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چكيده
اين مقاله ضمن تجزيه و تحليل خّط «نسخ ريحاني» با تکيه بر قرآن موجود در مجموعة  شيخ صفي الّدين اردبيلي 
به مطالعة  عوامل شکل گيري و افول اين خط مي پردازد. اين خط، که در منابع مختلف، به اشتباه با عناوين خّط 
نسخ، محّقق، ريحان و ثلث معرفي شده است، همانند خطوط توقيع، رقاع، تعليق، نستعليق از ترکيب و تلفيق دو 
خط مختلف ايجاد شده است. هدف اصلي اين پژوهش، ضمن معرفي، تحليل و بررسي نسخ ريحاني در نسخه 
قرآن خطي موجود در بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي مي باشد . ١. ويژگيهاي نسخ ريحاني و نسخه قرآن شيخ 
صفي الدين اردبيلي كدام است؟ ٢. عوامل شكل گيري و فراموشي خط نسخ ريحاني چيست؟ اين تحقيق به روش 

تحليلي – توصيفي و با استفاده از منابع کتابخانه اي و رجوع به آثار تصويري صورت گرفته است.
 نتايج تحقيق نشان مي  دهد:  مطالعة  اين خط در قرآن شيخ صفي نشان مي دهد که اساس و پاية   کتابْت خّط 
ريحان است که با ظرافتي خاص با حروف و عناصر خّط نسخ آميخته شده و «خط نسخ ريحاني» را پديد 
آورده  است. در اين مصحف، تقريبًا نيمي از حروف الفباء و اِعراب و اِعجام بر طبق قواعد و اصول خط نسخ 
نوشته شده و بقيه به «خط ريحاني» هستند. همچنين پديد آمدن خط  «نسخ ريحاني» معلول عواملي چندگانه بوده 
است ازجمله: تصرف و ذوق ورزي کاتبان آشنا با اقالم مختلف، اقتضاي تندنويسي و فشرده نويسي قلم ريحان 
در کتابت قرآن، ايجاد تنوع و زيبايي در کتابت قرآن. داليل معرفي نشدن و عدم رواج خّط نسخ ريحاني را نيز 
مي توان در نياز به دقت و صرف زمان زياد در کتابت با اين خّط و همچنين شباهت بسيار ميان خطوط مرسوم 
آن دوره دانست. همچنين به سبب کم توجهي محققان به ويژگي هاي خاص و متمايز اين خط در مقايسه با ديگر 

اقالم اين خط کمتر به عنوان خطي مستقل مطرح شده است.
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مقدمه
قلب  بر  اسالم (ص)   گرامي  پيامبر  بعثت  با  كالم وحي 
گرديد  شروع  آن  نگارش  بعثت  از  پس  و  نازل  ايشان 
كاتبان وحي در زمان حيات پيامبر(ص) و پس از آن براي 
ترويج اسالم به كتابت آن پرداختند و اولين قرآن ها به 

خط كوفي در شهر كوفه كتابت و استنساخ شد.
تعداد اين قرآنها بسيار فراوان و البته با سبكهاي شرقي 
و غربي در جغرافياي جهان  اسالم در موزه ها موجود 

است.
در قرون اوليه هجري، در کنار انواع خط کوفي، عمومًا از 
خطوط ششگانه (ثلث، توقيع، رقاع، ريحان، محقق و نسخ) 
براي کتابت قسمت هاي مختلف قرآن استفاده  شده است. 
در اين ميان، به نظر مي رسد مي توان، در کنار اقالم مذکور، 
قلم مستقلي را با عنوان «نسخ ريحاني» معرفي کرد که در 
منابع گذشته چندان مورد توجه واقع نشده است. در اين 
راستا، هدف اصلي اين پژوهش، تحليل و بررسي «نسخ 
 ريحاني» در نسخه خطي موجود در بقعه شيخ صفي الدين 
اردبيلي است که به بررسي عوامل شکل گيري و فراموشي 

آن نيز مي پردازد. 
١. ويژگيهاي نسخ ريحاني و نسخه قرآن شيخ صفي الدين 
اردبيلي كدام است؟ ٢. عوامل شكل گيري و فراموشي خط نسخ 

ريحاني چيست؟  

روش تحقيق
اين پژوهش، براساس هدف، نظري- کاربردي، از منظر 
روش  حيث  از  و  تحليلي  توصيفي-  روش،  و  ماهيت 
چند  (عکاسي  ميداني  و  کتابخانه اي  داده ها،  گردآوري 
جزو از قرآن موجود در بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي، به 
منظور تجزيه و تحليل خطوط نسخ و ريحان) نوشته شده 

است. روش تجزيه و تحليل در اين مقاله كيفي است.

پيشينة تحقيق
و  مستقل  پژوهش  ريحاني،  نسخ   معرفي خط  زمينة  در 
مختلف ضمن  منابع  در  اما  است،  نگرفته  انجام  جامعي 
«نسخ  عنوان  پراکنده  به طور  قرآن  نسخه هاي  معرفي 
در  کتاب خوشنويسي  در  است.  استفاده شده  ريحاني» 
پاک سرشت  مرتضي  تأليف  مجيد،  قرآن  کتابت  خدمت 
(١٣٧٨: ۳۶) عنوان «خط نسخ شبيه محقق» به کار رفته 
است. به سبب شباهت و نزديکي دو خط محقق و ريحان، 
اين عبارت را مي توان نظير «نسخ ريحاني» گرفت. همچنين، 
در کتاب ابن بّواب (١٣٧٧: ٤٢) به نقل از کتاب «المخطوط 
«خط  عنوان  به  بمکتبه شستربيتي»  البواب  البن  الوحيد 
نسخ ريحاني» اشاره شده است: «ابن بواب دريافت که 
استادش ابن اسعد، اشعار را به خط نسخ شبيه به محقق 
مي نويسد، او اين خط را نيز به درجة کمال رسانيد.» ناجي 
زين الدين نيز در کتاب مصور الخط عربي(١٩٨٠ م: ۳۰۵) 

درتوضيح قطعه اي از خوشنويسي به عنوان «خط نسخ 
متمايل به ريحان» ياد کرده است. فاطمه کريمي در کتاب 
را «خط نسخ  قرآن  از يک  برگي   (١٣٦٧) گلستان خيال 

ريحاني» معرفي کرده اند.

ويژگي هاي خطوط نسخ و ريحان
براي بررسي ويژگي هاي خط نسِخ ريحاني ابتدا در مورد 
و  مي شود  ارائه  توضيحاتي  مختصر  به صورت  هريک 
سپس به تجزيه و تحليل خّط نسخ ريحاني پرداخته شود.

