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 چکیده

این  . سلجوقیان، روند طبیعی خود را طی کردۀدور ترجمه تا آرایی و  قرآن سیر تحوّل هنر
اکنون  که هم  طوری کیفی شتاب مضاعفی یافت، به کمّی وعصر سلجوقیان از نظر  روند در
خطی نفیس قرآن  ه نسخ١٠٨٤ مصاحف آستان قدس رضوی تعداد ۀگنجین فقط در

 این ۀمسئل. ها است  یکی از آن٧٧ۀ منتسب به عصر سلجوقی موجود است که قرآن شمار
 ۀ بود و قرآن شمارآرایی و ترجمه در عصر سلجوقیان چه  های قرآن مقاله این است که ویژگی

دالیل اینکه این قرآن . خوانی دارد ها هم یک از این ویژگی  آستان قدس با کدامۀ موز٧٧
آمده مشخص کرد که نوع کاغذ و  دست   سلجوقیان است چیست؟ نتایج به ۀمتعلق به دور

 ۀ تکامل، خط نسخ ترجمه، ترجمۀخط، خط متن کوفی دور در جلد، وجود نقطه و اعراب
 ضبط حروف و واژگان در ۀ اثر و شیوۀهای حاشی در زیر آیات، وجود شمسهتفسیری 
جمله دالیل تعلق این قرآن به عصرسلجوقی است و محل کتابت آن با توجه به  ترجمه، از

 .است) ماوراءالنهر (ای، مربوط به خراسان های دستوری و لهجه ویژگی
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 مقدمه. ١
توجه بسیار مسلمانان به قرآن، به ویژه در عصر سلجوقی، باعث پیشرفت کمّی و کیفی 

هایی که از این جهت درخور توجه است،  یکی از قرآن. آرایی قرآنی در ایران شد کتاب
اینکه این مصحف شریف در .  آستان قدس رضوی است٧٧ ۀقرآن موسوم به قرآن شمار

 ارزشمند هنری ۀ کتابت و ترجمه شده و چرا این نسخ جغرافیایی ایرانۀکدام منطق
 .مربوط به عصر سلجوقی است، موضوع بحث این مقاله است

 ق ٥٩٠ ق، حکومت خود را آغاز و تا سال ٤٣٠سال  سلجوقیان با فتح خراسان در
آنان از زندگی صحرانشینی روی گرداندند و به ادارۀ مملکت، . در ایران حکومت کردند

استان پرداختند و همواره کوشیدند از راهنمایی وزرای باتدبیر ایرانی شبیه ایران ب
 ق ٤٢٩آنان در سال  .الملک، وزیر باتدبیر ملکشاه بود استفاده کنند که از آن جمله نظام
، حکومت خراسان را به )٤٥٥ـ٤٣١(بیک   آنان، طغرلۀنیشابور را تسخیرکردند و سرکرد

 اهل سنت و ۀ خود به عنوان جانبداری از داعیسپرد و) ٤٥٢ـ٤٣١(بیگ  برادرش، چغری
بویه، سیاستی در پیش گرفت که پشتیبانی اهل  آزاد کردن خلفای عباسی از قیمومت آل

سلطانِی او   عباسی،ۀ ق وارد بغداد شد و خلیف٤٤٧وی درسال . سنت را به همراه داشت
ـ ) ٤٨٥ـ٤٦٥(ه و پسرش ملکشا) ٤٦٥ـ٤٥٥(در زمان حکومت آلب ارسالن . را تایید کرد

که هردو تاحد زیادی متکّی به خواجه نظام الملک، وزیر ایرانی قدرتمند و توانای 
پس از مرگ ملکشاه، .  دولت سلجوقیان بزرگ به اوج قدرت خود رسیدـخویش، بودند 

های داخلی متزلزل شد اما سلطان سنجر  حکومت سلجوقیان عراق و ایران بر اثر اختالف
کشاه، ابتدا به عنوان حکمران و سپس سلطان، مدّت شصت سال پسر مل ،)٥٥٢ـ٤٩٠(

 .زمام امور را در خراسان بزرگ در دست داشت
 ۀهای خود آیات قرآن را لحاظ نموده و قرآن، محور و پشتوان اکثر سلجوقیان در سکه

 در این دوره کتابت قرآن .اقدامات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حتی نظامی آنان بود
 مصاحف آستان قدس ۀ زیادی یافت به طوری که هم اکنون فقط درگنجیننیز اهمیت

 نفیس از قرآن مربوط به قرن پنجم و ششم هجری ۀ نسخ1084رضوی مشهد، تعداد 
 .]٩٥  ص،٢٨[ها با ترجمه است  وجود دارد که بیشتر آن

آرایی، شامل هنرهای متفاوتی چون نگارش، خط،  آرایی و به عبارتی قرآن  کتاب
آرایی و تصویرگری توأم با ساخت و جنس و  یسی، طراحی، تزئینات، رنگ، صفحهخوشنو

 در عصر سلجوقی در کنار ].١٤ص ،١٣. [سازی است های مربوط به جلد نوع کاغذ و روش



  ٢٠٩  های دورۀ سلجوقی  قرآن تطبیق آن با آستان قدس رضوی و  موزۀ ٧٧بررسی تحلیلی قرآن شمارۀ 

سازی از جمله صحافی، تجلید و وراقی، رشد  آرایی و کتاب ترجمه، هنرهای مختلف کتاب
 .ای یافت قابل مالحظه

به این جهت دقیقاً مشخص نیست متعلق  ، فاقد تاریخ کتابت است و٧٧قرآن شمارۀ  
به چه دورانی است اما این حدس وجود دارد که مربوط به قرن پنجم و عصر سلجوقی 

آرایی  های قرآن جهت روشن شدن موضوع الزم است ویژگی]. ص چهل مقدمه ،٩ [باشد
. آن تطبیق داده شودهای ظاهری قرآن مذکور با  عصرسلجوقی تبیین و سپس ویژگی

ای این اثر با خصوصیات ترجمۀ عصر سلجوقی مقایسه و  های ترجمه درمرحلۀ بعد ویژگی
 تطبیقی و بر اساس توصیف  ـروش تحقیق در این مقاله، تاریخی .مورد تحلیل قرار گیرد

شناسی موزۀ آستان  و تحلیل اثر درکتابخانۀ آستان قدس و مصاحبه با کارشناسان نسخه
 .وی استقدس رض

 
  تحقیقۀپیشین. ٢

آرایی عصر سلجوقی وجود  های نسبتاً زیادی در ارتباط با کتابت و قرآن ها و مقاله کتاب
آرایی دورۀ اسالمی را به طور عام مورد بررسی قرارداده  البته بیشتر آنان بحث کتاب. دارد

