
محمساثطاهیم ثن محمسنصییط ممیا اظ ذنوینانیب       »
نبم ا اذط مط  ابظزهم   ا اال مط   ننانب  صبحت نند

ز اظزهم است. ا  استبزِ میطظا احمس نیطاعی ثینز    اظ  
سییایمب   اسییتبزا  ذنوینانییا زض ز ضط سییاهیت وییب   

سییاهب  حنییین صیی نی  (   وییب 1105ییی 1077)حیی : 
ض ز. تؼایق، ننتؼایق  ما( ثه ومبض 1135ی 1105)ح : 

ننویته، امیب      وکنته ننتؼایق ضا هم ثنییبض ذینم میا   
 «وهطت ا  زض ذط نند است.

 کاغذ سر بزگ 74
 )معزفی قزآن خطی محمذابزاهیم قمی(

کیه ازیع   ثیط زاویتن      وینز  زض کتبثربنۀ مایا نههیساضی میا   آ  ثه ذط محمساثطاهیم مما طای ذها اظ م ننره
هیت، تطصیغ، سطلنح، کتیجه   نقنم محبسجبتا   ذها ظاجیب،  اگییا زاهیطی هیم     هبی هیطی اػم اظ تص آضااه

صی حه     94نظیط سبذته است   آ  مات ا ضاق است. مما ااین ننیره ضا زض    نظیط   وباس ثا زاضز که آ  ضا کم
سهنلت مبثل ذنانس  است   هط خعء مطآ  زض تقطاجیب  ای  ثیطگ   نییم      بثت کطز  که ثهتثطگ ثه نحنی ک 47

هبی ذها کتبثربنۀ ماا ا  ننره مطآ  مدیس ثه ذط محمساثطاهیم ممیا   زض مدمنػۀ ننره خبی یطزته است.
ذهیا ثیس      ییدیییۀ هبی ذهیا ااین کتبثربنیه ضا ثیه      هبی ننره  خنز زاضز که ثب نند اضظومیس زاهط، مدمنػه

زهطسیت ویس    زض خایس ه یتم     ػجیسا  انیناض    ع تنسط سیس 923ثطگ ثه ومبضط  47سبذته است. اان ننره زض 
 ثه وطح ظاط مؼطزا وس  است:هبی ذها کتبثربنه ماا  زهطست ننره
 ع 923

 مطآ  مدیس
 السان... آؿبظ ننره: ثنماه، الحمس  ضة الؼبلمین، الطحمن الطحیم، مبل  انم

 اندبم ننره: انسنس زا صس ض الیبس من الدیه  الیبس
 135 ×290سهط کبمل، انساظط سهنض  37ثطگ،  47

 ننع کبؿص: ذبنجبلؾ )مبثنبظی وس (
 ق، میطظا اثطاهیم مما هی  1102نند، 

   تعئییبت خاس: ض ؿیا، مدس   ظض   م کا   مطمع   سجع   نبضندا، زض  سط یل   ثنته مطمع   سجع   م کا
 .335×210ظض، پطنسط سیب  ثب مام م کا زض  سط، ثنم ظض، 



م کا   س یس   سجع   مطمع، خس   ز ض سهنض یل   ثنته سجع   مطمع    ت آثا   ظضصهَّسطلنحه مُ تعئییبت متن:
 النیهنض الاانیساظی   م کا، ثین ز  خس   ییل   ثنتیه ظض، ثیین      ظض م کا   آثا، خس   ذبضخا مطمع   ظض

 ضسب((ازعاضکتبث یبسا ماا ااطا  ) نطم ؛ اب424ی8/423: 1356)انناض  ومنه ثطای حعثهبی مطآ  زنسا  منوا،
نیبم ا اذیط میط  ایبظزهم   ا اایل میط         ننانب  صیبحت  نصیط مما اظ ذنوینانب    ننداثطاهیم ثن محمسمحمس
)حی :  سایمب   وب  تیینانا زض ز ضط ساهمیطظا احمس نیطاعی ثنز    اظ استبزا  ذنو ا  استبزِ زهم است.ظز ا

ییق، ننیتؼایق   وکنیته    تؼا ض ز. ثیه ویمبض میا   ( 1135ی 1105)ح : ساهب  حنین ص نی    وب ( 1105ی 1077
 ننوته، امب وهطت ا  زض ذط نند است. ننتؼایق ضا هم ثنیبض ذنم ما