نسخ: «خط کوفي و نسخ قديم مادر تمام قلم هاي اسالمي 
نسخ  «خط   .(٦٦  :١٣٨٣ (قليچ خاني،  مي روند»  به شمار 
قديم به صورت انحنادار و نرم و بي زاويه نوشته مي شد 
و به آن «مستدير» يا «مقور» مي گفتند» (سحاب، ١٣٨١: 
٢٢). برخي معتقدند که ابن بواب خط نسخ را به حد کمال 
رسانيد و قواعدي که او براي خط نسخ وضع کرد هنوز 
هم معمول است. او براي خط نسخ، سطح، دور و تناسب 
تعيين کرد که تا قبل از آن مرسوم نبود (ابن بواب، ١٣٧٧: 
٣٧). از ويژگي هاي خط نسخ مي توان به اين موارد اشاره 
چهار  که  است  مربعي  شبيه  نسخ  خط  در  «نقطه  کرد: 

تصوير١.خط نسخ مبارکشاه بن قطب ٧٢٣ هـ ق، مأخذ: موزة 
هنر والترز.

عليرضا  به  منسوب  قرآن،  از  برگي   - ريحان  ٢. خط  تصوير 
عباسي، اوايل قرن ١٠ ق، مأخذ: کتابخانه آستان قدس رضوي.
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است.  و محقق  ثلث  نقطة خط  از  نرم تر  كمي  آن  گوشة  
ارتفاِع «الف» آن پنج نقطه و داخل حرف «ن» سه نقطه 
است (تصوير ١). «الف» ها در خط نسخ اصًال طّره ندارند 
ولي بر سر «الف» حروفي مثل (طـ  لـ  ك) طّره يا َسرک 

گذاشته مي شود» (صفايي، ١٣٨٧: ٤٦).
گروهي  و  محقق  از  مشتق  بعضي  را  «ريحان  ريحان: 
مشتق از نسخ مي دانند، ولي پاره اي ويژگي هاي خط ثلث 
روي هم رفته،  است.  ظريف تر  آن  از  اگرچه  دارد،  هم  را 
ريحان  را  آن  نوشته شود،  نسخ  اندازة  به  محقق  وقتي 
مي خوانند»(سحاب، ١٣٨١: ٣٨). ريحان خطي است شبيه 
به محقق، که سال ها بعد از آن پديد آمد. به نحوي که آن 
را باريِک محقق نيز نام نهاده اند(مقتدايي و ابن عباسي، 

.(١٣٩٠: ٤٠٥
 خط ريحان را مشتق از خط نسخ مي گفتند، لکن آشکار 
است که بعضي ويژگي هاي خط ثلث را داراست، اگر چه از 
آن بسيار لطيف تر است. به طور عمده در اثر همين لطافت 
است که بعضي محققان به خطا نام آن  را با نام مشابه 
گياهي که ساقه هاي بسيار لطيف دارد يکي مي شمارند» 

(ذابح، ١٣٦٤: ٦٤). 
ويژگي خط ريحان: «در خط ريحان، حروف، به ندرت با 
هم تداخل دارند ودر يك سطر كنار هم نوشته مي شوند 
در   .(٢ شوند(تصوير  سوار  هم  روي  مي توانند  ولي 
ثلث  مانند خط  نيز  ريحان  تزئيناِت خط  و  اعراب گذاري 
استفاده  است  اصلي  قلم  تقريبًا    كه  قلم  کوچک تري  از 
مي شود كه باعث ايجاد تنوع و زيبايي بيشتر اثر مي شود» 

(صفايي، ١٣٨٧: ٤٤). 
و  تداخل  فاصله،  دور،  و  سطح  نظر  از  ريحان  «خط   
شكل حروف، مانند خط محقق است و تنها تفاوت آنها از 
لحاظ اندازة حروف است. به عنوان مثال، اندازة « الف »

نقطه  هشت  محقق  خط  در  و  نقطه  شش  ريحان  در 
است»(همان، ١٣٨٧: ٤٥). 

عوامل شکل گيري و فراموشي خط نسخ ريحاني
آن،  معرفي  و  بسط  براي  و  اسالم  دين  ظهور  از  بعد   

نياز به قرآن هايي بود که به وسيلة کاتبان قرآن کتابت 
و استنساخ مي شد. «در قرون اولية هجري، قرآن به خط 
کوفي و روي پوست نوشته مي شد» (پاک سرشت، ١٣٧٨: 
). «شمار قرآن ها و قطعه هاي شناخته شده به خط   ٥٦
نسخه هاي  روز  هر  تقريبًا  و  است  زياد  بي اندازه  کوفي 
جديدي کشف مي شود، اما از لحاظ شيوه، حتي دو نسخة 
(شيمل، ١٣٦٨: ٣١). خط  نيست»  هم  به  کامال شبيه  آن 
کوفي انواع مختلف: تحريري، تزئيني، بنايي و دو سبک 
گستردة غربي و شرقي دارد. در کتاب هنر هاي دستي و 
سير تحول آن در ايران، براي انواع خط کوفي تحريري، 
٤٧ نوع خط کوفي مشرقي (با ذکر عناوين و توضيحات) 
که   (٣٥٧  :١٣٩٠ عباسي،  ابن  و  شده(مقتدايي  معرفي 
نشانگر تنوع سبک نگارشي کاتب و اقوام مختلف اسالمي 

در اين خط است.
عوامل  از  يکي  که  برمي آيد  چنين  شده  ذکر  موارد  از   
تعّدد انواع و عناوين خطوط مي توانست برآمده از ذوق و 
تصرف کاتبان در جهت زيبا نمودن خط بوه باشد. يکي 
از زمينه هاي پيدايش خط «نسخ ريحاني» را نيز مي توان 
همين عامل دانست که به تلفيق دو قلم متفاوت انجاميده 
است. تلفيق و ترکيب اقالم خوشنويسي در دوره هاي قبل 
مرسوم بوده است، به عنوان مثال، خط رقاع که از ترکيب 
ثلث و نسخ بوده وبه روايتي از«خط پهلوي و اوستايي 
نيز تاثير گرفته است» (ذابح، ١٣٦٤ :٧٠) و همچنين خط 
تعليق که از ترکيب دو خط رقاع و توقيع است و يا خط 
شده  ايجاد  تعليق  و  نسخ  از  که  (نسختعليق)  نستعليق 
است، همچنين خّط توقيع که ترکيبي ازخطوط نسخ و ثلث 
است که فرم و اشکال خط ثلثي آن بيشتر از خط نسخ 
است و به همين دليل از خط رقاع درشت تر و رشيدتر 
دو  ترکيب  از  که  است  نيز خطي  ريحاني»  «نسخ  است. 
خط «نسخ» و «ريحان» به وجود آمده و به عبارتي نسخ 
آميخته به ريحان و يا ريحان آميخته به نسخ است. کاتبان 
و خوشنويسان در دوره هاي متقدم معموًال به چند نوع قلم 
خوشنويسي مسلط بوده اند (مانند کاتب قرآن شيخ صفي 
الدين اردبيلي) و از خطوط مختلف در کتابت و نگارش 

تصوير ٣. قسمتي از قرآن مشهور بايسنغري به خط محقق، مأخذ: موزة آستان قدس رضوي.