رد ارزیابی قرار آرایی قرآن خاصی را مو های قرآن های مذکور، ویژگی یا هرکدام از پژوهش
 تألیف نجیب مایل هروی، آرایی کتابهایی چون  به عنوان نمونه کتاب. اند داده
 اثر حبیب هللا شناسی کتب خطی، اصول و مبانی نسخه تألیف زهرا رهنورد، آرایی کتاب

به  ،١٣٩٠نامۀ رضوی، پاییز  همچنین فصلنامۀ گنج. اند عظیمی به کلیات پرداخته
های  آرایی و هنرهای عصر سلجوقی پرداخته اما ویژگی نمباحث مربوط به قرآ

 . تا کنون مورد پژوهش قرار نگرفته است٧٧آرایی قرآن شمارۀ  کتاب
 
 های ظاهری و ساختاری ویژگی. ٣
جمله صحافی، تجلید،  سازی از کتاب آرایی، و عصر سلجوقی هنرهای مختلف کتاب در

 بیشتر مواد های هنری آن درای که جلوه نهای یافت، به گو رشد قابل مالحظه، ...ووراقی 
این . است این زمان مشهود  درگوناگونهای  نقش ها ونیز طرح مصالح مورد استفاده وو 

 . بوده استمؤثری قرانی نیز ها ترجمهمستقیم در افزایش هنرها به طور غیر
 



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ مهپنجا، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٢١٠

 ٧٧ ۀجلد قران شمار. ١. ٣
 .د مقواگری رشد نموۀتوسع  هجری باهفتم  چهارم تاۀسد  از،ایران  درسازی هنر جلد

های  نوشته  دست،های خطی نسخهۀکاغذهای باطله، برید این ماده را با به هم چسباندن
های مختلف  ضخامت حیوانی در های گیاهی یا چسبۀغیره به وسیل ریختنی و دور
مان  دراین ز. معروف شد»مقوه «چسبانی یا ساختند که به مقوای کاغذچسبانی یا الیهمی
 ضربی یافشاری ۀعطف جلد به همراه روکش چرم که به شیو و ها دفتین یا لت در مقوا

 .شد یمت و روی جلدها معموالً ضربی رفشد به کار میتزیین می
های مذکور  آن دارای طرح قلم فلزی که نوک استفاده از با  ضربی یا فشاری معموالًۀشیو

 ،کوبیدن برروی آن با گرفت و می قرار جلد خواه ازروی قسمت دل  قلم بر.پذیرفتانجام می بود
 ).٣ و ٢ ۀ شمارریتصو(] ٢٠ ص،٣٩[ .شد می ایجاد روی جلد نظر نقش مورد

 

تـرنج ضـربی روی جلـد       ـ  ٣ش ریتصو . قلم آهنی که ابزار ایجاد ضربی بودـ ٢ش ریتصو
 .٧٧ ۀقرآن شمار

 

میشن   رنگ شده و،چرم پخته ازجلدهایی باروکش چرمی  در را ها کتابدورۀ سلجوقی 
 تیماج را از .کردند ینازک بز، به صورت ساده تجلید م تیماج چرم نرم و چرم نرم گوسفند و

گاهی  و های اسالمی زیاد بود های بز درسرزمین گله  زیراساختند یپوست بز دباغی شده م
  را٧٧ۀ قرآن شمارۀ تصویر زیر، جلد چرمی و شیراز. کردندمحکم می مقوا با اوقات تیماج را

  ).١تصویر شمارۀ (دهدکه خط آن کوفی و شمارۀ ثبت روی آن ذکرشده است   مینشان

 

 

 .٧٧ قرآن شماره ۀجلد و شیرازـ ١ تصویر ش



  ٢١١  های دورۀ سلجوقی  قرآن تطبیق آن با آستان قدس رضوی و  موزۀ ٧٧بررسی تحلیلی قرآن شمارۀ 

 ۀهای هندسی، حاشی نقش:از  سلجوقی عبارت بودۀ دوردهای جل طرح ها ونقش
 ].٤٩، ص ١١ [ترنجو وته ب  جلد، گل وۀکتاب ریسمانی، کتیبه یا تسبیحی یا دندانه

اجزای عهد  همه از، تقارن هندسی ترکیب و تابیده با ای درهم بوته تزئینات گل و
 .داشته است  نفوذ نیزاسالمی هنر درکه  ]٢٠ ص ،١٦[ ساسانیان ۀهنرهای تزئینی دور

  طرحی مذهّب وگاهی مرصّع وان،آرای عرف نسخه ترنج نیز طرحی قدیمی است که در
 چهار لچکی به صورت قرینه وگاه یک نیم ترنج  از است کهشکل  ی یا بادامیمعموالً لوز

گرفت وسط زمینه قرار می در  ترنج غالباً.شودطرف دیگر برگردان می ازتشکیل شده و 
 .شد می انسان پر حیوان و  از تصویرهاییهای اسلیمی یا طرح برگ و گل و داخل آن با و
داشته  پشت ورق اوّل نسخه، کاربرد گاهی در و روی جلد ترنج اغلب در] ٣٤ ص،٣٤[

ها به صورت مقوایی پوشیده  جلد قرآن،قرن پنجم در معموالً] ٥٩٧ صهمان،[ .است
. شدحاشیه تزئین می تسمه در  چون ترنج، لچک وهایی نقش چرم جلد با ازچرم بود و

 ک وبا لچ روی جلد و  نیز به شکل ترنج در٧٧ ۀطرح جلد قرآن شمار] ٢٠٠ ص،٨[
 جلد دارای ترنج و سرنج با لچکی حاشیۀ قلمدانی زرپوش با  یعنی،تسمه درحاشیه است

 تا دور   بار، دور است و این عبارت قرآنی ده ]٧٩: واقعه[ »  إِالَّ الْمُطَهَّرُون ال یَمَسُّهُ«متن 
 ۀاست که اید اندازی چرمی مشکی ای با تسمه درون جلد، تیماج قهوه. جلد تکرار شده

 )٥ و ٤ ۀرشماریتصو (.کند یملّق آن را به عصر سلجوقی تقویت تع
 

 
طرح روی جلد دارای ترنج و      ـ  ٥ رشیتصو .ای باتسمه چرمی مشکی جلد تیماج قهوهـ ٤ رشیتصو

  ال یَمَسُّهُ « قلمدانی و بامتن     ۀلچکی و حاشی  
 در دورتا دور جلد که ده بار        » إِالَّ الْمُطَهَّرُون 

