطيل درمي آوردند. به 
اين شکل خاص و جداگانة انجامه «بدنة» انجامه مي گوييم» 
(همان، ٨٤). اگر متن اثر در آخرين سطرهاي صفحه به پايان 

مي رسيد ناچار بودند که انجامه را کوتاه تر بنويسند.
همان طور که پيش تر گفته شد يکي از راهکار هاي متمايز 
کردن متن از انجامه، تغيير نوع خط انجامه نسبت به خط متن 
است. براي اين کار مثًال اگر متن اثر به خط َنسخ بود انجامه 
«ازديگر شيوه هايي که در  به خط ديگري مي نوشتند.  را 
شکل انجامه رايج بود، نگارش انجامه به صورت چند سطر 
کوتاه و برابر (بدنة مستطيلي) در سمت چپ آخرين سطر 

تصوير ٦. صفحة مرقوم پاياني قرآن رناني. مأخذ: همان



از متن است. ُنسخه هاي داراي اين گونه انجامه ها معموًال در 
مجموعه ها يا آثار چندجلدي ديده مي شود» (همان، ١٠١).

برخي از اين اشکال انجامه ها از رسوم رايج در هر دوره 
يا هر منطقه پيروي مي کردند و برخي نيز به سليقة کاتب يا 
نوع ُنسخه بستگي داشت. انجامه تنها جايي بود که کاتب 
مي توانست در آنجا به معرفي خود بپردازد لذا سليقة وي 
در اين مورد حائز اهميت بود و شکل و نوع نگارش انجامه 

متناسب با شخصيت و منش نگارنده تغيير مي کرد. 
آگاهي هاي مندرج در انجامه ها معموًال در تمامي ادوار 
کتاب پردازي يکسان بوده است و چنان که گفتيم مواردي 
چون نام کاتب، تاريخ و مکان کتابت و اطالعاتي از اين دست 
را شامل مي شده است. منتها در برخي ادوار تغييراتي در 
ساختار مندرجات به ويژه ساختار عبارت هاي انجامه ها ديده 
مي شود که نبايد بدان ها بي توجه بود. براي نمونه در برخي 
از ُنسخه ها شاهد نوشته هاي منظوم در انجامه ها هستيم 
که بيشتر آن ها ابياتي در طلب دعا براي کاتب است (همان، 

.(١٠٤
اما به طور کلي مهم ترين مطالبي که در انجامه ها نوشته 

مي شد عبارت اند از: 
- اعالم خاتمة متن كتابت؛

- نام اثر و مؤلف که معموًال بعد از اعالم خاتمة كتابت متن 
ضبط مي شد و گاهي كاتبان اهل فضل كلمات و عبارات 

ستايش آميز را به كار مي بردند؛
- نام كاتب که بعضي از كاتبان اطالعات بيشتر و دقيق تري 
از خود در اختيار مي گذاشتند؛ يعني نام پدر و جد خود و نيز 
خاندان، قبيله، حرفه، پيشه، نسبت مكاني و مذهبي و طريقتي 
خود را نيز مي آوردند كه در واقع به عنوان شناسنامة كامل 

كاتب بود؛
- تاريخ كتابت که يكي از مهم ترين اجزاي انجامه در ُنسخه 
بود. حتي اگر كاتب نام خود را نمي نوشت و فقط تاريخ را 

ضبط مي کرد، ُنسخه از اعتبار برخوردار بود؛
- محل كتابت که گاهي فقط اسم يك قريه قصبه يا شهر 

بود؛
- ملكيت ُنسخه که در برخي ُنسخه ها كاتب اظهار مي دارد 
كه وي اين كار را براي چه كسي انجام داده است. ممكن 
است آن را به پاس خاطر كسي نوشته باشد كه اين مورد 
هم مي تواند در برابر دريافت مزد و هم از راه دوستي و 
بدون مزد باشد. اين امكان نيز وجود داشت كه به دستور 
كسي نوشته باشد كه معموًال در برابر دريافت مزد است. 
همچنين كاتب مي توانست براي مطالعه خود آن را نوشته 

باشد (نوشاهي، ١٣٨٧: ٨٢).
از ديگر بخش هايي که مي توان در آن شاهد رقم بود 
پشت ُنسخه ها بودند. «پشِت ُنسخه عبارت است از يک ـ و 
گاهي دو- برگة نخستين از ُنسخه که اّطالعاتي چون نام 
اثر و نام نويسنده را در آن ثبت مي کردند. افزون بر اين 
دو آگاهي اصلي، گاهي اّطالعاتي چون نام سفارش دهنده 

ُنسخه را در آن مي نوشتند و اگر شخص سفارش دهندة يکي 
از پادشاهان يا امرا بود، در پشِت ُنسخه عباراتي نوشته 
مي شد حاکي از اين که ُنسخه به رسِم (براي) خزانه کتب 

وي نوشته شده است» (صفري آق قلعه، ٢٦٦:١٣٩٠).
نام مؤلف  فقدان  به دليل  پشِت ُنسخه در مصحف ها 
مي رفت  کار  به  قرآن ها  براي  تزييني  صفحه اي  به عنوان 
و تزئين پشِت ُنسخه هم در آغاز يک مصحف و هم در 
آغاز هر کدام از جزء هاي آن انجام مي شد (صفري آق قلعه، 

.(٢٦٩:١٣٩٠
به طور کلي مي توان مرقومات را در بخش هاي مختلف 
يک ُنسخه ديد که البته در ميان تدوين گران يک ُنسخه کاتب 
و رقم او از جايگاه ويژه اي برخوردار بود به همين دليل 
حضور او نسبت به سايرين محسوس تر است و رقم او 

جايگاه پررنگ تري را به خود اختصاص مي دهد.

