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گرد1 مهدیصحرا

سبکشناسیمنطقهای
کوفیشرقی:صفاتقلم
کوفیدرقرآِنتازهیاِبری


مقدمه
سدٔهچهارمهجری،مهزمانباافولقدرتخلیفه آغاز از
کهبرخیاز شد یخایرانآغاز تار بغداد،دورهایدر در
این یرااز مورخانآنرا»میانپردٔهایراین«نامهنادند؛ز
یانوسلجوقیاِنترک،دوسلسلٔهایراین غزنو زمانتاظهور
سامانیان برآمدن راندند. فرمان اسالم جهان شرق  بر
اجتماعی و سیایس یافنت سامان و )261-395ق(
ایران غرب یهدر بو آل یکسووظهور از ایران شرق
مهٔهابعادحیاتایرانیانپدیدآورد. یژهدر شکوفاییایو
یخسلسلههای تار در آنروامهییتوافر یهاز آلبو ظهور
بر تسلط و بغداد تصرف با ییان، بو که دارد اسالمی
دستگاهخلیفه،عمًالفرمانروایحکومتاسالمیشدند
جهاناسالم وبدینترتیبفرهنگواندیشٔهایرایندر
محایت یهدر پیشنفوذکرد.روحیٔهشاهانآلبو بیشاز
علموفضلوفرهنْگموجبشکلگیریجمددجمالس از
ییان سایٔهتساهلمذهیببو در حبثعلماوادباشد.نیز
جمالسوحمافلعلمی،کهپیشتر بودکهعقلگراییدر
میان باسرکوبمتوکلعبایس)خالفت232-247ق(از

احیاوشکوفانشد.
ً
رفتهبود،جمددا

این نتیجٔهچننیشرایطی،کتابوکتاخبانهدر در
رونیقیبسابقهیافت.کتاخبانههایمتعددشاهانو عصر
بار حتتمحایتدر

ً
یه،چهآهناکهمستقیما وزرایآلبو

دارالعلمهاوکتاخبانههایشخصی بودوچهآهناکهدر
خنستنی وزراپدیدآمد،شهریتبسزایافتهاست.یکیاز
یهکتاخبانٔهابوالفضلبنعمید آلبو کتاخبانههایمشهور
انشاءوترسل دانشمندرکنالدولهاست.اوکهدر یر وز
یند گو رکنالدولهبود. یر دسیتتواناداشت24سالوز
امهیتشمهنی بودواز شتر باصدبار کتاخبانهاشبرابر
421ق(،  )ف یه مسکو ابن برعهدٔه یاستش ر که بس

،بود.2 مورخواندیشمندمشهور
ین قدرمتندتر 338-372ق(، )حکـ عضدالدوله
بهکتابداشت،فرموده یه،کهعالقهایوافر آلبو امیر
با کتاخبانهای سازند؛ عظمی کتاخبانهای  شیراز  در بود
اتاقها آن  از یکی  در  روز  هر او که ، بسیار اتاقهای
یتنظیر نظمومدیر جملسیمیآراست.اینکتاخبانهدر

ایران  در هجری خنست سدههای منطقهای نسخهپردازی یخ تار  از
از یرااندکنسخههایبهجامانده ز دستاست. گاهیهایناچیزیدر آ
اینسدههابهسببنداشنتبرگٔهاجنامهیااطالعایتکهزمانومکاندقیق
برایشناختشیوههای داشتهباشد،مالکیمعتبر بر تولیدنسخهرادر
گاهیدقییق کهآ مهنیرو،منونههایی منطقهایقرآننگارینبودهاست.از
مطالعاتامهییت زمانومکانتولیدنسخهبهدستدهدبهمنزلٔهحمور از
میاناوراق در

ً
مییابند،مانندقرآنابنبواب،مورخ391ق.اخیرا درخور

که کشفشد، یکقرآن از کتاخبانٔهآستانقدسرضویخبشی یافتٔه باز
حملوزمانتولید،حامیونامکاتبو دقیقوارزندهایاز گاهیهایبسیار آ
یین دارد.ایننسخهراعباسبنحممدبنعباسمصاحیفقزو بر مذّهبدر
فخرالدولٔه ریبرای»خزانةالکتب«سیدهخاتون،مهسر سال391قدر در
ارتباط یژگیهاینسخهاز اجنامهوو یایبدقیقتر دیلمی،هتیهکردهاست.ارز
سبکیباقرآنهایاصفهاین،مانندکشوادشوادبنامالس)مورخ327ق،
تذهیبنسخهنشانههاییمشترک اصفهان(،حکایتمیکند.مهچننیدر
وجودسبکحمیل ساساینریهستکهحاکیاز باآرایههایبناهایعصر
ینوراقاینبهمشار یینرابایدجزوآخر هنایت،مصاحیفقزو تذهیباست.در

عهدهداشتهاست. آوردکهمتاممراحلکتابتوتذهیبرابهتهناییبر
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کتایبکهتاآنزمانتألیفشده هر نداشتوگفتهانداز
اینکتاخبانهبودهاست.3 بودنسخهایدر

صاحب کتاخبانٔه  دیگر  مشهور کتاخبانههای  از
و یدالدوله مؤ باکیاست  یر وز )326-385ق(، عباد بن
باغصاحِبری فخرالدوله،بود؛کتاخبانهایپررونقدر
کتاخبانٔه میشد.  برگزار آن  در بزرگ علمای جملس که
هزار 117 حدود خودش،  از یادداشیت به بنا صاحب،
جلدکتابداشت4وفهرستکتابهایشدهجملدبود.5
سلطان محلٔه یان جر  در که است مهاین کتاخبانه این
حممودغزنوی)حکـ387-421ق(بهریکتابهایشرا
تیلساختندوآتشکشیدند،تیلچنانبزرگکهمدتها

بعدبهتلکتابمعروفبود.6
اینعصر در ایهنا،چندینکتاخبانٔهمهمدیگر جز
مجله:کتاخبانٔههباءالدوله)حکـ379-403ق(، پاشد،از بر
کتابدارشعیل کهخازنو  شیراز عضدالدوله،در پسر
یس بهابنبواب)ف423ق(،خوشنو بنهاللمشهور
صاحبناماقالمششگانه،بود؛مهچننی،کتاخبانٔههالل
بغداد،وکتاخبانٔهحبشیبن عضدالدولهدر صایب،دبیر
بصره،کهبهگفتٔه هییان،در معزالدوله،شاهزادٔهمطرودبو