استفاده کرده اند. مي توان انتظار داشت کاتبي که به چند 
نوع خط مسلط بوده گاه ناخواسته و گاه آگاهانه عناصر 
و قواعد خطوط را با هم ترکيب و تلفيق مي کرده است. 
از اين رو در کتابت قرآن با خط ريحان عناصري از خط 
نسخ را که نوشتن آن راحت تر و يا سريع تر بوده و يا 
فضاي کم تري را مي طلبيده است با خط ريحان آميخته 
و «خط نسخ ريحاني» پديد آمده است. حتي مي توان اين 
احتمال را طرح کرد که در ايجاد و ابداع خطوط مزبور 
عمد و اصراري نبوده و هريک از خطوط بر اثر تصرف 
و ذوق ورزي استادان و سپس تقليد و متابعت شاگردان 
و خوشنويسان بعدي رواج و رسميت يافته است. قاعدتًا 
کاتبي که نسخ ريحاني مي نوشته به هردو خط نسخ و 
ريحان مسلط بوده و به تناسب حال يا براي تنوع و زيبايي 

به نگارش خط نسخ ريحاني پرداخته است.
از طرفي، مي توان احتمال داد که «خط ريحان» در کتابت 
رقيب سرسختي براي «خط نسخ» بوده است. شکل کلمات 
و حروف خط ريحان، مانند خط «محقق» بوده و تمامي 

خصوصيات آن را داشته است. 
محقق خطي درشت اندام، بدون تداخل حروف و يکنواخت 
با کمال روشني و وضوح، که در قديم مقياسي براي ديگر 
خطي  است.  بوده  ديگري  اقالم  پيدايش  منشأ  و  خطوط 
است در نهايت سادگي و روان که يک چهارِم آن ُدور و 
سه چهارِم آن سطح است. شکوه و عظمت، اندام درشت، 

سهل،  خوانش  و  وضوح  ريتميک،  و  منّظم  فاصله هاي 
يک دستي و ساده بودن، از ويژگي هاي خاّص خّط محّقق 
است. در اين خّط، هر حرف شکل ثابت و معيني دارد ودر 
واقع حّق هر حرف به خوبي ادا مي گردد و با حروف ديگر 
اين خّط  به هم در  تنها حروف شبيه  اشتباه نمي شود. 
حروِف کاف و الم هستند که به کمک عالمت کوچِک کاف 

روي حرف(ک) از اشتباه عاري مي گردند. 
براي شناخت بيشتر «خّط محّقق» مي توان گفت که نقطه 
«الف»  ارتفاِع  اندازة  و  به شكل مستطيل است  در محّقق 
درآن به طور معمول «هشت» تا «نه» نقطه است. طول 
در  ولي  است  نقطه  اندازة شش  به  «ن»  داخل حرف  و 
مواقعي براي هماهنگي با حروف ماقبل و مابعِد خود و 
مي شود.  نوشته  نيز  بزرگ تر  و  کوچک تر  سطر،  تنظيم 
كامًال  ريحان  و  محّقق  خّط  دو  طّره گذاري،  نحوة  در 
مشترک اند. همچنين اکثر مفردات و اّتصاالِت آن ها با تمام 

قلم  ني نوشته مي شود.
«در خّط محّقق و ريحان، حروْف متداخل نوشته نمي شوند 
و معموًال در يك سطر كنار هم قرار مي گيرند ولي مي توانند 
روي هم سوار شوند. ترکيب هاي دوسطري و چندسطري 
در اين خّط کم تر مرسوم بوده ولي در کتيبه نگاري، آثار 
و قطعه هاي خوش نويسي نمونه هايي موجود است. محقق 
سابقًا در نوشتن قرآن هاي بزرگ و كتاب هاي مهم به كار 
مي رفته است که نمونة بارز آن قرآن مشهور بايسنغري 

مطالعة  خّط نسخ ريحاني با تکيه 
بر قرآن مجموعة شيخ صفي الّدين 

اردبيلي

افروند،  مأخذ:  ريحاني،  نسخ  خط  به  قرآن  از  برگي  تصوير٤. 
.١٣٧٥: ٦٤

تصوير ٥.  شناسنامة قرآن موزة شيخ صفي، مأخذ: نگارنده. 
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از آثار دورة تيموري است و نمونه هاي از صفحات آن در 
موزه ها و کتابخانه هاي ايران از جمله در کتابخانة آستان 
مجموعه هاي  از  بسياري  و  گلستان  کاخ  قدس رضوي، 

خصوصي داخل و خارج از کشور نگهداري مي شوند.
از خصوصيات خطوط محقق و ريحان برمي آيد که کامًال 
مناسب براي کتابت و به خصوص کتابت اشعار و متون 
مهم و حساس بوده اند و در رساله ها و کتب خوشنويسي 
به اين مهم اشاره شده است(تصوير ٣). کتابت قرآن نيز 
به خاطر نياز به خوانايي بهتر داراي حساسيت ويژه اي 
بوده است ازاين رو از خطوطي مثل ريحان و نسخ بيشتر 
از بقية خطوط در کتابت مصحف شريف استفاده شده 

است. 
اندام حروف خط ريحان بزرگ تر از خط نسخ است ولي 
خط نسخ ريحاني که ترکيبي از اين دو خط است تقريبًا 
داراست. در  را  و نسخ  اندامي حدواسط خطوط ريحان 
خط نسخ ريحاني خط غالب ريحان است ولي خصوصيات 
ارتفاع  اندازة  اگر  که  بدين صورت  داراست  هم  را  نسخ 
نسخ  خط  در  است،  نقطه  شش  ريحان  خط  در  «الف» 
ريحاني ٥ نقطه است. اين تناسب در حروف ديگر مانند 
«م، س، د » و ... نيز اتفاق افتاده و در اندازة کوچک تر و 
نزديک به خط نسخ نوشته شده است و اين باعث شده که 
برخي محققان و کارشناسان در شناخت اين خط و تميز 

آن از خطوط نسخ و ريحان دچار اشتباه شوند.
نظر  از  ريحان  خط  چون  که  گفت  شايد  بتوان  بنابراين 

اندازة حروف از خط «نسخ» كمي بزرگ تر بود و فضاي 
بيشتري را براي کتابت طلب مي كرد و با توجه به گراني و 
کمبود کاغذ در قديم، خط ريحان جاي خود را در کتابت به 
خط نسخ داد. يكي ديگر از داليل عدم کتابت با قلم ريحان 
پايين بودن سرعت كتابت با اين خط است. برخالف خط 
قلم  با همان  ريحان، چون نشانه و اعراب در خط نسخ 
کتابت  امر  در  تسريع  باعث  حدودي  تا  مي شود  نوشته 
مي شود که اين هم از عوامل پايداري نسخ در کتابت است، 
ولي در خطوط ديگر مانند (ريحان، محقق و ثلث) اِعراب 
و تزئينات، با قلم مجزا نوشته مي شود که امر کتابت را 