قرآن هاي  در  رقم  ساختاري  تحليل 
ثبت شدة  موزة ملي قرآن

تصوير٧. سرلوح صفحة افتتاح قرآن ميرزامحمد. مأخذ: همان



شماره۳۱  پاييز۹۳
۱۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

توصيف و بررسي ساختار شکلي نمونه ها
با سيري در متون علمي و فلسفي که خود ساختارگرا بوده 
اند و يا به تحليل ساختاري عناصر پرداخته اند، مي توان اين 
تحليل جامع را از مفهوم تحليل ساختاري استنباط کرد که: 
در يک شبکة منسجم، روابط ميان عناصر تشکيل دهندة 
اين  با يکديگر قرار دارند و  ارتباط تنگاتنگي  آن نظام در 
روابط است که مي تواند طبق قواعد همنشيني و جانشيني 
صورت هاي جديد و گوناگوني به خود گرفته و در عين حال 
کليت يک ساخت واحد و ثابت را حفظ کند. دورکيم در اوايل 
قرن بيستم معتقد است، تنها با دنبال کردن تاريخ يک پديده 
نمي توانيم ساز و کارش را درک کنيم و براي شناخت دقيق 
معنا و روابط آن، ناگزير بايد اجزا و مناسبات ميان آن اجزا 
را کشف کرد (رتيرز، ١٣٩٣، ١١٣). به همين دليل است که 
مطالعه، بررسي و توصيف عناصر شکلي امضا و رقم ها و 
نحوة ارتباط آن با متغير هايي مثل مؤلف (نگارنده يا مذهب)، 
زمينه و بستر اثر و زمان و مکان انجامه نويسي در نهايت 
منجر به کشف قواعد ثابت و مشخصي در روابط ميان اين 

عناصر خواهد شد.
اينک با توجه به مطالب گفته شده به بررسي شش نمونه 
از قرآن هاي مرقوم که به ثبت ملي رسيده اند، پرداخته خواهد 

شد.
است   ١٣ ثبت  شمارة  با  قرآني  قرآن،  اولين  يک:  نمونة 
(تصوير ٢). اين ُنسخة خطي قرآن به خط َنسخ و داراي 
به رنگ قرمز و خط نستعليق است.  ترجمة رنگه نويسي 

دو  است.  شده  کتابت  تحدي  آية  نخست  صفحة  پشت 
صفحة آغازين مذهب و مرصع است. در حواشي بعضي از 
صفحات احاديث منقول از ائمة معصومين با عالئم تزييني 
کتابت شده است. کلية صفحات داراي کمند و جدول بوده 
و در حواشي دو صفحة آخر نيز نقوش گل و بوتة تزييني 
بوده و  افشان طال  دارد. زمينة صفحات  تشعيري وجود 
عناوين سوره ها به قلم الجورد بر روي زمينة طاليي کتابت 
شده است (تصوير ٣). دورة تاريخي اثر مربوط به دورة 
صفويه است. عنايت اهللا حسيني شوشتري در سال ١٠٧٩ 
ق اين قرآن را نگاشته است. کاتب ترجمه عبداهللا بن محمد 
القهپايي است که در سال ١١١٦ ق کتابت اين اثر را به عهده 
گرفته است. جلد سر طبل دار قرآن مقوا با روکش چرمي با 
نقش ترنج و سرترنج ضربي در قطع سلطاني است. عنايت اهللا 
حسيني کاتب اين قرآن يكي از چهره هاي رمزگشاي خط در 
خطة شوشتر است كه در پاسخ به درخواست عده اي از 
عالقه مندان آنچه را در سيرولوك اين وادي از استاد و دايي 
خود، معزالدين محمد حسيني شوشتري خطاط معروف 
حوزة تمدني فارس، آموخته بود را نيز در قالب رساله اي 
انجمن  (وب سايت  آورد  جمع  كشفالحروف  به  موسوم 
خوشنويسان اصفهان). در اين ُنسخه شاهد رقم دو کاتب 
هستيم. نخست کاتب متن قرآن به خط َنسخ و دوم کاتب 
ترجمه به خط نستعليق که البته هر دو در يک صفحه اعالم 