ننوته   اظ زستمعز آ  ظنسیا مطزها زاوته   تمیبم ػمیط ضا مدیطز   ثیب سیرب ت       ینایس سبلا سه مطآ  ما ما
زضیبئاا  .ق زض میس حییبت ثینز  اسیت )    یه 1117مؼانم نینت، امب تب سب   است. تبضاد زضیصوت  ییصضانس  
هننیه آ ضز   ( زض زصیل وکنیته اای  617زضیبئاا )   الجتیه   ؛؛ پباهب   اکیپساب، زان یبمۀ آظاز(353 ی352: 1362
 «منامب  زض میس حیبت ثنز  است. 1115ا  تب سب  »آست: 

ض مقبانیه ثیب مطآنهیبی    آضااا آ ، تؼساز ص حبت انیس  آ  ز  ، یصوته اظ تصهیت   کتبةاظ امتیبظات اان ننره
ایب ذهیا صی حبت ااین     ص حه زاضز. ثب اایکه زض مقبثل مطآنهبی چبپا  94ثطگ اب  47منخنز است. اان کتبة 

کیه   الینضی  وس  ذیط تییریطی نهصاویته اسیت، ثیه      اان کمیت زض کی یت ننوتبض   کنچ  ننره انس  است،
ذینززاضی وینز      ظایبز میطآ  زض مطائیت   ونز اظ  ضق ظز   ضاحتا مبثل ذنانس  است. اان  اگیا ثبػث ما ثه

اظ سیا خیعء ااین ننیره     سهنلت اندبم وینز. هیط خیعء     ذناهیس ذتم مطآ  نمبایس، مطائت ثه ثطای کنبنا که ما
هیبی خیجیا متیسا   امیط ظ      که مؼمینً  زض میطآ    ا  خعء ضاثطگ اب سه ص حه است؛ اؼیا مبضی  5/1حس زا  

ثیس   آنکیه ذهین     کییس،   نیم اب سه ص حه مطائت ما ثطگ  زض ا   ،ثیش اظ ز  ثطگ اب ثینت ص حه است
 ضاع   اب کامبت ز طز    زضهم تییس  ثبویس.

هیب خیسا نینیت. ااین      سطسینض   هب  الجق مؼمن  مطآن زنجب  هم استآ  کبماا است که مهبلت اان ننره مطآ  
ننره ن یس است   ذها ثنیبض ػبلا زاضز   اظ اان مبثایت ثطذنضزاض است که تطخمۀ زبضسا ثسا  اضیبزه وینز   

س آ  ای ظثب ، ذناهیس زاویت. خ   المااا، حسامل زض میب  ک نضهبی ػطثا   ایط همین النض چبح ونز اضظم ثین
. ومنیۀ ظضاین ثیین    بت ثیط نا زض حبویه ثب ذنا  سینض اسیت  است. اان ننره همچیین زاضای تعئیی طنظی نیع ثا

تیطنح   هبی ظضان ویهطف   ًخنضز، همطا  ز  نییم  خس   زض نا   ثیط نا میب  ز  آ اع ینوناض  مبنیس ثب ثطیه
ابزته   وکنتۀ ننتؼایق ثنیبض ظاجب تحطاط ین وس  است. ذنا  سنض زض حبویه ثه مامعاثب آضااش ًخنضز   ظض ت

 هننه مؼطزا کطز  است:سنضط ننض   تبضاد کتبثتش ضا اای ه زض ثیب  ذنا کبتت حبوی
 .1295ال قیط محمسضویس وطاف ثیهسلا منتنزا سیه  ةالمطساین ... حطض ثنم ا  تؼبلا وینه اظ حضطت سیس

زهس که حناوا زاهیط کیه ثیب همیین ذیط   زض       اان حبویه ثه ذط وکنته ننتؼایق   زاضای ضمم است ن ب  ما
تنسط محمسضویس وطاف ثیهسلا منیتنزا تحطایط ابزتیه اسیت.      1295ذنانس  سباط سنض است زض تبضاد زضل 
 ثیب  کطز  است. ضاد کتبثت حبویه ضانناس زض چیس حبویۀ زاهط هم نبم ذنز   تب حبویه



 غ، ثب سطلنح الطح تیبخا، د تحطاطی ااطانا نهبوته وس ، مصهت   مطصاان ننره اظ مطآ  کطام که ثه وینط نن
سبظی سبز  ثس   هیچهننه ػائم   نقینم   تعئیییبت    النهنض اثطی ثب کتیجۀ ثبظ ثیسی زض شال سطلنح است. ثین

ت آمیس  اسیت. ااضیب  ضمینظ     صههبی پبابنا آایبت زض مناضیغ مطثین  ثیه صینضت می       . ن بنهونز ربننی زاس  ما
ثیه ویینط رایث ضمیبػا     ثه صنضت ذ ا ویدطزا اسیت. ػییب ان   ػیسز آایبت   سینض       ی  سدب نسی ی  تدناسی