جلدکتابداشتهاست.7 یهپانزدههزار مسکو
ایندورهخبشیاز کتاخبانههایمهمدیگر برخیاز
بودندکهبهدارالعلمشهرتداشتند. یکجمموعٔهبزرگتر
کتاخبانهای  از دارالعلمجمموعهایفرهنگیبودمتشکل
از خمتلف اهداف برای اتاقهایی و  تاالر چند عمومی،
کتاخبانه، مجلهبرگزاریجمالسحبث.8دارالعلم،عالوهبر
یجعلومخمتلفبود.برایمنونه، مکاینبرایتبلیغوترو
حملٔه هباءالدوله،در یر )ف416ق(،وز بناردشیر شاپور
پاکردکهگفتهاند بغداددارالعلمیبر ینکرخدر بنیالسور
بود. جلد دههزاروچهارصد  از بیش کتابهایش  مشار
صدنسخٔهاینکتاخبانهقرآنهاینفیسبهخط بیشاز

چونابنمقلهبودهاست.9 یساینمشهور خوشنو
اینکتاخبانههاواطالعات بهرغمشهرتواعتبار
شده، منابعدرجهاولذکر اینبابدر کهدر ارزندهای
بسیار دوره این کتاِب به مربوط هنرهای  از ما گاهی آ
یژگیهای و حمدوداست.منابعدرجهاولهیچسرخنیاز

بسیار اطالعایت  مگر منیدهند، دست به کتابپرداری

ً
عمدتا بهجاماندهنیز آثار  بر کیل.10حتقیقاتاجنامشده
)لیدن، 391ق مورخ بواب ابن قرآن  بر است  متمرکز
کتاخبانٔهچستربییت،ش1431(کهجزومعدودنسخههای
نسخٔه این است. چهارم سدٔه شناختهشدٔه  یخدار تار
حیاِنمایلبه بهخطر یخدار ینقرآنتار ارزنده،کهکهنتر
حتتمحایت

ً
میرود،اثریاستکهمشخصا نسخبهمشار

بغدادتولیدشد.سالمتنسخهموجب یهدر امیرانآلبو
چندوچونخطو شدهحمققانبتوانندجزئیایتمهماز
تذهیبایندورهرابازشناسند.بااینمهه،اینتکاثر
یایمتامابعادوشیوههایکتابتوکتابپردازیقلمرو گو

یهنیست. آلبو
قدس آستان کتاخبانٔه یافتٔه11 باز اوراق میان  در
که یکقرآنکویفبهدستآمد خبشیاز

ً
رضوی،اخیرا

اجنامهایکاملدارد.ایناجنامهگواهیمیدهدکهقرآن
بهسال یین قزو عباسمصاحیف بن بنحممد عباس را
فخرالدولٔهدیلمی 389قبرایخزانةالکتباماالمرا،مهسر
)حکـ373-387ق(،کتابتکردهاست.ایننسخهدر
اطالعات بهسبب و است شده تذهیب و کتابت ری
ونامحامیوکاتبش زمانومکانتولیداثر ارزمشندشاز
بازشنایسسننکتابتوکتابآرایی مهمدر اثریبسیار
مقاله، این  در میرود.  بهمشار هجری چهارم سدٔه  در
میکوشمی یژگیهاینسخهشناسانهایناثر و ضمنمرور
بازشنایس  بهمنظور را ایننسخه تارخیی و ابعادهنری
ایران یخهنر تار نکاتجمهولومغفولماندٔهاینخبشاز

یایبکنمی. حتلیلوارز

پیشینٔه حتقیق
یهحتقیقایتقابل آلبو یخهنر بابتار اگرچهتاکنوندر
دستنبودنآثارِ توجهصورتبستهاست،بهعلتدر
دوره،خاصه این هنری خصایص از قطعی، و  رقمدار
گفت. قاطعیتسخن با منیتوان کتابآرایی، و کتابت
مقالههاییجداگانه یکدر جاناتانبلوم12وشیالبلر13هر
یه منسوببهدورٔهآلبو آثار نشانمیدهندبسیاریاز
بودهاست. جعیلیامربوطبهسلسلههایدیگر

ً
اساسا
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یژگیهای و بهمهنیسبب،تهناحتقیقایتکهکموبیشاز
مهانهایی راندهاند سخن یه بو آل دورٔه کتابپردازی
یایبقرآنابنبواب،مورخ391ق، استکهبهحبثوارز
در نسخه این تولید بهسبب البته، دارد. اختصاص
یه آلبو رانهاثریاز بغداد،برخیپژوهشگرانایناثر
یایب ارز عبایس خلیفه اثریحتتمحایت بهمنزلٔه بلکه
ابن البواب عبقری اخلط   کردهاند،مانندهاللناجیدر
اینکهحامیاین العریب عبر العصور)1415ق(،غافلاز

هباءالدوله،بودهاست. یر یسفخرامللک،وز خوشنو
قرآنابنبوابسخنراندهاند حتقیقایتکهاز مشار
بر است آغازی نقطٔه نسخه این یرا ز است،  بسیار
ین کهنتر قرآن. کتابت  در  مستدیر اقالم  از استفاده
حتقیقمنسجمدراینبارهقرآن منحصر به فرد ابن بواب14
این یسندهدر )1955(نوشتٔهدیاسرایس15است.نو
بار در جایگاهاودر کتابضمنشرحاحوالابنبواباز
یرش،فخرامللک،سخنراندهاست.16او هباءالدولهووز
یژگیهاینسخهبهدست و ادامهاطالعایتدقیقاز در
قرآن این بارٔه در حمققان منبعدیگر نوشته این میدهد.

بودهاست.
یخاقالمششگانه ذیلتار عمومحمققانایرایندر
مجلهحبیباهلل ابنبوابوقرآنشسخنگفتهاند،از از
)1362(17وحممدآصففکرت اطلس خط   فضائیلدر
اسالمی بزرگ دایرةاملعارف  در بواب« »ابن مدخل در
اینقرآنرابهمنزلٔه علیرضاهامشینژادنیز

ً
)1383(.18 اخیرا

از مقطعی بهعنوان  مستدیر اقالم  از تکاملیافته اثری
خطشنایسکردهاست.19 یخاقالممستدیر تار

تبینیصفاتقرآننگاریمملوکان، ،در یدجیمز دیو
داده قرآنابنبوابرامبنایحتلیلقرآنهایمملوکقرار
ابنبوابو از شرحاقالممستدیر در نیز است.20شیالبلر
سدٔهچهارم قرآنکتاخبانٔهچستربییتبهمنزلٔهنسخهایاز
خطشناسانه یکردی رو با البته است؛21 رانده سخن