حضور کرده اند (تصوير٤).
در رقم کاتِب ترجمه ها و حاشيه ها شاهد سبکي هستيم 
از چپ  اما  ندارد  را  نمايش خاص و شاخصي  که گرچه 
به راست و به صورتي مورب نوشته شده  است. اين نوع 
نگارش رقم صرفًا براي ايجاد تمايز با ساير بخش هايي است 
که به خط نستعليق نوشته شده اند. همچنين رنگ سياه مرکب 
کاتب  است.  متفاوت  کامًال  ترجمه ها  رنگه نويسي  با  رقم 
ترجمه ها از فضايي خالي که براي سطور تقسيم بندي شده 
است نهايت بهره را برده و البته متن او فقط جنبة معرفي 
دارد و فارغ از تکلف و جمله هاي مرسوم است. ترجمة اين 
متن کوتاه که به زبان عربي نوشته  شده بدين شرح است: 
«ترجمه و حاشية اين کتاب در چهاردهم ماه حرام ذي القعده 
از ماه هاي سال ١١١٦ پس از هجرت نبوي مصطفوي توسط 

عبداهللا بن محمد قهپايي صورت پذيرفته است.»
و اما رقم کاتب َنسخ نويس که کار نوشتار آيات را به 
خط َنسخ بر عهده داشته است (تصوير ٤) بر خالف رقم 
کاتب نستعليق نويس با اندازه و مرکبي همانند متن قرآن و به 
زبان عربي نوشته شده است و فاصله اي متمايز از متن ميان 
سطرهاي آن وجود ندارد. اين رقم در ميان سطوري که از 
پيش تعيين شده بودند و با سطرهاي متن قرآن تفاوتي ندارند 
جاي گرفته است. تنها وجه تمايزي که در شيوة نوشتار اين 
رقم با متن قرآن ديده مي شود اين است که بخش هايي از 
کلمات رقم به صورت سر هم و متوالي نوشته شده اند که 
اين گونه نوشتار در متن قرآن ديده نمي شود. اما در کل از 

تصوير ٨. بخشي از صفحة مرقوم پاياني قرآن ميرزامحمد. مأخذ: 
همان.



نظر شيوة کتابت تفاوت محسوسي ميان رقم و متن قرآن 
وجود ندارد و شايد اين از تواضع کاتب نشئت مي گيرد که 
خود را در برابر متن متعالي و بزرگ قرآن حقير مي شمارد. 
بدين صورت که در برابر قرآن به خود اجازة نمايش نمي دهد 

و مي خواهد نام خود را در ميان خطوط پنهان کند.
از نظر شيوة نگارش متن، اين رقم با رقم ديگر متفاوت 
است و در آن شاهد به کار گرفتن تمجيدها و تعريف هاي 
متفاوتي هستيم که ترجمة آن از اين قرار است: «حمد و 
نبي، حضرت  براي  برکت  طلب  و  آن خداوند  از  ستايش 
محمد و خاندان پاک و مطهرش است.» در پايان اين جمالت 
کاتب نام خود و تاريخ کتابت را نيز به گونه اي متواضعانه 
اين چنين آورده است: «توسط بندة حقير که شامل رحمت 
رب غني گردد عنايت اهللا حسيني شوشتري به پايان رسيده 
است.» همان طور که پيش تر گفته شده بود رسمي مبني 
بر درخواست دعا براي کاتب يا سايرين در انجامه نگاري ها 
وجود داشت که در اين انجامه مرقوم نيز شاهد آن هستيم 
را مورد  کاتب  قاري و  آمده است: «خداوند  پايان  که در 

مغفرت خود قرار دهد.»
نمونة دو: ُنسخة دومي که مورد بررسي قرار خواهيم داد 
ُنسخة ثبت شده به شمارة ٢١ است. اين ُنسخه خطي قرآن 
کريم به خط َنسخ و ترجمة رنگه نويسي به رنگ قرمز و خط 
نستعليق است. قبل از دو صفحة آغازين، دعاي قبل از تالوت 
و دو صفحة پاياني دعاي بعد از تالوت در ترنج هاي تزييني 
به قلم زر بر زمينة الجورد کتابت شده است (تصوير ٥). در 
حواشي اين ٤ صفحه نقوش تزييني اسليمي و ختايي وجود 
دارد. دو صفحة آغازين قرآن مذهب مرصع است و بين اين 
دو صفحه يک برگ احاديث منقول از حضرت امام جعفر 
صادق به قلم نستعليق کتابت شده که بين سطور و حواشي 
اين دو صفحه در پايان حديث عبارت «به جهت دوستي 
تحرير شد» نوشته شده است. در اثر، طالاندازي و دندان 
موشي به چشم مي خورد که از شيوه هاي تزييني آن دوره 
است. کليه صفحات قرآن داراي کمند و جدول کشي بوده و 
در حواشي بعضي از صفحات مطالبي منقول از حضرت 
رسول و امام جعفر صادق در تفسير بعضي از آيات کتابت 
در  اطالع رساني  عالئم  حواشي صفحات،  در  است.  شده 
ترنج هاي تزييني وجود دارد. عناوين سوره ها به قلم زر بر 
زمينه شنگرف و الجورد کتابت شده است. دوره تاريخي 
رناني  عاشور  عبداهللا  است.  قاجاريه  دوره  به  مربوط  اثر 
در سال ١٢٣٥ ق اين قرآن را کتابت نموده است. «عبداهللا 
بن عاشور رناني اصفهاني يکي از کاتبان فّعال و پرمشغلة 
دوره قاجاريه در قرن سيزدهم است که عالوه بر نوشتن 
از  نفيس ديگري  از قرآن کريم، کتب  ُنسخه هاي متعددي 
جمله زاد المعاد و هديةالسلطاني را نيز به سفارش و حمايت 
بزرگان و ديوانيان دربار قاجار به تحرير در آورده است. 
عبداهللا بن عاشور از قصبة رنان اصفهان است و ظاهراً هرگز 
از اين شهر خارج نشده اما به دستور فتحعلي شاه آثاري 