 .تکرار شده است

 
 ٧٧ ۀقران شمارنوع کاغذ . ٢. ٣

قرآن   کاغذ است توجّه به کاغذ،آرایی کتاب  اوّلیه هر کتابت وۀعنایت به اینکه ماد با
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ایران به قرن دوّم  سازی در کاغذ و ینکه قدمت کاغذ اای گو.مذکور دارای اهمیّت است
رهای شه  وها  سرزمینگسترش کاغذسازی در واقع تنوّع و در اما گردد هجری بازمی

 انواع کاغذها که .زمان بود  اقتدار سلجوقیان همۀدور غرب جهان اسالم با شرق و، مرکزی
کاغذ بغدادی،  سمرقندی،  کاغذ:اند ازشد عبارت این دوره باعث رشد کتابت مصاحف در

شناسی نوع کاغذ  کارشناسان نسخه ].٧ ص،٣٧[کاغذ خانبالغ  کاغذ شامی، خراسانی و
 : عنوان به دو شکل قابل توجیه استنی ا.اند  ادی ذکر کردهآب این قرآن را دولت

 رایزاند  آبادی ذکر کرده های بعد آن را دولت کاغذ آن شامی است که در دورهـ ١
 در زبان فهرستگان ،شناسی های کاغذ  جنس و دیگر ویژگی،کاغذ شامی از نظر الیاف«

تون متقدم نشانی از کاغذ شود در حالیکه در مآبادی خوانده می متأخر عموماً دولت
کند این است که در این   فرض مذکور را تقویت می آنچه].همانجا[» . نیستآبادی دولت

 جهت کتابت آن از کاغذ نسبتاً مرغوب استفاده شد یمدوره به خاطر قداست قرآن سعی 
شود و کاغذ شامی دراین دوره نسبت به کاغذهای مشابه خود بهتر و نسبتاً مرغوب بود و 

ی منحصر به فرد و کاملی داشت و در حقیقت مرحلۀ تکمیلی کاغذهای چینی ها یژگیو
 ]٢٧ ص،٣٨. [و سمرقندی بود

شناسی کتابخانۀ آستان  نوع کاغذ این قرآن همانگونه که اکثر کارشناسان نسخهـ ٢
  راآبادی کاغذ دولتخاستگاه شناسان، کاغذآبادی است زیرا  دولت قدس رضوی معتقدند،

آباد نزدیک ری که  دولتۀخان  یکی کاغذاند؛ قۀ جغرافیایی مختلف دانستهسه منط
 دیگری ،کرد صاحب بن عباد را تأمین میۀهایی نظیر کتابخانبیشترین نیاز کتابخانه
در عصر عادلشاه که در هند  آباد محلی به نام دولتی وسومدولت آباد سمرقند،

شاهی لر میزان مرغوبیت از کاغذ عادشد و از نظ ساخته می آن کاغذ در)ق٩١٦ـ٨٩٥(
اما فرض سوم چون با عصر سلجوقی تطابق ندارد و از طرفی ]. ٢٠ ص،٣٤[تر بود پست

 به احتمال زیاد نوع کاغذ این قرآن جهینت  در.است  مردودکاغذ آن نسبتاً نامرغوب است،
 .آباد سمرقند است آباد ری یا دولت از نوع دولت آبادی منسوب به دولت

 
 ٧٧ ۀ قران شمارخط. ٣ .٣

 دربه خصوص  ی اسالمهای تمام سرزمین  روند رو به تکامل خط کوفی در،اسالم از بعد
 خط کوفی .شد شرقی مشهور  به خط کوفیِ،این خط خراسان ادامه یافت و شرق و
، متفاوت با دیگر انواع خط ها ابداع شدقرن پنجم هجری توسط ایرانی که ابتدا در شرقی
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 شکل عمود کلمات در این خط. ی بودهای منحصر به فرد ویژگیایکوفی و دار
 این امر حرکت وپویایی  کهبه سوی چپ تمایل دارند حروف کوتاه خوابیده و تر و کشیده
 ].٣٩ ص،٢٤؛ ٧٦٩ صهمان، [.ده استکرتقویت  خط را

در غرب جهان اسالم یعنی در آسیای صغیر، در زمان حاکمیت سلجوقیان ادبیات، 
شد؛ به عبارت دیگر، مکتب  و تمدن ایرانی حاکم بود و به خط فارسی کتابت میفرهنگ 

سال  ٢٠٠ایرانی درآئین خطاطی و نگارش آسیای صغیر نفوذ داشت به طوری که طی 
قبل از حاکمیت عثمانیان بر آسیای صغیر، کسی به عنوان خوشنویس ترک و صاحب 

 ].٤٠ص ،٢٤ [.سبک در این منطقه وجود نداشت
  و شدیکنواختی خارج  ازحالت سادگی و،مصاحف  به ویژه در،فی دراین دورهخط کو

ایرانی چه به  خوانا، مطابق ذوق واحساس هنر  رشید، هنری وۀبه صورت لطیف و با شاکل
های  دوره ها که در نقطه عراب و ساختار اِ.چه حسن وضع درآمد لحاظ حسن تشکیل و

  وتر شد مشخص تر و رنگین بود، واضح  و سادههای  دایره وها عالمتقبل به صورت 
بین  دربه ویژه   ـگذاری نقطه ضرورت اعراب و. ترکرد ساده اجزای قرآن را خواندن آیات و

نیز بیشتر  شباهت به خطوطی مثل نسخ را  ـایرانیان که زبان رسمی آنان عربی نبود
شباهت  نقطه و واعراب  نظر  خط کوفی ازۀهای تکامل یافت ویژگینیهم] همانجا[ .کرد

 برزخ ۀدر واقع دور.  شدآن به خط کوفی تکامل یافتهموجب شهرت به خط نسخ بودکه 
 .شدآن استفاده می قرن چهارم از  تکامل گویند که ازۀدور گذر خط کوفی به نسخ را و

 برای نگارش آیات قرآن ازمرکب سیاه استفاده ، تکاملۀخط کوفی دور طرفی در از
آن هم چون  غیر بارنگ های مختلف گیاهی و  حروف راهای هنقط  وها تحرک شد ومی

شنگرف رنگی ] ١٧ ص،٢٩؛ ١٢١  ص،٢٧[ .نوشتند می زنگار و شنگرف، زعفران، سیلو
ها  سرفصل ها ودرکتابت عنوان آمد واست سرخ که ازترکیب سیماب وگوگرد حاصل می