بدونتوجهبهجایگاهحامیانش.
رمضانعیل

ً
اینحتقیق،صرفا قرآنموردحبِث  از

نام یریبدونذکر کتابگنج هزارسالهتصو  شاکریدر
اجنامٔه یریاز کردهاست،تصو کاتبوجایگاهآنمنتشر

نسخهکهسرخنیمهمبرایجستجوهاینگارندهبود.22
وضعیتایننسخهاطالعینداشت، آنزمان،کسیاز از
یافته،بدونمشاره،رها میاناوراقباز یراایننسخه،در ز
نسخههایفهرستشدٔهکتاخبانٔهآستان مشار شدهودر

قدسنیامدهبود.
مستور:  سطر  کتاب  در نگارنده است گفتین
دیگر یکی معریف  در کویف شریق و سبک شنایس  یخ  تار
یین، قرآنهایکاتبایننسخه،عباسبنحممدقزو از
یرا ایران،حدسزدهبود،ز حملفعالیتاینکاتبرامرکز
اینخطاطبهخط چنانکهخواهمیدیدخطقرآندیگر
اصفهان،شباهیت قرآنکشوادبنامالس،کتابتشدهدر
وجودایننسخهموجب دارد.23امایباطالعیاز بسیار
شدحتلیلتارخییجایگاهکاتبوسبککتابتیادشده

حمدودماَند. بهتکنسخٔهمذکور

۱. ویژگی های کیل نسخه
-مشارٔهثبت:47)موقت(

َۖفآَمَنْت اهلَلِّ -منت:نیمٔهآیه14صف)61(]اْنَصاُر
)پایان ناس 6 آیٔه تا ]

َ
ِإْسَراِئیل َبيِن ِمْن َطاِئَفٌة

قرآن(
یخوحملتولید:391ق)ری( -تار

-کاتب:عباسبنحممدبنعباسمصاحیفقزویین
: -35برگ:اندازه:21×31/5س.م؛اندازٔهمسطر
زر و سیاه)منت( 13/5×22/5س.م؛16سطر

می( )سرسورهوضما
خوانده ری قرآن  بهاختصار که موردحبث، قرآن
یکقرآنجامعیاچندپاره میشود،یکجزؤهناقصاز
میاناوراق آنافتادهواکنوندر استکهبرگهایآغاز
یافتهبامشارٔه47ثبتشدهاست.ایننسخهپساز باز
فهرستقرآنهایآستان بامشارهثبتجدیددر مرمت
مئآن اینرو،فعًالمشارٔهدا خواهدگرفت؛از قدسقرار

مشخصنیست.
حال  در و شده کتابت کاغذ روی  بر ری قرآن
کهمربوط 35برگپایایناشبهجامانده

ً
صرفا حاضر

نیمٔهآیٔه14سورٔه بهسورههایپایاینقرآناست.منتاز
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بر پایاینسورهرادر میشودکهسهسطر صف)61(آغاز
میگیرد)ت1(.بقیٔهمنتتاپایانقرآنکاملاست.

صفحه  هر است. عمودی صفحات  ساختار
فصل نشان جدولکشی. بدون دارد،  سطر شانزده
یندوازدهبرگونشانمخسباشکیل آیاتگلهایزر
درجشدهاست.نشانعشر میانسطور  در پایزهمانند

حاشیٔهصفحاتاست. عناصر از ونشانسرسورهنیز
قرآنهای اندازٔهنسخه21×31/5سماست.دیگر
چهاردهپارٔه قرآن مانند چهارم سدٔه کاغذی  یخدار تار
کشوادبنامالس،مورخ327ق)مشهد:کتاخبانٔهآستان
اندازٔه9×11 با قدسرضوی،ش3015،3014،3013(،
حرمامامرضا)ع(، بر کثیر ،وقرآنوقیفابن سانیتمتر
بزرگتر مورخ393ق)ش96(،بااندازٔه7×10سمبسیار
قرآنهای ردیف  در قرآن این اندازٔه بنابراین، است.
میگیرد،مانندابوحممدجعفر بزرگاندازٔهکویفشریققرار
وراق،مورخ416ق)هتران:موزٔهمیل، بنعیلبنجعفر
ش3610(بااندازٔه24×30/2کهاحتماًالقرآینجامعبوده
است؛24یاقرآنهفتپارٔهعیلبنشاذانرازی)دوبلنی:
کتاخبانٔهچستربییت،شMsِ.1434(بااندازٔه18/5×26
س.م،کههردوبهسببسبکخطشاناحتمالمیرود

ایران،وشایدری،کتابتشدهباشند.25 مرکز در
کلمه هشت تا بنیشش  سطر  هر  در ری قرآن
تعداد اساس  بر دارد. ربط( حروف احتساب )بدون
،وبرگهایبایقمانده، ،تعدادسطور سطر واژههایهر
داشته برگ 425 تا 415 قرآن این زد حدس میتوان
برابر برگ 420 با زجناین قرآن برگهای تعداد با که
قرآن کل یکدوازدهم حدود کنوین برگهای است.26
دستنبودنخبشهای اما،بهسببدر رادربرمیگیرد؛
چهقالیببودهاست؛ ،منیتوانفهمیدایننسخهدر دیگر
یکجلدساختهبودند قالبقرآینجامعدر آیاآنرادر
قالب یامانندنسخههاینفیسسدٔهچهارموپنجمدر

،هفت،ده،چهارده،ویسپاره(؟ ربعه)چهار
یینتناسیب قرآنقزو سطر وواژگانهر تعدادسطور

ً
یراقرآنهاییسپارهعموما باقرآنهاییسپارهندارد،ز
بنی سطر هر صفحهدارندودر هر در یاپنجسطر چهار

ایننسخههادر سهتاششواژه.مهچننی،اندازٔهاکثر
20×25سم(است.27 قطعمتوسط)حداکثر

نمیسبعی قالب  در نسخه هتیٔه احتمال
تعداد415تا یرااگر بعیداست؛ز بسیار )چهاردهپاره(نیز
می،هر 425برگحدسزدهشدهبرایایننسخهرابپذیر
حایلکهنمیپارٔهکنوین پارهحدود30برگداشتهاست،در
برگهایاولیهاش 35برگداردومشخصاستمشار
35بودهاست.بااینحساب،احتمالدهیا از بیشتر
تعداد یرا ز کماست،  بسیار بودنشهم حیتهفتپاره
ده از معموًالکمتر قرآنهایدهپارهوهفتپارٔهدیگر سطور
صفحهاست،مانندقرآندهپارٔهپوسیتدیگر هر در سطر
صفحه)مشهد:کتاخبانٔه هر در مهنیکاتبباهفتسطر
آستانقدسرضوی،ش3011و3012(وقرآنوقیفعایشه
سال544ق،باپنجسطر حرمامامرضا)ع(در حوالبر