کندتر مي نمايد(صفايي، ١٣٨٧: ٥٥).
 از عوامل ديگري که باعث شده «خط نسخ ريحاني» در 
کنار ساير اقالم مطرح و معرفي نشود، عدم شناخت کافي 
کارشناسان و خط شناسان در مورد ويژگي انواع خط 
است. خطوط ششگانه از جهاتي خيلي شبيه به يکديگر 
هستند. به عنوان نمونه، تفاوت خط محقق و ريحان، در 
و  رقاع  خط  در  همچنين  است.  حروفشان  و  قلم  اندازة 
توقيع نيز همين تفاوت وجود دارد و توقيع کمي درشت تر 
استادي  به  آن ها  کامل  شناخت  بنابراين  است.  رقاع  از 
در خوشنويسي و يا تحقيق موشکافانه و خيلي دقيق و 
ظريف بستگي دارد. همين شباهت باعث شده در منابع 
زيادي اسم خطوط اشتباه نوشته شده و در نتيجه باعث 

سردرگمي مخاطب شود.
براي مثال، نمونه هايي از اشتباهات مذکور در پي مي آيد:

تصوير ٦- برگي از قرآن کريم به خط نسخ ريحاني، مأخذ: موزة ملي ايران، ١٣٧٥: ٦٤.



موزة  خطي  قرآن هاي  از  گلچيني  کتاب   ٧٨ «در صفحة 
دوران اسالمي، تصويري از يک قرآن به خط ريحان، ٩٥٢ 
ق. وجود دارد ولي کارشناسان موزه، آن را خط محقق و 

نسخ و ثلث معرفي نموده اند.
در صفحة ٦٢ نيز برگي از قرآن به خط ريحان را خط 

نسخ، معرفي نموده اند» (افروند، ١٣٧٥: ٦٣، ٧٧، ٧٩).
همين  شبيِه  نيز   ٢٤-٢٥ صفحات   ٣٩ شمارة  قرآن  در 
اشتباه انجام شده است وکارشناسان، خط ريحان خالص 
را خط نسخ معرفي نموده اند»(يوسفي، ١٣٩١: ١٥-٢٤-

.(٢٥
در مورد خط نسخ ريحاني نيز که مورد بحث اين مقاله 
است اشتباهاتي صورت گرفته است که به چند مورد با 

ذکر منبع اشاره مي کنيم.
نسخ  خط  به  که  مقاله  همين  بحث  مورد  قرآن  دربارة 
اشتباه  فرهنگي دچار  ريحاني است، کارشناسان ميراث 
کرده اند  ثبت  را خط نسخ  آن  اثر  در شناسنامة  و  شده 

(تصوير ٤).
تصوير باالي صفحة ١٦٨ کتاب مصّور الخط العربي به 
ثلثي  خط  را  آن  نويسنده  ولي  است  ريحاني  نسخ  خط 

معرفي نموده است (زين الدين، ١٩٨٠ م: ١٦٨).
موزة  خطي  قرآن هاي  از  گلچيني  کتاب   ٦٠ صفحة  در 
دوران اسالمي، تصويري از قرآن کريم ٧٣٩ ق. به رقم 
در  قرآن  اين  خط  (تصوير٥).  است  المحسني  بن  احمد 
واقع، خط نسخ ريحاني است ولي اينجا هم به اشتباه، خط 

نسخ، معرفي شده است (افروند، ١٣٧٥: ٦١).
و  اربعين  و  في سنه خمس  الکاملي  «ارغون  رقم  داراي 
سبع مائه» به شماره ٣٧٩٠ در موزة ملي ايران نگهداري 
مي شود و به خط «نسخ ريحاني» است (تصوير ٦) ولي 
به اشتباه در کتاب گلچيني از قرآن هاي خطي موزة دوران 

اسالمي خط نسخ معرفي شده است» (همان، ٦٥).
در جلد دوم کتاب خط و خوش نويسي، نويسنده کتاب در 
بخش خط ثلث، به اشتباه، صفحاتي از قرآن کريم را که به 
خط نسخ ريحاني است با عنوان ثلث معرفي نموده اند و 
در صفحة ٦٣ کتاب(تصوير ٧)، خط آن را چيزي ما بين 

نسخ و ثلث دانسته اند (جزايري، ج دوم ص ٦٣).
در کتابت هاي مختلفي که با خط نسخ ريحاني انجام شده 
و نمونه هاي زيادي در موزه ها و کتابخانه ها موجود است 
نسخي  حروف  برخي  کاتب،  شخصي  سبک  تناسب  به 
تناسب دوره  به  اين حروف  و  برخي ريحاني هستند  و 
يا محل کتابت مي توانست متفاوت باشد. احتماًال بنا به 
ادامه  با ريحان  تلفيق نسخ  اين سبک و روال  داليلي که 
پيدا نکرده از اين رو شکل کلي و قواعد خط نسخ ريحاني 
نيز متغير بوده است. دليل ديگري که باعث شده اين خط 
(نسخ ريحاني) به تکامل الزم نرسد، تمايل و اقبال عمومي 
با خط نسخ بوده چرا که از دورة صفويه و به خصوص 
نسخ،  خط  در  نيريزي  احمد  ميرزا  شهرت  و  ظهور  با 

خوشنويسان زيادي به خط نسخ متمايل شده و به تناسب 
آن نسخه هاي زيادي با اين خط استنساخ و کتابت شدند. 
همچنين ظهور و کاربرد خط نستعليق در کتابت از قرن 
هشتم هـ ق. نيز در بي توجهي به خط نسخ ريحاني و 

همچنين ساير خطوط ششگانه بي تأثير نبوده است.
چون  مشهوري  توسط خوشنويسان  زيادي  قرآن هاي   
ياقوت، و ارغون کاملي به خط نسخ ريحاني  ابن بواب، 
قابل   ١ جدول  در  آن ها  از  تعدادي  که  شده اند  نوشته 

مشاهده است. 
از شواهدي که در باال ذکر شد مي توان اين طور برداشت 
چون  ولي  داشته  وجود  ريحاني»  «نسخ  خط  که  نمود 
شباهت بسيار زيادي با نسخ و ريحان داشته و به عبارتي 
از ترکيب ظريف و منسجم آن دو خط ايجاد گرديده بود 

تشخيص و معرفي آن کاري دشوار بوده است.
 غير از تصاوير و نمونه هايي که معرفي شدند، از منابعي 
نيز  که نشان مي دهد خط «نسخ ريحاني» وجود داشته 
به مواردي اشاره مي شود. همان گونه که در پيشينه نيز 
مطرح شد، در کتاب ابن بواب به نقل از کتاب «المخطوط 
الوحيد البن البواب بمکتبه شستربيتي» اين گونه نوشته اند: 
«ابن بواب دريافت که استادش ابن اسعد، اشعار را به خط 
نسخ شبيه به محقق مي نويسد، او اين خط را نيز به درجة 
کمال رسانيد»(ابن بواب، ١٣٧٧: ٣٦). با توجه به مطالبي 

مأخذ: ريحاني،  نسخ  خط  به  کريم  قرآن  از  برگي   .٧ تصوير 
جزايري، ج دوم ٦٣.