به رشتة تحرير در آورده و به دربار قاجار ارسال داشته 
است» (گلستان قرآن، ١٣٧٩: ٢٧). اين ُنسخه نيز به سفارش 
فردي به نام ميرزا محمد ميرزا الحسني کتابت و تهيه شده 
است. جلد الکي اثر نيز با نقوش تذهيبي و کتيبه به تاريخ 
١٢٣٦ و اندرون جلد نقوش گل و برگ تزييني (حل کاري) 

همراه با عطف چرمي صحافي شده است. 
رقم در اين ُنسخه به گونه اي است که شکلي انجامه مانند 
را به خود گرفته است و ساختار کلي آن در نگاه نخست 
متفاوت به نظر مي آيد (تصوير ٦). خط اين بخش همانند 
خط آيات ُنسخه است و به زبان عربي نيز نوشته شده 
است و تفاوتي ميان نوع خطوط ديده نمي شود، اما آنچه 

تصوير ٩. بخشي از سرلوح صفحة افتتاح قرآن عباس ميرزا. مأخذ: 
همان.

قرآن هاي  در  رقم  ساختاري  تحليل 
ثبت شدة  موزة ملي قرآن
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ايجاد تفاوت کرده است سرهم نويسي است که در قالب کلي 
کلمات و جمالت انجامه ديده مي شود و در کتابت آيات اين 
ُنسخه اين گونه سرهم نويسي جايگاهي نداشته است. ديگر 
وجه تمايزي که ميان متن اصلي قرآن و انجامه وجود دارد 
فاصله ميان سطرهاست که در کتابت آيات اين فاصله ها با 
نظم معيني رعايت شده است ولي در بخش انجامه اثر فاصله 
ميان سطور کمتر شده و همراه با کلمات متوالي نوعي تراکم 

را به وجود آورده است.
در شيوة نگارش انجامه عالوه بر جمله اي که شامل 
نيز به  نام ديگري  تاريخ کتابت وي مي شود  نام کاتب و 
چشم مي خورد و همان طور که پيش تر بدان اشاره شد 
نام سفارش دهندة ُنسخه است. در نثر عربي انجامه شاهد 
تعريف ها و تمجيدهاي پر تکلفي هستيم که در مدح همين 
سفارش دهنده به  کار رفته است. ترجمة اين بخش ما را به 
درک اين گونه مديحه سرايي ها نزديک تر مي کند: «به فرمودة 
عاليجناب که داراي القاب قدسي است و فضايل و معرفت ها 

را کسب کرده است و موفق به توفيقات خداوند بزرگ گشته 
است ذات شريف او سرشار از عزت است و...» اين بخش ها 
که به زبان عربي و با الفاظي هم قافيه به نگارش در آمده اند 
شيوه اي شعرگونه دارند که اين نيز يکي از خصوصيات 
و  بزرگي  مقابل  در  مي آمد.  به شمار  انجامه ها  از  برخي 
با  است  بخشيده  اثر  سفارش دهنده  به  کاتب  که  عظمتي 
جمله اي کوتاه و طلب مغفرتي مختصر اين گونه به معرفي 
خود پرداخته است: «من بنده محتاج به رحمت خداوند عبداهللا 

رناني» و سپس تاريخ کتابت را ذکر کرده است. 
- نمونة سه: نسخة سوم ُنسخه اي  است که به شمارة 
است  َنسخ  خط  به  نيز  قرآن  اين  است.  گشته  ثبت   ١٢٧
ابعاد اين اثر بدون عطف ٧٠× ١١٥ ميلي متر است. از ديگر 
خصوصيات ُنسخه اين است که بين سطور کلية صفحات 
آن طالاندازي وجود دارد. دو صفحة آغازين قرآن مذهب 
مرصع بوده و کلية صفحات آن داراي کمند و جدول کشي 
است.عناوين سوره ها کًال به قلم زر بر زمينه الجورد کتابت 
شده است و ُنسخه فاقد ترجمة فارسي است (تصوير ٧). 
ابن عاشور رناني است که قرآن  اين ُنسخه عبداهللا  کاتب 
را در سال ١٢٢٢ ق کتابت کرده است. دعاي مخصوص 
صاحب ُنسخه ميرزا محمد رئيس کل وزارت خارجه وقت 
به تاريخ ١٢٨٩ در بخش انجامه کتابت شده است. تاريخ 
قرآن مربوط به دورة قاجاريه است. جلد الکي طرح تذهيب 
با نقوش زرين است که روي لت اول جلد رقم، بندة درگاه 
عبدالوهاب مذهب باشي و لت دوم رقم ١٢٨٩ کتابت شده 
است که متأسفانه تصاويري از آن ها در دست نيست و در 
بررسي ها صرفًا به رقم کاتب اکتفا خواهيم کرد (تصوير ٨).