صفحه. هر در
پایٔهساختار اولیٔهایننسخه،بر بنابراین،ساختار
دوقالببیروننیست:قالب مرسومقرآنهایایراین،از
پارهمانندقرآنامحدبنیاسنیاصفهاین،مورخ388ق چهار
)6-453MSSترکواسالمی،ش )استانبول:موزٔههنر

ت1.رویبرگاول
قرآنری. بهجاماندهاز
مشهد:کتاخبانٔهآستان

قدسرضوی،شثبت
. موقت:47،برگ1ر



14
00

ن 
ستا

تاب
 و 

هبار
 /

 23
نر 

ن ه
ستا

گل

48

پارهاشحدودیکصدبرگداشته،یا اینصورتهر کهدر
وراق قرآینجامعبا415-420برگمهچونقرآنابوجعفر

)هتران:موزٔهمیل،ش3610(وقرآنحممدزجناین.

۲. اجنامه
بهقلمکویفشریقبهدو رویبرگآخر اجنامٔهنسخهبر

کتابتشدهاست: ُنهسطر در رنگسیاهوزر
»فرغمنتذهیبهالعباسبنحممدبنالعباس│...│

سنةاحدیتسعنیوثلثمائه│کتبه منشهور يفصفر

یين القزو املصاحيف العباس│ بن حممد بن العباس

االمرااطال│اهللمدهتما بالري│خلزانةالسیدةامامیر

يفسنةتسعومثاننیوثلثمائه«)ت2(.

خنسِتاجنامه،عبارتخمت البتهکاتب،میاندوسطر
بهقلمسیاهکتابتکردهاست. سهسطر تالوتقرآنرادر

یناجنامههاینسخقرآن کاملتر ایناجنامهیکیاز
آننامکاتب،مذّهب، سدههایخنستاستکهدر در
کامًال و بهدقتدرجشده کتابت وحمل یخ تار حامی،
اصالتاطالعاتشدر خواناست.پسهیچتردیدیدر
سدٔه میانآثار آنرادر اعتبار میاننیستومهنیامر
بازشنایسوجوه  در اثریحموری بهمنزلٔه چهارمهجری

یخکتابتوکتابآراییدوچندانمیکند. خمتلفتار
کاتبومذّهب»عباسبنحممدبنعباس نام
قرآندیگرش، یین«است.رقماینکاتبدر مصاحیفقزو
.)3 )ت ندارد »مصاحیف« لقب پوسیت، دهپارٔه قرآن
االنسابپنجکسملقببه»مصاحیف«رانام مسعایندر
ذیلنام آنانکاتبقرآنبودهاند.اودر بردهکهسهتناز
آنان،ابوداودسلیمانبنسلمیاملصاحیف،موذنو یکیاز
یسد:»بهگمان،قرآنکتابتمیکردو اماممسجد،مینو
ایناساس،گمانمیروداین بدانمنسوبشد«.28بر
کتابت  کار  در 

ً
کهصرفا میشد اطالق کساین به لقب

که آجنا قرآنبودهوخدمتدینمیکردند.مهچننی،از
ایننسخهلقبشرادرجکرده، در

ً
یینصرفا مصاحیفقزو

یخکتابتقرآِنپوسیتآستانقدس میتوانحدسزدتار
کتابتایندو فاصله ایننسخهبودهواودر مقدمبر

شدهاست. نسخهبهاینلقبمفتخر

ت2.اجنامٔهقرآن
ریحاوینامکاتب،
مذّهب،حملکتابت،
یخکتابت حامیوتار
وتذهیب.مشهد:
کتاخبانٔهآستانقدس
رضوی،شثبتموقت
. 47،برگ35ر

ت3.رقمکاتبدر
قرآندهپارٔهپوسیت، آغاز
»بسماهللالرمحن
الرحمی/کتبهذا
اجلزء/واذهبهالعباس
یين«. بنحممدقزو
مشهد:کتاخبانٔهآستان
قدسرضوی،ش
3012،برگ2پ-3ر
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»خزانة برای »ری«  در قرآن این آمده اجنامه  در
کتابتشدهاست.»اماالمرا«یا االمرا« الکتباماالمیر
اسهپبْد یندختر »امامللوک«لقبسیدهملکخاتونشیر
خنستنیفرمانروایانزن رسمِتطبری)ف419ق(یکیاز
خاندانباوندیانطبرستانبود یخایرانبود.اواز تار در

کهبهمهسریفخرالدولهدیلمیدرآمد.29
ابوالسنعیلبنحسندیلمیملقببهفخرالدوله
مرگ از کهپس سهفرزندحسنرکنالدولهبود از یکی
یدالدولهبهحکومتمنطقٔهجبال، مهراهبابرادرشمؤ پدر
، بزرگتر یتری،رسید.اوبهسببطغیانعلیهبرادر بهمرکز
یدالدولهبهخراسان فناخسروعضدالدوله،ودرگیریبامؤ
یدالدولهبهسال درگذشتزودهنگاممؤ گرخیتوپساز
جبال حکومت به عباد بن صاحب درایت با 373ق

دستیافت.30
عباد، بن صاحب وفات  از پس سیدهخاتون،
فخرالدوله بهسال385ق،مشاور باکفایتومشهور یر وز
امور  بر اوعالوه ، اثیر ابن سیایسشد.بهگفتٔه امور  در
مسلطبود.31 ودخلوخرجمالیاتنیز لشکر سیایسبر
گذشت،سیدهخاتون سال،387قکهفخرالدولهدر در
جمدالدوله رسمت ابوطالب فرزندش به را ری حکومت
ابوطاهر دیگرش،  پسر سپرد. 387-419ق( )حکـ
387-412ق(، )حکـ مشسالدوله به ملقب شاهخسرو،
آن بهحکومتمهدانمنسوبشد.بهمهنیعلت،از نیز
پس،سیدهخاتونرا»امّامللوک«خواندند.سیدهخاتون
آنریرویآرامش سال419قدرگذشتوپساز در
420قبهدستسلطان ندیدوبایبتدبیریجمدالدولهدر
کشیدهشد.32بنابراین،اینقرآن حممودغزنویبهآتش

ً
یهامسا زماینهتیهشدکهحکومتشاخٔهجبالآلبو در
دستسیدهخاتونبود. اصلدر بهنامجمدالدولهودر
ید مؤ سیدهخاتون بهنام  بار در الکتب خزانة انتساب