تصوير٨. قسمتي از قرآن چستربيتي به خط نسخ ريحاني ابن 
بواب، مأخذ: ابن بواب، ١٣٧٧: ٥٨.

مطالعة  خّط نسخ ريحاني با تکيه 
بر قرآن مجموعة شيخ صفي الّدين 

اردبيلي
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که قبًال ذکر شد، خط ريحان، همان خط محقق است و فقط 
تفاوت عمدة آنها در اندازة قلم و حروف است. بنابراين 
منظور از «نسخ شبيه به محقق» نيز مي تواند همان «نسخ 

ريحاني» باشد.
 «نسخة كاملي از قرآن كريم، به خط علي بن هالل (ابن بواب) 
كه در سال ٣٩١ قمري كتابت شده و در موزة چستربيتي 

نگهداري مي شود. 
با وجود اين که بيش از هزار سال از کتابت نسخة خطي 
ابن بواب و قرآن معروف چستربيتي به خط نسخ ريحاني 
گذشته است هنوز به عنوان قرآن کوچک و منحصر به 
فرد، يكي از شاهكارهاي هنر اسالمي به شمار مي آيد. اين 
بزرگ  هنرمند  توسط  قرآن  آخر  كتيبة  اساس  بر  قرآن 
شيعه، استاد بزرگ هنر خوشنويسي و تذهيب، علي بن 
هالل مشهور به ابن بواب، در دوران حكومت شيعي آل 
بويه در سال ٣٩١ ق در شهر بغداد كتابت و تذهيب شده 
است. « خط اين نسخه، نسخ آميخته به ريحان يا نسخ 
ريحاني است» (ابن بواب، ١٣٧٧: ٤٢). در کتاب اطلس خط 
الخط عربي،  کتاب مصور  از  نقل  به  اله فضائلي،  حبيب 
نسخ  «خط  عنوان  به  مجموعه  اين  از   ،٣٠٥ صفحة  در 
متمايل به ريحان» ياد شده است. در قرآن ابن بواب، خط 
پايه نسخ است و حروف (راء - واو - ح- ميم) مرسل و 
ريحاني نوشته شده و همچنين کلمة جاللة «اهللا» ريحاني 
دندانه هاي  و  ت   - ي   - ب  گاهي  و  الم ها  و  است.(الف 

مشابه آنها نيز طرة ريحاني دارند (تصوير ٨).
در کتاب مصور الخط عربي، ناجي زين الدين در صفحة 
به عنوان  ازاين مجموعه  نيز درتوضيح صفحه اي   ،٣٠٥

تصوير٩ . صفحات افتتاح جزو اول قرآن کريم مجموعة شيخ صفي الدين اردبيلي، شماره موزه: ١٣٨، مأخذ: نگارنده.

صفحه اي از قرآن، مأخذ: ١٤٠٠سال قرآن کريم
در گنجينة موزةترک و اسالمي

انجامةقرآن به خط و تذهيب ابن بواب، ۳۹۱ هـ ق. 
مأخذ: ابن بواب، ۱۳۷۷

صفحه اي از قرآن، مأخذ: ١٤٠٠سال قرآن کريمبخشي از قرآن موزه مجلس، مأخذ: نظريان، ١٣٨٨.
در گنجينة موزةترک و اسالمي

قسمتي از مقامات حريري، بغداد، دورةعباسيان، 
کتابخانه ملي فرانسه، مأخذ: عکاشه

صفحه اي از قرآن، مأخذ: ١٤٠٠سال قرآن کريم
در گنجينةموزةترک و اسالمي

ابن  از قرآن چستربيتي به خط نسخ ريحاني  جدول١. قسمتي 
بواب، مأخذ: ابن بواب، ١٣٧٧: ٥٨.



«خط نسخ متمايل به ريحان» ياد شده است.
از   قرآن کامل ديگري وجود دارد که در کتاب گلچيني 
قرآن هاي خطي موزة دوران اسالمي، ١٣٧٥، صفحة ٦٥، 
خط نسخ معرفي شده بود که مشخصات آن قبًال ذکر شد. 
(افروند، ١٣٧٥: ٦٤؛ تصوير ٦). تقريبًا ٨ سال قبل از آن در 
کتاب ديگري که گلستان خيال نام دارد و آثاري از ُنسخ 
خطي موزه هاي مختلف را به مناسبت ششصدمين سالگرد 
کارشناسان  آورده اند،  گرد  وفات خواجه حافظ شيرازي 
موزه، اين قرآن را خط « نسخ ريحاني » معرفي کرده اند 

(کريمي، ١٣٦٧: ٧).

نسخ  خط  به  اردبيلي  صفي الّدين  شيخ  بقعة  قرآن 
ريحاني

مشخصات ظاهري و نسخه شناختي
 قرآن شيخ صفي الّدين اردبيلي مورد بحث مقاله به صورت 
سي پاره (سي جزو) و در قطع رحلي نگارش وتهيه شده 
است. از سي جزو، بيست و دو جزو آن در مجموعة شيخ 
صفي الّدين اردبيلي موجود است. براي نگارش اين مقاله 

از جزو هاي اول، پانزده، هفده، بيست ويک و بيست و دوم 
اول،  جزو  شناسنامة  صفحة  در  است.  شده  استفاده 
کارشناسان ميراث، جلد آن را معمولي و نوع کاغذ را ترمه 

معرفي کرده اند.
و  ُنه سطري  صفحة  سي  در  ميانگين  به طور  جزو  هر   
داراي کمند، تنظيم و تحرير شده است ولي صفحات افتتاح 
که داراي تذهيب است در جزو اول پنج سطري و در بقية 
جزوات، سه سطري نوشته شده است و ميان سطور با 
است(تصوير-٩).  شده  تزئين  خطايي  ساده ي  گل هاي 
قرآن الجورد و طال مي باشد  اين  تذهيب  رنگ غالب در 
و نشانة آيه با يک گل شش پر، با رنگ هاي طال، شنگرف 
و الجورد مشخص گرديده است. عنوان و سرسوره ها 
در هفت جزو به خط کوفي تزئيني و پانزده جزو به خط 
ثلث و ريحان است که در صفحات افتتاح با سفيداب در 
زمينه زرپوش، و صفحات داخلي با طال و تحرير نوشته 
شده و با نقوش اسليمي تزئين يافته است. رقم و تاريخ در 
شناسنامة اثر قيد نشده است ولي با توجه به تزئينات و 
سبک خطوط احتماًال مربوط به سده ي هفتم و هشتم هـ ق 

تصوير١٠. مقايسه تناسب و شباهت کلمه اهللا درخطوط نسخ و 
نسخ ريحاني، مأخذ: همان.