خود  به  رقم  براي  کاتب  که  جايگاهي  ُنسخه  اين  در 
اختصاص داده است نسبت به ُنسخه هاي پيشين از شکل 
متمايز تري برخوردار است و بر طبق مطالبي که در مورد 
تنوع شکل انجامه ها گفته شد ظاهري نزديک تر به تعاريف 
دارد. اين بخش مثلثي شکل است و از ديگر بخش هاي قرآن 
جدا گشته است و البته چينش جمالت در بخش هاي متفاوت 
باعث ايجاد اين شکل در ساختار آن شده است. گرچه خط 
َنسخ و زبان عربي به کاررفته در آن همانند خط بخش هاي 
اصلي متن قرآن است اما فواصل ميان حروف کمتر و اندازه 
حروف اندکي کوچک تر است و در اين بخش اِعراب ها نسبت 
به آيات رنگين تر هستند. تمامي اين خصوصيات باعث ايجاد 
تراکمي بصري در اين قسمت شده اند. سطرهاي طال اندازي 
شده بخش انجامه که از باال به پايين کوتاه تر شده اند با 
دو مثلث کوچک تر در اطراف خود محصور مي شوند که 
اين شکل  اين سطور است.  مثلثي  بر شکل  تأکيد  موجب 
مثلثي که رايج ترين ساختار براي انجامه ها به شمار مي آمد 
تاريخ کتابت،  نام کاتب،  شامل نوشته هاي متفاوتي چون 
و نيايش و دعا است. ترجمة بخشي از اين جمالت بدين 
شرح است: «...اين کالم به کمک خداوند شاه عالم در روز 
دوشنبه بيست وپنجم ربيع االول توسط کمترين خلق خدا 

تصوير١٠. دعاي بعد از تالوت و رقم کاتب قرآن عباس ميرزا. 
مأخذ:  همان.



عبداهللا عاشور رناني نوشته شده است.» در اين جمالت نيز 
بار ديگر شاهد تواضع کليشه اي کاتب هستيم. در مثلث هاي 
کوچک سمت راست و چپ انجامه که دنباله يکديگر هستند 
و در واقع مثلث سمت چپ ادامة جمالت مثلث سمت راست 
است دعايي در مدح صاحب ُنسخه آمده است که ترجمة 
آن نشان مي دهد اين دعا تأکيد بر تعاريف کاتب نسبت به 
صاحب ُنسخه نيز دارد و اين چنين مي گويد: «خداوند کسي 
را که صاحب خصوصيات رضايت بخش است ببخشايد» و 
سپس نام صاحب ُنسخه و منسب او آمده است. اين ُنسخه 

نيز فاقد ترجمة فارسي است. 
شمارة  به  بررسي  مورد  نسخة  چهارمين  چهار:  نمونة 
٢١٨ ثبت شده است. اين قرآن کريم به خط َنسخ و ترجمة 
رنگه نويسي به رنگ قرمز و خط نستعليق است. فاصلة بين 
سطور در قرآن، طالاندازي با جدول زرين محرر است. دو 
صفحة آغازين قرآن مرصع با حواشي زرنگار است که 
در پشت صفحة نخست يک نيمه از دعاي قبل از تالوت در 
داخل ترنج به قلم زر مکتوب است (تصوير ٩). ابن محمدعلي 

محمد شفيع تبريزي در سال ١٢٢٩ هجري قمري اين قرآن 
را براي عباس ميرزا نائب السلطنه در ٧٩١ صفحه کتابت 
کرده است. در دو صفحة آخر قرآن، دعاي بعد از تالوت 
در دو ترنج به قلم زر با جدول زرين کتابت شده است. جلد 
اثر مقواي روغني با اندرون عنابي گل و برگ زرين است. 
ابعاد اثر ٢٩٥× ١٨٨ ميلي متر است. محمدشفيع تبريزي از 
او  ايران و مسلط به خط َنسخ بوده است.  خوشنويسان 
فرزند ميرزا محمدعلي خوشنويس و از َنسخ نويسان طراز 
او را کمتر  قلم  تبريز در سدة سيزدهم است. قدرت  اول 
کسي از معاصرانش داشته و از آثار او بسيار در دست 
است و آثار تاريخ دارش تا سال ۱۲۶۲ق نيز موجود است 

(ويکي پديا: «محمدشفيع تبريزي»).
پس از اتمام آخرين سوره يعني سورة ناس با همان 
خط َنسخ دعايي نوشته شده است که شايد در حکم دعاي 
پايان تالوت قرآن نيز باشد. اين دعا که مضموني دربارة 
خداوند، رسول، ائمه و مردم را دارد به گونه اي است که در 
بسياري از ُنسخه ها و پيش از جايگاه رقم يا انجامه ديده 
مي شود (تصوير ١٠). در اين ُنسخه نيز خط انجامه َنسخ 
و زبان آن عربي است و فاقد ساختاري شکل دار است. در 
اين قرآن ويژگي هايي که باعث تفاوت هاي بصري ميان متن 
انجامه با متن اصلي قرآن و آيات مي شود نيز وجود دارد. 
از جمله اين ويژگي ها فشردگي کلماتي است که متن انجامه 

تصوير١١. قرآن ارسنجاني. مأخذ:  همان.