 در وود خوشنویسان ب ومورد نظر کاتبان ، مواضع دیگر و سربندها گذاری بر نشانه و
 در] ٦٨٧  ص،٣٤ [.بردندآن بهره می ران ازمصوّ کشان و نقاشی، جدول کشی و جدول

 .نیز به قلم زر محرر به خط کوفی است ها سر سوره، تکاملۀخط دور
 بنابراین این قرآن .ددار را  تکاملی مذکورۀهای خط دورتمام ویژگی ٧٧ ۀقرآن شمار

 ۀ خط ترجم،نظر خط ترجمه  عالوه بر این از. تکامل استۀاز نظر خط متن، کوفی دور
تعلّق این قرآن به عصر بر این دلیل دیگری  قرآن مذکور خط نسخ در زیر آیات است و

 .های عصر سلجوقی خط نسخ است اغلب قرآنۀخط ترجم سلجوقی است زیرا
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با    این کمیّت خط نیز.ترجمه است  سطر٩متن و  سطر ٩ سطرکه ١٨ تعدادسطرها
 )٦ ۀشمار ریتصو (.های عصر سلجوقی تطابق دارداغلب قرآن

  

 . آستان قدس رضویموزه ٧٧ۀ قرآن شمارۀخط کوفی متن و خط نسخ ترجمـ ٦ رشیتصو
 

 ٧٧ ۀتذهیب قران شمار. ٤. ٣
بان برای هرچه ذهّمُ زیبا که نقاشان و های بدیع وای است از نقش تذهیب مجموعه

 بردند تابه کار می ها جای کتاب جای در غیره و های مذهبی وکردن کتاب زیباتر
را زیبایی دیداری نیز  های مذهبی سرزمین خود متن های زرین ادبیات جاودان و صفحه

 و ها هایی ازشاخه طرح ها، بااطراف صفحه ها و بدین ترتیب است که کناره.ببخشند
 یا های ختایی و های اسلیمی وگلختایی، شاخههای  برگ ها وگل بندهای اسلیمی، ساقه

 ظهر ورق آغازین ]٢١٦، ص١٢[ .شوندآذین می... ختایی و بندهای اسلیمی و
نقوش  حاشیه و  اغلب دارای لوح زرین پیوسته به نشان، با، سلجوقیۀهای دورمصحف

متداخل به سفیداب است که   متقاطع وهای  دایرهبافت زنجیری و بندی با گره
 به وجود ... مربع، مثلث و،ضلعی، لوزی  اشکال دایره، شش،بذهّهای مُ االضالع کثیر
درآثار ] ٧٩، ص ٢٥ [.کار است پر طال، ظریف و ه است که اغلب به الجورد ودآور

عناصر تزئینی کاربرد فراوانی  طالی ناب در شد ورنگ استفاده می مذّهب، کمتر از
 و ها وگل انارعناصر تزئینی ساسانی مثل اسلیمیهای  ویژگی و ها برگ  انواع گل و.داشت

 سلجوقی ۀنگارگری دور های تذهیب و نمونه لوزی، در گشنیز و ونقش دل و برگ کنگر
آیات  و ، عشر، خمسءشده برای نشان دادن جز ترکیب قابی و ی چند ها  شمسه.استبارز 

قابی،   سهۀپر، شمس  هشتۀ شمسزا عبارت بود ها  شمسه اینانواع  .رفت می سجده به کار
 .شعاعی سادهۀ شمس و گردان  پرتو افشان به شکل گل آفتابۀ چهارقابی، شمسۀشمس

بعد از   که نشان خمس بوده و-سروی قندیل هایی نیز به شکل ترنجی و همچنین قندیل
 . وجود داشت ـکردآن رامزین می  قرآن نقش بسته وهای ه صفحۀدرحاشی هر پنج آیه و

یک مستطیل بین دو مربع مذهّب مزیّن به  از معموالً ها سوره  تر سر بیش]٨١ ص ،٢٥[
 مستطیلی به خط ۀکتیب نام سوره درتشکیل شده است که بافت زنجیر مرصّع  تذهیب با

خم متصل به نشان به  پیچ و ختایی و خم اسلیمی و پیچ و تزیین نقوش و رقاع به زر با
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 :از  عبارتند٧٧ رۀی تذهیب قرآن شماها ویژگی.سر ترنجی است نیم و شکل ترنجی و
 قرن پنجم معموالً دلیل آن این است که در و ر ساده داردپَ چندهای  نشانهها هبرخی صفح
 یک ،ده آیه پنج یا هر از بلکه بعدکردند  باشماره مشخص نمی دادن آیات آن را برای نشان
 ،قرآن مذکور در] جاهمان. [کردند رسم میحاشیه  دررهای دیگ یا شکلساده  پر شکل شش

 .عراب آیات به شنگرف است اِ. قابل مشاهده استها ه بعضی ازصفحۀحاشی این عالمت در
این که  رنگین است ۀهای حواشی شمس نشانه وتحریر به خط کوفی با زر و ها سرسوره
 )٧ـ١٤ۀ  شمارویرهایتص( .های تذهیب عصر سلجوقی تطابق دارد ویژگی با ها ویژگی

 

  

 ۀ که  بـا نـشان      )ص ( محمد ۀ سور ۀسرسورـ  ٧ رشیتصو
 .قندیل سروی افقی نمایش داده شده است

پـر     پـنج  ۀتفکیک آیات با نشان   ـ  ٨ رشیتصو
 زرین

 

 یـس بـا     ۀتفکیک پنج آیه از آیات سور     ـ  ٩ رشیتصو
 )خمس نشان(شکل سرو عمودی در حاشیه 

ها  بندی جدول  گرهۀتذهیب جلد با حاشیـ ١٠ ریتصو
 .»  إِالَّ الْمُطَهَّرُون ال یَمَسُّهُ«و با متن زر و تحریر 

  
  

بـا    یـس  ۀتفکیک ده آیه از آیات سـور      ـ  ١١ تصویرش
پـر کـه در درون آن بـه           شانزده های  استفاده از نشانه  

و الـخ    اربعـون،  ثالثون، عشرون، ترتیب عبارت عشر،  
 ).نشان عشر(وجود دارد 

فصلت  ۀعالمت سجده در سور   ـ  ١٢ رشیتصو
 ).نشان  سجده(
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 ٢٥ نشان که در ابتدای جزء      عالمت جزء ـ  ١٣ تصویرش
 ).جزءنشان (آمده است