تصوير١١. مجموعة شيخ صفي الدين اردبيلي، مأخذ: همان.

تصوير١٢. شکل کاف در قرآن مجموعة شيخ صفي الدين اردبيلي، 
مأخذ: همان.

مطالعة  خّط نسخ ريحاني با تکيه 
بر قرآن مجموعة شيخ صفي الّدين 

اردبيلي

شکل لفظ جالله، 
 خط نسخ ياقوت 

مستعصمي قرن ٧ 
هـ ق

شکل لفظ جالله، خط 
نسخ مبارکشاه قطب

قرن هشتم هـ ق

شکل لفظ جالله، خط
 نسخ ريحاني قرآن 

شيخ صفي قرن ٨ هـق

شکل لفظ جالله، 
خط ريحان، عبداهللا 
آماسي قرن ١٠ هـ ق

شکل لفظ جالله، خط
 نسخ ريحاني

در برگي از قرآن 

جدول ٢. شباهت و يکساني واژه «هللا» در خط نسخ و نسخ ريحاني، مأخذ: نگارنده.

تصاوير كيفيت ندارد
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است (قرآن، شماره موزه ١٣٨).

خصوصيات خط نسخ ريحاني در قرآن شيخ صفي 
 خط غالب در اين قرآن خط ريحان و آميخته به خط نسخ 
است که در اين مقاله با عنوان «نسخ ريحاني» معرفي شده 
است اما همان گونه که قبًال نيز اشاره شد در اثر شباهت 
شکل و اندام حروف به خط نسخ، کارشناسان موزة شيخ 
صفي الدين اردبيلي را به اشتباه انداخته و آن را خط نسخ 
معرفي نموده اند. کاتبي که نسخ ريحاني مي نوشته، مسلمًا 
به هردو خط نسخ و ريحان مسلط بوده و توانسته اين 
دو خط را باهم تلفيق کند. از بررسي صفحات قرآن چنين 
شيخ  بقعة  قرآن  جزوات  خوشنويِس  چون  که  برمي آيد 
صفي الدين اردبيلي ضمن تسلط بر خطوط نسخ و ريحان، 
به ساير خطوط ششگانه نيز مسلط بوده و به همين دليل 
از انواع خطوط در کتابت اين مجموعه استفاده نموده و 
درنهايت اين قرآن را به خط «نسخ ريحاني» نوشته است. 
خط پايه در اين قرآن، ريحان است ولي اِعراب و بسياري 
ازحروف آن نسخ مي باشد. براي کساني که تسلط کافي 
نگاه  ندارند خط نسخ ريحاني را در  بر شناخت خطوط 
اول به شکل خط نسخ و يا خط ريحان تجسم مي کنند که 
کامال طبيعي است زيرا اين خط خصوصيات هر دوخط 

را داراست. 
براي روشن تر شدن بحث به توضيح و استفاده از تصوير 
نياز است، از اين رو در ابتدا بررسي فرم لفظ جاللة «اهللا» 
که ضمن داشتن ارزش معنوي، زيبايي بصري خاصي 
نيز دارد، شروع شده است. فرم و شکل کلمة «اهللا» در 
تناسب  لحاظ  از  و  نسخ  دقيقًا شبيه«اهللا» خط  قرآن  اين 
نيز هم اندازة «اهللا» در خط نسخ مي باشد (تصوير ٩). در 
تصاوير جدول ٢، که از خط نسِخ خطوط هنرمندان در 
مقايسه  در  است  استفاده شده  هم  به  نزديک  دوره هاي 
قواعد  نظر  از  صفي،  شيخ  قرآن  ريحاني  نسخ  «هللا»  با 

خوشنويسي يکسان و همانند يکديگر ديده شدند.
 زاوية شروع قلم ني در نگارش واژة «اهللا» يکسان بوده 
وحرف «ل» هللا، شکل يکساني پيدا کرده است. شکل «ل» 
وسط نيز که رو به باال نوشته مي شود شکل، جهت و حتي 
دارند. «هـ» آخر در هللا، خطوط نسخ  ضخامت مشابهي 
و نسخ ريحاني نيز از نظر شکل کلي و تناسب عناصر 

حروف، شبيه هم مشاهده شدند.
الدين به  در بررسي حروف و کلمات قرآن شيخ صفي 
نکات قابل توجهي پي برده شد که در پي مي آيند. اِعراب 
در قرآن شيخ صفي از خط نسخ گرفته شده است و در 
کتابت  اصلي  قلم  همان  با  نسخ،  خط  مانند  موارد  اکثر 
با خطوط موجود در  گذاشته شده است که در مقايسه 
تصوير ١٠ و جدول ٣، کامًال مشهود است. به عنوان مثال، 
شکل اِعراب ضّمه در خطوط ريحان و نسخ متفاوت است 
قلم کوچک تري نوشته  با  يعني در خط ريحان و محقق 
مي شود که به تناسب حروِف آن با زاوية کم و به حالت 
با نوک همان  اما در خط نسخ  خوابيده نوشته مي شود 
قلم کتابتي اجرا شده و زاويه و جهِت اِعراب کمي عمودتر 
بوده و در واقع با زاويه اي تند نوشته مي شود. همان گونه 
که در جدول٣ آمده، در قرآن شيخ صفي، اِعراب، به روش 

خط نسخ نوشته شده است. 
اعجام يا نقطه در خطوط مختلف به تناسب اندازة حروف 

مأخذ:  اردبيلي،  الدين  صفي  شيخ  مجموعة  قرآن  تصوير١٣. 
همان.

خط نسخ
مبارکشاه قطب

خط محقق
قرآن بايسنغري

خط نسخ ريحاني
قرآن شيخ صفي

خط محقق
دوره تيموري

خط نسخ منسوب به 
ياقوت مستعصمي

جدول٣. مقايسه شکل و اندازه اعراب در خط نسخ، محقق و نسخ ريحاني، مأخذ: همان.



اندازة متفاوتي دارند.  و کلمات متغير بوده و شکل ها و 
به عنوان مثال، شکل نقطه در خطوطي مثل ثلث، ريحان 
و  بوده  مستطيل شکل  دارند  درشتي  اندام  که  محقق  و 
مقداري از مربع بزرگ تر هستند و در خطوطي مانند نسخ 
و رقاع که اندام کوچک تري دارند اندازة نقطه شبيه مربع 
نقطه  ريحاني،  نسخ  به خط  قرآن شيخ صفي  در  است. 