تصوير ١٢. صفحة مرقوم پاياني قرآن ارسنجاني. مأخذ: همان

قرآن هاي  در  رقم  ساختاري  تحليل 
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را تشکيل مي دهند و اگر چه مانند ُنسخه هاي قبلي سر هم 
و متوالي نيستند ولي فاقد نظم و فضايي هستند که کلمات 
در آيات دارند. در متن انجامة بسياري از اِعراب ها و يا حتي 
نقطه ها رنگين هستند و اين در حالي است که در متن اصلي 
قرآن اين مورد به ندرت ديده مي شود. در متن قرآن به علت 
حضور سطرهايي براي ترجمة آيات فضاي ميان سطور 
بيشتر است که اين فضا در متن انجامه ديده نمي شود و 
موجب فشردگي مضاعف متن گشته است. اما طالاندازي 
ميان سطرها در جاي جاي قرآن حتي در انجامه نيز ديده 
مي شود. در نگارش متن انجامه نيز مانند ساير ُنسخه ها 
شاهد مدح و ثناي خداوند هستيم که به گونه اي هنرمندانه 
در جمله هايي با تواضع کاتب ترکيب شده اند و نمونه اي از 
ترجمة آن بدين شرح است: «...خداوند تعالي به من بنده 
کم تجربه که مورد لطف او هستم کمک کرد تا از ميان هزار 
کاتب اين قرآن را به اتمام برسانم.» سپس کاتب نام خود 
را ذکر کرده است. اين فشردگي ميان کلمات در بخش هاي 
قبل از انجامه که با عنوان دعاي بعد از تالوت نيز از آن 
ياد کرديم کمرنگ تر به چشم مي خورد و اين شايد ويژگي 
متمايزکننده رقم يا انجامه اي باشد که کاتب در عين تواضع 

و فروتني قصد تهية آن را داشته است. 
 نمونة پنج: پنجمين ُنسخه قابل معرفي ُنسخه اي به شمارة 
ثبت ٣٢٨ است. اين ُنسخة خطي قرآن کريم به خط َنسخ 
ريز بر روي اوراق پوستي در ٤٨٤ صفحه کتابت شده است 
که مهم ترين ويژگي آن قطع غيرمعمول و بسيار کوچک 
اين ُنسخه است. ابعاد اين اثر بدون عطف ٥٢× ٨٢ ميلي متر 
است. قرآن مذکور داراي دو صفحه فهرست سوره ها و 
دو صفحه مذهب مرصع دعاي قبل از تالوت و دو صفحة 
آغازين قرآن مذهب و مرصع است. در حواشي صفحات اين 
اثر عالئم تزييني وجود دارد. در انتهاي قرآن با رقم افزوده، 
علي عسکر ارسنجاني به عنوان کاتب معرفي شده که در سال 
١٢٨٠ ق کتابت گرديده است. جلد اثر الکي با نقش گل و برگ 
و اندرون جلد ساده با عطف چرمي صحافي شده و ُنسخه 
متعلق به دوره قاجار است (تصوير ١١). در اين ُنسخه بار 
ديگر شاهد دعايي پر تکرار هستيم که در ُنسخه هاي بسياري 
از آن استفاده شده است (تصوير ١٢). اين دعا بعد از سورة 
ناس که سورة پاياني قرآن کريم است، در وصف خداوند، 
نبي و مردم آمده و ترجمة آن بدين شرح است: «راست 
گفت قادر متعال و ابالغ کرد رسول نبي امير کريم و بنابر 

تصوير ١٣. پشت نسخة قرآن محمد شفيع تبريزي. مأخذ: همان.



اين ما از شاهدين و شاکرين هستيم و حمد و ستايش از آن 
خداوند است.» کاتب در اين صفحه براي پايان و خاتمة کار 
شکلي مثلث مانند را در نظر گرفته که شيوة مرسوم انجامه ها 
بوده است. اين ترکيب مثلثي نه تنها با کاهش تدريجي طول 
خطوط بلکه با جداول جداکنندة مشخصي شکل گرفته است 
و يکي از ويژگي هاي خاص اين ُنسخه استفاده از دو ترکيب 

تصوير ١٤الف. صفحات مرقوم پاياني قرآن محمدشفيع تبريزي. مأخذ: همان.