ـ   ـ  ١٤ رشیتصو » تـسمیه « ۀتحریـر هنرمندان
 . واقفتوسط

 
 ٧٧ ۀقرآن شمار ۀانداز قطع و. ٥. ٣

رواج   هدف از.هر نوع نشریه قطع گویند) عرض  طول وۀانداز(د  جلۀبه مقیاس انداز
تاریخ   اندازه در.از کتاب است تر تر یامناسب  آسانۀ استفاد،ی کتابهای مختلف برااندازه
 .متنوع بوده است  بسیار نیزتمدن اسالمی در  و داشتهتحوّل و سازی سنتی تغییر کتاب
سلطانی، رحلی، وزیری، بیاضی، خشتی، بغلی، جانمازی، اند از  عبارت ها ترین اندازه مهم

آن  اندازه و ابعاد از نظر قطع و ٧٧ ۀ شمار قرآن]١٢٤، ص٢٧[ .حمایلی، بازوبندی
در کتاب فرهنگنامۀ . شود یم قطع وزیری خوانده باًیتقرکه متر است  ی سانت١٤×٢١
ی گوناگونی از جمله وزیری برای ها قطع] چهار به بعد مقدمه و  سی ص،٩ [ینآقر

 .شده است عصر سلجوقیان بیان مصاحف
 
 ٧٧ ۀساختار قران شمار. ٦. ٣

های گوناگون این دوره با آن مواجه  ان ذکر دیگر که نگارنده در بررسی قرآنمطلب شای
بعضی از . های این دوره نامرتب است های اغلب قرآن ها و آیه بود، این است که سوره

در نتیجه بایستی اقدام .  هم ریختگی کلی و برخی به هم ریختگی جزئی دارد ها به آن
 هم ریختگی در نظم و  خوشبختانه به. دعملی درجهت مرتب کردن آن صورت گیر

های ساختاری قرآن  ویژگی.  از نوع دوم و نسبتاً اندک است٧٧ترتیب آیات قرآن شمارۀ 
 :به شرح ذیل است ٧٧شمارۀ 
 .٢٦ و ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢اند ازپنج جزء شامل جزءهای   تعداد جزءهای این قرآن عبارتـ١
 ٢٢سورۀ قرآن است یعنی، از آیۀ  ١١٤ سوره از ١٤ های این قرآن تعداد سورهـ ٢

 ).٤٧سورۀ  ()ص( سورۀ محمد٣٨ تا آیۀ )٣٤ سورۀ( سورۀ سباء
 ٤٧ـ٥٣های  ها در یک موضع رعایت نشده است طوری که آیه ها و آیه ترتیب سورهـ ٣

احتماال علّت نامرتب بودن صحیفۀ .  سورۀ زمر فاصله انداخته است٦٨ـ٦٩غافر بین آیات 
 .سازی با سواد قرآنی کم یا خطای انسانی بوده است توسط جلدمذکور، صحافی آن 
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 ٣٢ـ٣٥ و ١ـ٤ سورۀ زمر، ٧٢ـ٧٥ سورۀ فاطر، ٧ـ٢١آیات  در محدودۀ ذکر شده،ـ ٤
 . آیه ناقص بوده و موجود نیست٣٣ فصلت، مجموعاً ٣٢ـ٣٧و  غافر
 سباء و  مورد است زیرا آیات ابتدائی سورۀ١٢های این قرآن  تعداد سرسورهـ ٥

سرسورۀ فاطر در . باشند ها نیز موجود نمی سورۀ این سوره غافرموجود نیست و بالطبع سر
، زمر در صفحۀ ٤٠، ص درصفحۀ ٢٩، صافات درصفحۀ ٢٠، یس درصفحۀ ١١صفحۀ 

، دخان در صفحۀ ٩٥، زخرف در صفحۀ ٨٥، شوری در صفحۀ ٧٥، فصلت در صفحۀ ٥٠
 . است١٢٤ در صفحۀ )ص( و محمد١١٦حۀ ، احقاف در صف١١٠، جاثیه در صفحۀ ١٠٦
ای   و رابطه های این دوره، حاکی از مشابهت  و اکثر قرآن٧٧ بررسی قرآن شمارۀ ـ٦

به عنوان نمونه این قرآن از نظرکمی شامل تقریباً پنج جزءقرآن . منطقی بین آنها است
 بررسی و  نیز که نگارنده کار٥٨قرآن شمارۀ . باشد  سباء می است که آغاز آن سورۀ

به عبارت دیگر . معرفی آن را انجام داده نیز پنج جزء دارد که سورۀ انجام آن سباء است
دیدگی این قرآن  شباهت دیگر درنوع آسیب.  است٥٨این قرآن تقریباً ادامۀ قرآن شمارۀ 

عصر خود است، یعنی عامل انسانی و رطوبت عامل آسیب این قرآن  های هم با قرآن
سوزی و اهمال و  رشناسان نسخ خطی عامل انسانی مانند جنگ و آتشمعموالً کا. است

ها را عامل تخریب و فرسایش و  عامل محیطی مانند رطوبت وکپک و جونده
اماخوشبختانه ]. ١١٠ص ،٢٧؛ ٢٩٩ص ،١٢[دانند  دیدگی این نوع نسخ می آسیب
 .دیدگی این قرآن بسیار اندک است آسیب

 
 ٧٧ ۀارقرآن شمای  های ترجمهویژگی. ٤
  قرآنۀی ترجمها دوره. ١. ٤

 آن به سه دوره ۀشیو تفسیر فارسی قرآن کریم درایران به لحاظ شکل و  ترجمه وۀدور
 :قابل تقسیم است

 ها  دوره ترجمهنی درا؛ پنجم هجریۀ سدۀمیان صدر اسالم تا  ازت نخسۀدور
 لغوی کلمات ایه معادل نام ببرد خود بدون آنکه از مترجم لغوی است و فظی واللّ تحت

 و ای زبان فارسی که درمحل او متداول بود، اغلب به صورت چلیپا گونهمطابق قرآنی را 
 یها طرفی ترجمه از. نوشت یها م آیه زیر  افقی، کلمه به کلمه درشکلگاهی هم به 

قرآن  تفسیر اغلب بر ها مترجمان آن  تفسیری بود وۀاین دوره فاقد پشتوان مذکور در
 ۀطوری که حتی برای خواننده بکردند   را برگردان میها واژه صرفاً  ومسلط نبودند
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 نیز از همین نوع ۀ تفسیر طبریترجمکه  در این شیوه. فارسی زبان هم مفهوم نبود
شود   می قرآن آشنایها برابرهای فارسی واژه موارد، خواننده فقط با دربسیاری ازاست، 
تفسیر  آگاهی از با جز  الفاظ نهفته است ویورا مراد خداوند که در مفهوم واقعی و نه با

