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معرفی نسخۀ خطی قرآن
قونوی (کتابت 677ق)
محفوظ در کتابخانۀ
چستربیتی
نس

خهپژ

وهی

 تباتک( یونوق نآرق یطخ ۀخسن یفرعمرعماتک( یونوق نآرق یطخ ۀخسن یفرعم

ٔ
نسخه خطی حاضر مصحف قرآن کریم مربوط به عصر
سلجوقی است که در ربیع الثانی سال 677ق در قونیه
کتابت شده است .کاتب نسخه حسن بن چوپان بن
القونوی از اهالی قونیه این نسخه را به سنقر بن عبدالله
الصاحبی تقدیم کرده است.
مخلص بن عبدالله الهندی تذهیب این نسخه را
بر عهده داشته است .وی در تذهیب ،طالکاری و تنوع
نقوش اسلیمی و زرافشان استادی معتبر و از مشاهیر
تذهیبکاران در شهر قونیه به شمار میآمده است .از
ٔ
نسخه شش دفتر مثنوی
دیگر آثار این هنرمند میتوان به
مولوی بهکتابت سال 677ق اشاره کرد که هماکنون در
ٔ
موزه موالنا در قونیه نگهداری میشود.
ٔ
نسخه هنری دارای  335برگ است که در
این
هر برگ  14سطر در فضای متنی به عرض  80میلی متر
در  105میلی متر کتابت شده است .قطع نسخه 98
میلیمتر در  112میلیمتر است .این نسخه بهخط نسخ
کتابت شده و آرایههای هنری آن بهشرح ذیل است:
ٔ
صفحه ّاول شامل نقوش زنجیرهای و پیچیدهای
ٔ
حاشیه صفحه را در بر گرفته است .داخل
است که تمام
صفحه با نقوش هندسی و تودرتو تزئئین شده که گویا
از تلفیق عبارات «ال اله اال لله» سود جسته و در کمال
قدرت و ابتکار اجرا شده است .در باال و پایین صفحه
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ّاول عبارت «انه القرآن کریم في کتاب مکنون» و در
ٔ
صفحه مقابل عبارت «ال یسمه المطهرون ،تنزیل من
رب العالمین»» درج شده که هر دو عبارت بهخط رقاع
و با رنگ سفید کتابت شده است .در صفحات آخر
نیز تمام صفحه با کیفیتی استادانه تذهیب و طالکاری
شده استُ .م ّ
ذهب نقوش تودرتو و تحریری را بهشکل
مارپیچی با مهارت تمام اجرا کرده است .در حواشی
کتیبه و در بین دوازده ٔ
دایره بزرگ و کوچک ،اشکالی
شبیه خط کوفی تزیینی اجرا شده که داخل یکدیگر فرو
ٔ
گردونه مزینی را تشکیل دادهاند .در بین صفحات
رفته و
داخلی قرآن و مطابق شیوه مرسوم قرآننویسی ،عالیم و
نشانهها از جمله کلمات «خمسه» و «عشره» بهخط
کوفی شرقی کتابت و طالکاری شده است .اسماء
ً
متبرکه عموما بهشکل طالکاری و محرر اجرا شدهاند.

ٔ
حاشیه صفحات نیز تذهیبهای گردونهای و دایرهای
یرنگ بههمراه
و ترنجی دارد 2.جلد نسخه چرم قهوها 
نقوش اسلیمی است.
آغاز ،انجام و انجامه این نسخه بهشرح ذیل است:
آغاز« :بسم الله الرحمن الرحيم .الحمد لله رب
العالمين»...
انجام ...« :الذي يوسوس في صدور الناس .من
ّ
الجنة والناس».
انجامه« :فرغ من کتبة المصحف الکریم العبد
الضعیف المحتاج الی رحمة ربه الطیف الحسن بن
جوبان بن عبدالله القونوی في قونیة المحروسة حرسها
الله بمدرسة سعدالدین کوبک رحمه الله في آخر رییع
االخر سنه سبع وسبعون وستمأیه».
ٔ
ٔ
شماره Is 1466 Chester
نسخه هنری با
این

 Beattyدر کتابخانه و ٔ
موزه چستربیتی در شهر دوبلین
ایرلند نگهداری میشود .اطالعات کامل نسخهشناختی
این نسخه بههمراه زندگینامه تذهیبکار آن ،در وبگاه
ٔ
«مجموعه نسخهشناسی و نسخهپژوهی هنری» به
نشانی  http://manuscripts.honar.ac.irقابل دسترسی
است.
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