است. متامامور تسلطیبچونوچرایاوبر
اجنامه»اّماالمیراالمرا«درج لقبسیدهخاتوندر
شاهان برای اجل«  »امیر و » »امیر لقب است. شده
رفتهاست.33اما بهکار بازماندهبهوفور آثار یهدر آلبو
یندرجٔه اسالمبهباالتر آغاز امیراالمرالقیباستکهدر

که شد کسی لقب بعد اندکی میشد.34 داده نظامی
دست مایل،نظامی،واداریرادر متامامور اختیار

ً
رمسا

سدٔه  آغاز  در خلیفه دستگاه سیایس ضعف داشت.
چننی به را  امور داشت برآن را خلیفه هجری چهارم
شخصیبسپارد.بهمهنیسبب،اینلقببرایخنستنی
سال324قبرایابنرائقبهصورترمسیبهکار از بار
خنستنی عمادالدوله یه، بو آل شاهان میان  از رفت.35
شدوسپساینمقام کسیبودکهبهاینلقبمفتخر
منابع بهمعزالدولهوعضدالدولهرسید.36بااینحال،در
یرااو بارٔهامیراالمراییجمدالدولهسخیننرفتهاست،ز در
نشدکهشایستٔه هیچگاهچنانمستقلوقدرمتندظاهر

چننیلقیبباشد.
از برخی بارٔه در که ارزندهای گاهیهای آ بهرغم
منابع  در می، دار دست  در یه بو آل  عصر کتاخبانههای
نیست. میان  در سیدهخاتون الکتب خزانة  از سخین
کتاخبانههای آن  از الکتب خزانة این منیرود گمان
یانباشد، بار باریباخدماتصرفبرایدر دربستٔهدر
دارالعلمهایریبودهاست.چنانکه یکیاز بلکهبهنظر
متشکل فرهنگی جمموعهای دارالعلم گفتمی،  پیشتر
که آجنا  از و بود حبث تاالر و اتاق چند و کتاخبانه  از
یا الکتب، خزانة را آن گاه بود  بیشتر کتاخبانهاش منود
را»خزانة دارالکتب،میخواندند،چنانکهدارالعلمشاپور
را»خزانة بصره  در  ابنسوار دارالعلم و » الکتبسابور
اینرو،احتماًال الکتب«و»دارالکتب«خواندهاند.37از
خزانٔهالکتبسیدهخاتونهممهچونکتاخبانٔهصاحب
فرهنگی بنعباد،معروفبه»دارالکتبری«،38دومرکز

اینسالهابودهاند. مهمریدر
کتابتنسخهبهسال389قبهامتامرسیدهاست،
مسلط و فخرالدوله درگذشت  از پس سال دو یعین
نیز تذهیبش ری. حکومت امور  بر سیدهخاتون شدن
کهابنبوابدر 391قبهپایانرسیدهاست،سایل در
بغدادکتابتوتذهیبقرآنمعروفشرابهپایانرساند.
حدود می،امااگر کتابتنسخهاطالعیندار زمانآغاز از
دو تذهیبش، زمان مهچون را، آن کتابت ییب تقر زمان
سال387ق کتابتنسخهدر می،آغاز بگیر نظر سالدر
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از نسخه این زد حدس میتوان بنابراین، است؛ بوده
بهمرگ خنستنیقرآنهاییاستکهسیدهخاتونپساز

فخرالدولهبهکتابتشفرمود.
این اساسایناجنامه،میدانمیتذهیبخمتصر بر
حدوددوسالزمانبردهاستکهالبتهزماین نسخهنیز
ییبدوسال یرابااحتسابزمانتقر طوالیناست،ز

ً
نسبتا

سالزمان جمموعحدودچهار برایکتابتمنت،تولیدآندر
بازمانکتابتوتذهیبقرآنیسپارهای بردهاست:برابر
برای غزنه، کارگاه  کالنتر وراق، حسنی بن عثمان که
حممدعبدویسهتیهکرد)462-466ق(.39تذهیبقرآن
یسپاره،بهسببلزوماجرایصفحٔهافتتاحمستقلبرای
یکنسخٔهجامعاست)ت4(. از پرکارتر پاره،بسیار هر
غزنوی  عصر هنرمندان قرآنپردازی سبک بهعالوه،
قرآنهایغزنهمتام یرادر یهبود؛ز آلبو از جمللتر بسیار
کتابت زمینٔهمذّهب با رادرونقایبجمدول سرسورهها
کردهاندونقشنشانهاییمتعددبرایانواعتقسیمات

حاشیهشانانداختهاند. قرآندر
عواملزمانطوالینتولیدقرآن گمانمیرودیکیاز
عهدٔهیک کتابتوتذهیببر دوامر ریآنباشدکههر
سدههای هنرمندبودهاست.میدانمیچننیشخصیدر
»رق« از برگرفته بود.وراق، ینبه»وراق«مشهور آغاز
یسند(،کسیبودکهعالوه آننو )بهمعینپوسیتکهبر

فروشورق)کاغذوپوست(قرآنوحدیثودیگر بر
و سوم سدههای وراقان  از بسیاری مینوشت.40 متون
بودندمانند یسندگانوفضالیعصر نو چهارمخوداز
الفهرستوابوحیان کتاب ابواسحاقبنندمیصاحب
باری در کتابتخانٔه نظام  در نتیجه،  در توحیدی.41
یقمهکاریتعدادی طر یه،شیؤهتولیدُنسخنهاز آلبو
متاممراحل بر هنرمند،بلکهبهدستهنرمندانمنفرِدماهر

تولیدکتاباجناممیشدهاست.
ضرورت و نسخه  ظاهر به پیش بیشاز توجه
که شد موجب نسخهها تولید مراحل شدن ختصصی
مراحل  از یک هر هجری پنجم سدٔه اوایل  از دستکم
بهدستهنرمندیجمزااجنامشود.شاهداینسخنقرآین
مذّهب منصورِ وراِقکاتب،وایبنصر استکهابوجعفر
یژگیهایخطوتذهیبش سال416قتولیدکردندوو در
گواهیمیدهد.42مهچننی،در ایران مرکز تولیدشدر بر
یان شرقایرانهنرمندانکارگاهغزنو اواسطسدٔهپنجمدر
ینقرآنهای نفیستر