  .شود  حاصل نمیعلوم قرآنی و
 و شود  پنجم آغاز میۀ سدۀهای تفسیری است ازمیان ترجمه که توأم بادیدگاهۀ دوم دور

 پیشین یها  دراین دوره برخی ازمترجمان قرآن نقص ترجمه.ابدی یتاپایان قرن یازده ادامه م
 .این نوع است  ازتفسیر سورآبادید که تفسیر پرداختن  همراه باۀبه ترجم دریافته و را

.  معاصر استۀدوراز ابتدای قرن دوازده تا  ،تفسیر قرآن درایران ترجمه و  سوّمۀدور
 و ترجمه و تفسیر وارد آمدپدید  ترجمه ۀ درحوزی نوینۀشیو تازه و  آراءدر این دوره

 عالمه طباطبائی تفسیر المیزان .]شش مقدمه تا چهار  ص،٣[ دورۀ تکاملی خود شد
 .های دورۀ سوم است ترین نوع از تفسیر تاکنون بهترین و کامل

 که  آن باشدۀترجم، ٧٧ ۀهای مهم مصحف شمار رسد یکی ازجنبهبه نظر می
ۀ قرآنی آن را نام فرهنگ  هرچند؛ها مطابقت دارد ترجمهدوم  ۀهای آن با دور ویژگی

ما باید گفت این قرآن متعلق به قرن ششم است، همانطور متعلق به قرن پنجم دانسته ا
ی مترجَم نیز این احتمال آمده است زیرا ترجمۀ ها قرآنکه درکتاب فهرست نسخ خطی 

 .اللفظی نیست این قرآن اغلب حالت تفسیری داشته، نسبتاً روان است و تحت
 ف چ، پ و ژ حرو آننسخ در زیر آیات است و در این ترجمه  خط نیزنظر ظاهری از 

 مترجم از گذاشتن .نام مترجم نیز نامشخص است و بدون نقطه هستند معموالً
 کتابت عربی به شکل ک ۀاغلب به شیو های برخی حروف خودداری کرده، گ را نقطه

در این  .شته استوس نی آن ای موارد به جا  درپارهوب ، نگاشته و به جای حرف پ
 بیشتر امروز رسد و نظرمیه ده که مانند همزه بش  کوچکیای دارد،گاهی د نقطه دوره 

 . است درآن قابل مالحظه استye ۀ اضافۀنمودار نشان و روی های ناملفوظ قراردارد
، ٢ [طبریتفسیر  ۀترجم قرآن ۀترجم  با٧٧زیر، قرآن شمارۀ جدول   در]٤٥، ص١٨[

ست که  گفتنی ا. شده استمقایسه تفسیر سورآبادی ۀترجمو  ]ترجمۀ آیات مربوطه
  و٧٧اللفظی است حال آنکه ترجمۀ قرآن شمارۀ   نسبتاً تحتتفسیر طبریترجمۀ 
ای روان و تفسیری است و بنابراین، این دو ترجمه به دورۀ دوم تفسیر  ی ترجمهسورآباد

 )١جدول شمارۀ  (.تعلق دارند
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  دومۀور دۀ باترجم٧٧ ۀ قرآن شمارۀی ترجمه و مطابقت ترجمها دورهتطبیق ـ ١جدول شماره 
 طبــری قــرن ۀترجمــ اتآی ش

 چهارم
 ٧٧ ش  قـرآن  ۀترجم
ــ  ازبعــد ــرن ۀمیان  ق

 پنجم و ششم

ــ ــسیر ۀترجمــ  تفــ
ـ  از   بعدسورآبادی    ۀمیان

 پنجم و ششمقرن 

 وَ األَرْضِ فِـــی ال وَ ١
 مِـنْ  فِیهِما لَهُمْ ما

ــرْكٍ ــا وَ شِ ــهُ م  لَ
  ظَهِیرٍ مِنْ مِنْهُمْ

 الـشَّفاعَةُ  التَنْفَعُ وَ
 أَذِنَ لِمَنْ إِالّ عِنْدَهُ

 فُــزِّعَ إِذا حَتّــى لَـهُ 
 ما قالُوا قُلُوبِهِمْ عَنْ
 قـالُوا  رَبُّکُمْ قالَ ذا

 الْعَلِـيُّ  هُـوَ  وَ الْحَقَّ
 . الْکَبِیرُ

 ]٢٢ـ٢٣ :سبا[

ـ  وو نه اندر زمـین        ین
 مــر ایــشان را  اســت

انــدران هــردو هــیچ   
 مـر    است ین  و انبازی،

ــیچ  ــشان هـ او را از ایـ
 ســود  و.گــری یــاری

 نزد وی   خواهش ردندا
مگر آن را کـه دسـتور       

ــد او را، ــاده ــون  ت  چ
های   گشاده شود از دل   

 چیز   چه :ایشان گویند 
ــد شــما؟  گفــت خداون

ی و و راســـت نـــدیگو
 .است برتر و بزرگوارتر

نه انذر زمین و نباشذ     
ایـــــشان را هـــــیچ 
هنبازی و نباشد او را     
از ایـــــشان هـــــیچ 

 سود  نه  و کننده  یاری
کــردن  کنــد شــفاعت

او مکـر آن را     نزدیک  
ــا  ــذ او را ت کــی فرمای
جون ببردند تـرس از     

ــد   دل ــان گفتنـ هاشـ
 گفــت آنــکچیــست 

خــدای شــما کفتنــد 
حقیقت و اوست برتر    

 .و بزرگتر

ــین و   ــه در زمــ و نــ
هـای مفـسران در       قول

ذره گفتــه آمــد جــای 
ــر ــود  و.دیگ ــدارد س  ن

 ـ  گری نـزد او  خواهش
مکر  ـ  یعنی در قیامت

ن کـــــس را کـــــه آ
ــود   ــتوری داده بـ دسـ
خدای او را به شـفاعت      

های   تا انکه وابرنداز دل   
 .ایــشان بــیم و هــراس

 بـود انچـه     چـه  گفتند
گفــت خــدای شــما   

  و .گفتند سز او درست   
ــت ــه  اوس ــر از هم  برت

 چیزها بزرگ و بزرگوار
 فَإِنَّما ضَلَلْتُ إِنْ قُلْ ٢

 وَ نَفْسِي عَلى أَضِلُّ
ــدَیْتُ إِنِ  فَبِمــا اهْتَ

 هُإِنَّ رَبِّي إِلَيَّ یُوحِي
 قَرِیبٌ سَمِیعٌ

 ]٥٠ :ءسبا[

 گم کردم    اگرمن :بگوی
گـــم بـــرتن خـــویش 

 راسـت   راه اگر  و کردم،
یــابم بــدان اســت کــه 
وحی فرستاده بـه مـن      
ــه وی   ــن ک ــد م خداون
شنواســـت و نزدیـــک 