عمومًا متناسب با خط نسخ نوشته شده است.
 اندازة «الف» در قرآن شيخ صفي تقريبا با اندازة «الِف» 
خط نسخ، هماهنگي دارد با اين تفاوت که الف ها در اين 
قرآن طّره دارند ولي فرم طّرة آن ها شبيه طّرة نسخ و 
رقاع است. دندانه هاي حروفي مانند(سين و ب، ت، ث، ي، 
ن، وصل)، در شروع و وسط، هماهنگ با اصول و قواعد 

خط نسخ هستند (جدول ٤).
در قرآن مجموعة شيخ صفي الدين، حروف م، ل، ر هم 
در شروع کلمات و ترکيب با ساير حروف، به خط نسخ 

نوشته شده اند(تصاوير ١١-١٢-١٣).
که  گرديد  مشاهده  مقاله،  بحث  مورد  قرآن  بررسي  در 
بعضي از حروفي مانند ص و ط هم شبيه خط نسخ بوده 

و از نظر تناسب، هم اندازة آن نوشته شده است.
با  غالبًا  تنها و همچنين ع شروع،  ه  و  ه دوچشم  حرف 

اصول نسخ نوشته شده اند (تصوير ۱۱). 
فرم حرف ک در اکثر خطوط شش گانه شبيه به هم است 
و شکل اولية آن از کوفي تحريري گرفته شده که به آن 
کاف کوفي مي گويند. در صفحات قرآن شيخ صفي الدين 
متمايل  بيشتر  نسخ  به خط  اين حرف  شباهت  اردبيلي، 

است (تصوير١٢).
نکته اي که بايد يادآور شويم اين است که منظور نگارنده 
از خط نسْخ خط نسخي است که تقريبًا هم دورة اين قرآن 
نوشته مي شده است(تصوير ۱). زيرا خط نسخ طي ساليان 
تحوالتي پيدا کرده ودر عصر حاضر به شيوه هاي مختلفي 

از جمله عربي ، ايراني، ترکي و هندي نوشته مي شود.
از ديگر نکات قابل توجه در بررسي حروف و کلمات اين 
قرآن اين بود که حرف ر وصل، در انتهاي عناصرکلماتي 
بسياري  و  عز  شجر،  طر،  لعر،  يحز،  الحر،  بقر،  مانند 
تصوير ١٥. مجموعة شيخ صفي، مأخذ: نگارنده.ترکيبات حروف، دقيقًا مطابق با اصول خط نسخ نوشته 

تصوير١٤. مجموعة شيخ صفي، مأخذ: همان.

شده است (تصوير ١٣).
احتماًال با توجه به شباهت کلي خطوط اصول، در لحظة 
اول به نظر آيد که در نوشتن حرف راء از خط ثلث استفاده 
شده است ولي با توجه به خطوط ثلثي که خوشنويس اين 
مصحف شريف در سر سوره ها نوشته، اين شبهه برطرف 

مي گردد(جدول ٥).
 شکل حروف دايره اي مانند ن ريحاني نوشته شده ولي 
در بعضي از سطرها دقيقًا و از روي عمد به شکل خط 
که  صورتي  در   .(١٤ (تصوير  است  شده  نوشته  نسخ 
خوشنويس به همة خطوط مسلط بوده و مي توانست به 
جاي خط نسخ از ساير خطوط در کنار حروف و کلماِت 

خط ريحان استفاده کند. 
با ريحان  حروف و کلمات بسياري نسخ گونه و ترکيب 
نوشته شده اند. به عنوان مثال شکل کلمة لحا هم از خط 
نسخ گرفته شده و در سطور مختلف تکرار شده اند که در 

تصوير ١٥ مشخص شده است.
 با توجه به مطالب ذکر شده، اين گونه استنباط مي شود که 
تقريبًا نيمي از حروف به خط نسخ و بقيه به خط ريحاني 
است. البته آن گونه که قبًال نيز ذکر شد خط پايه ريحان 
است ولي باز کلماتي وجود دارند که از خط نسخ متمايز 

جدول ٤. شکل دندانه سين در قرآن مجموعه شيخ صفي 
الدين اردبيلي، مأخذ: همان.

مطالعة  خّط نسخ ريحاني با تکيه 
بر قرآن مجموعة شيخ صفي الّدين 

اردبيلي
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تصوير١٦. حروف و کلمات خط نسخي مورد استفاده در قرآن شيخ صفي. مأخذ: همان.

تصوير ١٧. مقايسة خط ريحان با خط نسخ ريحاني، مأخذ: همان.

و قابل تشخيص نيستند. کلماتي نيز وجود دارند که خيلي 
شبيه خط نسخ هستند: وصل حرف «ي» آخر در کلماتي 
مانند «علي» و «في» - حرف «ه» در وسط کلماتي مانند 
«لها» - حرف ل در شروع کلمات مانند « لحر و لجا و ...» 
- شکل «سر» در کلمه « اسّر حکم » - شکل کلمه ال در 
وصل به کلماتي مانند « لال و جميًال و ... » همچنين شکل 
کلماتي مانند عظه، بقره، تخشيه، عزيز، کا، نسا، مقتصد، هي، 

سي، ين، علي النبي، عليک، هللا، منها، لنا، يضاعف لها، ال يعّزب 
عنه مثقا، بفا کامًال مطابق با قواعد و شکل خط نسخ است 

که به ترتيب در تصوير ١٦ قابل مشاهده است. 
براي مقايسة «خط نسخ ريحاني» و «خط ريحان» تصويري 
تهيه شده است که دو صفحه از دو قرآن مجزا را با مطالب 
و قطع صفحات مشابه در کنار هم نشان مي دهد. مقايسه و 

نتيجه گيري نشانگر تفاوت  آنها خواهد بود(تصوير ١٧).



نتيجه
خط نسخ  ريحاني يکي از خطوط خوشنويسي است که همزمان با خطوط ششگانه در کتابت ُنَسِخ 
خطي و به خصوص قرآن کريم مورد استفاده قرار مي گرفته است. در برخي منابع، فقط به عنوان 
«خط نسخ ريحاني» يا نسخ شبيه به ريحان و محقق اشاره شده و در تعداد زيادي از کتب و رساالت 

هم به اشتباه، آن را به عنوان خطي ديگر معرفي کرده اند. 
خط نسخ ريحاني ترکيبي از خطوط نسخ و ريحان است که به تناسب سبک شخصي کاتب، يکي از 
خطوط، به عنوان پايه و اساس کتابت مي شد و عناصِر حروف و اشکال خِط ديگر هم، با آن ترکيب و 
هماهنگ شده و کتابت مي شدند. عمل ترکيب و تلفيِق خطوط در خطوطي مانند توقيع و رقاع، ريحان 
و محقق، تعليق، ديواني و نستعليق، سابقه داشته و در اثر نياز به تندنويسي، زيبانويسي، ايجاد تنوع 
و عوامل گوناگون ديگري انجام شده است. «خط نسخ ريحاني»، اندامي مابين دو خط نسخ و ريحان 
داشته و خطي منسجم است. «خط نسخ ريحاني» در نگاه اول شبيه هر دوخط نسخ و ريحان است 