ً
یکنظاماستاد-شاگردیمشترکا در

منیر کویفشریقراتولیدکردندکهنسخٔههفتپارٔهتفسیر
بن عثمان نسخه این رقم  در است.43 آن  بر شاهدی
حسنیوراقغزنویرامسئولکتابتوتذهیبدانستهاند
البالیتذهیبصفحاتمیاینرقمشاگردان حالآنکهدر
از که امری است، شده درج  نیز حممد، و عیل عثمان،
نتیجه، میدهد.در وجودیکنظامکارگاهیمنسجمخبر
ینهنرمنداینبهمشار زمرٔهآخر یینرابایددر مصاحیفقزو
کهنورایقاحتماًالمتاممراحلتولید پایٔهنظام کهبر آورد

عهدهداشتهاست. نسخهرابهتهناییبر

۳. خط
قرآنری،منتبهقلمسیاهواعرابشاملفتحه،کسره در
وضمهبهقلمشنجرف،بهشیؤهخلیلبنامحدفراهیدی،
و شّد مئ عال است. شده کتابت مورب  تیز خطوط با
بهقلمالجوردیومهزهباعالمیتدرشتبهقلم مّدنیز
قرآن که،در حایلاست درجشدهاست.ایندر زنگار
دهپارٔهپوسیت،مهنیکاتباعرابرابهشیؤهابواألسودی

بانقطههایشنجرفگرددرجکردهاست.

قرآن ت4.برگیاز
عثمانبنحسنی
وراق،احتماًالغزنه،
462-466ق.مشهد:
کتاخبانٔهآستانقدس
رضوی،ش3077،
تذهیبسرسورههای
مقایسه ایننسخهدر
باتذهیبسرسورههای
پرکارتر قرآنریبسیار
است.
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منتقرآن،سرسورهها،واجنامهبه خطمتامنسخهاعماز
کویفشریقمطابقباشواهدیچون کویفشریقاست.
کتاخبانٔه )دابلنی: 292ق مورخ خیقاین، ابوالقاسم قرآن
از 44،) دیگر جمموعٔه چند و ،1417A Is چستربییت:
رفت.اینقلمدر کتابتقرآنبهکار سدٔهسومدر اواخر
سدٔهچهارمرشدکردوبهسبکهاییمتنوعتقسمیشد،
سبکهایمنطقهای بهطوریکهمیتوانباقاطعیتاز
و طبرستان خراسان، ری،  در که گفت سخن خمتلیف

اصفهانرواجداشت.45
یژگیهایی کتابتایننسخهباو شیؤهبهکاررفتهدر
حرکات چوناتصاالتافیقوقویبنیحروف،ارسالدر
اجرای  در دقت کیفیتمسطحخط، کریس، خط یر ز
شناخته منت کل  در کشیده حروف نبود و مفردات،
با دنباله بدون گاه و مورب دنبالٔه با »الف« میشود.
درشتکتابتشدهاست.»عـ«

ً
ونسبتا یهدار سریزاو

حرکتاول باسهحرکتجمزایقلمواحنناییخفیفدر
جهت حروفخردحرکیتدر مهراهاست.بهعالوه،اکثر
»و«،و»ـمـ«و»ف«،»بـ«با سر

ً
عموددارند،وصرفا

ساختاریموربکتابتشدهاند)ت5(.
این قرآندیگر یژگیهابااندکیاختالفدر اینو
رفتهاست.نکتهاینکه کاتب،قرآنپوسیتدهپاره،بهکار
پوسیت قرآن  در الف، یژه بهو عمودی، حروف ارتفاع
این ایننسخهاست.مقایسٔهدو»بسمله«از از کوتاهتر
نشانمیدهد را یژگی و این تفاوت بهخویب دونسخه
قرآنپوسیتبهسببفشردگی  )ت6(.بدهییاستدر
تا واداشته را کاتب افیقنسخه قطع در عمودیسطور

در دهد، کاهش را عمودی حروف ارتفاع امکان حد
بنی  بیشتر فاصلٔه عمودی قطع ری قرآن  در که حایل
راموجبشدهواینفاصلهآزادیعملبیشتری سطور
شکلدیگر یژگیبر کردهاست.اینو کاتباجیاد برای
قرآنری افتادهاست.مثاٌلدر بیشوکممؤثر حروفنیز
»بسم«متناسبباارتفاعبلند»الف«رشیدتر »سـ«در
یافته متفاویت هندیس وساختار کتابتشده  بلندتر و
یژگیهایقلمکویفشریق و از یکیدیگر است.اینامر
شرایط  برابر  در خط اصول انعطاف میدهد: نشان را
یرا اقالمدیدهمنیشودز دیگر یژگیدر کیلصفحه.اینو
قواعدابداعیمنسوببهابنمقله، میرسددر بهنظر
کهاندکیبعدبهکوششابنبوابتثبیتشد،انعطاف
متروکشد.

ً
اندازهوتناسباتبستهبهشرایطصفحهمتاما

این  دیگر نسخٔه  در ری قرآن یژگیهای و  تکرار
حاکی کاتبومهچننیچندنسخٔهیبشناسنامٔهدیگر
ریاست قلمکویفشریقدر وجودسبکیمنسجماز از
بر میناممی. »رازی« را اینسبک 

ً
عجالتا رو این  از و

کتابت حمل میتوان نسخه، این یژگیهای و اساس
مثًال کرد، منسوب ری به را مشابه نسخههای  دیگر
قرآنعیلبنشاذانرازی)دابلنی:کتاخبانٔهچستربییت،
کاتبشمدرکدیگری نسبت کهجز ،)1434.Ms ش
دستنیست،بهسببشباهت ریدر برایکتابتشدر
یین،میتوانددر خطشبهخطمصاحیفقزو چشمگیر

گیرد. ذیلاینسبکقرار
خطایننسخه ،شباهتچشمگیر سویدیگر از
رابطهایحمکممیانسبک باقرآنهایاصفهانحاکیاز
رازیواصفهایناست.سبکاصفهاین،بهاستنادقرآین
اصفهان اوایلسدٔهچهارمهجریدر مورخ327ق،در

کتابت ت5.جزئیایتاز
قرآن ییندر مصاحیفقزو

ری.مشهد:کتاخبانٔه
آستانقدسرضوی

. برگ3ر
ت6.مقایسٔهدوبسمله

یین، قرآنهایقزو از
قرآندهپارٔهپوسیتبا
الفهایکوتاه)باال(،

وقرآنریباالفهای
بلندوکشیده)پاینی(.
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رواجداشت.اینقرآنبهنامواقفش،کشوادبنامالس،
اینقرآِنچهاردهپاره،سهپارهبهجا شناختهمیشود.از
کتاخبانٔهآستانقدسرضوی،ش ماندهاست)مشهد:
3015،3014،3013(.46بهرغمابتداییبودن،رابطٔهحممکی
رازیدیده قرآنهایسبک با قرآن این اصولخِط در