 .است

بکوی اکر بیراه شـذم     
بیــراه شــذم  کــه مــی

وکـه راه    برتن خویش 
بذانچــه وحــی  یــافتم

کرد به من خذای من     
ــنوا  ــت شــ و کاوســ

 نزدیک

بگو یا محمد اگر مـن      
گمراهم بدرستی کـه    
گمراهی من مرازیـان    
ــر راه   ــر بـ دارد و اگـ
راستم بدان است کـه     
وحی می کند به مـن      
خدای مـن بدرسـتی     
که او شنواست گفتـار   
ــدگان را نزدیـــک  بنـ
ــایی   ــه دانـ ــت بـ اسـ

اند معناه سمیع     وگفته
 ..ةجاب باإلللدعا قریب،

ــهُ ٣ ــذِي أَلل ــزَلَ الَّ  أَنْ
ــ ــالْحَقِّ ابَالْکِت  وَ بِ

ــزانَ ــا وَ الْمِیــ  مــ
ــدْرِیکَ ــلَّ یُــ  لَعَــ

 قَرِیبٌ السّاعَةَ

خــدای عزوجــل آنکــه 
ــتاد کتــاب    ــرو فرس ف
براستی و تـرا زوو چـه       
ــر     ــرا مگ ــرد ت ــا ک دان
 .رستاخیز نزدیک است

ــت   ــذای اس ــکخ  آن
ــاب   ــتاذ کتـ فروفرسـ
براستی و ترا زوو جـه      
دانی تو مکر رستخیز    

 نزدیک باشذ

ت کـه کـه     خدای آنس 
فرو فرسـتاد قـرآن را      
برای اظهارحق و برای    

  و .تحقیق وعـد وعیـد    
اند این بالحق بـا       گفته
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زایده است معناه انزل     ]١٧ :شوری[
ــق و   ــاب الحــ الکتــ

 را و تــرازو  و:المیــزان
اند مـراد از ایـن        گفته

تـرازو عقــل اسـت تــا   
بدان بسنجندصواب و   

اند ایـن      وگفته خطا را 
 .میزان عدل است

 عِبـادِهِ بِ لَطِیفٌ أَللهُ ٤
 وَ یَـشاءُ  مَـنْ  یَرْزُقُ
 الْعَزِیزُ الْقَوِيُّ هُوَ
 ]١٩ :شوری[

ــدای عزوجـــــل  خـــ
ــک ــه   باری ــت ب دان اس

بندگان خـویش روزی    
دهد انرا کـه خواهـد و       
ــرو و    ــا نیـ ــت بـ اوسـ

 .همتا بی

خــــذای مهربــــان  
ببذکان خویش روزی   

و اوست بـانیرو    ...دهد
 .همتا و بی

خدای نیکوکار است بـه     
در  فیـــ لط.بنـــدگان او

 فی لط :لغت بر وجوه بود   
 به معنی رقـت و دقـت،      

ـات،     به   معنی قلـت تالیف
ـالی     دکهینشا  خـدای تع

لطیـــف باشـــد بـــدین 
انـد     گفتـه   پس ؛ها یمعن

معناه عالم بعباده بـصیر      
 ...بعباده و

 سَیِّئَةٌ سَیِّئَةٍ جَزاءُ وَ ٥
 وَ عَفـا  فَمَـنْ  مِثْلُها
 عَلَـى  فَأَجْرُهُ أَصْلَحَ
ــهُ هللاِ ــبُّیُ ال إِنَّ  حِ

 :شـوری [ الظّالِمِینَ
٤٠[ 

ــدی   ــدی ب ــاداش ب و پ
است همچنان و هرکه    
ــی   ــذارد و نیک ــدر گ ان
کند مزد او بـر خـدای       
است که او نه دوسـت       

 .کاران را دارد ستم

ــادش بــذی بــذی  و ب
باشذ مانند آن هر که     
ــوی  ــذارذ و نیک اندرگ
کرد مزد او باشـذ بـر       
ــدارذ   ــدای او نــ خــ

 .دوست ستمکاران را

ــدی   ــدی ب ــاداش ب  پ
 : سـؤال  .باشد مانندآن 

 جفای ابتدا بد    رکهیگ
ــیئه   ــت ان را سـ اسـ

 آن  مکافــاتخوانــد،
باری نکـو اسـت چـرا       
 آن راســیئه خوانــد؟ 

 گفتیم مکافات   جواب
سیئه راسـیئه خوانـد     
ــه   ــبیل مقابلــ برســ

 ...چنانکه شاعرگوید
  

 ٧٧ ۀ جغرافیایی گویش قرآن شمارۀمنطق. ٢. ٤
های  ای از ترجمه و دستوری و لهجهبرداری ادبی  همانطور که گذشت جهت بهره

ا توجه  ب.ی عصر سلجوقی، باید مکان کتابت و ترجمۀ هر مصحف مشخص شودها قرآن
عمدتاً کار کتابت و ترجمه  به اظهار نظر اکثر کارشناسان، درعصر سلجوقی در ایران
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، ٦ [1.شد یمانجام ) ماوراء النهر(خراسان   وی رگانۀ سیستان، جغرافیایی سه درمناطق
 ]٧١، ص١٩ ؛٤٤، ص١٧ ؛ ٤٠ص

 

 سیستان. ١. ٢. ٤
حوزۀ زبانی سیستان، حوزۀ زبانی خاصی است و ترجمه و تفسیر قرآن قدس متعلق به 

ی ازطرف . است2های سیستانی، مرسل ها و گویش ترجمه نثر معموالً .]٣ص ،٢٠[آن است 
ها  رهنگها و ف  وغریب است، یعنی درمتنمتروک بعضی کلمات این گویش ناشناخته،

 ،١٩. [ۀ این منطقه واسطۀ میان دری و پهلوی استلهج ].همانجا[هم اثری از آن نیست 
سیستان منتفی است زیرا   زبانیۀبه حوز ٧٧ ۀ قرآن شمارتعلق] ٨ ص،٢٠ ؛٧١ص