تصوير ١٤ب. مرقوم محمد شفيع تبريزي(بخشي از تصوير ١٤ الف)

قرآن هاي  در  رقم  ساختاري  تحليل 
ثبت شدة  موزة ملي قرآن

مثلثي شکل است. معموًال اين بخش ها آخرين بخش مربوط 
به نام کاتب و ساير اطالعات مرسوم بوده است وليکن در 
اين ُنسخه سورة ناس به عنوان بخش هاي پاياني متن در 
ترکيب مثلثي هستيم. اين ترکيب چشم را به سمت پايين و 
به طرف ترکيبي ديگر که متشکل از مستطيل و مثلث است 
هدايت مي کند که محل جاي گيري دعاي ذکر شده است. 
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نتيجه
مطالعة ُنسخه هاي خطي و هنرهاي مرتبط با کتاب آرايي از جمله خوشنويسي و تذهيب ما را به شناخت 
مسير پرفرازونشيبي كه اين هنرها پيموده اند و بررسي عميق تر گنجينة ادب، هنر و فرهنگ ايران رهنمون 
مي سازد. امروزه رقم به عنوان حقي مسلم براي هنرمند کاتب، مذهب، نگارگر و يا جلد ساز در نظر گرفته 
شده و به عنوان بخشي از معرفي يک اثر قابل اهميت و دقت است. اين رقم گاه فقط نام هنرمند را شامل 
مي شود و گاه اطالعات ديگري را نيز با خود به همراه دارد.اين اطالعات هنگامي ارزش مي يابند که 
تاريخي را بازگو نمايند و يا تفسيري از وضع دوران خود در اختيار محققان قرار دهند. البته گاهي تنها 
شکل و شيوة نگارش رقم در ُنَسخ گوناگون، خود گوياي سيلي از حقايق است. اين تحليل ساختاري 
براساس مباني هنرهاي سنتي و مبتني بر اصول اخالقي و حقايق نانوشته اي است که در تاريخ، فرهنگ 
و هنر سنتي رايج بوده و تنها با خوانش نمونه هاي باقي مانده در آثاري خاص مي توان به رمزگشايي 
بخشي از آنها دست يافت و الفباي آن را در بازآفريني ارزش هايي معنوي، در دنياي معاصر مورد 

اين بخش نيز چشم را به پايين ترين قسمت که مستطيل 
دربردارندة نام کاتب است، هدايت مي کند. اين نام به صورت 
مختصر اما با جمالتي مرسوم و معمول آورده شده است. 
يکي ديگر از مهم ترين ويژگي هاي رقم کاتب در اين ُنسخه 
به کارگيري کلمات فارسي در کنار لغات و ترکيبات عربي 
است که پيش تر نمونه اي اين چنيني را شاهد نبوده ايم، به 
گونه اي که در بخش معارفه کاتب چنين مي خوانيم: «علي 
يده األقل علي عسگر ارسنجاني صورت اتمام پذيرفت في 
١٢٨٠». همان طور که خوانديم واژه پذيرفت در جملة عربي 
به عنوان فعل به کار رفته است که اين خود تفاوتي نادر است. 
خط رقم و دعا در اين قسمت با خط متن يکي است و حتي 
فواصل ميان کلمات و سطرها نيز تقريبًا با متن برابر است. 
در رقم کاتب بار ديگر صفت کمترين که به خود اختصاص 
مي دادند را در کنار نام کاتب مي بينيم که گويي از رسوم 

غيرقابل شکست آن دوران بوده است. 
 نمونة شش: ششمين و آخرين ُنسخه مورد تحليل ُنسخه اي 
به شماره ثبت ٣٣٨ است. اين ُنسخة خطي قرآن کريم به خط 
َنسخ است که دو صفحة آغازين آن مذهب و مرصع بوده 
و در دو صفحة قبل از آغاز، دعاي قبل از تالوت به قلم 
زر داخل دو ترنج کتابت شده است. حواشي اين دو صفحه 
مذهب و مرصع است. در پشت صفحة اول، يعني در بخشي 
به نام پشت ُنسخه در داخل کادر چندضلعي تزئيني به قلم 
زر عبارت نايب السلطنه عباس ميرزا مکتوب است که احتماًال 
به عنوان صاحب ُنسخه يا سفارش دهندة آن معرفي گشته 
است (تصوير١٣). در حواشي بعضي صفحات همين عبارت 
نايب السلطنه عباس ميرزا داخل طرح ترنج به قلم الجورد 
کتابت شده است. در حواشي بعضي از صفحات نيز احاديث 
منقول از ائمه در داخل عالئم تزييني وجود دارد. محمد شفيع 

ابن محمدعلي تبريزي در سال ١٢١٦ ق اين قرآن را کتابت 
کرده است و ُنسخه متعلق به دورة قاجار است. جلد اثر الکي 
گل و برگ است که با عطف چرمي صحافي شده و ابعاد اثر 