ک یا الینا       ک ا مضبػف ثطذنضزاض است   زض سه ص حۀ ا   خیس    . حناوا اظ خس  نهبوته وس  است
هیبی ثنییبض    حبویۀ ذبضخا ت ؼیطی   ؿجبضاز ب  است   زض ص حۀ آؿبظان تعئین خسا   ثب تنمیۀ ظضان   وطزه

یییطز. کیبضثطز    کتیبة ضا زضثیط میا    ونز. کمیسک ا مضبػف حبویۀ ذبضخا همۀ صی حبت  کنتب  م بهس  ما
زهس. زض حناوا ص حبت نظیبم محبسیجبتا     سیغ ظض   ًخنضز زض تصهیجبت تیریط اظ مکتت تیمنضی ضا ن ب  ما

سیبظی   تطنح تعئین ابزته   زض ثؼضیا صی حبت کتیجیه    آابت ثب نقنم هیسسا ثه وکل تطنح کنکجا مصهت   نیم
ثه مام وکنتۀ ننتؼایق ثیه زبضسیا   ػطثیا تحطایط ابزتیه         وس  است که زض آ  منضنػبتا نظیط ذنا  سنض،

 ا، ًکیا، ض ؿیی  ننره . خاسا ثنز  استز ذت   زطمهبی مدع ثب ویطاظط تهننجت ثه متن متیذّط است. اان ننره 
سبظی ااطانا ثیه ویینط پیطزاظ       ز لیهه است. زض ض اۀ آ ، نقش میبنا ثه صنضت تطنح لنظی ثب الطح یل   مطؽ

 ؛. زض حناوا الطح اسایما مبضی ثه ظض ثه صنضت از ب  زاضز که زض سطاسط ثنم تکطاض وس  اسیت ونز زاس  ما
یییطی )تحطایط م یکا( اظ ثینم      مایم  ثب ی  که ثه ضنگ الااا است یالجته نقنم اسایما ثه  اسهۀ همطنها ثب ثنم  

اضز. انیسض   خایس   سیبظی  خینز ز   ا نقنم سبز ، تنمۀ ظضان همطا  ثب ییط  انس. همچیین زض حناو ت کی  وس 
  ػیبصط سبزط تعئییا ثه ظض است. ػهف خاس اظ تیمبج است   خاس  انخس   ظض ه ضنگ ػیبثا، ثب حبویۀسبز  ث

آایۀ ویطا ۀ    اهس متؼیسز زض ااین میسػا  خینز زاضز    اان ننره ن یس   الحبما   ننجت ثه متن متیذط است   ون
ننره   خناض سنضط مجبضکه نبس ثیه مایم    ص حۀ ذبتمهًسطاء( زض ز  لچ  شال سنضط مجبضکۀ ا 88تحسّی )آاۀ 

هیبی ذهیا میطآ      سیبها ثه وینط ضمبع تحطاط ابزته است، منضنع اذیط مبػستب  زض ػمنم مطات ثه ات یبق ننیره  
 لیکن تحطاط اان آاه زض منضغ کیننا اظ مناضز استثیباا است. ؛کطام زض آؿبظ مطاض یطزته است

 
 وگاهی مجذد به ایه وسخه

ثیه ویطح ظایط    بضط اظ نهبههبی مت ب ت مبثل تؼطاف است. ثب نهبها ثه منمتهبی یننبین  آ ، نکیبتا  ننرۀ ح
 نس:ا مبثل الطح

خیعء   حیعة   مبنییس آنهیب     زاضز که ثه ػینا  ػائم خیعء   نییم    ااهب هب: مطآ  مما زض حناوا آضااه آضااه .1
 مثا : ؛کبض ضزته   ظاجباا ذبصا ثه اان ننره زاز  استث

پط ثب ه ت یل زض ظ اایبی ثیین    هبی تعئییا آ  ثه ن بنۀ آؿبظ خعء. ستبضط ه ت پط ثب زنجبله ه ت( ستبضط الف
انس، محب  ویس  اسیت. ااین ز اظز  ییل ویباس       یل زض چهبض الطف که ثه صنضت مطایه مطاض یطزته آنهب   چهبض

 . اظز  امبم مؼصنم ثبویسای اظ ز هن بن
پط ت یکیل ابزتیه کیه     هبی مؼطف حعة هم اظ ه ت هبی تعئییا آ  ثه ن بنۀ حعة. ومنه بلهومنه ثب زنج ة(