 .های این حوزه شباهت ندارد ای آن با ویژگی های ترجمه ویژگی
 

 ری. ٢. ٢. ٤
ز از مراکز کتابت قرآن بود طوری که تعداد شهرری درمرکز و غرب ایران نی منطقۀ

مسلّم  ی، نمونۀ  ر٦٦١قرآن شمارۀ . اند های این دوره، درآنجا کتابت شده دیگری از قرآن
رسد لهجه   نظر می به طبق شواهد و ادله، اما.این گویش و حوزه از ترجمه و کتابت است

 .خوانی ندارد  و هممنطقۀ ری نیز تناسب  با واژگان٧٧و گویش ترجمۀ قرآن شمارۀ 
 

 خراسان. ٣. ٢. ٤
های خاصی داشت و در   به دو حوزۀ دیگر امتیازنسبت) ماوراءالنهر(حوزۀ ترجمۀ خراسان 

 در قرن پنجم در خراسان ها  قرآنبیشتر« .قرن پنجم، کانون اصلی کتابت و ترجمه بود
رارداشت های تذهیب و خوشنویسی در آن ق ترین مکتب شد، جایی که بزرگ کتابت می

دو شهر دامغان و نیشابور از مراکز فن خوشنویسی وتذهیب ] به طوری که در آن زمان[
تفسیر سورآبادی  در] ترجمۀ آیات قرآن[نمونۀ بارز این ترجمه،   ]٤٠ص ،٦[» .بودند
 نسبتاً زیاد شباهت ری، ٦٦١با این تفسیر و قرآن  ٧٧ ۀشماربا مقایسۀ قرآن  .است

، ٢٥؛ ٢٣٣٧ـ٢٠٢٢ص ،١٥ [.شود مۀ حوزۀ خراسان آشکار میترجمۀ این قرآن به ترج
 )٢جدول شمارۀ ] (ذیل کلمات مربوطه

                                                                                                                                            
 ]١٧: نکـ [ .اند  زبانی خراسان جنوبی را سیستان ـ کرمان نامیدهۀالبته برخی، حوز. ١
ترین نثر اسـت      این نثر، ساده  . شم رایج بود  نثر مرسل، اولین نثر ادب فارسی است که از قرن سوم تا ش            . ٢

 .های ادبی بسیار کم و فاقد لغات دشوار است ها کوتاه، آرایه که در آن جمله
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خصوصیات دستوری لهجۀ منطقۀ ری و  ها و هایی که از ترجمۀ لغت با توجه به نکته
ها،   با آن٧٧رجمۀ لغات و خصوصیات قرآن شمارۀ گفته شد و با مقایسۀ ت سیستان

تفسیر تفاوت نسبی این دو محرز و شباهت نسبی آن باترجمۀ لغات و خصوصیات 
 .گردد  که متعلق به خراسان است هویدا میسورآبادی

 
 گیری نتیجه

 آخر سباء تا ٢٢آیۀ  قرآن از ۀ سورچهاردهموجود در آستان قدس شامل  ٧٧ ۀقرآن شمار
متن به آن اشاره  هایی دارد که درنیز گاه افتادگی  که این مقدار است)ص(دسوره محم

 .شود تا ترتیب آن براساس ترتیب واقعی قرآن اصالح شدسعی  شد و
 اواخر عصر سلجوقی مربوط این قرآن، آن را بهآرایی گوناگون  های قرآنویژگی

 چون این نوع کاغذ اغلب . استیآباد  دولت،نظر نوع کاغذ  به عنوان نمونه از.دینما یم
طبق نظر کارشناسان نسخ ی آباد کاغذ دولت. شده استبرای استنساخ قرآن استفاده می

 نی جلد ا.شد  تولیدمیآباد ری یا سمرقند در دولتکاغذی است که  احتماالً ،خطی
ایجاد شده به   این جلد با ترنج و سر ترنجِمصحف نیز مربوط به عصر سلجوقی است زیرا

با  یی است کهها این ویژگیج است و  تیما نیز جنس آن وتزئین شده استضربی شیوۀ 
 به خطوطی  نیزگذاری کلمات نقطه  اعراب و.های عصر سلجوقی مطابقت دارد قرآن جلد

                                                                                                                                            
 ]١٠١٩، ص ٢، ج٣٠: نکـ [ .کنار است پهلو و سو،  ور به معنی طرف،ۀ ری و قصران کلمۀدر لهج. ١

معادل فارسی واژگان     عربیۀواژ
 ٧٧ ۀقرآن شمار

ــان  ــسیرواژگــ  تفــ
  خراسانسورآبادی

 ٦٦١ واژگان قرآن ش  
 ری

 بپرخیزید بترسیدند بترسیدند .]١٠ :زمر [اتقوا
 بپرخیزید زندبپرهی بپرهیزند .]١٧ :زمر [اجتنبوا

 ک+فعل بو=بوک تا مکر تا مکر .]٢٦ :فصلت [لعل
 جمندگان جنبندگان ستوران ستوران .]٢٨ :فاطر [دواب
 ١ورپای قیام بپای ایستاذ .]٥٠ :فصلت [قائم
 زور زبر زبر .]١٠ :فصلت [فوق
 پینشان پی-ها نشان ها نشانی .]٧٠ :صافات [آثار

 ایستیده ایستاده ایستاذ .]٣٣ :شوری [رواکد
 توانندگریختن عاجزیابندگان عاجزکنندگان ].٣٨ :سباء [معاجزین

 بزرگا با برکت با برکت ].٨٥ :زخرف [تبارک
 ورگردید برگردیذ برکردیذ ].٢٢ :محمد [تولیتم
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نگارش حرکات  در از مرکب سیاه ونیز قرآن این گارش آیات در ن.  داردمثل نسخ شباهت
 . استفاده شده استآن همچون شنگرف غیر وهای مختلف گیاهی رنگاز نقاط حروف و 

تذهیب در  . به قلم زر محرر به خط کوفی استزیها ن  نگارش سرسورهنیهمچن
 هیدارای خمسه در حاش و نشان قندیل سروی استفاده شده و زر از  آنیها سرسوره

 تذهیب قرن پنجم و در ها که این ویژگیدارد پر ساده  های ششنشانهها  ه برخی صفح.است
  خمس و عشر آیات به کارء،معموالًبرای نشان جز عصر سلجوقی وجود داشته است و
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 بهرا  77 ۀ تعلق قرآن شمار نکتهنیوزیری است و ا  عصر سلجوقی درابعادۀمصاحف شریف

 در  ضبط حروف و کلمات و تحوالت موجودۀوی ویژگی محتوایی ش.کند  میتی عصر تقواین
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