میشود)ت7(.
و یین قزو مصاحیف قرآنهای  دیگر شباهت
کتابت  در است. منت پیوستٔه«]1[ »کتابت اصفهاین
بافاصلٔهبنی  برابر را کاتبفاصلٔهبنیحروف پیوسته،
کلسطر  کلماتاجرامیکرد؛بهمهنیسبب،حروفدر
یکدست

ً
دارندوخلوتوجلوتنسبتا فاصلهایبرابر

مسطر در ،اگر اینشیوه،واژههایپایانسطر است.در
بعدکتابت سطر نگنجد،شکستهمیشودومابیقآندر
کویف قرآنهای  از که اینشیوهسنیتاست میشود.47
قرآنهای سدٔهچهارمدر اولیهبهجاماندهبودوتااواخر
یین، ایراناستفادهمیشد.بااینمهه،مصاحیفقزو مرکز

کلماتپایان گاه کشوادبنامالس، کاتبقرآن مهانند
کتابتکردهتاشکستهنشوند)ت8(. رافشردهتر سطر
رواج ایراین اولیٔه کویف قرآنهای  در  پیشتر شیوه این
قرآنهای سدٔهچهارمدر داشت48وطبقشواهدتااواخر

میرفت. بهکار کویفشریقنیز

ً
بهسببتقدمزمایِنقرآنکشوادبنامالس،عجالتا
سبکاصفهاین سبکرازیرابایدشاخهایمنشعباز
مهم آورد.نزدیکیاصفهانوری،کههردومراکز بهمشار
سدٔه در  دوشهر این امهیت  نیز و بودند، عراقعجم
یه،اینرابطهراتوجیهمیکند. چهارمبرایحاکمانآلبو
ری قرآنپردازی  در  نیز تفاوتهایی اینحال، با
این ییندر مجلهآنکهمصاحیفقزو واصفهانهست؛از
می)سرسورههاواجنامه(رابهقلمکویفشریق نسخهضما
قرآن  در کاتب، مهنی که حایل  در است، کرده کتابت
یش مجلهسرسورههاورقمخو میاز پوسیتدهپاره،ضما
این D.Iدروش(نوشتهاست. اولیه)سبک کویف به را
سبک قرآنهای یژه بهو ، قدمیتر قرآنهای  در یژگی و
اصفهاین،مانندقرآنکشوادبنامالس،قرآنیاسنیبن
نیز قرآنیبرقم دو و اصفهان( )383ق، اصفهاین امحد
شدهاست)مشهد،کتاخبانٔهآستانقدسرضوی، تکرار
بنابراین، .)430 ش خلییل، جمموعٔه لندن: 5015؛ ش
قرآنپوسیتدهپاره  ییندر میرسدمصاحیفقزو بهنظر
ابواألسودی، اعراب افیق، کهنمهچونقطع سنتهای
می،را ضما خطکویفاولیهدر جنسپوست،استفادهاز
سنتهای قرآنریاز حایلکهدر بهمنایشگذاشته،در
شیؤه و قطع  تغییر  بر عالوه و، شده جدا کامًال کهن
بهکیل را اولیه کویف قلم ورق، جنس و اعرابگذاری

بهکناریهنادهاست.

۴. تذهیب
ایران،مانندقرآنکشوادبن قرآنهایسدٔهچهارممرکز در
امالس،وقرآنیبرقمسبکاصفهاین)ش5015(،دو
صفحهبهالواحتذهیبشدهاختصاصدارد:دویاسه
سورهها،آیات،کلماتو بارٔهمشار صفحهحاویمتیندر
و حروفقرآناستوصفحاتافتتاحبالوحهایصدر

1. Scriptio 
Continua.

خط ت7.جزئیایتاز
قرآنکشوادبنامالس.
مشهد:کتاخبانٔهآستان
قدسرضوی،ش
3013،برگ3پ.

از ت8.یکسطر
قرآنریکهکاتب
جلوگیری بهمنظور
شکستهشدنواژٔه از
»لتعلموا«و»احاط«
چندحرفپایان
سوره ینسطور آخر
رافشردهکتابتکرده
. است،برگ5ر
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ذیلوگاهجدولکشیوابرکمهراهاست.49اینعناصر
در اما است. ُنسخ تذهیب یژگیهای و مبنایشناخت
موارد نسخه،هیچیکاز قرآنری،بهسببافتادگیآغاز
بدون یادشدهبهجامناندهاست.بهعالوهسرسورههانیز
اجراشدهاست. خمتصر قاببندیاستونشانهابسیار
پایان تهناصفحاِتمّذهِبمهْمصفحٔهاجنامهدر
بهسهخبش اینصفحه،فضایمسطر نسخهاست.در
ین آخر  سطر  چهار  در باال است: شده تقسمی مساوی
سورٔهقرآن،سورٔهناس،بهقلمسیاهیدرجشدهوبدون
حاوی بهزر تذهیباست)ت2(.خبشمیاینیکسطر
بهسیاهی،حاویعبارتخمت  وسهسطر مّذهب نام
یخ حاویتار زر یکسطر قرآناست.خبشپاینینیز
بهسیاهی،حاوینامکاتب،حامی، تذهیبوسهسطر

یخکتابتاست. حملوتار
با و شده ابریسازی سوم و دوم خبش زمینٔه
سهوگاه هاشورهایعمودیونقشگیلشبیهبهنیلوفر
درونشکیلپایزهمانندآراستهشدهاست)ت9(. پنجپر
همقرار کنار در بهصورتمکرر پاینیمسطر ایننقشدر
حاشیٔهصفحات ایننقشدر گرفتهاست.مصاحیفاز
استفادهکردهاست قرآندهپارهپوسیتنیز رقِمکاتبدر
آرایههایکهنایرایناستکه )ت3(.ایننقشیادآور
کاربردداشت.منونهای اسالمنیز معماریپیشاز آثار در
یرانههایآتشکدٔهری،منسوببه آننقشتهستونو از
دورٔهساساین،است)ت10(.شیؤهبهکارگیریایننقش
مانندخبشپاینیصفحٔهاجنامهدر

ً
اینتهستوندقیقا در

ییینپیشاز نقوشتز قرآنریاست.اینمنونهاستمرار
تذهیبقرآنهایسدٔهچهارمبهخویبنشان اسالمرادر
شکلگیری بومیدر امهیتهنر آناز میدهدوافزونبر
یرامشابهآندر میدارد،ز سبکهایمنطقهایپردهبر

شرقایراندیدهمنیشود. قرآنهایبهجاماندهاز
است دوصفحهجدویل این  در  مسطر گرداگرد
بیرون . کنگر برگ به شبیه واگیرهای نقشی به آراسته
ینباترکیبمتقارن حاشیه،ابرکیبزرگوزر جدول،در
نقش  نیلوفر دوغنچٔه و بزرگ گلبرگ چند از متشکل
وجزئیات کوچکتر ابعادی با ایننقش بستهاست.