 .ز اظز  یل احباله ی ته استمبنیس ستبضط ن بنهط خعء ثب ه ت   چهبض اؼیا مدمنػب  



 .ونز ب  ه ت ثطگ زاس  ماخعء. زض اان آضااه ػمست هبی تعئییا آ  ثه ن بنۀ نیم تطنح ثب زنجبله وجه نیم ج(
حۀ آؿیبظان  کیه زض حبوییۀ صی     )ع(  هط سنض  ثب نقل ض اات اظ مؼصینم کتیجۀ ػمنزی حب ی زضیات مطآ ز(

 .سنض  آمس  است
قیسض کیم اسیت کیه زض هیط صی حه       خعء   خیعء آن  ا اػم اظ حعة   نیمهبی تطئییا تقنیمبت مطآن زبصاۀ آضااه

ضسیس   ییب  مبنییس     ن بنه زض هط ص حه میا  هب ثه ز  ب  تؼساز اان ن بنهیونز.  حسامل ا  آضااه اب ن بنه زاس  ما
 .ونز الصکط زاس  ما سه   چهبض آضااۀ زنق 64  61ص حۀ 

تیطنح زض  سیط میطاض     ویجه    مطؽ زض الیطح خس   ا   تصناط یل خاس: خاس زاضای پیح خس   است که زض  .2
  تؼساز  استزاضز   زض االطاف آ  زض تمبم خس   ا   الطحهب ثه ظض میقش وس    نمباا ظضان ثه خاس زاز  

طزتیه  یتیطنح میطاض    ظابزی یل   ثنتۀ ظضان زض ثنم ظض زض خس   ا   ثه صنضت متقبض  زض االطاف الطح وجه
است. خس   ثب ضنههبی سطخ   سجع اظ هم ت کی  وس    متن سه خس   ظض   ا  خس   ویهطف است. 

 است. نظیط ثس  سبذته اکا اظ خاسهبی ثا نهبضیطاهبی اان خاس ض ؿیا آ  ضا ثه

  ثطای تیعئین   یصاضی ثنز  متن: همب  یننه که زض کتبثت نند ذها مطآ  مؼمن  ثنز ، آابت ثس   ومبض  .3
  ضنگ سطخ   شکیط تؼیساز آایبت     ه ثب شکط نبم سنض  ثب ذط راثهب ک وسنس. سطسنض  ثب یل چیسپط ذتم ما

ثبظ ثیسی آمس ، ضػبات منضینع   پباب  سنضط مجل   ثس   مطاضیطزتن زض کتیجۀ زضثازبصاه زض آؿبظ سنض    
 زهس. وس  ا ضاق ننره ضا زض نظط کبتت ن ب  ما  انس 

ای   ز  کتیجۀ ثبظ ثییسی ظضاین زض    هبی آؿبظان: ص حۀ ا   زاضای ا  سطلنح مصهت ثب الطح کیهط  ثطیه .4
 طاجیب  آؿبظ است که مبثیی ب  خماۀ ثنم ا  الطحمن الطحیم تحطاط ابزته است. زض سیه صی حۀ آؿیبظان کیه تق    

هبی ت یؼیطی   ییطز، خس   ثیط نا تمبمب  میقش ثه یل   ثطگ است. حبویۀ آضااه ثط ماخعء ا   مطآ  ضا زض
 .م ص حبت پط اظ نقنم استزاضز   تقطاجب  تمب

 اندبمه: کبتت ثب اان ػجبضت ننره ضا ثه اتمبم ضسبنس : .5

تدسله نظیطا کمب طا  المدیس الصی ًا ال طمب  الحمیس   ثطمیم ضمنم شل  القمس ت طزت ثتنهیط سهنض هصهن 
مب  ػع من مبئل مل لئن اختمؼت اًنس   الدن ػاا ا  ایتنا ثمثل هصا القطا  ًایتنا ثمثاه   لن کب  ثؼضیهم  

 من الهدط  المقسسه   انب الؼجس الطاخا محمساثطاهیم مما. 1102لجؼض ظهیطا زا وهط محطم الحطام سیه 
ػمیطا    تسای سینضط آ  ثت حناوا، زض ثؼضا حناوا اظ خماه زض اتکبضویس وطاف ثیهسلا، حبویه: محمس .6

 ذناهس که ثه  ی تنزیق اتمبم ننوتن ذنا  سنض ضا تب پباب  ضیات مطائت سنض  اظ ذسا نس مازپس اظ ثیب  
 .اان ننره ػیبات زطمباس
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