ولي با دقت بيشتر مي توان َاشکال مختلف هريک از خطوط را مشاهده کرد.
و  تندنويسي  قرآن،  زيبانويسي  به  اهميت  و  توجه  کتابت،  در  تنوع  براي  ريحاني»  نسخ  «خط 
فشرده نويسي در کتابت و يا جذابيت بخشي به خطوط نسخ و ريحان به وجود آمد که در نسخه هاي 
خطي و مصحف شريف موجود در موزه ها و کتابخانه ها، نمونه هاي مختلفي از اين خط يا سبک 
نگارشي مشاهده شده است. شايد هم، سبک شخصي خوشنويس و کاتب باعث به وجود آمدن «خط 
نسخ ريحاني» بوده است و يا عامل نياز به فشرده نويسي و سعي در شبيه سازي خط ريحان به نسخ، 
اين اتفاق رخ داده و خطي جديد ايجاد شده است. عامل نياز يکي از علل ابداع و اختراع يک پديده و 
فعاليت در زمان هاي مختلف بوده و شايد به  همين سبب کاتب مي کوشيده است که خط ريحان را 
کمي فشرده تر و جمع تر از حالت اصلي بنويسد و ناخودآگاه آن را شبيه به خط نسخ نگاشته است. 
در خصوص به وجود آمدن خط ريحان از خط محقق نيز همين فرضيه صادق است زيرا خط محقق 
اندامي خيلي درشت داشته و با قلم جلي نوشته مي شد که نياز به کاغذ و مرکب زيادي بود از اين رو 

خط محقق در اندازة کتابت و خفي نوشته شد که به آن خط ريحان گفته شد.
به علل مختلفي خط نسخ  ريحاني در منابع قديمي معرفي يا ثبت نشده است. 1. شباهت زياد دو خط نسخ 
و ريحان و عدم تميز آن ها از يکديگر مي تواند يکي از داليل مهم براي ثبت نشدن «خط نسخ ريحاني» 
در کتاب هاي تاريخي و منابع قديمي باشد. 2. عامل ديگر در نبوِد عنوان «خط نسخ ريحاني» در منابع، 
اين مي تواند باشد که با تکامل و مقبوليت خط نسخ، «خط نسخ  ريحاني» هم مانند ساير خطوط منسوخ 
شده و در دوره هاي بعد نشاني از آن باقي نمانده است. 3. از عوامل ديگري که باعث شده «خط 
نسخ ريحاني» در کنار ساير انواع خطوط خوشنويسي مطرح و معرفي نشود، عدم شناخت کارشناسان 

و خط شناسان در مورد ويژگي انواع خطوط است. 
نتايج حاصل از تحليل و بررسي قرآن مجموعة بقعة شيخ صفي الدين اردبيلي اين بود که مصحف 
مزبور، مانند بسياري از قرآن هاي کتابت شده از دورة سلجوقي تا صفوي موجود در کتب و موزه ها 
به خط نسخ ريحاني کتابت شده است. در قرآن شيخ صفي پايه و اساس کتابت خّط ريحان بوده و 
به طرزي زيبا و منطقي با اشکال خط نسخ آميخته شده است. در اين مصحف، تقريبًا نيمي از حروف 
الفباء و اِعراب و اِعجام بر طبق قواعد و اصول خط نسخ نوشته شده و بقيه به «خط ريحاني» هستند. 
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The Islamic calligraphy, a partfrom writing religious contexts, has had a basic impact and application on a 

variety of Islamic and Iranian arts. In the early centuries AH, due to the vast application of writing, along 

with a variety of Kuficscripts, generally the sextet scripts (Thuluth, Toqee, Regha, Rayhan, Mohaghag, 

Naskh) have been used to write different parts of the holy Qur
,
an. To the extent that there are plenty of 

manuscripts which have been written and prepared, and among those, the «NaskhRayhani» script was also 

developed due to the aesthetic and versatility of calligraphy artists to beautify the holy Qur
,
an, but regretfully 

previous sources have not paid close attention to this style of calligraphy. There are plenty of artworks in 

«NaskhRayhani» style in different sources, but this style of calligraphy has been wrongly called Naskh, 

Mohaghag, Rayhan or Thuluth in most of the sources. Due to the importance of traditional manuscripts and 

traditional calligraphy,which is being ignored, the study of such works is essential. In this paper, researcher 

has tried to analyze «NaskhRayhani» calligraphy style along with an analysis of the Qur
,
an kept in Sheikh 

Safi al-Din Ardabili
,
s collection. This paper has been written usingAnalytical-descriptive method and library 

sources along with refrence to the visual works. It aims to answer the following question: If there was ever a 

«NaskhRayhani» script and it has been used, why has it never been known?» Indeed, it should be said that 

like Toqee, Regha, Taligh, Nastaligh and other scriptswhich are each made up of a combination of two or 

more scripts, in the Sheikh Safi Qur
,
an, Rayhan script is the basiswhich combination with Naskh script with 

a special delicacy has led to the development of»NaskhRayhani» style. The results suggest that the creation 

of the «NaskhRayhani» script is caused by the factor which we can name the “Reverence to the divine 

revelation; an effort to write Qur
,
an beautifully and to make a diversity in calligraphy of the holy Qur

,
an” as 

chief of them. “NaskhRayhani”remained unknown partly due tolack of accuracy and time-consumingness 

of this script compared to the «Naskh» script as well as being similar to the common styles of that era. 

Also, because existing sources are generally overwritten from previous ones or have not been adequately 

accomplished, there is no mention of «NaskhRayhani» script in the calligraphy sources and references.

«NaskhRayhani»script was created to make diversity in writing and to draw attention and importance 

to the beautifulness of the Qur
,
an’s writing as well as to write fast and conveniently which is evident in 

the manuscripts and the holy Quran kept in museums and libraries. Several examples of this script or 

calligraphy style have been observed. Perhaps, the personal style of the calligrapher and the scribe has led 

to the emergence of “NaskhRayhani” style.Or maybe the needs for compressed words and the attempts to 

simulate the Rayhanscriptin the Naskh led to a new calligraphy style called «NaskhRayhani». The results of 

the analysis ofthe Qur
,
an of Sheikh Safi al-Din Ardabili

,
s collection suggest that the aforementioned Qur

,
an, 

like most of the written Qur
,
ans from the Seljuk to the Safavid eras, was written in the «NaskhRayhani» 

calligraphy style. In the Qur
,
an of Sheikh Safi al-Din Ardabili

,
scollection the foundation of the writing was 

based on Rayhanscript, but it has blended with forms of the Naskhscript beautifully and logically.

Keywords: NaskhRayhani, Writing, Naskh Script, RayhanScript, Qur
,
an, Sheikh Safi al-Din Ardabili.
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