گرفتهاست. قرار صفحاتنیز سرسورٔهدیگر کنار در کمتر
ابرکحاشیه،رنگ وجهمشخصٔهسرسورهها،عالوهبر
در گاهیکونمیسطر و یکسطر کهدر ینآهناست زر
این ابرکهای سورهدرجشدهاست)ت11(. هر آغاز
شباهت امالس بن کشواد قرآن ابرکهای به نسخه
یادیدارد؛البتهبادقتوجزئیاتبیشتریاجراشده ز
از پررنگی رد میتوان  نیز تذهیب  در بنابراین، است.

تذهیباصفهانیپگرفت.
در که آیات نشانخمت به است نشانهاحمدود
ینمشخصشدهاست. زر وباگلیازدهپر میانسطور
ایران قرآنهایمرکز برخیاز حایلاستکهدر ایندر
مانندقرآنکشوادبنامالسوقرآندهپارٔهیبرقمآستان
اجرا نشاین آیات فواصل برای )5015 )ش قدس
دیگر مهانند ری قرآن  در مخس نشان اما نکردهاند.
نسخههایاصفهانبهشکلپایزهحاوییکبرگکنگر
واژٔه ین آخر روی  بر برگ، بدون گاه و ، میانسطور  در
حاشیٔه استکهدر آیهدرجشدهاست.تهنانشانعشر

ت9.جزئیایتاز
آرایههایزمینٔهصفحٔه

قرآنری، اجنامهدر
. برگ35ر

ت10.تهستویناز
آتشکدهری،دورٔه
ساساین.عکساز

مهدیمکینژاد.

ت11.سرسورٔه»معارج«
قرآنری،برگ11پ. در

ینحمرر منتبهقلمزر
کتابتشدهونقش

حاشیهبرای ابرکیدر
منتدرج آناز متایز

شدهاست.
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ینحاویعددآیهبهقلم صفحاتبهشکلگلبزرگزر
در کویفشریقنقشبستهاست)ت12(.ایننشانرانیز

میتواندید. قرآنهایاصفهانورینیز دیگر
آیات ندارد. خاص عالمیت سجده نشان
با

ً
را،مانندآیٔه21سورٔهانشقاق)84(،صرفا سجدهدار

حاشیٔهصفحه)برگ درجواژٔه»سجده«بهکویفاولیهدر
بعقرن حایلاستکهر (مشخصکردهاند.ایندر 25ر
که  آیاتسجدهدار نهتهنا وراق،  ابوجعفر قرآن  در بعد
ملزوماتقرائت،مهچونزمانمناسبقرائت برایدیگر

یژهطراحیکردهاند. سورهها،نشاینو

خامته
شناختابعادخمتلیف اطالعاتاجنامٔهقرآنریزمینهساز
ایراناست. مرکز شیوههایقرآنپردازیسدٔهچهارمدر از
مهچننی،سبکخطوتذهیبایننسخهبهمنزلٔهاثری
یسی شناختسبکهایقرآننگاریوخوشنو حموریدر
ین مهمتر جمموع،  در  است. مفید  بسیار چهارم سدٔه
صورت این به میتوان را  اثر این  از مستخرج نکات

خالصهکرد:
مذهّبان و کاتبان  از یکی یین قزو -مصاحیف
و دارالعلمها  در که بود هجری چهارم سدٔه
یهفعالیتمیکرد. آلبو کتابتخانههایعصر
با البته او،  از  رقمدار  اثر دو ، حاضر حال  در
دستاست:قرآندهپارٔه ساختاریمتفاوت،در
پوستکه افیقکتابتشدهبر پوسیتباساختار

قرآن  دیگر است؛ اولیه کویف بهقلم ضمامئش
باشیؤهمتاخر مطابق تازهتر باخصایصی ری
مئکویف قطععمودیوضما قرآنهایایرایندر
است: واقعیت دو  از حاکی نکته این شریق.
اینکهقرآنپردازانسدٔهچهارماحتماًالبستهبه
حامیسبکهایمتفاویترااجرامیکردند نظر
در بینابنی دورهای سده این اینکه  دیگر و
قطع  استمرار سو یک  از که است قرآننگاری
مئ ضما افیققرآنهایپوسیتوقلمکویفاولیهدر
تازه، ابداعات پذیرای  دیگر سوی  از و است
یعینقطععمودیقرآنهایکاغذیواستفاده

اقالمابداعیوابستهاست. از
وراقان، ین آخر  از باید را یین قزو -مصاحیف
او که چرا کرد، تلیق ورایق، اصیل بهمعنای
تذهیبوکتابتراتوأمانبرعهدهداشتهاست.
برخیاز آنروستکهدر امهیتاینمسئلهاز
باریسدٔهپنجم،کتابتو قرآنهاینفیسودر

بودهاست. عهدٔهیکنفر یکبر تذهیبهر
391ق  در سیدهخاتون محایت ریحتت -قرآن
میتوان یق طر این  از و است شده هتیه
کتاخبانههای  از  دیگر یکی بارٔه در اطالعایت
یهبهدستآورد.اینکتاخبانهاحتماًال مهمآلبو
یه،حمیلبرای آلبو نوعدارالعلمهایعصر از
و بوده علم، طالبان و دانشمندان  حضور
مهمعلمیری مهچوندارالعلمصاحب،مرکز

میرفتهاست. سدٔهچهارمبهمشار در
-بهسببشباهتسبکخطقرآنریبهچند
کویفشریق از ،میتوانسبکیدیگر نسخٔهدیگر
کرد شناسایی داشت رواج ری  در زماین که را
آن به را مشابه رقم بدون نسخههای  دیگر و
منسوبکرد.سبکرازِیکویفشریق،مطابقبا
سبکاصفهایندارد. یشهدر شواهدیادشده،ر
قرآنری،نشانههایروشین تذهیبخمتصر -در
استمرار که هست ساساین  عصر نقوش  از
یهرانشان آلبو تذهیبعصر شیوههایکهندر

ت12.نشانفواصل
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