بدون عطف ١٦٠× ٩٧ ميلي متر است. 
رقم کاتب در اين ُنسخه گرچه محدود و مختصر است 
اما ذکر ويژگي هاي آن خالي از لطف نيست. اين رقم فاقد 
فضايي انجامه گونه براي نمايش خود است و اين نيز شايد 
به دليل همان ويژگي تواضعي کاتب باشد و معنايي واال را 
در پس خود پنهان دارد. رقم در ادامه سورة ناس و پس از 
اتمام آن با دعاي مرسوم که در دو ُنسخة پيش نيز به آن 
اشاره شد آغاز مي شود و سپس نام کاتب ذکر مي گردد. 
خط رقم مانند متن اصلي به خط َنسخ است اما اندازة حروف 
اندکي کوچک تر از حروف متن اصلي قرآن است و نوعي 
فشردگي نيز در نوشتار آن وجود دارد، لذا همين فشردگي 
ازدحامي را در اين نقطه به وجود آورده است که چشم را به 
سمت خود جذب مي کند؛ اما يکي از ويژگي هاي نادر در اين 
ُنسخه وجود دارد و آن عدم استفاده از صفت هاي کمترين، 
از  الفاظي است که نشئت گرفته  يا ساير  کم تجربه ترين و 
فروتني کاتب است. شايد عدم استفاده از اين لغات و يا الفاظ 
کمبود جايي است که کاتب به خود اختصاص داده است 
و همين کمبود فضا خود ناشي از فروتني وي است. براي 
اثبات و درک اين امر مي توان به صفحة بعد از رقم اشاره 
کرد که فضاهايي مختص به ادعية هنگام تالوت و فراغت از 
تالوت قرآن را در خود جاي داده است. اين فضاهاي منظم 
و جداگانه نشان مي دهد که کاتب مسئلة فضاي کتابت را 
نداشته است و صرفًا به دليل حقير شمردن خود و نام خود 
در برابر نثر عظيم و پر کرامت قرآن فضايي کوچک را به 

خود اختصاص داده است (تصوير١٤).



قرآن هاي  در  رقم  ساختاري  تحليل 
ثبت شدة  موزة ملي قرآن

بهره برداري مجدد قرار داد. در بررسي قرآن هاي مورد مطالعه در اين پژوهش نتيجه اي که حاصل 
تحليل مرقومات قرآني بود نيز از اين حقايق پنهان خبر مي دهد. کاتبان قرآني که تنها به ذکر نام خود و 
تاريخ کتابت، در کنار ادعيه و مدايح اکتفا کرده اند تواضعي کم نظير را به نمايش مي گذارند. اين تواضع 
که ناشي از احساس حقارت و فروتني کاتب مؤمن در برابر نثر معظم قرآن و روح معنوي آن است، بر 
خالف ُنَسخ غيرقرآني فضايي محقر را به خود اختصاص داده است. کاتب حتي براي معرفي به خود 
اجازة هنرنمايي افزون را نداده و با همان خط متن که خط َنسخ بود اقدام به نگاشتن نام خود کرده است 
و اين گونه قصد در پنهان کردن خود در البه الي خطوط مشابه داشته است و تنها با فشردن حروف اين 
بخش را اندکي متمايز ساخته است. اين کمرنگ نشان دادن هنرمند توسط خويش گويي رسمي در ميان 
مصحف نويسان بوده است چرا که اين چنين تواضعي در ُنَسخ خطي ديگر ديده نمي شود و نام کاتب 
گاه در کنار نقوش تزييني در صفحه اي مختص به وي بروز مي کند و اين در حالي است که حضور 
چنين ساختاري متمايز را نمي توان در مصحف ها شاهد بود. اين امور كه در اكثر قرآن هاي مرقوم ديده 
مي شود مبين نگاه متواضعانة هنرمند و شايد معرف اهميت و لزوم بهره گيري از آيين هاي هنروري و 
آداب معنوي است كه هنرمند عالوه بر كسب مهارت هاي هنري، خود را ملزم به شناخت آن ها نيز مي 
دانسته است. با بررسي و تطابق نمونه هاي ُنَسخ قرآني و غير قرآني در پژوهش هاي آتي مي توان به 

درک وسيع تري در اين زمينه دست يافت و به اثبات اخالق مداري قرآن نويس مؤمن پرداخت.
با تشکر و قدرداني فراوان از مديريت محترم موزة ملي قرآن که همکاري و مساعدت ايشان موجب 
گردآوري و تدوين اين مقاله گشت و همچنين با تشکر فراوان از مسئوالن محترم بخش امين اموال 
موزه براي در اختيار قرار دادن تصوير ُنسخه ها که موجب تسهيل در شناخت نمونه ها و تحليل دقيق تر 

آن ها شد.
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The value of “Scribing” among Muslims and especially writing Holy Quran as the 
word of revelation in the Islamic world has such anauthority that has attracteda 
wide range of arts and artists in the field of book decoration with theintentionof 
approach to God. Addressing such important affairs and providing the chance 
of stepping into this sacred area requires competence and dignity which cannot 
be achieved so easily,but it does not only lead to proficiency in performance. 
During the history of Islam, few mystics, philosophers and artists have had the 
honor of achieving such merit, and a few of them dared to register their names as 
“scribers”. Studying these inscriptions has provided the researchers with valuable 
and important information about the name of the scribers as well asrecognition 
of different styles of the Quranic manuscripts in different eras and is, in fact, the 
identification for these heavenly books. 
Therefore observation and study of the nationally registered Qurans in the Museum 
of Holy Quranbecame the main motive and aim of this fundamental research and 6 
samples of these Qurans bearing inscription were selected. Finally, the inscriptions 
were studied with a descriptive - analytical approach and the most important 
finding is that dissimulation and moral commitment of Quran scribers influenced 
by religious rituals and spiritual practices have bound the artists to observe humility 
while registering their names beside the great verses of Quran. Such registration 
style is less often seen in inscription of non-Quranic manuscripts. 

words: Inscription, Quran, Colophon, Transcription, National Museum of Holy Quran.
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